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The study aimed at measuring the impact of the open-ended questions along with lengthening wait 
time in explaining the unit of Islamic Jurisprudence prescribed in the book of Islamic education for the tenth 
grade and its relationship to the achievement and higher-order thinking skills.

 The study consisted of 60 students in the tenth grade in  Arjan Secondary School for Girls in 
Amman Borough Directorate during the first semester of the academic year 2014-2015. The students were 
chosen intentionally and distributed equally and randomly on the study groups  (the control group and the 
experimental group).

The researcher has used the quasi-experimental method and  has also built two tools for the study, 
the first tool is an achievement test, and the second is higher-order thinking skills (analysis, synthesis, and 
evaluation) to measure a variable effect (open ended questions with a waiting time of 5 seconds) on the 
variables of achievement and higher thinking skills.

The study results showed that the arithmetic average for the experimental group that learned using 
open-ended question, with different cognitive levels along with a wait time of 5 seconds was the highest, 
amounting to (20.57), while the control group that learned using close questions with the normal wait time 
amounted to (15.27(. Moreover, it showed the presence of statistically significant differences between the 
averages of the two sets of performance differences study on the post-test and on the higher thinking  skills 
test, in favor of the experimental group.

Keywords: open-ended questions, wait time, thinking skills, Islamic education.

ثالثة  على  العام  اإطارها  يف  الرتبية  ترتكز 
العملية  تكامل  يف  ُت�سهم  متالزمة  اأ�سا�سية  حماور 
وكل  م(،  واملُعلِّ والطالب،  )املنهج،  وهي:  الرتبوية، 
معه،  ويتفاعل  الآخر  ُيكمل  املحاور  حمور من هذه 
م ُيعّد من  ورغم اأهمية كل هذه املحاور فاإن دور املُعلِّ
اأهم العوامل املوؤثرة يف �سلوك الطالب، ولكي يقوم 
م بدوره يف العملية التعليمية بنجاح، ل بّد من  املُعلِّ
اأن تتوفر لديه كفايات ومهارات متنوعة، من اأهمها: 
اأهم  اأحد  ُتعّد  التي  الت�ساوؤل،  اأو  ال�ستجواب  مهارة 
وم�ساعدتهم  وتعّلمهم،  الطلبة  تفكري  اإثارة  و�سائل 
العملية  اأثناء  تواجههم  التي  امل�سكالت  حّل  على 
الفرد  لدى  ُي�سبع  الذي  املدخل  اأنَّها  التعليمية، كما 

نزعة البحث وال�ستطالع )اجلمل، 2005(.
اإنَّ لالأ�سئلة اأهمية كبرية يف العملية التعليمية 
التي  التعليمية  الإ�سرتاتيجيات  من  وهي  التعّلمية، 
اأظهرت الدرا�سات اأهميتها باعتبارها اأداة فاعلة يف 

التي يتوا�سل  حتقيق الأهداف الرتبوية. فهي الأداة 
مون، وهي عماد الأ�سلوب احلواري،  بها الطلبة واملُعلِّ
ال�ستقرائية،  الطريقة  اأركان  من  اأ�سا�س  وركن 
واأ�سلوب ال�ستق�ساء العلمي )ريان، 2003(. وعليه، 
فاإنَّ طرح الت�ساوؤلت من الأمور املهمة، التي ينبغي 
اأفكاره، وي�سعها يف  ُينّظم  م، كي  املُعلِّ بها  ياأخذ  اأن 
اإطارها ال�سليم؛ اإذ اإن توجيه الأ�سئلة اإىل الطلبة بدًل 
ودرجة  التعّلم،  مقدار  من  يزيد  احلقائق  تقدمي  من 
الهتمام باملادة الدرا�سية، وتعّلم املزيد يف املو�سوع 
)توق وعد�س، 1984(. كما اأ�سبح ا�ستخدام الأ�سئلة 
�سحة  لختبار  والطالب؛  م  املُعلِّ يد  يف  ناجحة  اأداة 
البحث  على  اجلميع  ولت�سجيع  املطروحة،  الأفكار 
الأهداف  لتحقيق  املتوا�سل  والعمل  الدائب، 
حُتقق  وا�سحة،  علمية  منهجية  وفق  ال�سلوكية 
انتباه  اإثارة  منها، ويف مقدمتها:  املتوخاة  الأغرا�س 
الطالب، وحفز عقله للتفكري، وت�سجيعه على طرح 
الأ�سئلة التي ُتنّمي قدراته العقلية )طاف�س، 2007(. 



امل�ستلزمات  من  الأ�سئلة  طرح  فنون  وُتعّد 
يتطلب  وهذا  التفكري،  عملية  لتنمية  ال�رضورية 
املح�سو�سة  البيانات  من  متدرجة  ب�سورة  طرحها 
عديدة  اأ�سكاًل  ز  حُتفِّ بحيث  املجردة،  التاأمالت  اإىل 
من عمليات التفكري؛ ذلك اأنَّ نتاجات التعّلم تتوقف 
بدرجة كبرية على طبيعة الأ�سئلة امل�ستخدمة. وُيعترب 
هو  ال�سوؤال  جودة  على  احلكم  يف  الأ�سا�س  املعيار 
قدرته على حتقيق تعّلم مبا�رض عند الطلبة، يف اإطار 
الأهداف املخططة، وم�ساعدتهم على تطوير مهارات 
دعوة  حقيقته  يف  ال�سوؤال  اإن  اإذ  لديهم؛   التفكري 

للتفكري )�سالمة، 2012(. 
ال�سوؤال  ملهارة  ال�رضورية  امل�ستلزمات  ومن 
والتاأمل،  للتفكري  وقتًا  ُيوّفر  الذي  النتظار،  زمن 
فر�س  من  ُيقلل  للتفكري  الفر�سة  اإتاحة  فعدم 
ا�ست�سارة اإجابات م�ستندة اإىل التفكري العميق، وهذا 
للتالميذ  ال�سليم  التفكري  على  الُقدرة  تنمية  يعوق 
الرتبوية  البحوث  اأ�سارت  وقد   .)1986 )حميدة، 
مفتوحة  اأ�سئلة  يطرحون  عندما  مني  املُعلِّ على  اأنَّ 
الوقت  بع�س  للطلبة  يرتكوا  اأن  عال،  م�ستوى  ذات 
وقت  واإتاحة  عنها،  ُيجيبوا  اأن  قبل  فيها  ليفكروا 
انتظار كاف يوؤدي اإىل رفع م�ستوى جودة الإجابات، 
ومن الأمور الهامة يف طرح الأ�سئلة ُمطابقة ال�سوؤال 

مل�ستوى فهم الطالب. 
اأنَّه ينبغي اأن يبذل  ويرى كثري من الباحثني 
م وقتًا اأطول يف التفكري يف دللة اإجابة الطالب  املُعلِّ
عن فهمه احلايل، واأْن يبداأ عمله التعليمي مع الطالب 
من هذه النقطة، اأي اأْن يفكر على اأ�سا�س فهم الطالب، 
والنقطة التي يوجد فيها تقع يف قلب الفكرة البنائية 
اأو البنيوية عن طريقة الطلبة يف التعليم، التي تركز 
على طرق ت�سكيل الطلبة وتكوينهم وبنائهم للفهم 
اجلديد على نحو ن�سط، بربط خربات التعليم بفهمهم 

ال�سابق )جابر، 1999(.
أهداف الدراسة: 

�سعت الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية:
- قيا�س اأثر الأ�سئلة مفتوحة الإجابة مع اإطالة زمن 

واأ�سوله  الإ�سالمي  الفقه  وحدة  �رضح  يف  النتظار 
العا�رض  لل�سف  الإ�سالمية  الرتبية  كتاب  املقررة يف 

الأ�سا�سي وعالقته بتح�سيل الطالبات يف املادة.
واإطالة  - قيا�س العالقة بني الأ�سئلة مفتوحة الإجابة 
الفقه  وحدة  �رضح  اأ�سئلة  طرح  عند  النتظار،  زمن 
الرتبية  كتاب  يف  املقررة  واأ�سوله،  الإ�سالمي 
بتح�سيل  وعالقته  العا�رض،  لل�سف  الإ�سالمية 

مهارات التفكري العليا يف املادة.
الأ�سئلة  لتطبيق  جتريبية  نتائج  اإىل  الو�سول   -
الإ�سالمي  الفقه  وحدة  �رضح  يف  الإجابة،  مفتوحة 
طرح  عند  النتظار،  زمن  اإطالة  وتطبيق  واأ�سوله، 
الأ�سئلـة على التح�سيل ومهـارات التفكري العليـا.

