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مستوى مقدرة طلبة التربية العملية الميدانية في الجامعة على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات
المستوى العالي
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رهف محمود عطايا

تاريخ استالم البحث 0222/5/0
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تاريخ قبول البحث 0222/6/22

ملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى مقدرة طلبة التربية العملية الميدانية في جامعة اإلسراء

الخاصة األردنية ،على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي في المدارس الحكومية

والخاصة بمنطقة مأدبا التعليمية .وتألفت عينة الدراسة من ( )111من طلبة السنة الرابعة الملتحقين

ببرنامج التربية العملية تخصص معلم الصف من الجنسين ،الذين قدموا اختبا اًر تحصيلياً مؤلفاً من
ثالثين فقرة من نوع االختيار من متعدد ،من مستوى التطبيق حول مهارة طرح األسئلة ذات المستوى

العالي ،بعد التأكد من صدقه وثباته .ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة األربع ،تم استخدام ٍ
كل من
ّ
ٍ
باختبار
التصميم العاملي ( ،)1×1وأسلوب تحليل التباين الثنائي ( ،)1×1وتصميم المجموعة الواحدة

بعدي وبتطبيق اإلحصائي (ت) .وقد أظهرت الدراسة النتائج المهمة اآلتية:
 وجود فر ٍق ذي داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )...1بين المتوسط الحسابي لمقدرة طلبة
التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبول

تربوياً.

ٍ
ٍ
احصائية عند مستوى الداللة ( )...1بين متوسطي المقدرة لطلبة التربية
داللة
 وجود فر ٍق ذي
العملية الميدانية بجامعة اإلسراء على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العاليُ ،يعزى
للتخصص األكاديمي بالمرحلة الثانوية (علمي ،أدبي) ولصالح طلبة التخصص العلمي.
 عدم وجود فر ٍق ٍ
دال إحصائياً عند المستوى ( )...0بين متوسطي المقدرة لطلبة التربية العملية
الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العاليُ ،يعزى لنوع جنس الطلبة (ذكور،
إناث).

الكلمات المفتاحية :مستوى المقدرة ،طلبة التربية العملية الميدانية ،مهارة طرح األسئلة ذات المستوى

العالي.

* وزارة التربية والتعليم /األردن.
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The Ability Level of University Field Teaching Practice students' on
Applying High Level Questioning Skill
Prof. Jawdat Ahmad Saadeh
Rahaf Mahmod Ataya*
Abstract:
This study aimed at defining the ability level of university field
teaching practice students, on applying high level questioning skill inside
the governmental and private sector schools at Madaba Educational
Governorate. The sample consisted of (112) fourth year students at the
college of education/Al-Isra University (Jordan), who took a thirty
multiple choice items achievement test, after assuring its validity and
reliability. In order to test the study four hypotheses, factorial design (2x2),
Two-Way ANOVA (2x2) and (t) test were used. The most important
findings were as follows:
 There was a statistical difference at the level of (0.01) between means
of the field teaching practice students' ability on applying the high level
questioning skill and the educational accepted level.
 There was a statistical difference at the level of (0.01) between means
of the field teaching practice students' ability on applying the high level
questioning skill, due to the students' specialty area at the secondary
cycle (scientific & literary streams), in favor of scientific stream
students.
 There was no statistical difference at the level (0.05) between means of
the field teaching practice students on applying the high level
questioning skill, due to the students' sex (male and female).
Keywords: Ability Level, Field Teaching Practice Students, High Level
Questioning Skill.
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المقدمة:

ُيطالب علماء التربية وخبراؤها والباحثون في ميادين المناهج وطرائق التدريس هذه األيام،
بضرورة ترك األساليب االعتيادية في عملية التدريس ،والتي غالباً ما يكون فيها المتعلم عبارة عن
ٍ
سلبي للمعرفة ،ليس له ذلك الدور الفعال خالل العملية التربوية ،وطالبوا المعلمين بالتركيز
مستقبل ٍ

على فلسفة التعليم المعاصرة التي أصبح فيها الطالب محور العملية التعليمية التعلمية ،وجعلت
منه شخصاً مستكشفاً وباحثاً عن المعلومة والمعرفة ،وحولت في الوقت ذاته المعلم من ٍ
ناقل
ٍ
ٍ
وموجه لها .فمهنة التدريس ف ٌن له أساسياته وقواعده ،وتظل من
ميسر
للمعارف والمعلومات ،الى
ٍ
بين أعقد المهن الحياتية ،لما يتوجب على المعلم أن يمتلك من مهار ٍ
معرفية ووجدانية ،تمكنه
ات
من التعامل مع أنماط الذكاءات المتعددة التي يوجد عليها الطلبة ،ومن مراعاة الفروق الفردية

المختلفة بينهم ،فضالً عن ضرورة الفهم السابر والدقيق لمحتوى المنهج الدراسي الذي يقوم بالدرجة

األساس على تعليمه.

من أجل ذلك كله ،فقد زاد االهتمام بين المربين باستخدام طرائق التدريس المتنوعة والفاعلة،

التي تساعد في الواقع التعليمي على إثارة الدافعية الحقيقية والمرغوبة لدى الطلبة ،والتي يمكن
ٍ
حاجة ما،
تعريفها على أنها تمثل مجموعة المؤثرات التي تؤدي إلى تحريك السلوك االنساني لسد

سواء أكانت تلك الحاجة بيولوجية أم اجتماعية أم نفسية (.)Abdelhadi,2017

وبما أن تنمية مقدرة الطلبة على التفكير تمثل في الغالب أحد األهداف الرئيسة للعملية

التعليمية التعلمية ،فقد زاد االهتمام كثي اًر بطرائق التدريس التي تستدعي استخدام المعرفة العلمية
ٍ
ٍ
جديدة ،مع تشجيع أسلوب البحث العلمي لدى الطلبة .لذا،
تعلمية
المتنوعة وتوظيفها في مواقف
ٍ
كسلسلة من األنشطة العقلية ،التي يقوم بها الدماغ في العادة عندما
تُعد عملية إثارة التفكير
يتعرض ٍ
لمثير ما ،من بين األهداف المرغوب تحقيقها في ٍ
أي من طرائق التدريس التي يتم تطبيقها
داخل الحجرة الدراسية أو خارجها(.)Salameh et. al., 2009

ويتم تطبيق عملية طرح األسئلة من جانب المعلمين بصو ٍرة عامة ،كمثير ٍ
ات تهدف بالدرجة

األساس إلى تنمية حب البحث العلمي واالستطالع لديهم ولدى طالبهم ،مع إكسابهم مهارات

التفكير المختلفة ،مما يساعد في زيادة المعرفة لديهم ،وتحسين جودة التعليم كثي اًر ،والحد في الوقت
ذاته من أنماط السلوك غير المرغوب فيها ( .(Claus,2001كما أن هناك اهتماماً عالمياً بتوجيه
التعليم نحو تنمية التفكير بالدرجة األساس ،والذي بدأ خالل القرن العشرين ،وزاد كثي اًر بعد ذلك،
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أ.د .جودت سعادة ،رهف عطايا

في ظل التطور الهائل في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية  .وقد أشارت السرور ()Alsuror, 2005

إلى أن عملية طرح األسئلة بمستوياتها وأنماطها المختلفة ،تساعد على إثارة التفكير وتطوير
القدرات العقلية لدى المعلمين والطلبة ،وتحفيزهم على استنتاج المعلومات بطر ٍ
يقة غير مألوفة ،مما
سيكون له األثر االيجابي كي يتم فهم الموضوعات المختلفة من جهة ،وتوظيف المعارف
والمعلومات في حياتهم اليومية من ٍ
جهة ثانية ،أي جعل المعلومات بالنسبة إليهم وظيفية ال مكتوبة

أو محفوظة فقط.