أهمية الدراسة:

وتتجلى اأهمية الدرا�سة فيما ياأتي:
الإجابة،  مفتوحة  لالأ�سئلة  وا�سح  و�سف  تقدمي   -
الرتبوية،  العملية  يف  واأهميتهما  النتظار،  وزمن 
الرتبية  ملادة  العليا  التفكري  مهارات  حت�سيل  ويف 
مو الرتبية الإ�سالمية  الإ�سالمية؛ مما قد يفيد منه ُمعلِّ

وامل�رضفون الرتبويون. 
الإ�سالمية  الرتبية  مي  ُمعلِّ اإعداد   برامج   رفد     -
وتدريبهم باإ�سرتاتيجية تدري�سية حديثة لأثر اإطالة 
زمن النتظار وعالقته بتنمية مهارات التفكري العليا 

لدى الطلبة.  
مشكلة الدراسة: 

التي  املعرفية  الجتاهات  اأحد  الت�ساوؤل  ُيثل 
نتيجة  التعليمية  العملية  اإىل  الرتبويون  اأدخلها 
والتعّلم،  التعليم  طرائق  لُترثي  والدرا�سة؛  البحث 
م على تنمية تفكري الطلبة )الروا�سدة،  وُت�ساعد املُعلِّ
ي�ستفهم  ُجماًل  كونها  الأ�سئلة  وتتجاوز   .)1984
عمليات  تتطلب  مثريات  فهي  معينة،  اأمور  عن  بها 
التعليمية  العملية  اإجناح  اإىل  ُتوؤدي  وتعبريية،  عقلية 
الأ�سئلة  اجليد  التعليم  معايري  من  اإن  اإذ  التعلمّية؛ 
اجليدة، واملُعّلم اجليد هو الذي يجيد �سياغة الأ�سئلة 



لأنَّ  الإجابة؛  مفتوحة  الأ�سئلة  خا�سة  وطرحها، 
م�ستويات  حُتقق  الإجابة  مفتوحة  ال�سفوية  الأ�سئلة 
من  الكثري  حتقيق  على  وتعمل  خمتلفة،  معرفية 
�سياغة  فاإنَّ  وكذلك  املرغوبة،  التعليمية  الأهداف 
لتحقيق  كافيًا  يكون  ل  قد  فعالة  بطريقة  ال�سوؤال 
ُتوؤدي  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  لكن  الأهداف،  تلك 
اإىل اأمناط ا�ستجابة مالئمة من جانب الطلبة، ومنها 
اإطالة زمن النتظار، خا�سة مع الأ�سئلة ذات الإجابة 
الأهداف.  تلك  حتقيق  زيادة  اإىل  يوؤدي  املفتوحة، 
الك�سف عن  احلالية يف  الدرا�سة  اأهمية  وهنا تكمن 
على  النتظار  وزمن  الإجابة  مفتوحة  الأ�سئلة  اأثر 
وحدة  يف  العليا  التفكري  ومهارات  الطلبة  حت�سيل 

الفقه الإ�سالمي واأ�سوله.
عدد  اهتمام  ال�سفية  الأ�سئلة  �سغلت  وقد 
كبرية  اأهمية  من  لها  ملا  الرتبويني؛  املربني  من  كبري 
مرحلة  يف  وخا�سة  التعّلمية،  التعليمية  العملية  يف 
التعليم الأ�سا�سي؛ اإذ ُتعّد هذه املرحلة الأ�سا�س الذي 
ونتيجة  الالحقة،  التعليمية  املراحل  عليه  ترتكز 
زت يف  لهذا اأجريت العديد من الدرا�سات التي ركَّ
مبزيد  اأو�ست  التي  ال�سفية،  الأ�سئلة  على  اهتمامها 
من الدرا�سات ذات ال�سلة. ويف ظل قلة الدرا�سات 
يف مو�سوع الأ�سئلة مفتوحة الإجابة واأثرها املقرتن 
الإ�سالمية، جاءت  الرتبية  وحدة  النتظار يف  بزمن 
ال�سفوية  الأ�سئلة  اأثر  عن  لتك�سف  الدرا�سة  هذه 
التح�سيل  يف  النتظار  وزمن  الإجابة  مفتوحة 
ومهارات التفكري العليا لدى طالبات ال�سف العا�رض 

يف مادة الفقه الإ�سالمي واأ�سوله يف الأردن.
أسئلة الدراسة وفرضياتها:

حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
متو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  هناك  هل   -
الفقه  وحدة  يف  التح�سيل،  يف  الطالبات  درجات 
يف  الأ�سا�سي  العا�رض  لل�سف  واأ�سوله  الإ�سالمي 
�سفوية  )اأ�سئلة  التدري�س:  لطريقة  ُتعزى  الأردن، 
مفتوحة الإجابة ذات م�ستويات معرفية خمتلفة مع 
زمن انتظار )5( ثوان، واأ�سئلة �سفوية مغلقة الإجابة 

مع زمن انتظار عادي(؟
متو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  هناك  هل   -
يف  العليا،  التفكري  مهارات  يف  الطالبات  درجات 
العا�رض  لل�سف  واأ�سوله  الإ�سالمي  الفقه  وحدة 
التدري�س:  لطريقة  ُتعزى  الأردن،  يف  الأ�سا�سي 
م�ستويات  ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  )اأ�سئلة 
واأ�سئلة  ثوان،   )5( انتظار  زمن  مع  خمتلفة،  معرفية 
عادي(؟ انتظار  زمن  مع  الإجابة  مغلقة  �سفوية 

وبناًء على اأ�سئلة الدرا�سة �ستحاول الدرا�سة اختبار 
الفر�سيات ال�سفرية الآتية:

- ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 
الطالبات يف  درجات  متو�سطات  بني   )α ≥  0.05(
واأ�سوله  الإ�سالمي  الفقه  وحدة  ،يف  التح�سيل 
لل�سف العا�رض الأ�سا�سي يف الأردن، ُتعزى لطريقة 
ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  )اأ�سئلة  التدري�س: 
م�ستويات معرفية خمتلفة مع زمن انتظار )5( ثوان، 
واأ�سئلة �سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي(.
- ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 
الطالبات يف  درجات  متو�سطات  بني   )α ≥  0.05(
الإ�سالمي  الفقه  وحدة  يف  العليا،  التفكري  مهارات 
واأ�سوله لل�سف العا�رض الأ�سا�سي يف الأردن، ُتعزى 
الإجابة  مفتوحة  �سفوية  )اأ�سئلة  التدري�س  لطريقة 
 )5( انتظار  ذات م�ستويات معرفية خمتلفة مع زمن 
ثوان، واأ�سئلة �سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار 

عادي(.
الدراسات السابقة:

 )2013( حمفوظ  واأبو  خليفة  درا�سة  �سعت 
اإىل معرفة م�ستوى الُقدرة الت�سنيفية وزمن النتظار 
ال�ساد�س  ال�سف  مات  ُمعلِّ لدى  الأ�سئلة  طرح  عند 
يف  طالباتهن  بتح�سيل  وعالقتهما  الأ�سا�سي 
الرتبية الجتماعية، واتبع الباحثان املنهج الو�سفي 
 )35( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الرتباطي، 
مة، و)759( طالبة من طالبات ال�سف ال�ساد�س  ُمعلِّ
الأ�سا�سي من املدار�س اخلا�سة يف حمافظة الزرقاء 



دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  وقد  الأردن،  يف 
اإح�سائيًا بني الُقدرة الت�سنيفية لأنواع الأ�سئلة من 
الأ�سئلة  توجيه  امل�ستغرق يف  النتظار  وزمن  جهة، 