ٍ
ٍ
تقويمية فقط ،وإنما تظهر
أهداف
وال يقتصر طرح المعلم لألسئلة الصفية من أجل تحقيق

أيضاً في مرحلة التهيئة للدرس الجديد ،وذلك لزيادة دافعية الطلبة ،أو لإللمام بالمعلومات السابقة

لديهم وربطها بالمعلومات الجديدة ،أو عند استخدامها في أثناء إجراءات الدرس إلثارة تفكيرهم نحو

المادة التعليمية المطروحة ،أو في مرحلة التقويم الختامي للتأكد من مدى تحقيق األهداف التربوية
للموقف التعليمي ،مما يجعل من األسئلة الصفية المتحدي الدائم واألكبر لتفكير ٍ
كل من المعلم
والطالب في ٍ
وقت واحد (.)Salameh et. al., 2009
ويرى القائمان على الدراسة الحالية بأأن أسألوب طأرح األسأئلة  Questioning Methodهأو

عبارة عن ذلك النمط التعليمي الذي يستخدمه المعلم كي يثير تفكير الطلبة داخل الحجأرة الد ارسأية،

وذلأأك عأأن طريأأق تقأأديم مجموعأأة مأأن األسأأئلة ذات العالقأأة بالمأأادة الد ارسأأية أو باألنشأأطة والخب أرات
التعلميأة التأي يمأر بهأا هأؤالء الطلبأة فأي حيأاتهم اليوميأة داخأل المدرسأة أو خارجهأا ،وتحأت إشأراف
المعلم نفسه أو المدرسة ذاتها.

وك أأان م أأارزانو ( )Marzano,2008ق أأد أوض أأح ب أأأن أس أألوب ط أأرح األس أأئلة غالبأ أاً م أأا يك أأون

صأأعباً فأأي تدريسأأه للطلبأأة الصأأغار ،الأأذين أكأأدوا حأأاجتهم إلأأى التأأدريس المباشأأر والنمأأوذجي ،فأأي
الوقأت الأذي ذهأب فيأه هنكنأز ( )Hunkins, 2009إلأى خطأوٍة أبعأد مأن ذلأك ،مشأي اًر إلأى الحاجأة
لوجأأود جأ ٍأو ايجأأابي تعأأاوني يسأأمح للطلبأأة بالتعامأأل النشأأط مأأع المعلومأأات ،مقترحأاً بأأأن عمليأأة طأأرح

األسأأئلة تمثأأل أيض أاً مهأأارة ضأأرورية إذا كانأأت هنأأاك رفبأأة فأأي أن يس أهم الطالأأب بتحمأأل مسأأؤولية

التعلم بنفسه.

وم أأع أن عدي أأداً م أأن الب أأاحثين ق أأد رك أأزوا عل أأى ال أأدور المه أأم ألس أأاليب وتقني أأات أس أألوب ط أأرح

األسأئلة وتطبيقاتهأا فأي الحجأرة الد ارسأية & (Downing & Gifford, 2004, Jongmans

) ،Beijaard, , 2003, Wilson, 2001فإن معظمهم يهتم باستراتيجية طرح األسئلة التي يمكأن
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للمعلم أأين اس أأتخدامها م أأن أج أأل إث أأارة التفكي أأر ل أأدى طالبه أأم .أم أأا ع أأن مس أأاعدة الطلب أأة عل أأى ط أأرح

األسأأئلة ،فإنأأه يتطلأأب قبأوالً وتعزيأ اًز مأأن المعلأأم نفسأأه .كمأأا أن هأأذه المهأأارة ضأأرورية أيضأاً لمسأأاعدة
ٍ
ايجابي ومهذب ،وأن يستخلصوا أسأئل ًة مأن
بأسلوب
بعضهم على أن يتعلموا كيف يطرحون أسئلتهم
ٍ

أقأوال اآلخأرين وإجابأأاتهم وأستفسأأاراتهم أيضأاً .كمأأا أن علأأى المعلمأأين أن ي ارعأوا االختالفأأات الثقافيأأة
بالطريق أأة الت أأي يط أأرح فيه أأا الطلب أأة أس أأئلتهم .وأخيأ أ اًر ،فإن أأه بم أأا أن المعلم أأين يس أأتخدمون التقنيي أأات
المختلفة لطرح األسئلة في أساليبهم التدريسية ،فإنه من الضروري أن يخططوا جيأداً لهأذا األسألوب،
ٍ
بشكل واضح.
بحيث يكون مالئماً للتطبيق

وتتطلأأب مهأأارة طأأرح األسأأئلة مأأن المعلمأأين فأأي المأأدارس أو مأأن الطلبأأة المعلمأأين خأأالل فت أرة
التأأدريب العملأأي الميأأداني عنأأد تعأأاملهم مأأع طلبأأة المأأدارس ،االلتأزام بمجموعأ ٍأة مأأن الخصأأائص التأأي

ينبغ أأي أن تتص أأف به أأا األس أأئلة ذات المس أأتوى الع أأالي عن أأد ط أأرحهم له أأا ض أأمن العملي أأة التعليمي أأة
التعلميأأة ،والتأأي تتمثأأل فأأي وضأأوح الصأأياغة اللغويأأة لألسأأئلة ،ووضأأوح الهأأدف مأأن وراء كأأل سأؤال،

واإليجأأاز خأأالل عمليأأة إلقأأاء الس أؤال ،وم ارعأأاة قأأدرات الطلبأأة والفأأروق الفرديأأة بيأأنهم ،واالبتعأأاد عأأن

أسأأئلة الكتأأاب المدرسأأي مأأا أمكأأن ،وعأأدم إيحأأاء الس أؤال المطأأروح لإلجابأأة المتوقعأأة ،والتركيأأز علأأى
إثارة التفكير لدى الطلبة من جهة ،وعلى ضرورة تأوظيفهم للمعرفأة مأا أمكأن مأن جه ٍأة ثانيأة ،فضأالً
عأأن التعزيأأز الأأدائم مأأن جانأأب المعلأأم للطلبأأة خأأالل مشأأاركاتهم الفاعلأأة والنشأأطة فأأي تطبيأأق مهأأارة
طرح األسئلة أو عند اإلجابة عنها).(Saadeh, 2015

كما ينبغي أن ُيلأم المعلأم المتعأاون فأي المدرسأة ،وكأذلك الطالأب المعلأم خأالل برنأامج التربيأة
العملية الميدانية ،بأنماط األسأئلة الصأفية المختلفأة ،حتأى يسأتطيع اسأتخدامها فأي الوقأت المناسأب.

ومأأن بأأين أهمهأأا علأأى اإلطأأالق ،األسأأئلة ذات اإلجابأأة المحأأددة ،التأأي تتطلأأب مأأن المتعلمأأين إجاب أ ًة
أدة متفأأق عليهأأا وال جأأدال حولهأأا ،ثأأم األسأأئلة ذات اإلجابأأة المفتوحأأة ،والتأأي ُيفأأتح فيهأأا المجأأال
واحأ ً
ال أو أحأ أ ٍ
أي مأ أأا أو وجهأ أأة نظأ أأر معينأ أ ٍأة أو التعليأ أأق علأ أأى أشأ أ ٍ
أياء أو أق أ أو ٍ
لطأ أأرح ر ٍ
أداث أو قضأ أأايا أو

مشأ ٍ
ٍ
أخاو ،وذلأأك بطريقأ ٍأة أكثأأر عمقأاً واتسأأاعاً مأأن اإلجابأأة عأأن األسأأئلة المحأأددة ،والتأأي
أكالت أو أشأ
غالب أاً مأأا تكأأون فيهأأا أكثأأر مأأن إجابأ ٍأة صأ ٍ
أحيحة للس أؤال الواحأأد (Merie and Abushaikha,

أاء
) .1996وفأأي الوقأأت ذاتأأه توجأأد أنمأأاط أخأأرى مأأن األسأأئلة حسأأب مسأأتوى التفكيأأر الأأذي تثيأره ،بنأ ً
عل أأى تص أأنيف بل أأوم لأله أأداف المعرفي أأة ،م أأن حي أأث مس أأتويات الحفأ أ والفه أأم والتطبي أأق والتحليأأأل
والتركيب والتقويم ،جنباً إلى جنب مع نمط األسئلة حسب نوعية العمق أو السأبر الأذي تهأدف إليأه،
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أ.د .جودت سعادة ،رهف عطايا

والتي ينبغي على المعلم والمتدرب اإللمام بها جيداً خالل تدريسهما للطلبة (.)Saadeh,2018
ولمأأا كانأأت عمليأأة طأأرح األسأأئلة ذات المسأأتوى العأأالي تمثأأل إحأأدى المهأأارات المهمأأة التأأي
ينبغأأي أن يتأأدرب عليهأأا الطلبأأة المعلمأأون الملتحقأأون بكليأأات التربيأأة ،فقأأد جأأاءت الد ارسأأة الحاليأأة

للتأكد من مسأتوى مقأدرة هأؤالء الطلبأة الملتحقأين ببرنأامج معلأم الصأف فأي جامعأة اإلسأراء األردنيأة
الخاصأأة ،علأأى تطبأأيقهم لهأأذه المهأأارة المهنيأأة المهمأأة خأأالل تدريسأأهم لطلبأأة المأأدارس تحأأت إشأراف
أساتذة الجامعة المتخصصين في المناهج وطرائق التدريس.

أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية الى اإلجابة عن األسئلة األربعة اآلتية:

 .1ما مستوى الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء
الخاصة ،في قدرتهم على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي؟

 .1هل للتخصص األكاديمي في الثانوية العامة أثر في مقدرة الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج
التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي؟

 .3هل للجنس أثر في مقدرة الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج التربية العملية الميدانية في جامعة
اإلسراء الخاصة ،على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي؟

 .4هل يوجد تفاعل بين مقدرة الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج التربية العملية الميدانية ،على
تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العاليُ ،يعزى للتخصص األكاديمي والجنس؟
فرضيات الدراسة:

عملت الدراسة الحالية على اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة:

دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( )...0بين المتوسط
الفرضية األولى :ال يوجد فر ٌق ٌ
الحسابي لطلبة التربية العملية الميدانية ،في قدرتهم على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى

العالي ،وبين المستوى المقبول تربوياً.
دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( )...0بين مقدرة طلبة
الفرضية الثانية :ال يوجد فر ٌق ٌ
التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي ،تُعزى لتخصصهم
األكاديمي في المرحلة الثانوية (علمي ،أدبي).

دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( )...0بين مقدرة طلبة
الفرضية الثالثة :ال يوجد فر ٌق ٌ
التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي ،تُعزى لجنسهم
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(ذكور ،إناث).

دال إحصائي ًا عند مستوى الداللة ( )...0بين مقدرة طلبة
الفرضية الرابعة :ال يوجد
تفاعل ٌ
ٌ
التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي ،تُعزى لجنسهم

وتخصصهم األكاديمي.
أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:
 .1إضافة معر ٍ
ٍ
جديدة في مجال التربية العملية الميدانية ،تفيد المدربين والباحثين في هذا
فة
المجال ،وتسهم في رفع مستوى طلبة التربية العملية الميدانية إلى المستوى المطلوب تربوياً.
 .1القاء الضوء على أهمية تطبيق الطلبة المعلمين لمهارة طرح األسئلة الصفية ذات المستوى
العالي.

 .3إفساح المجال إلجراء مزيد من الدراسات على مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي في
مختلف التخصصات المعرفية.

 .4تحفيز المعلمين والمتدربين من أجل استخدام مهارة طرح األسئلة الصفية ذات المستوى العالي
ٍ
ٍ
كطر ٍ
فاعلة لتدريس المادة التعليمية ،وعدم اإلقتصار على طرح األسئلة ألغر ٍ
تقويمية
اض
يقة
بحتة.

ٍ
ٍ
وفعالة في التغلب أحياناً على صعوبات التعلم عند
مهمة
 .0تشجيع المعلمين على تطبيق مها ٍرة
بعض الطلبة أو مراعاة الفروق الفردية بينهم.
 .6الرفع من مستوى ثقة الطلبة المتدربين تجاه أنفسهم وتجاه معرفتهم بمحتوى المادة التعليمية
المطلوب تدريسها.

 .7اكتساب الطلبة المعلمين لمها ارت ُحسن اإلصغاء ،وإدارة الحوار البناء ،وتوزيع األدوار ،وتعزيز
النشاط الطالبي ،مما يزيد من فاعلية الحصة الدراسية.
حدود الدراسة:

يمكن بيان حدود الدراسة الحالية كاآلتي:

 .1الحد المكاني :فقد انحصر مجتمع الدراسة الحالية في إحدى الجامعات الخاصة بالعاصمة
عمان.
األردنية ّ

 .1الحد الزماني :ويتمثل في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي .1.12 -1.12
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 .3الحد البشري :ويتألف من طلبة كلية العلوم التربوية ،تخصص معلم صف ،ومن مستوى السنة
الرابعة في جامعة اإلسراء الخاصة األردنية.

محددات الدراسة وافتراضاتها:

تتمثل محددات الدراسة وافتراضاتها في اآلتي:

 .1إقتصأأار الد ارسأأة الحاليأأة علأأى طلبأأة التربيأأة العمليأأة الميدانيأأة ،تخصأأص معلأأم صأأف بجامعأأة

اإلسأراء الخاصأأة ،وهأأم المعنيأون بتطبيأأق مواقأأف صأفية فعليأأة فأأي المأدارس الحكوميأأة والخاصأأة

المتعاونة.

 .1أداة الد ارسأأة ،وهأأي عبأأارة عأأن اختبأ ٍ
أيلي مأأن مسأأتوى التطبيأأق ،تأ ّأم اعأأداده وتطأأويره لهأأذه
أار تحصأ ٍ
الدراسة .لذا ،فان نتائجها تعتمد على مدى درجة صدق هذه األداة وثباتها.
تم تدريسها في مختلف المقررات الدراسية المعنية بها بصأورة تطبيقيأة
 .3إن مهارة طرح األسئلة قد ّ
وظيفية.
 .4إن عينأة الد ارسأة التأي تأ ّأم اختيارهأا هأي عينأأة ممثلأة لطلبأة كليأة العلأأوم التربويأة بجامعأة اإلسأراء
الخاصة  /تخصص معلم صف.
التعريفات االجرائية:

وردت فأأي الد ارسأأة الحاليأأة بعأأض المفأأاايم والمصأأطلحات المهمأأة التأأي تحتأأاج إلأأى تعريأ ٍ
أف

دقيق كاآلتي:

تطبيققق مهققارة طققرح األسققئلة ذات المسققتوى العققالي :وتعنأأي مقأأدرة طالأأب التربيأأة العمليأأة مأأن
ٍ
معلومات حول مهارة طرح األسئلة ذات
مستوى السنة الرابعة قيد التخرج ،على تطبيق ما درسه من
أية جامعيأ ٍأة متعأأددة ،عأأن طريأأق أسأ ٍ
ات د ارسأ ٍ
المسأأتوى العأأالي فأأي مقأأرر ٍ
أئلة اختياريأ ٍأة مأأن مسأأتويات
تصنيف بلوم الستة للمجال المعرفي ،وأسئلة محددة اإلجابة وأخرى مفتوحة اإلجابة.

المسقققتوى المقبقققوي تربويقققا :هأأي الدرج أة ( )7.التأأي اختارتهأأا لجنأأة مأأن المحكمأأين مأأن بأأين

خمسأأة بأأدائل أعطيأأت لهأأم وهأأي ،60،7.،70،2.،20 :وذلأأك فأأي ضأأوء شأأروط الأأتعلم المتأأوفرة فأأي
جامعة اإلسراء الخاصة.

طلبققة التربيققة العمليققة الميدانيققة :هأأم طلبأأة التربيأأة العمليأأة الميدانيأأة تخصأأص معلأأم صأأف،

والأ أأذين يطبقأ أأون التأ أأدريس فأ أأي المأ أأدارس المتعاونأ أأة خأ أأالل الفصأ أأل الد ارسأ أأي األول للعأ أأام الجأ أأامعي

1.12/1.12م.
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التخصقص األاقاديمي :هأو التحأاق الطالأب بالصأفين األول والثأاني الثأانويين مأا قبأل المرحلأأة

الجامعية ،حيث نهاية المرحلة الثانوية األردنية في أحد فرعي التعليم األكاديمي (أدبي أو علمي).
الدراسات السابقة

لقد قام الباحثان بمراجعة عدد من الدراسات العربية واألجنبية السابقة ذات العالقة بموضوع

الدراسة الحالية ،وذلك من أجل االطالع على أهدافها وأدواتها وإجراءاتها ونتائجها وتوصياتها

ومراجعها ،وذلك لالستفادة العلمية من كل هذا .وكان من بين أهم هذه الدراسات ما قام به كيث
) (Keith,2000من در ٍ
اسة حاولت الكشف عن مدى إسهام برنامج التربية العملية إلحدى

ٍ
أسئلة
الجامعات البريطانية ،في استيعاب الطلبة المعلمين للعملية التعليمية ،وما ُيطرح فيها من
كثي ٍرة خالل تطبيق ذلك البرنامج في المدارس العامة أو الخاصة المختلفة .وقد أظهرت نتائج

االختبار المطبق ،إكساب ذلك البرنامج الطلبة المعلمين استيعاباً أعمق لتلك العملية التعليمية،
ٍ
وذلك من خالل قيامهم بتوظيف المعارف النظرية التي درسوها في ٍ
تطبيقية داخل الحجرة
أمور
الدراسية ،وال سيما من حيث مهارة طرح األسئلة وتطبيقاتها على طلبة المدارس داخل الحجرة

الدراسية.