من جهة اأخرى، وبني حت�سيل الطالبات. 
�سعت  فقد   )2012( �رضهيد  درا�سة  ا  اأمَّ
ذات  ال�سفوية  الأ�سئلة  ا�ستخدام  اأثر  قيا�س  اإىل 
النتظار،  زمن  واإطالة  املختلفة  املعرفية  امل�ستويات 
الذات  ومفهوم  الأكاديي  التح�سيل  من  كل  على 
املنهج  الباحث  وا�ستخدم  الطلبة،  لدى  الأكاديية 
�سابطة(،  واأخرى  التجريبية،  )جمموعة  التجريبي 
وتكونت عينة الدرا�سة من )111( طالبًا من ال�سف 
الدرا�سي  للعام  بابل  حمافظة  يف  العلمي  اخلام�س 
ا�ستخدام  اأنَّ  اإىل  النتائج  واأ�سارت   ،2011-2012
واإعطاء  الفهم والتطبيق،  اأ�سئلة �سفوية يف م�ستوى 
زيادة  يف  ُي�سهم  ثوان،   )5( من  اأكرث  زمن  فرتة 
مبفهوم  الوعي  رفع  وكذلك  الأكاديي،  التح�سيل 

الذات الأكاديي لدى الطلبة. 
درا�سة   )2010( والعرود  عبيدات  واأجرى 
هدفت التعّرف اإىل الأ�سئلة ال�سفية ال�سفوية ال�سائع 
الجتماعية  الدرا�سات  معلمي  لدى  ا�ستخدامها 
الطلبة،  باإجابات  والت�رّضف  توجيهها  وكيفية 
التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم 
مة ممن  مًا وُمعلِّ وتكونت عينة الدرا�سة من )25( ُمعلِّ
ُيدر�سون مواد الدرا�سات الجتماعية يف مديرية دير 
2009/2010، وقد  الدرا�سي  للعام  عال يف الأردن 
اأظهرت النتائج اأنَّ اأكرث م�ستويات الأ�سئلة ال�سفية 
وال�ستيعاب،  والفهم  ،التذكر،  احلفظ،  هي:  �سيوعًا 
مني ذوي  واأقلها �سيوعًا: الرتكيب والتقومي، واأنَّ املُعلِّ
ُتنّمي  التي  الأ�سئلة  على  ُيركزون   )1-10( اخلربة 

مهارات التفكري العليا لدى الطلبة. 
وهدفت درا�سة الفهيد )2005( التعّرف اإىل 
مي الفقه يف املرحلة الثانوية بالدمام يف  م�ستوى ُمعلِّ
ال�سفية  الأ�سئلة  ملهارات  املكونة  ال�سلوكات  اأداء 
اعتمد  وقد  احلديثة،  الجتاهات  �سوء  يف  ال�سفهية 
الدرا�سة  عينة  وتكونت  الو�سفي،  املنهج  الباحث 

م فقه، موزعني على )٢١( مدر�سة يف  من )٥٩( ُمعلِّ
مدينة الدمام بال�سعودية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنَّ 
اأف�سل املهارات التي حتققت فيها ال�سلوكات )مهارة 
الأ�سئلة  طرح  )مهارة  ثمَّ  الطالب(  اإجابات  تلقي 
ال�سفية(.  الأ�سئلة  �سياغة  )مهارة  واأخريًا  ال�سفية( 
ا درا�سـة اخلزرجي )2004( فهدفت التعّرف  اأمَّ
يف  وم�ستوياتها  الأ�سئلة  اأنواع  ا�ستعمال  اأثر  اإىل 
الأدب  مادة  يف  الناقد  التفكري  وتنمية  التح�سيل 
يف  العام  الرابع  ال�سف  طالبات  لدى  والن�سو�س 
الدرا�سة  عينة  وبلغت  الرتبية،  كلية   - بغداد  جامعة 
وفق  جمموعات  اأربع  على  توزعن  طالبًة   )137(
املنهج التجريبي )جمموعة جتريبية واأخرى �سابطة(، 
لت النتائج اإىل تفّوق طالبات املجموعة التي  وتو�سّ
امل�ستويات  مع  ال�سابرة  الأ�سئلة  با�ستعمال  دّر�ست 
الأخرى.  املجموعات  على  بلوم  ت�سنيف  من  العليا 
واأخريًا هدفت درا�سة ُطلبة )2000( التعّرف 
ذات  ال�سفوية  الأ�سئلة  من  كل  ا�ستخدام  اأثر  اإىل 
زمن  اإطالة  واأثر  املختلفة،  املعرفية  امل�ستويات 
يف  الأكاديي  التح�سيل  من  كل  على  النتظار، 
الكيمياء، وخف�س القلق الناجت عنها، وتكون جمتمع 
مادة  يف  الثانوي  الأول  ال�سف  طلبة  من  الدرا�سة 
وا�ستخدم  العربية،  م�رض  جمهورية  يف  الكيمياء 
املجموعتني  نظام  وفق  التجريبي  املنهج  الباحث 
تفّوق  الدرا�سة  واأظهرت  وال�سابطة(،  )التجريبية 
ثوان(   5( انتظار  زمن  الثانية  التجريبية  املجموعة 
على املجموعة التجريبية الأوىل زمن انتظار )ثانية 
واحدة(، كما اأظهرت اأنَّ اإطالة زمن النتظار يخف�س 

القلق لدى الطلبة. 
ومن خالل ا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة تبنيَّ 
للباحث ُندرة الدرا�سات التي تناولت اأثر ا�ستخدام 
النتظار يف  زمن  واإطالة  اجلواب،  مفتوحة  الأ�سئلة 
هذه  لت�سدَّ  الدرا�سة  هذه  وتاأتي  الإ�سالمية،  الرتبية 
الأ�سئلة  با�ستخدام  جتريبية  درا�سة  ولتقّدم  الفجوة، 
تدري�س  النتظار يف  زمن  واإطالة  الإجابة،  مفتوحة 
هذه  ُيّيز  ما  وهذا  واأ�سوله،  الإ�سالمي  الفقه  وحدة 



الدرا�سة عن غريها. وقد اأفاد الباحث من الدرا�سات 
و�سياغة  للدرا�سة،  النظري  الأدب  يف  ال�سابقة 
البحث،  منهجية  ويف  واأ�سئلتها،  الدرا�سة  م�سكلة 

ومناق�سة النتائج.
منهج الدراسة:

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج �سبه 
اأثر متغري م�ستقل واحد  التجريبي الذي ُيخترب فيه 
اأهدافها؛  لتحقيق  التابعني  املتغريين  من  كل  على 
الدرا�سة.  م�سكلة  لطبيعة  املنهج  هذا  ملالئمة  وذلك 
فاملنهج �سبه التجريبي، »من املناهج التي ت�ستخدم 
بني  عالقة  ويقرر  معني،  فر�س  اختبار  يف  التجربة 
متغريين، وذلك عن طريق الدرا�سة للمواقف املتقابلة 
التي �سبطت كل املتغريات ما عدا املتغري الذي يهتم 
الباحث بدرا�سة تاأثريه« )جابر، وكاظم، 1986(. ويف 
م�ستقاًل  متغريًا  الباحث  ُيعالج  التجريبية  البحوث 
واحدًا على الأقل، وُيالحظ اأثره على متغري تابع اأو 
اأكرث، وملا كان هدف الدرا�سة معرفة اأثر متغري طريقة 
انتظار  زمن  مع  الإجابة  مفتوحة  )اأ�سئلة  التدري�س 
)5ثوان( على متغريي )التح�سيل، وحتقيق الأهداف 
املعرفية العليا(، كان هذا املنهج اأن�سب املناهج التي 

ُت�ساعد على حتقيق اأهداف الدرا�سة. 
التعريفات اإلجرائية:

الأ�سئلة مفتوحة الإجابة: عبارة لفظية من 
�سوؤال  فيها طرح  يتم  ة  الإ�سالميَّ الرتبية  مة  ُمعلِّ قبل 
يتطلب مدى وا�سع من ا�ستجابات الطالبات، لطرح 
املعلومات  على  تعليق  اأو  معينة  نظر  اأو وجهة  راأي 
الإ�سالمي  الفقه  وحدة  يف  املت�سمنة  والق�سايا 
لل�سف  املقرر  الإ�سالمية  الرتبية  واأ�سوله من كتاب 

العا�رض الأ�سا�سي.
زمن النتظار: فرتة التوقف )5( ثوان، التي تقع بني 
الرتبية  مة  ملعلِّ ال�سفوي  ال�سوؤال  اإلقاء  من  النتهاء 
طرح  اأثناء  الطالبة  اإجابة  على  والتعليق  ة  الإ�سالميَّ
الفقه  وحدة  درو�س  يف  الإجابة  مفتوحة  الأ�سئلة 

الإ�سالمي واأ�سوله.