وهدفت دراسة يونج ) ،(Yeung, 2001إلى تحديد الكفايات المختلفة للطالب المعلم ومن

بينها كفاية طرح األسئلة في تخصص التربية الرياضية ،وذلك من خالل برنامج التربية العملية

تم تطبيقه على ( )11.من الطلبة المعلمين في جامعة هونج كونج الصينية .وكان من بين
الذي ّ
تم توزيعها على عينة الدراسة أن ( )%10من الطلبة المعلمين كانوا
أهم نتائج االستبانة التي ّ
ٍ
ٍ
ماسة إلى إعادة تقييم فعلي في هذا الصدد ،وأن بعضهم بحاجة إلى فترة إضافية للتربية
بحاجة
العملية ،وذلك للتمكن من مهارات طرح األسئلة.
وقام سويفت ) (Swift,2002بدر ٍ
اسة هدفت التعرف إلى فاعلية المعلم في مهارة شرح الدرس
وطرح األسئلة ،وذلك من وجهة نظر المعلمين أنفسهم ،وعالقة ذلك بكفاءة المعلم ذاته في ممارسة
عملية التدريس .وتألفت عينة الدراسة من ( )4..معل ٍم ومعلمة في ٍ
عدد من مدارس والية

أوكالهوما األمريكية ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة إيجابية جوهرية بين فاعلية المعلم لشرح الدرس
وأسلوب طرحه لألسئلة من جهة ،وكفاءته في التدريس من ٍ
جهة أخرى ،مع وجود فرو ٍق في فاعلية
المعلم عند شرح الدرس وطرح األسئلة ،تُعزى بالدرجة األساس إلى متغير الجنس لمصلحة اإلناث،
بينما ال توجد فروق في هذه الفاعلية تُعزى لمتغيرات الخبرة والتخصص والمؤهل العلمي.
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Slemon,

&

 (Sitkoد ارسأ أأة فأ أأي المنأ أأاطق

التعليمي أ أأة الواقع أ أأة ف أ أأي ش أ أأمال والي أ أأة كاليفورني أ أأا األمريكي أ أأة ،وذل أ أأك به أ أأدف التع أ أأرف إل أ أأى فاعلي أ أأة
المعل أ أأم ف أ أأي عملي أ أأة ط أ أأرح األس أ أأئلة وأث أ أأر ذل أ أأك ف أ أأي التغذي أ أأة الراجعأ أ أة للطلب أ أأة .وق أ أأد أش أ أأار تحلي أ أأل

( )0...م أ أأن نم أ أأاذج التق أ أأويم ،إل أ أأى وج أ أأود عالق أ أأة إيجابي أ أأة قوي أ أأة ب أ أأين تق أ أأويم فاعلي أ أأة الت أ أأدريس
وتقأ أأويم المهأ أأارات التأ أأي تأ أأنعكس عنأ أأد تنظأ أأيم المأ أأادة الد ارسأ أأية مأ أأن ناحيأ أأة ،والعالقأ أأة مأ أأع الطالأ أأب،
ٍ
ٍ
ٍ
ناحية ثانية.
عادل من
بشكل
ووضع العالمات أو الدرجات

وق أ أأام هوكس أ أأمير) (Hoxmeier,2003بتنفي أ أأذ د ارس أ أ ٍأة بقص أ أأد التع أ أأرف إل أ أأى وجه أ أأات نظ أ أأر

الطلب أ أأة المعلم أ أأين م أ أأن اس أ أأتخدام مه أ أأارات ط أ أأرح األس أ أأئلة ،وم أ أأدى عالق أ أأة ذل أ أأك بفاعلي أ أأة المعل أ أأم

وكفاءت أ أ أأه .وتألف أ أ أأت العين أ أ أأة م أ أ أأن ( )72م أ أ أأن الطلب أ أ أأة المعلم أ أ أأين ف أ أ أأي من أ أ أأاطق الغ أ أ أأرب األوس أ أ أأط
ٍ
المعأ أ أأدة مسأ أ أأبقاً حأ أ أأول مهأ أ أأارات طأ أ أأرح
األمريكأ أ أأي ،الأ أ أأذين أجأ أ أأابوا علأ أ أأى مجموعأ أ أأة مأ أ أأن األسأ أ أأئلة ُ
األسأ أ أ أأئلة .وأظهأ أ أ أأرت نتأ أ أ أأائج االسأ أ أ أأتبانة المسأ أ أ أأتخدمة بأ أ أ أأأن اس أ أ أ أتخدام أسأ أ أ أأاليب تأ أ أ أأدر ٍ
يس مناسأ أ أ أأبة
وطرئ أ أق جيأ أأدة فأ أأي طأ أأرح األسأ أأئلة ،تعمأ أأل علأ أأى زيأ أأادة فاعليأ أأة الطالأ أأب المعلأ أأم ونمائأ أأه ،كمأ أأا أن
ا
عل أ أأى الطال أ أأب المعل أ أأم أن يرك أ أأز عل أ أأى نوعي أ أأة األس أ أأئلة ول أ أأيس عل أ أأى كميته أ أأا ،وأن معظ أ أأم الطلب أ أأة

المعلمين ال يتعاملون بفاعلية مع استجابات طلبة المدارس على هذه األسئلة.

وطبأ أ أأق وايلأ أ أأن ) (Wilen,2003د ارسأ أ أأة بهأ أ أأدف التعأ أ أأرف إلأ أ أأى نتأ أ أأائج االختبأ أ أأارات الشأ أ أأفوية

وعالقته أأا بأس أألوب المعل أأم ف أأي ط أأرح األس أأئلة ف أأي أثن أأاء عملي أأة الت أأدريس .وأجري أأت الد ارس أأة عل أأى
عينأ أ ٍأة مؤلفأ أ ٍأة مأ أأن ( )170طالب أ أاً وطالبأ أأة ف أ أي عأ أ ٍ
أدد مأ أأن مأ أأدارس واليأ أأة نيويأ أأورك األمريكيأ أأة .وقأ أأد
توص أ أألت الد ارس أ أأة إل أ أأى وج أ أأود عالق أ أ ٍأة ايجابي أ أ ٍأة جوهري أ أ ٍأة بأأ أأين فاعلي أ أأة المعل أ أأم ف أ أأي مه أ أأارة ط أ أأرح

األس أأئلة وكيفيأ أأة اسأ أأتقبالها م أأن جهأ أأة ،ومقأ أأدرة الطلبأأأة علأ أأى التحصأ أأيل الد ارس أأي مأ أأن جهأ أ ٍأة ثانيأ أأة،
وأنأ أ أأه توجأ أ أأد فأ أ أأروق دالأ أ أأة إحصأ أ أأائياً فأ أ أأي فاعليأ أ أأة المعلأ أ أأم علأ أ أأى ممارسأ أ أأة مهأ أ أأارة طأ أ أأرح األسأ أ أأئلة
ومتغي أ أرات الج أ أأنس والتخص أ أأص والخبأ أ أرة ،ولمص أ أألحة كأ أ ٍأل م أ أأن المعلم أ أأات والتخصص أ أأات العلمي أ أأة
والمعلمين ذوي الخبرة الطويلة على الترتيب.

واهتمت دراسة جيليس ) (Gilles, 2004بالتعرف إلى أهمية توفر المهارة العالية في عملية

طرح األسئلة وشرح الدرس من جانب الطلبة المعلمين في كلية التربية بجامعة سانت لورانس
األمريكية .وتألفت عينة الدراسة من ( )1.3من هؤالء الطلبة من كال الجنسين .وقد أظهرت نتائج

االختبار المطبق بأن الخصائص النفسية واالجتماعية للطالب المعلم لها أثر كبير في تحديد
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المهارة المستخدمة في شرح الدرس ،وأن قدرته على تحليل أداء الطالب في طرح األسئلة ال تتأثر
بمتغيرات الجنس والتخصص والدورات التأهلية .

وكان الغرض من دراسة صويلح ( )Suwaileh, 2006يتلخص في تقصي مدى اتقان

معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة الصفية في الحلقة األخيرة من التعليم األساسي في اليمن ،إذ
ٍ
مالحظة على أساس مهارات األسئلة الصفية بتدرجات المقياس اآلتي :متقن بدرجة
ت ّم بناء بطاقة
كبيرة ،ومتوسطة ،وضعيفة ،وغير موجودة .وتوصلت الدراسة الى انخفاض مستوى أداء إتقان
مهارات طرح األسئلة الصفية لدى معلمي اللغة العربية ،ووجود فرو ٍق ذات داللة احصائية بين

مستوى إتقان المعلمين بين أفراد العينةُ ،يعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور ،ووجود فروق ذات
داللة احصائية تُعزى لمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة.

وسعت دراسة بركات ( )Barakat, 2010إلى معرفة فاعلية المعلم في ممارسة مهارة طرح

األسئلة الصفية واستقبالها ،وكيفية التعامل مع إجابات الطلبة عليها ،وأثر بعض المتغيرات فيها
مثل :الجنس ،ونوع المدرسة ،والتخصص ،وعدد الدورات التأهيلية في أثناء الخدمة ،وسنوات

الخدمة ،والمؤهل العلمي للمعلم .وقد بلغت عينة الدراسة ( )12.معلماً ومعلمة في المدارس
ٍ
استبانة على العينة .وتوصلت الدراسة الى النتائج
الحكومية ،في حين تمثلت أداة الدراسة بتطبيق
اآلتية :أظهر المعلمون إجماال فاعلية مرتفعة في ممارسة طرح األسئلة والتعامل مع إجابات

الطلبة ،وفاعلية متوسط ًة في استقبالها من الطلبة ،ووجود فروق دالة إحصائياً بفاعلية المعلمين
في ممارسة مهارة طرح األسئلة واستقبالها تُعزى لمتغيرات التخصص ،وعدد الدورات التأهيلية،
وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي.

وسعت دراسة أبوعواد وأبوسنينة ( )Abuawad & Abusnaina, 2014إلى معرفة
ٍ
ٍ
مؤلفة
استبانة
خصائص األسئلة الصفية التي يطرحها معلمو التربية االجتماعية ،فقد تم تصميم
من ( )0.فقرة موزعة على ثالثة مجاالت رئيسة هي( :صياغة األسئلة الصفية ،وأغراضها،

ومهارات طرحها) .وتكونت عينة الدراسة من ( )101معلماً ومعلمة لمادة التربية االجتماعية
والوطنية في وكالة الغوث باألردن .وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى تقدير المعلمين

لخصائص األسئلة الصفية ،وعدم وجود فرو ٍق ذات داللة إحصائية بين المعلمين في درجة
ومؤهله العلمي ،وعدد سنوات خبر ِ
ِ
امتالكهم لمهارات األسئلة تُعزى ٍ
ته
لكل من جنس المعلم،
التعليمية ،ووجود فرو ٍق ذات داللة إحصائية بين المعلمين في مجال صياغة األسئلة الصفية،
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تُعزى إلى تخصص المعلم ولصالح معلمي التاريخ والجغرافيا.
وهدفت دراسة المطرودي ( )Almatroodi, 2015التعرف إلى درجة توافر مهارات األسئلة
الصفية لدى الطلبة المعلمين للتربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية ،إذ بلغت عينة الدراسة ()16

طالباً ،في حين تمثلت أداة الدراسة ببطاقة مالحظة مؤلفة من ( )33فقرة موزعة على خمسة
محاور .وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فرو ٍق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة توفر
مهارات األسئلة الصفية لدى الطلبة المعلمين في كل محور من محاور الدراسة.

وأجرى كايا وسيفيز ) (Kaya & Ceviz, 2017دراس ًة بهدف فحص طبيعة عملية طرح
تم القيام بها من جانب ( )32من الطلبة
األسئلة في صفوف المدرسة االبتدائية ،وذلك كما ّ
المعلمين المسجلين في مادة التربية العملية بقسم التربية االبتدائية بإحدى جامعات غرب تركيا .وقد
عمل كل طالب معلم من أفراد العينة على تدريس أحد الموضوعات ذات الصلة بمادة مدرسية

مقررة ،اختارها بنفسه من الرياضيات أو العلوم أو اللغات أو الدراسات االجتماعية ،وتدريسها لفترة
تم تسجيل جميع هذه الحصص عن طريق الفيديو
زمنية تراوحت بين ( )4.-30دقيقة ،بعد أن ّ
كاميرا .وتم تحليل عمليات طرح األسئلة كما حصلت من جانب الطلبة المعلمين ومن جانب تالميذ
الصف الرابع االبتدائي في مدارس العينة .وقد أظهرت النتائج قيام الطلبة المعلمين بطرح أسئلة
من النوع المتدني الذي ال يثير التفكير كثي اًر لدى تالميذ المدارس ،وذلك في ضوء األنشطة
والوسائل التعلمية القليلة المستخدمة .ومع ذلك ،فقد كان الطالب المعلمون من تخصص العلوم هم

من استخدموا األسئلة المثيرة للتفكير أكثر من طالب التخصصات االنسانية .ووعلى الرغم من كل

هذا ،فإنهم جميعاً يرغبون بتنميتهم مهنياً في هذا الصدد كي يصبحوا مهرة في استخدام أسئلة

التفكير العليا.

وطبقت عزيزة ) (Aziza, 2018دراس ًة هدفت إلى تحليل عمليات طرح األسئلة من جانب
المعلم ،مع ربطها بإجابات تالميذ المدارس في المرحلة االبتدائية الدنيا البريطانية ،وذلك من أجل

الوصول إلى اإلبداع في مادة الرياضيات .واعتمدت الدراسة أسلوب المالحظة لمعل ٍم واحد يقوم

بتدريس ( )17من تالميذ الصف الثالث اإلبتدائي ،والذين كانت لهم استجابات ألسئلة المعلمين

تم جمع البيانات خالل عملية التجربة ،عن طريق أخذ
المطروحة في دروس الرياضيات .وقد ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عينة من أعمال ستة من
مالحظات مكتوبة ،فضالً عن اختيار
صوتية ،وتدوين
تسجيالت

التالميذ ،وسلسلة مقابالت ،وتقديم اختبارات ،وذلك للتأكد من حصول اإلبداع لدى العينة في حصة
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الرياضيات .وقد استخدم المعلم بعض تقنيات طرح األسئلة مثل تقنية العرض التقديمي

اإللكتروني ،وتقنية انتظار الوقت قبل طرح السؤال ،سواء بالنسبة لألسئلة المغلقة أم األسئلة
ٍ
ٍ
طويلة لألسئلة مفتوحة النهاية،
إجابات
مفتوحة النهاية .وقد أظهرت النتائج بأن التالميذ قد أعطوا

وأن هذا النوع من األسئلة هو الذي عمل على إثارة التالميذ من أجل الوصول إلى مستوى اإلبداع
في درس الرياضيات أكثر من األسئلة المغلقة.
تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
يمكن تلخيص ذلك التعقيب في النقاط المهمة اآلتية:

 .1اهتمام بعض تلك الدراسات بقياس مدى امتالك المعلمين لمهارات صياغة األسئلة ،ومدى
تطبيقها داخل الغرفة الصفية ،مما يثير االنتباه الى تميز هذه المهارة وفاعليتها في العملية

التعليمية التعلمية .وقد أشارت بعض الدراسات السابقة إلى ضعف مقدرة المعلمين على

صياغة األسئلة وطرحها وعملية استقبال إجابات الطلبة مثل دراسة كل من كايا وسيفيز

).(Kaya & Ceviz, 2017

 .1اشتركت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في نوعية عينة الدراسة والمتمثلة في
الطلبة المعلمين المتدربين في كلية التربية تخصص المناهج وطرائق تدريس في الجامعة ،مثل

دراسات

(Hoxmeier,2003

وKaya,2017

وYeung,2001

وGilles,2004

تم فيها تطبيق هذه الدراسات متقاربة
و ،)Almatroodi,2015مما يجعل من الظروف التي ّ
إلى ٍ
حد كبير.
 .3اشتركت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة بتقصي أثر الجنس في ممقدرة الطلبة
المعلمين على تطبيق مهارة طرح األسئلة ،إذ اتفقت مع دراسة كل من ابو عواد وأبوسنينة

( ،)Abuawad & Abusnaina,2014بينما اختلفت مع دراسة بركات ()Barakat,2010
في وجود أثر للجنس لصالح الذكور.