التح�سيل: مقدار ما حت�سل عليه الطالبة من معلومات 
يف  عليها  حت�سل  التي  بالدرجة  رًا  ُمقدَّ مفاهيم،  اأو 
الختبار التح�سيلي الذي اأعده الباحث، وذلك بعد 
النتهاء من تدري�س وحدة الفقه الإ�سالمي واأ�سوله. 
مهارات التفكري العليا: ال�سلوكيات املتوّقع حدوثها 
من طالبات ال�سف العا�رض الأ�سا�سي نتيجة حدوث 
عملّية التعّلم لوحدة الفقه الإ�سالمي واأ�سوله، وهي 
بلوم  ت�سنيف  ح�سب  والتقومي  والرتكيب  التحليل 
رًا بالدرجة التي حت�سل عليها  للعمليات العقلية، ُمقدَّ

ده الباحث.  يف الختبار التح�سيلي الذي اأعَّ
عينة الدراسة وحدودها:

من  طالبًة   )60( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
طالبات ال�سف العا�رض الأ�سا�سي يف مدر�سة عرجان 
الثانوية للبنات، متَّ اختيارهنَّ بطريقة ق�سدية، وقد 
ع�سوائيًا،  الدرا�سة  جمموعات  على  توزيعهنَّ  متَّ 
حيث اختريت �سعبة لتكون جمموعة �سابطة وعدد 
اأفرادها )30( طالبة، در�ست با�ستخدام اأ�سئلة مغلقة 
جتريبية  و�سعبة  عادي،  انتظار  زمن  مع  الإجابة 
زمن  مع  الإجابة  مفتوحة  اأ�سئلة  با�ستخدام  در�ست 
وقد  طالبة.   )30( اأفرادها  وعدد  ثوان،   )5( انتظار 
متَّ اختيار عينة الدرا�سة بطريقة ق�سدية لتوّفر اأكرث 
من �سعبة لل�سف العا�رض الأ�سا�سي يف املدر�سة، ومت 
التعاون بني كل من مديرة املدر�سة، ومعلمة الرتبية 

الإ�سالمية مع الباحث لت�سهيل مهمته.
و�سوف تقت�رص الدرا�سة احلالية على:

- طالبات �سعبتني من �سفوف ال�سف العا�رض الأ�سا�سي 
ق�سبة  مديرية  يف  للبنات  الثانوية  عرجان  مبدر�سة 
عمان خالل الف�سل الدرا�سي الأول، للعام الدرا�سي 

2015-2014م.

- وحدة الفقه الإ�سالمي واأ�سوله من كتاب الرتبية 
الإ�سالمية املقرر لل�سف العا�رض الأ�سا�سي، الف�سل 
الأول، من العام الدرا�سي 2015-2014م. وتتكون 
الفقه،  اأ�سول  علم  وهي:  درو�س،   )6( من  الوحدة 
والأيان،  والو�سية،  ال�رضعي،  واحلكم  والجتهاد، 

والنذور. 



والرتكيب  التحليل  العليا، وهي  التفكري  - مهارات 
والتقومي ح�سب ت�سنيف بلوم للعمليات العقلية.

اإلطار النظري:

اأ�سلوب  على  الرتبوية  الجتاهات  توؤكد 
على  يحّث  الذي  الت�ساوؤل  على  القائم  التدري�س 
م والطالب الذي ُيعّد معيارًا  التفاعل ال�سفي بني املُعلِّ
وطريقة  م  املُعلِّ فعالية  على  احلكم  معايري  من  مهمًا 
ال�سفية  الأ�سئلة  فاإنَّ  هذا  على  وتاأ�سي�سًا  تدري�سه، 
لإحداث  عليها  يعتمد  التي  الو�سائل  اأهم  من  ُتعّد 
هذا التفاعل )عطية والها�سمي، 2008(. فهي جوهر 
اأطلق  وقد  وعمادها.  واأ�ساليبها،  التدري�س  طرائق 
الأ�سئلة  ا�ستخدام  طريقة  على   )Highet( هايت 
م  م الرائد(؛ لأنَّ املُعلِّ يف التدري�س ا�سم )طريقة املُعلِّ
يوؤدي فيها دورًا اإيجابيًا لكت�ساف مواهب الطالب يف 
كل املجالت، فالأ�سئلة فن واإدارة، لها قيمتها يف يد 
م املاهر، وتخدم اأغرا�سًا تعليمية؛ لأنَّ الت�ساوؤل  املُعلِّ
ُي�ساعد الطالب على جمع البيانات ومعاجلتها حيث 
ثم  عالقات،  من  بينها  ما  ويتبني  معنى،  يك�سبها 
ي�ستخدم هذه العالقات يف مواقف جديدة وخمتلفة 

)الأع�رض، 1998(.
اإنَّ ا�ستخدام الأ�سئلة يف التدري�س يعمل على حتقيق 

اأهداف تربوية وتعليمية كثرية، منها:-
لأنَّ  ال�سحيح،  التفكري  على  الطلبة  تدري�س   -
ال�سابقة  واملعرفة  املعرفية،  للُبنَية  فيه حتدي  ال�سوؤال 
عند الطلبة، فيحثهم على البحث والنظر والتفكري، 

وتن�سيط عقولهم واإيقاظ انتباههم.
-  توجيه ن�ساطات الطلبة وتنظيمها حول العمليات 
ممار�ستها  من  ومتكنهم  الذهن  ت�سحذ  التي  العقلية 
التف�سري  كعمليات  اأخرى،  مواقف  يف  اأكرب  بفاعلية 
والتقومي.  والرتكيب  والتحليل  والتطبيق  واملقارنة 
-  تنظيم الأفكار واملعارف اجلديدة وتعزيزها مل�ساعدة 

ل اإىل قواعد تعليمية جديدة. الطلبة يف التو�سّ
- تو�سيع معارف الطلبة يف �سوء معارفهم ال�سابقة، 

وم�ساعدتهم يف التو�سل اإىل معرفة جديدة من خالل 
اجلديدة.  باخلربات  وربطها  ال�سابقة  اخلربات  اإحياء 
-  تدريب الطلبة على تركيز انتباههم نحو املو�سوع 
وال�ستنتاج  ال�ستقرار  على  ُيدربهم  كما  والدر�س، 
للمادة  وتركيزهم  انتباههم  جذب  اإثارة  خالل  من 

التعليمية التعّلمية.
-  جتعلنا ننظر اإىل الطالب كما هو ولي�س كما نظن، 
مواطن  عن  الك�سف  على  م  املُعلِّ ُي�ساعد  فال�سوؤال 
م�ستوى  عن  والك�سف  الطلبة،  عند  وال�سعف  القوة 

حت�سيلهم يف املعرفة.
باإخبار  �سغوفون  لأّنهم  الطلبة  لدى  البهجة  بث    -
ا يف نفو�سهم، فال�سوؤال يزيد من تفاعل  غريهم عمَّ
الطلبة يف املواقف ال�سفية املتنوعة، وت�سجيعهم على 