ٍ
تحصيلي على المعلمين المتدربين أنفسهم
اختبار
 .4تميزت الدراسة الحالية عن سابقاتها بتطبيق
ٍ
(تخصص معلم صف) بدالً من تطبيقه على طلبة المدارس ،وذلك لقياس مدى قدرتهم بعد
دراستهم لمقرراتهم الجامعية ،على تطبيق مهارة طرح األسئلة الصفية ،بينما حاولت أغلب

الدراسات السابقة التعرف إلى مدى ممارسة المعلمين لمهارة طرح األسئلة الصفية على طلبة

المدارس.
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الطريقة واالجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها:
لقأأد تأأألف مجتمأأع الد ارسأأة الحاليأأة مأأن طلبأأة كليأأة العلأأوم التربويأأة بجامعأأة اإلس أراء الخاصأأة،

تخصأأص معلأأم صأأف ،ومأأن مسأأتوى السأأنة الرابعأأة ،وهأأم المعنيأأون بتطبيأأق مواقأأف صأأفية فعليأأة فأأي
المأأدارس المتعاونأأه ،وذلأأك مأأن خأأالل برنأأامج التربيأأة العمليأأة الميدانيأأة ،وبلأأ( عأأددهم ( )47.طالب أاً
وطالبة.

أما عينة الدراسة فاشتملت على ( )111طالباً وطالبة ،وهم الطلبة الذين تدربوا علأى التأدريس

الفعلأأي فأأي المأأدارس المتعاونأأة خأأالل الفصأأل الد ارسأأي األول للعأأام الجأأامعي  ،1.12/1.12وتأ ّأم
تقديم أداة الدراسة في االجتماع األخير الذي عقد لهم مع نهاية خروجهم إلى التربية العملية.
وبما أن عدد االنأاث يزيأد علأى عأدد الأذكور ،وعأدد طلبأة الفأرع االدبأي يزيأد علأى طلبأة الفأرع

العلمأأي ،فقأأد تأأم اسأأتبعاد ( )14طالب أاً وطالبأأة بالطريقأأة العش أوائية البسأأيطة ،وذلأأك ألغ أراض بحثيأأة
تتعلق بتصميم الدراسة العاملي ( )1×1ذي الخاليا المتساوية .وبذلك أصأبحت عينأة الد ارسأة ()22

طالباً وطالبة ،والجدول ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة.
الجدوي ( )1توزع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص األااديمي والجنس

التخصص األااديمي
الجنس

ذكور
إناث
المجموع

أداة الدراسة:

علمي

أدبي

المجموع

11
11
44

11
11
44

44
44
22

ٍ
اختبار تحصيلي في مهارة طرح األسئلة من مستوى التطبيق ،وهو من
تم إعداد
لقد ّ
االختبارات الموضوعية ،من نوع االختيار من متعدد بخمسة بدائل .وقد تضمن االختبار ثالثين

فقرة )1.( :منها لألسئلة السابرة ،و( )2فقرات لألسئلة حسب تصنيف بلوم ،و( )4فقرات لألسئلة

ذات االجابات المحددة والمفتوحة ،و( )7فقرات تتعلق بسيكولوجية طرح األسئلة وإجراءات طرحها.

وقد أعطيت االجابة الصحيحة العالمة ( ،)1واالجابة الخطأ العالمة (صفر) ،وعليه ،فإن

عالمة الطالب مساوية لعدد الفقرات التي أجاب عنها الطالب إجابة صحيحة ،وبذلك تكون النهاية

العظمى للمستجيب على االختبار التحصيلي لمهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي هي
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العالمة (.)3.

تم عرضه على لجنة من المحكمين في جامعة
وللتأكد من صدق محتوى االختبار ،فقد ّ
االسراء الخاصة ،بل( عددهم ( )1.من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال المناهج
وأساليب التدريس ،ومجال القياس والتقويم ،منهم أربعة أعضاء ممن قاموا بتدريس مقررات جامعية

تم الطلب من أعضاء لجنة المحكمين إبداء رأيهم في مدى تمثيل
اهتمت بمهارة طرح األسئلة .وقد ّ
الفقرات لمهارة طرح األسئلة بصرف النظر عن نوعها ،وكذلك صالحية كل فقرة وانسجامها مع

بدائلها ،فضالً عن التحقق من مدى نجاح الفقرة لقياس مقدرة الطالب على تطبيق مهارة طرح

األسئلة .وفي ضوء آراء لجنة المحكمين واقتراحاتهم أجريت بعض التعديالت على فقرات االختبار.
طِلب من لجنة المحكمين ،تحديد المستوى المقبول تربوياً لمقدرة الطلبة على تطبيق
كما ُ

مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي ،وذلك باختيار المستوى المقبول تربوياً من بين خمسة
بدائل أعطيت لهم في ضوء شروط التعلم المتوفرة في كلية العلوم التربوية بجامعة االسراء

الخاصة .وقد حدد المحكمون الدرجة ( )7.للمستوى المقبول لمقدرة الطالب على تطبيق مهارة
طرح األسئلة.

وجرى حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردستون ،KR20 1.وذلك
ٍ
بعرضه على ٍ
استطالعية من غير أفراد عينة الدراسة ،بل( عدد أفرادها ( )10طالب ًا وطالبة،
عينة

تخصص معلم صف من مستوى السنة الثالثة ،في حين بل( معامل الثبات ( )..2.تقريباً .وقد

ُعدت هذه القيمة كافية ألغراض الدراسة الحالية.
إجراءات الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية الخطوات المحددة اآلتية:

 .1تحديأأد مجتمأأع الد ارسأأة وهأأم طلبأأة كليأأة العلأأوم التربويأأة تخصأأص معلأأم صأأف ،واختيأأار عينأأة
الد ارس أ أأة وه أ أأم طلب أ أأة التربي أ أأة العملي أ أأة الميداني أ أأة للفص أ أأل الد ارس أ أأي األول م أ أأن الع أ أأام الج أ أأامعي

1.12/1.12م ،ومن مستوى السنة الرابعة.

ٍ
اختبار تحصيلي من مستوى التطبيق في مهأارة طأرح االسأئلة
 .1اعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن
ذات المستوى العالي.

 .3التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها.

 .4الحصول على ٍ
رسمي من إدارة الجامعة بتطبيق أداة الدراسة على الطلبة المعلمين.
إذن
ٍ
000
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 .0تطبيأأق أداة الد ارسأأة علأأى العينأأة فأأي االجتمأأاع األخيأأر الأأذي تأ ّأم عقأأده لطلبأأة التربيأأة العمليأأة مأأع
نهاية خروجهم للتربية العملية الميدانية في نهاية شهر كانون األول(ديسمبر) من عام 1.12م،
مأأن أجأأل التعأأرف إلأأى التغذيأأة الراجعأأة التأأي حصأألوا عليهأأا مأأن خأأالل مأأرورهم ببرنأأامج التربيأأة

العملية الميدانية في المدارس المتعاونة.

 .6مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بالد ارسأة الحاليأة ،والتعقيأب عليهأا وتوضأيح موقأع الد ارسأة
الحالية منها.

 .7تصأ أأحيح أداة الد ارسأ أأة باسأ أأتخدام مفتأ أأاح لإلجابأ أأة ،ورصأ أأد النتأ أأائج وتحليلهأ أأا وتفسأ أأيرها وطأ أأرح
التوصيات والمقترحات المناسبة.

تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية:
تضمنت مشكلة الدراسة المتغيرات اآلتية:

 .1المتغير المستقل :ويتمثل في التخصص األكاديمي وله مستويان :علمي ،وأدبي.
 .1المتغير التصنيفي :ويتلخص في الجنس وله فئتان :ذكور ،وإناث.

 .3المتغير التابع :ويتمثل في المقدرة على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي،
والمستوى المقبول تربوياً لهذه المقدرة من جانب الطلبة المعلمين.

واستخدمت الدراسة التصميم العاملي ( ،)1×1واتبعت أسلوب تحليل التباين الثنائي ()1×1
الختبار فرضيات الدراسة ،الثانية والثالثة والرابعة .كما استخدمت الدارسة تصميم المجموعة

ٍ
ٍ
بعدي وحسب اإلحصائي (ت) الختبار الفرضية األولى المتعلقة بالفرق بين مقدرة
باختبار
الواحدة

الطلبة على تطبيق مهارة طرح األسئلة والمستوى المقبول تربوياً والمتوقع منهم.

نتائج الدراسة:

يمكن عرض نتائج الدراسة الحالية كاآلتي:

أوال :النتائج المتعلقة بالسؤاي األوي :وينص هذا السؤال على اآلتي :ما مستوى الطلبة

المعلمين الملتحقين ببرنامج التربية الميدانية العملية بجامعة اإلسراء الخاصة ،في مقدرتهم على

تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي؟

دال
ولالجابة عن ذلك السؤال ،تمت صياغة الفرضية الصفرية اآلتية :ال يوجد فر ٌق ٌ
احصائياً ( )...0بين المتوسط الحسابي لطلبة التربية العملية الميدانية في مقدرتهم على تطبيق
مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبول تربوياً .وقد حددت لجنة المحكمين
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كمستوى متوقع منهم ،تم تحويله ليتناسب مع النهاية العظمى لدرجة المستجيب
المستوى ()%7.
ً
على أداة الدراسة ،والتي أصبحت (.)11

وقد جرى فحص الفرضية الخاصة باإلجابة عن السؤال األول باستخدام االحصائي (ت)
ٍ
لعينة و ٍ
احدة ،وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك فر ٌق بين المتوسط الحسابي ( )11.14لمقدرة طلبة
التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبول

تربوياً ،والمتوقع منهم في تطبيق تلك المقدرة .ويوضح الجدول اآلتي ( )1هذه النتيجة:

الجدوي ( )2ملخص نتائج اإلحصائي (ت) الختبار الفرق بين المتوسط الحسابي لمقدرة طلبة التربية
العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبوي تربويا

المقدرة التطبيقية لمهارة
طرح األسئلة
ذات المستوى العالي
المستوى الفعلي
المستوى المقبول تربوياً
* ح < ...1

المتوسط
الحسابي

درجات
الحرية

الخطأ المعياري

قيمة ت
المحسوبة

11.14
11

27

..3.0

*3.2.

قيمة ت
الحرجة
...1
1.37

ويتبين من الجدول ( )1وجود فر ٍق ذي داللة احصائية بين المتوسط الحسابي لمقدرة طلبة

التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبول

تربوياً ،ليس عند مستوى الداللة ( )...0كما نصت الفرضية الصفرية ،بل عند مستوى الداللة

اإلحصائية ( ،)...1إذ كانت قيمة (ت) المحسوبة ( )3.2.وهي قيمة أكبر من قيم (ت) الحرجة

( )1.37عند مستوى الداللة ( )...1ودرجات حرية ( .)27وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية،
واإلقرار بوجود فر ٍق بين المستوى الفعلي لتطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي عند

طلبة التربية العملية الميدانية ،والمستوى المقبول تربوياً والمتوقع منهم ،ولصالح مستوى طلبة
التربية العملية الفعلي في تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن الطالب المعلمين المتدربين من تخصص معلم صف،

قد استفادوا بالفعل في جامعة اإلسراء من المقرر الذي درسوا فيه معلومات متنوعة عن المهارات

الدراسية بما فيها مهارات طرح األسئلة ذات المستوى العالي ،وأن هذا المقرر قد أعطى ثماره
وساعد في نمو مقدرتهم على طرح األسئلة الصفية عند تعاملهم مع طلبة المدارس المتعاونة التي

يطبقون فيها مقرر التربية العملية الميدانية .فضالً عن ذلك ،فإن مقررات طرائق التدريس للمواد
الدراسية المختلفة المطلوب دراستها إجبارياً حسب الخطة المطلوبة ،تتطرق إلى عملية طرح
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األسئلة المتنوعة ،هذا ناايك عن تأثير إرشادات مشرفي التربية العملية الميدانية من حملة درجة

الماجستير الذين يرافقونهم في زيارة المدارس ويشرفون عليهم فيها إشراف ًا كامالً بالتنسيق مع
المعلمين المتعاونين ،وزيارات أساتذة المواد من حملة الدكتوراة في تلك الجامعة ،الذين يشرفون

عليهم إشراف ًا جزئياً من خالل زيارتهم عدة مرات إلى المدارس ،قد أدى إلى انعكاس أدائهم بصو ٍرة
ٍ
ٍ
اضحة في االختبار التحصيلي ،في ضوء الخبرات الثرية المتنوعة التي مروا بها.
إيجابية و
وتتفق هذه النتيجة بصو ٍرة عامة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كيث )(Keith, 2000

ودراسة بركات ( ،)Barakat, 2010وذلك من حيث اكتساب الطلبة لمهارات طرح األسئلة ذات

المستوى العالي ،وذلك من خالل تطبيقهم لبرنامج التربية العملية الميدانية في المدارس المتعاونة.

ولكنها في الوقت ذاته اختلفت مع نتائج دراسة يونج ) (Yeung, 2001ودراسة هوكسمير

) (Hoxmeier,2003من حيث ضعف اكتساب الطلبة المعلمين لمهارات طرح األسئلة من خالل
مرورهم بخبرات خالل برامج التربية العملية المختلفة الميدانية.

ثانيا :النتائج المتعلقة باألسئلة الثالثة األخرى ،وهي تنص على اآلتي:

 .1هل للتخصص األكاديمي في الثانوية العامة أثر في مقدرة الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج
التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي؟

 .1هل للجنس أثر في مقدرة طلبة التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق
مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي؟

 .3هل يوجد تفاعل بين الجنس والتخصص األكاديمي لطلبة التربية العملية الميدانية بالمرحلة
الثانوية في المقدرة على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي؟

ولإلجابة عن هذه األسئلة الثالثة ،تمت صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية:

دال إحصائياً عند مستوى ( )...0بين متوسطي المقدرة لطلبة التربية العملية
أ .ال يوجد فر ٌق ٌ
الميدانية بجامعة االسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العاليُ ،يعزى
للتخصص األكاديمي بالمرحلة الثانوية (علمي ،أدبي).

ب .ال يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى ( )...0بين متوسطي المقدرة لطلبة التربية العملية
الميدانية بجامعة االسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح األسئلةُ ،يعزى لمتغير الجنس
(ذكور ،إناث).

دال إحصائياً عند مستوى ( )...0بين متوسطات المقدرة لطلبة التربية العملية
ج .ال يوجد فر ٌق ٌ
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الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العاليُ ،يعزى

للجنس والتخصص األكاديمي لطلبة التربية العملية بالمرحلة الثانوية.

تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقدرة طلبة التربية
من أجل كل ذلكّ ،
العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي،
حسب الجنس والتخصص األكاديمي في المرحلة الثانوية (علمي ،أدبي) ،وكذلك متوسطات
الخاليا وانحرافاتها المعيارية .وكانت النتائج كما يوضحها الجدول ( )3اآلتي:
الجدوي ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقدرة طلبة التربية العملية الميدانية على
تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي حسب التخصص األااديمي والجنس

التخصص األااديمي
الجنس

ذكور
اناث

علمي
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
1.01
13.40
1.03
13.20
1..2
13.7.