املناق�سة، ليتعلموا تعّلمًا ذاتيًا وغرييًا.
حيث  الطلبة،  عند  والتمييز  التقدير  قوى  تنمية    -
�رض،  هو  وما  خري،  هو  ما  بني  التمييز  ي�ستطيعون 
2011(؛  )�سالمة،  هو حرام.  وما  ما هو حالل،  وبني 
 .)1996 و�سامل،  )احلليبي  2001(؛  وعيد،  )اخلوالدة 
يتوقف  الإجابة:  ح�سب  الأ�سئلة  ت�سنيف 
على  ال�سوؤال  اأ�سلوب  با�ستخدام  التدري�س  جناح 
اأنواع الأ�سئلة امل�ستخدمة فيه؛ اإذ اإنَّ اأنواع الأ�سئلة 
حُتقق الأهداف التي ُو�سعت من اأجلها، كما اإنَّ معرفة 
م لأنواع الأ�سئلة تخلق لدى الطلبة الُقدرة على  املُعلِّ
التمييز بني الأ�سئلة اجليدة وال�سعيفة، وكذلك تزيد 
من كفاءته يف �سنع ال�سوؤال، وابتكاره  وقدرته على 
واأين؟  يبتغيه،  الذي  الغر�س  ال�سوؤال، خلدمة  تعديل 
ومتى؟ يكون كل منها مالئمًا يف اإعداد در�س اأف�سل. 
التمييز بني  الت�سنيف تخدم غر�سني: الأول:  فعملية 
البتكار  تنمية  والثاين:  وال�سعيفة،  اجليدة  الأ�سئلة 
م عندما يجد اأنَّ �سوؤاًل معينًا يحتاج فقط  لدى املُعلِّ
اإجابة حمددة، فاإنَّه يكن اأن ُيراجعه ويعدله ليتحمل 
.)1985 وكارين،  )�سند  الإجابات  من  اأكرث  عددًا 
يخدم  منها  كل  عديدة  ت�سنيفات  وهناك 
التعّرف  اإىل  يحتاج  اجليد  م  واملُعلِّ معينًا،  غر�سًا 



عدة  الرتبويون  و�سع  فقد  الت�سنيفات،  هذه  على 
يف  الت�سنيفات  هذه  وتعك�س  لالأ�سئلة،  ت�سنيفات 
جمملها نظرة كل منهم ملفهوم التعّلم وعملياته، كما 
تعك�س الأبعاد الرتبوية املتعلقة باملناهج والتدري�س، 
ال�ساملة،  باخلربات  مني  املُعلِّ تزويد  من  تت�سمنه  وما 
وتنمية جوانب التفكري الإبداعية، التي منها: معيار 
ومعيار  الأ�سئلة،  م�ستويات  ومعيار  الأ�سئلة،  نوعية 
وظيفة الأ�سئلة، ومعيار نوع الإجابة )احلليبي و�سامل، 

1996(؛ )اجلالد، 1999(. 
وقد راأى الباحث يف درا�سته اأنَّه من ال�رضوري 
الرتكيز على ت�سنيف الأ�سئلة ح�سب نوع الإجابة، 
 )Amidon & Hunter( وهي م�ستقة من ت�سنيف

وُت�سّنف الأ�سئلة ح�سب نوع الإجابة اإىل نوعني:
الإجابة(:  )ُمغلقة  الإجابة  حمددة  الأ�سئلة  اأوًل- 
واملق�سود اأن تكون الإجابة املطلوبة يف هذه الأ�سئلة 
حمددة، وتتطلب من الطالب اأن يتذكر املعلومة التي 
اأن تعلَّمها، ول تتطلب منه ا�ستخدام مهارات  �سبق 
هذا  ويرتبط   .)2002 )الهويدي،  العليا  التفكري 
النوع من الأ�سئلة با�ستدعاء املعلومات التي تعلمها 
الطالب، ول حتتاج اإىل قدرات تفكري عليا، وهذا هو 
اأ�سلوب التفكري التقاربي)1( )حميدة واآخرون،2003(. 
هذا  مثل  ت�سنيف  اإىل   )2004 )قطامي،  وُت�سري 
الأ�سئلة  م�سمى  حتت  يكون  الأ�سئلة  من  النوع 
بهدف  م  املُعلِّ يطرحها  التي  الأ�سئلة  وهي  املغلقة، 
وتتطلب  تعّلمه،ا  �سبق  حمددة  معلومات  ا�ستدعاء 
كذلك الإجابة بنعم اأو ل، اأو الإجابة الق�سرية جدًا. 
ت�ستدعي  الإجابة(  )مغلقة  الإجابة  فالأ�سئلة حمددة 
يف  عادة  الأ�سئلة  هذه  وت�ستخدم  حمددة،  اإجابات 
بداية الدر�س لغر�س توجيه انتباه الطلبة نحو اأ�سياء 
واملبادئ  واملفاهيم  للحقائق  ذاكرتهم  ُتعّمق  حمددة 
والنظريات، لذلك فهي مفيدة يف مراجعة املعلومات، 
الالزمة  الأ�سا�سية  املعلومات  تذكر  من  التاأكد  ويف 

يف الن�ساطات )اخلليلي واآخرون، 1996(.
النهايات  )ذات  الإجابة  مفتوحة  الأ�سئلة  ثانيًا- 
وا�سعًا  مدى  تتطلب  التي  الأ�سئلة  وهي  املفتوحة(: 

تعميق  يف  مهم  بدور  تقوم  وهي  ال�ستجابات،  من 
ل�ستثمار  واإثارتهم  وتو�سيعها،  الطلبة  اإجابات 
والأحداث،  املواد  تنظيم  يف  الفكرية  طاقاتهم 
املعرفة  اآفاق  فتح  يف  ُي�سهم  مبا  ترتيبها  واإعادة 
اأهميتها  اإدراك  على  قادرين  وجتعلهم  لديهم، 
وعالقتها الوظيفية باحلياة )اخلليلي واآخرون، 1996(. 
الأ�سئلة  اأنَّ  اإىل  واآخرون،2011(  لبدة  )اأبو  وُي�سري 
من  اأكرث  لها  يكون  قد  التي  الأ�سئلة  هي  املفتوحة 
تتطلب  التي  الأ�سئلة  وتت�سمن  �سحيحة،  اإجابة 
توقعًا  تتطلب  اأو  راأي،  اإعطاء  اأو  حكم،  اإ�سدار 
الذي يطرح على  م  فاملُعلِّ ل�سلوك.  تف�سريًا  اأو  معينًا، 
ابتكاريًا  تفكريًا  د  ُيولِّ النهاية  مفتوحة  اأ�سئلة  طلبته 
اأ�سياًل، ويف الأ�سئلة املفتوحة، ُيجابه الطلبة مبواقف 
تنظيمات  يف  والأفكار  احلقائق  و�سع  اإىل  تدفعهم 
الطلبة  اإجابات  وت�ستند  مقنع،  حل  اإيجاد  بهدف 
اإىل معلومات �سادقة ودقيقة،  املفتوحة  الأ�سئلة  يف 
ولكن ل توجد فيها اإجابات �سحيحة واأخرى خطاأ، 
اأف�سل  تكون  واأحيانًا  مقبولة  اإجابات  توجد  ولكن 

الإجابات. 
تتطلب  اأ�سئلة  اأنها  املفتوحة  الأ�سئلة  وُيّيز 
اإجابات طويلة ن�سبيًا، كما تتطلب ا�ستخدام الطلبة 
عمليات ذهنية عميقة )قطامي، 2004(. ويفيد مثل 
هذا النوع من الأ�سئلة اإ�رضاك عدد كبري من الطلبة، 
ُيف�سي  الذي  للطلبة  الذهني  الع�سف  يفيد يف  كما 
اإىل اأفكار قيمة ومقبولة، ولذا ي�سميها البع�س اأ�سئلة 
التباعدي)2(  التفكري  اأ�سلوب  اأو  املتمايز،  التفكري 
)اأبو لبدة، واآخرون، 2011(. ويذكر )مرعي واحليلة، 
للطالب  ُيعطي  الأ�سئلة  من  النوع  هذا  اأنَّ   )2005
ي�سمح  فهو  الإجابة،  يف  كبرية  وا�ستقاللية  حرية 
على  ي�سعب  بحيث  متنوعة،  خمتلفة  باإجابات 
م التنبوؤ بالإجابة احلقيقية التي يكن اأن ُيعطيها  املُعلِّ
من  واحدًا  الأ�سئلة  من  النمط  هذا  وُيعّد  الطالب، 

الأمناط التي ُتثري التفكري.
الكربى  الأهمية  من  الرغم  على  النتظار:  زمن 
يف  ال�رضعة  فاإنَّ  التعليمية،  العملية  يف  لالأ�سئلة 