المتوسط
الحسابي
1..12
1..31
1..61

أدبي

االنحراف
المعياري
3.12
1.17
1.71

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

11.12
11.14
11.16

3.11
1.61
1.26

ويالح من الجدول ( )3وجود فرو ٍق ظاهرية بين متوسطي المقدرة على تطبيق مهارة طرح

األسئلة ذات المستوى العالي لدى طلبة التربية العملية الميدانية تخصص علمي ( ،)13.7.وطلبة
التربية العملية تخصص أدبي ( )1..61بالمرحلة الثانوية ،في حين أن متوسطي المقدرة على

تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي تكاد أن تكون متقاربة بين الذكور من طلبة التربية
العملية الميدانية ( )11.12واالناث منهم ( ،)11.14في حين أن االنحرافات المعيارية لتلك

المستويات تكاد أن تكون متباعدة عند الذكور واالناث.

تم اختبار
ولمعرفة ما اذا كانت هناك فرو ٌق ذات داللة احصائية بين هذه المتوسطات ،فقد ّ
الفرضيات الصفرية المتعلقة باإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة باجراء تحليل التباين الثنائي

( ،Two WAY ANOVA )1×1وذلك باعتبار التخصص األكاديمي لطلبة التربية العملية
ال وله مستويان (علمي وأدبي) ،ومتغير الجنس للطلبة
الميدانية بالمرحلة الثانوية متغي اًر مستق ً

أنفسهم متغي اًر تصنيفياً (معدالً)  Modified Variableوله فئتان أيضاً (ذكور ،اناث) .أما
المتغير التابع فهو المقدرة على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي .ويوضح الجدول
( )4اآلتي نتائج هذا التحليل:
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الجدوي ( )4نتائج تحليل التباين الثنائي ( )2×2ألثر التخصص األااديمي بالمرحلة الثانوية (علمي،
أدبي) والجنس لدى طلبة التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة في المقدرة على تطبيق مهارة
مصدر
التباين
التخصص األكاديمي
بالمرحلة الثانوية
الجنس
التخصص × الجنس
الخطأ
التباين الكلي
* ح<...1

طرح األسئلة ذات المستوى العالي

قيمة ف
المحسوبة

قيمة ف
الحرجة ()...0

درجات
الحرية

مجموع
المربعات

متوسط
التباين

3.24

1

11..12

11..12

*30.62

-

1
1
24
27

...4
6.06
424.22
711.77

...4
6.06
0.22
-

....7
1.11
-

ٍ
ٍ
احصائية بين متوسطي المقدرة لطلبة التربية
داللة
ويتبين من الجدول ( )4وجود فر ٍق ذي

العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي،

ُيعزى للتخصص األكاديمي بالمرحلة الثانوية (علمي ،أدبي) ولصالح طلبة التربية العملية تخصص
علمي ،إذ كانت قيمة (ف) المحسوبة ( )30.62وهي قيمة أعلى من قيمة (ف) الحرجة (،)3924

ليس عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )...0فحسب ،وإنما عند مستوى الداللة اإلحصائية
( ،)...1ودرجات حرية ( )1و (.)24

كما يتضح من الجدول ( )4ذاته ،عدم وجود فر ٍق ٍ
دال إحصائياً بين متوسطي المقدرة لطلبة
التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى

العاليُ ،يعزى لنوع جنسهم (ذكور ،إناث) .فقد كانت قيمة (ف) المحسوبة ( ،)....7وهي قيمة
أقل بكثير من قيمة (ف) الحرجة ( )3.24عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )...0ودرجات حرية
( )1و(.)24

تفاعل ٍ
ٍ
دال إحصائياً بين متوسطات
ويالح من الجدول ( )4السابق أيضاً عدم وجود
المقدرة على تطبيق مهارة طرح األسئلةُ ،يعزى لجنس طالب التربية العملية الميدانية بجامعة
االسراء الخاصة وتخصصه األكاديمي بالمرحلة الثانوية ،فقد كانت قيمة (ف) الحرجة ()3.24

عند مستوى الداللة االحصائية ( )...0ودرجات حرية ( )1و (.)24

ويعزو الباحثان عدم وجود أثر لمتغير الجنس على ممقدرة الطلبة المعلمين بجامعة اإلسراء
في طرح األسئلة الصفية ،الى تقارب مقدرات الطلبة ذكو اًر واناثا ،كما أن اإلناث في هذا الوقت
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أصبحن أكثر جرًأة وتمي ًاز عن السابق ،ولم يعد الخوف والخجل يؤثر كثي ًار في شخصياتهن وفي
طرحهن لألسئلة بمختلف أنواعها على طالبات المدارس خالل تطبيقهن لبرنامج التربية العملية.
تم في الواقع
هذا فض ً
ال عن أن إعداد وتأهيل طلبة التربية العملية الميدانية ذكو ًار كانوا أم إناثاً قد ّ
الميداني بالطريقة أو اآللية ذاتها تقريباً ،ويخضعون جميعاً إلى عملية اإلعداد التربوي ذاتها .وقد

اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو عواد وأبو سنينة (،)Abuawad & Abusnaina, 2014

بينما اختلفت هذه النتيجة عن نتيجة دراسة بركات ( )Barakat, 2010ونتيجة دراسة صويلح

(.)Suwaileh, 2006

أما بالنسبة للنتيجة المتعلقة بعدم وجود ٍ
أثر لمتغير التخصص األكاديمي في الثانوية العامة

(علمي ،أدبي) في مقدرة طلبة التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة
طرح األسئلة ذات المستوى العالي ،فيعزو الباحثان هذه النتيجة إلى انقضاء ٍ
وقت ليس بالبسيط
من الزمن على طلبة التربية العملية في دراستهم لتخصص معلم الصف ،إذ تم خاللها المرور

بعديد من المقررات الجامعية والخبرات التربوية التي ساعدت في سد الفجوة والنقص لدى كل
ٍ
يمي للطالب دون آخر في
تخصص ،فضالً عن أن مهارة طرح األسئلة غير متعلقة
بتخصص أكاد ٍ

المرحلة الثانوية ،سواء كان الفرع العلمي أم الفرع األدبي ،بل يهم كال التخصصين معاً .وقد اتفقت
هذه النتيجة مع ما جاءت به نتائج دراسة جيليس ) (Gilles, 2004ولكنها اختلفت في الوقت ذاته

مع نتائج دراسة وايلن(Wilen, 2003).

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحاليةُ ،يوصي الباحثان باآلتي:
 .1تكثيف عمليات تدريب الطلبة المعلمين من ذوي التخصص األكاديمي األدبي في الثانوية

العامة ،على مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي لعالج ما يعانون منه من بعض

الضعف.

 .1إثراء المناهج الجامعية والمناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية المدرسية ،باألسئلة
ذات المستوى العالي واألسئلة السابرة.

 .3تشجيع المشرفين التربويين ومديري المدارس ،على االستفادة من االختبار التحصيلي لهذا
البحث ،في عمل التقييم المستمر للمعلمين بعامة ،والمعلمين الجدد منهم على وجه

الخصوو ،في مهارة طرح األسئلة الصفية ذات المستوى العالي.
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:المقترحات

 فإنهما يقترحان إجراء،في ضوء أهداف الدراسة الحالية والنتائج التي توصل إليها الباحثان

:مزيد من البحوث والدراسات ذات الصلة بالعناوين اآلتية

. أثر طرح األسئلة الصفية على دافعية الطلبة واتجاهاتهم نحو المادة الدراسية.1

 معوقات تطبيق مهارة طرح األسئلة الصفية ذات المستوى العالي على طلبة الصفوف الثالثة.1
.األولى من المرحلة األساسية

 وأثر ذلك على التحصيل، المقارنة بين مهارة تطبيق األسئلة الصفية ومهارات صفية أخرى.3
.واإلحتفاظ بالمادة الدراسية

. أثر تطبيق مهارة طرح األسئلة الصفية في تحصيل الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم.4
 في تنمية، أثر طرح األسئلة الصفية من جانب المعلمين واإلجابة عنها من جانب الطلبة.0
.التفكير الناقد أو التفكير االبداعي

 مقدرة المعلمين المتدربين على صياغة األسئلة الصفية ذات المستوى العالي في جميع.6

 في ضوء خبراتهم التعليمية والشهادات التي،مستويات األهداف التربوية لتصنيف بلوم

.يحملونها
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