على  احل�سول  طلب  يف  وال�رضعة  ال�سوؤال،  توجيه 
من  للتفكري،  للطلبة  الفر�سة  اإتاحة  وعدم  الإجابة، 
العوامل  املثبطة  لهم، وتوؤدي اإىل نتائج غري مرغوبة، 
مبا يحرم الطلبة من فر�سة امل�ساركة والتفكري املبدع، 
م  املُعلِّ ُت�ساعد  التي  الإ�سرتاتيجيات  من  فاإنَّ  ولذلك 
ا�ستخدام  هو  تعليمية  نتائج  اأف�سل  حتقيق  على 
الذي  الوقت  وهو   .)Wait time(النتظار زمن 
يحتاجه الطلبة للتاأمل يف الإجابة والتفكري يف مدى 
على  ُي�ساعد  لأنَّه  لهم،  بالن�سبة  مهم  وهو  �سحتها، 
بالنف�س،  الثقة  زيادة  مع  الف�سل  احتمالت  خف�س 
وقد يكون وقت النتظار خم�س�سًا للطالب الأول–
الوقت  يكون  اأْن  اأو  ال�سوؤال-،  عن  ُيجيب  الذي 
م للطلبة حتى ي�ستجيبوا  الإجمايل الذي يعطيه املُعلِّ
اأْن يكون الوقت الإجمايل الذي  اأو  لنف�س ال�سوؤال، 
ينتظره الطلبة، ملعرفة اإجابات بع�سهم البع�س على 
.)2014 )الزعبي،  اأمامهم  املطروح  ال�سوؤال  نف�س 
وتختلف مهارات النتظار بعد توجيه ال�سوؤال 
عن مهارات ا�ستخدام الأ�سئلة ال�رضيعة التي يهدف 
الطلبة  يعرفه  ما  اإىل  التعّرف  ا�ستخدامها  من  م  املُعلِّ
يف وقت ق�سري ن�سبيًا، من خالل اإجابات خمت�رضة 
يظهرها الطالب على تلك الأ�سئلة، وتعتمد مهارات 
م  املُعلِّ انتظار  على  ال�سوؤال  توجيه  بعد  النتظار 
معني  ل�سوؤال  الطالب  اإجابة  قبل  زمنية  لفرتات 
ُي�ساعد  مناخ  اإعطاء  بهدف  وذلك  الإجابة،  واإن�ساء 
اإجابة  اإظهار  على  الطالب  وُي�ساعد  املناف�سة،  على 
التي  الأ�ساليب  ومن   .)2007 )طلبة،  كاملة  منظمة 
ت�ستخدم للت�سجيع على الإجابات الأطول والأعمق، 
وقبل  ال�سوؤال،  توجيه  بعد  ثوان   )5( ملدة  التوقف 
هذا  وا�ستخدام  الطلبة،  اأحد  اإىل  م  املُعلِّ ُي�سري  اأن 
الأ�سلوب يوؤدي اإىل اإجابات اأطول، واأكرث عمقًا يف 
اأنَّه  كما  اللغوي،  بنائها  يف  اكتماًل  واأكرث  التفكري، 
يجعل الطلبة اأكرث ثقة يف اإجاباتهم، ويزيد من عدد 
فر�سة  باإعطائهم  الإجابات،  يف  امل�سرتكني  الطلبة 

اأكرب لتكوين اإجاباتهم )الكالبي، 2010(. 

بع�س  اإعطاء  عدم  وراء  الدافع  يكون  وقد 
ال�سوؤال،  طرح  بعد  للتفكري  الكايف  الوقت  مني  املُعلِّ
طرح  على  ز  ُيركِّ مغلوطًا  ت�سورًا  بع�سهم  تبني  هو 
على  ُيحافظ  حتى  وب�رضعة  الأ�سئلة  من  العديد 
الن�ساط  الطلبة، وهو ت�سّور خطاأ؛ لأنَّ  انتباه  تركيز 
ذاته،  الوقت  يف  بال�رضورة،  يقت�سي  ل  اللفظي 
الطالب  ترك  فاإنَّ  للتفكري.  ن�ساط  هنالك  يكون  اأن 
ُيعطيه فر�سة  م  املُعلِّ �سوؤال  �سماعه  بعد  ثوان   )5-3(
ُيعطي  كما  ال�سوؤال،  وحمتوى  الإجابة  يف  للتفكري 
الطالب فر�سة لكي ي�ستطرد، اأو ُيعّدل يف اإجابته، اأو 
ُيعيد النظر فيها، ويوؤدي اإىل ا�ستجابة مو�سعة، واإىل 
.)1998 )الأع�رض،  جديدة  فكرية  طرق  ا�ستخدام 
من  �سوؤاًل  لطلبته  م  املُعلِّ ُيوّجه  وعندما 
ُيلَزم  فاإنَّه  التفكري؛  من  نوعًا  تتطلب  التي  الأ�سئلة 
اأْن يرتك للطالب الفر�سة ليفكر فيما يعر�س عليه، 
اإنَّ  اإذ  جيد،  ب�سكل  لالإجابة  م�ستعدًا  يكون  بحيث 
اإعطاء الوقت الكايف له ُيوؤدي اإىل حت�سني قدرته على 
اكت�ساب اأ�ساليب تفكري وطرق �سحيحة )اأبو عمريه، 
ُتتيح  النتظار  فرتة  اأنَّ  بافلوف  يرى  1987(. حيث 
للمخ اأن يكت�سف اأّي انحراف عن ال�ستجابة املطلوبة، 
وبالتايل ت�سحيح ال�ستجابة، بينما يرى كوهلر فرتة 
يفرت�س  حني  يف  �سكون،  فرتة  اأنَّها  على  النتظار 
اأ�سحاب نظرية جتهيز البيانات اأنَّ تناول املعلومات 
لدى الفرد يعتمد على افرتا�س اأ�سا�س، وهو وجود 
جمموعة من الإجراءات العقلية ُت�سمى مراحل تكوين 
املعلومات وجتهيزها، تظهر يف عّدة عمليات حتدث 
ال�سوؤال  تقدمي  حلظة  منذ  املعريف  البناء  يف  مرحليًا 
حتى ال�ستجابة، وكل مرحلة تتم فيها جمموعة من 
الفرد يف كل مرحلة  ويحتاج  املرحلية،  الإجراءات 
اإىل فرتة انتظار تتيح له معاجلة املعلومات وجتهيزها 
.)1984 )ال�رضقاوي،  التالية  املرحلة  اإىل  نقلها  ثم 
تلي  التي  التوقف  فرتة  هو  النتظار  وزمن 
م احلديث مرة  اأن ي�ستاأنف املُعلِّ م، وقبل  حديث املُعلِّ
ثانية، وهو نوعان: زمن النتظار الأول: الزمن الذي 
النتظار  وزمن  ال�سوؤال.  توجيه  بعد  م  املُعلِّ ينتظره 



ا�ستجابة  بعد  م  املُعلِّ ينتظره  الذي  الزمن  الثاين: 
 Altiere &( ال�سوؤال  تقومي  تقدمي  وقبل  الطلبة 
التفكري  وقت   )Rowe( فت  وعرَّ  .)Duell, 1991
م بعد توجيه ال�سوؤال  الأول بالفرتة التي ينتظرها املُعلِّ
اأو  ال�سوؤال  يكرر  اأو  لالإجابة  طالبًا  يحدد  اأن  وقبل 

يقول اأي �سيء، اأما وقت التفكري الثاين فهو الفرتة 
ق  التي تعقب ا�ستجابة الطالب لل�سوؤال وقبل اأْن ُيعلِّ
ال�سوؤال  اأو طرح  ال�رضح  اإىل  ينتقل  اأو  م عليها  املُعلِّ
الآخر )�سالم، 1990(. وال�سكل الآتي يو�سح مهارة 

ا�ستخدام وقت النتظار )كرمي، 2008(.

شكل )1 ( خطوات مهارة استخدام وقت االنتظار

مهارات التفكير العليا:

يف  العقلية  للمهارات  ت�سنيفًا  بلوم  ر  طوَّ
ترتيب  عن  عبارة  والت�سنيف  املعريف،  املجال 
ت�سل�سل  يف  الأداء(  اأو  م  )التعلَّ ال�سلوك  مل�ستويات 
ت�ساعدي من امل�ستوى الأدنى اإىل امل�ستوى الأعلى. 
تبداأ  م�ستويات  �ستة  على  املعريف  املجال  ويحتوي 
والفهم،  )املعرفة،  الب�سيطة، وهي:  العقلية  باملهارات 
والتطبيق(، وتنتهي بامل�ستويات الأكرث تعقيدًا وهي: 
)التحليل، والرتكيب، والتقومي( )بلوم واآخرون، 1985(. 
واحلفظ(  )التذكر  املعرفة  مبهارة  وُيق�سد 
الُقدرة على تذكر املعلومات وا�سرتجاعها وتكرارها 
اأْن  املطلوب  امل�ستوى  هذا  ويف  يذكر،  تغيري  دون 

ف الطالب اأو ي�ستدعي املعلومات اأو املعارف اأو  يتعرَّ
احلقائق التي تعلمها �سابقًا، وي�سمل ذلك ا�سرتجاع 
معلومات تتدرج من احلقائق الدقيقة واملفاهيم، اإىل 
 .)1997 واإبراهيم،  )�سعادة  والنظريات  التعميمات 
اأنَّ  التفكري  من  النوع  لهذا  ال�سلبية  الآثار  ومن 
اأ�سئلة  واأنَّ  ب�رضعة،  ُين�سى  حفظه  يتم  مما  الكثري 
ا مهارة  م فقط فهمًا ظاهريًا و�سطحيًا. اأمَّ املعرفة ُتقيِّ
اأو  تف�سري  على  الُقدرة  فتعني  وال�ستيعاب،  الفهم 
يف  الطالب  ح�سلها  التي  املعلومات  �سياغة  اإعادة 
م�ستوى املعرفة بلغته اخلا�سة. ويتوجب على الطالب 
يف هذا امل�ستوى اأْن يتجاوز ا�ستدعاء املعلومات، واأْن 
اإعادة  على  قادرًا  كونه  للمادة  �سخ�سيًا  فهمًا  يظهر 
التعبري عنها، اأي ُيعطي و�سفًا بكلماته وي�ستخدمها 



يف عمل املقارنات. اأي اأْن يظهر الطالب فهمًا كافيًا 
يتطلب  ما  وغالبًا  عقليًا.  وترتيبها  املادة  لتنظيم 
املعروفة  املادة  يف�رضِّ  اأْن  الطالب  من  امل�ستوى  هذا 
ويرتجمها، واأْن يكت�سف العالقة بني فكرتني اأو اأكرث، 
واإجراء املقارنات بني جمموعتني من الأفكار )احليلة، 
الُقدرة على  بها  ُيق�سد  التطبيق،  ومهارة   .)2002
واملبادئ  والنظريات  املعلومات  تطبيق  اأو  ا�ستخدام 
والقوانني يف موقف جديد. واملطلوب من الطالب هنا 
ق احلقائق واملفاهيم والتعميمات والنظريات  اأن ُيطبِّ
التي در�سها وفهمها يف مواقف تعليمية جديدة، اأي 
الُقدرة على ا�ستخدام املجردات والقوانني والنظريات 
 .)2005 العامة يف مواقف حمددة )الوكيل واملفتي، 
مهارة  فهي:  العليا  التفكري  مهارات  ا  اأمَّ
اأو  املعلومات  حتليل  على  الُقدرة  وهي  التحليل، 
تتكون  التي  اأجزائها،  اإىل  وجتزئتها  املعقدة  املعرفة 
وتت�سمن  الأجزاء.  بني  العالقة  على  والتعّرف  منها، 
املادة  بتجزئة  القيام  على  الطالب  ُقدرة  املهارة  هذه 
بينها  ما  واإدراك  الثانوية،  عنا�رضها  اإىل  التعليمية 
وتنظيمها  ُبنيتها  فهم  على  ُي�ساعد  مما  من عالقات، 
املهارة  هذه  وتت�سمن   .)1997 واإبراهيم،  )�سعادة 
العنا�رض  اإىل  املحتوى  حتليل  على  الطالب  ُقدرة 
الأحكام  بني  العالقات  وحتليل  الرئي�سة،  واملكونات 
والق�سايا، وحتليل املبادئ التي تنظم ربط العنا�رض 

)اخلوالدة واجلالد، 2006(.
جمع  على  الُقدرة  وهي  الرتكيب:  مهارة 
اأو  منط  اأو  متكامل  كل  لتكوين  اأجزاء  اأو  عنا�رض 
على  الُقدرة  وتت�سمن  اأ�ساًل.  موجود  غري  تركيب 
ات�سال  و�سيلة  اإنتاج  م�ستويات:  ثالثة  الرتكيب 
من  مقرتحة  جمموعة  اأو  خطة  واإنتاج  فريدة، 
العمليات، وا�ستقاق جمموعة من العالقات املجردة. 
فالرتكيب هو ُقدرة الطالب على دمج اأجزاء خمتلفة 
ب اأو مادة جديدة، وجمعها  مع بع�سها لتكوين ُمركَّ
الرتكيب  مهارة  وم�سمون جديدين، ويف  قالب  يف 
يتم الرتكيز على ال�سلوك الإبداعي، والأمناط اجلديدة 
ُينجز  اأْن  املهارة  هذه  وتتطلب   .)1999 )احليلة، 

اأ�سلية  وات�سالت  واإبداعيًا،  اأ�سياًل  تفكريًا  الطلبة 
مهارة  وتختلف  م�سكالت.  حّل  اأو  تنبوؤات،  لعمل 
جوابًا  تتطلب  باأنَّها  التطبيق  مهارة  عن  الرتكيب 
لإجابات  املجال  اإتاحة  وكذلك  �سحيحًا،  واحدًا 
على  الُقدرة  اأي   .)2002 )احليلة،  اإبداعية  خمتلفة 
ربط عنا�رض املعرفة اأو اأجزائها لتكوين كل له معنى 

مل يكن موجودًا من قبل. 
يف  العقلية  امل�ستويات  اأعلى  وهي  التقومي:  مهارة 
من  عنا�رضًا  الغالب  يف  تت�سمن  لأنَّها  التفكري؛ 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سابقة،  اخلم�س  املهارات  جميع 
اأحكام بالقيمة معتمدة على معايري وا�سحة وحمددة، 
واملطلوب من الطالب يف هذا امل�ستوى من التفكري 
اأْن يحكم على قيمة املادة التعليمية يف �سوء معايري 
خارجية  ومعايري  بالتنظيم،  خا�سة  داخلية  ذاتية 
تتعلق بالهدف من التقومي )�سعادة واإبراهيم، 1997(. 
حلٍّ  اأو  فكرة،  اأف�سلية  على  الطالب  يحكم  اأْن  اأي 
يف  راأيًا  منه  يتطلب  ورمبا  فني.  عمل  اأو  مل�سكلة، 
املعايري  بع�س  و�سع  يتوجب  ولكْن  معينة،  ق�سية 
�سخ�سية  جمموعة  اأو  املو�سوعية  �سواء  واملقايي�س 
من القيم )احليلة، 2002(. وهذا النوع من املهارات 
قيمة  على  اأحكامًا  الطلبة  اإ�سدار  يتطلب  العقلية 
الأ�سياء وال�سلوك والختبارات والأعمال والأفكار، 
واإعطاء اأ�سباب ُيربرون بها اأحكامهم، واحلكم اجليد 
واأْن  بالأ�سباب،  ومدعمًا  وا�سحًا،  يكون  الذي  هو 
واأْن  عليها،  يقوم  التي  والأ�س�س  املقدمات  يت�سمن 
يقوم على فهم �سحيح لالأفكار الرئي�سة، مع الأخذ 
بالعتبار كل العوامل املتعلقة باملوقف، واأل تظهر فيه 
عالمات التاأكيد اأو النهائية )مرعي واحليلة، 2005(.

أدوات الدراسة:

للك�سف عن اأثر تدري�س وحدة الفقه الإ�سالمي 
واأ�سوله با�ستخدام الأ�سئلة مفتوحة الإجابة مع زمن 
التفكري  ومهارات  التح�سيل  يف  ثوان   )5( انتظار 
ا�ستخدمت  الدرا�سة  عينة  طالبات  لدى  العليا 

الدرا�سة الأداتني الآتيتني:



الأداة الأوىل: الختبار التح�سيلي.
متَّ بناء الختبار التح�سيلي وفقًا للخطوات الآتية:

واأ�سوله  الإ�سالمي  الفقه  وحدة  حمتوى  حتليل    .1
واملبادئ  والتعميمات  واحلقائق  املفاهيم  �سوء  يف 

والقيم والجتاهات والأهداف والو�سائل.
بالوحدة  اخلا�سة  ال�سلوكية  الأهداف  �سياغة   .2

بهدف قيا�س حت�سيل الطالبات عينة الدرا�سة. 
التح�سيلي  الختبار  موا�سفات  جدول  بناء   .3
حيث  من  لالأهداف  الن�سبية  الأهمية  لتحديد 

م�ستوياتها املعرفية. 

نوع  من  التح�سيلي  الختبار  فقرات  �سياغة    .4
من  �سوؤال  لكل  بدائل  باأربعة  املتعدد  الختيار 
اأ�سئلة الدرا�سة على مهارات  الأ�سئلة، وقد توزعت 
وحتليل،  وتطبيق،  وفهم،  )معرفة،  ال�ست  التفكري 
�سورتها  يف  الأ�سئلة  عدد  وبلغ  وتقومي(،  وتركيب، 
املهارات  م�ستويات  متناولة  �سوؤاًل،   )33( الأولية 
م من خالل حتليل  ال�ست، كما وردت يف كتاب املُعلِّ

الأهداف اخلا�سة بالوحدة.

الوزن املجموعم�ستويات عليام�ستويات دنياعنوان الدر�س
الن�سبي تقوميتركيبحتليلتطبيقفهمتذكر

%120010416علم اأ�سول الفقه
%020010312الجتهاد

%300110520احلكم ال�رضعي
%000003312الو�سية
%002201516الأيان
%002111516النذور

44444525املجموع
100% %16%16%16%16%16%16الن�سبة

جدول )1 ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي

صدق االختبار التحصيلي:

التح�سيلي  الختبار  �سدق  من  التحقق  متَّ 
اأربعة  على  ال�سلوكية  والأهداف  عر�سه  خالل  من 
الإ�سالمية  الرتبية  مناهج  يف  متخ�س�سني  مني  حُمكِّ
اإبداء  منهم  وُطلب  الرتبوي،  والإ�رضاف  واأ�ساليبها 
الفقه  لوحدة  الختبار  فقرات  مالءمة  حول  الراأي 
اللغوية  ال�سياغة  و�سالمة  واأ�سوله،  الإ�سالمي 
لفقرات الختبار، ومالءمة البدائل لفقرات الختبار 
امل�ستويات  وفق  الأ�سئلة  وت�سنيف  ومنا�سبتها، 
ت موافقة غالبية  املعرفية ح�سب هرم بلوم. وقد ُعدَّ
مني مبثابة دليل على �سدقه، مع العلم باأنَّه قد متَّ  املُحكِّ

تعديل بع�س فقرات الختبار ح�سب اآراء املحكمني، 
يف  الختبار  واأ�سبح  التعديالت،  اإجراء  متَّ  حيث 

�سورته النهائية مكونًا من )25( �سوؤاًل.   
ثبات االختبار التحصيلي:

التح�سيلي  الختبار  ثبات  من  التحقق  متَّ 
وبا�ستخدام  لفقراته،  الداخلي  الت�ساق  بطريقة 
معادلة )كودر- ريت�سارد �سون 20(، حيث مت تطبيق 
عينة  خارج  من  ا�ستطالعية،  عينة  على  الختبار 
وتبني  فردًا،   )30( بلغت  جمتمعها،  ومن  الدرا�سة 
اأنَّ معامل الثبات قد بلغ )0.83( وهي قيمة منا�سبة 

لأغرا�س الدرا�سة احلالية.



االختبار  لفقرات  والتمييز  الصعوبة  معامالت 

التحصيلي:

قام الباحث بالتحّقق من معامالت ال�سعوبة 
وتبنيَّ  التح�سيلي،  الختبار  فقرات  جلميع  والتمييز 
التح�سيلي،  لالختبار  ال�سعوبة  معامالت  قيم  اأنَّ 
ال�ستطالعية،  العينة  على  تطبيقه  جرى  الذي 
وجود  عدم  يعني  مما   ،)35%-75%( بني  تراوحت 
فقرات ذات معامل �سعوبة اأكرث من )%85( اأو اأقل 
لفقرات  التمييز  معامالت  قيم  اأن  كما   .)20%( من 
 ،)45%-51%( بني  تراوحت  التح�سيلي  الختبار 
اأقل  متييز  اأنَّه ل توجد فقرات ذات معامل  يعني  مما 
لأغرا�س  مقبولة  املعامالت  هذه  وُتعّد   .)20%( من 

الدرا�سة احلالية.)3(
الأداة الثانية: اختبار مهارات التفكري العليا.

مهارات  يقي�س  اختبار  باإعداد  الباحث  قام 
بالعتماد  وتقومي(،  وتركيب،  )حتليل،  العليا  التفكري 
كتاب  يف  املقررة  الإ�سالمي  الفقه  وحدة  على 
العا�رض  لل�سف  الأول-  الف�سل  الإ�سالمية-  الرتبية 
وردت  كما  بن�سب حمددة،  اللتزام  دون  الأ�سا�سي، 
هذا  من خالل  الباحث  هدف  لأنَّ  م،  املُعلِّ كتاب  يف 
الختبار اأْن يقي�س هذه املهارات عند الطلبة، ولذلك 

بنى هذا الختبار.
مهارات  اختبار  �سدق  من  التحقق  متَّ  وقد 
التفكري العليا، ومن الثبات بطريقة الت�ساق الداخلي 
�سون  ريت�سارد  )كودر-  معادلة  وبا�ستخدام  لفقراته، 
النهائية  �سورته  يف  الختبار  اأ�سبح  حيث   .)20
املتعدد  الختيار  نوع  من  �سوؤاًل،   )25( من  مكونًا 
الأ�سئلة، وقد توزعت  �سوؤال من  بدائل لكل  باأربعة 
اأ�سئلة الدرا�سة على مهارات التفكري العليا الثالث 

)حتليل، وتركيب، وتقومي(.
إجراءات الدراسة:

اأهدافها  وحتقيق  الدرا�سة  تنفيذ  اأجل  من 
اأجرى الباحث ما ياأتي:

مة  1. احل�سول على املوافقات الر�سمية الالزمة من املُعلِّ

لتطبيق الدرا�سة على الطالبات عينة الدرا�سة.
2. الإحاطة بالأدب النظري اخلا�س بالدرا�سة، وذلك 
من خالل الرجوع اإىل الكتب والدوريات واملجالت 
واملوؤمترات العلمية والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة. 
العا�رض(  ال�سف  )طالبات  الدرا�سة  اأفراد  توزيع   .3

اإىل جمموعتني )جتريبية و�سابطة(.
4. بناء الختبار التح�سيلي بعد حتليل حمتوى وحدة 
املوا�سفات  جدول  وبناء  واأ�سوله،  الإ�سالمي  الفقه 

لالختبار والتحقق من �سدقه وثباته.
5. تطبيق اأداتي الدرا�سة قبليًا )الختبار التح�سيلي، 

واختبار مهارات التفكري العليا( على املجموعتني. 
م وفق الأ�سئلة مفتوحة الإجابة  اإعداد دليل املُعلِّ  .6
التفكري  مهارات  وحتديد  النتظار،  زمن  واإطالة 
املادة  اإعداد  متَّ  اإذ  بلوم،  ت�سنيف  ح�سب  ال�ست 
التعليمية من درو�س وحدة الفقه الإ�سالمي واأ�سوله 
وفق  التدري�س  طريقة  مع  تتما�سى  بحيث  ال�ستة. 
النتظار،  زمن  واإطالة  الإجابة  مفتوحة  الأ�سئلة 
واإعداد خطة زمنية لتدري�س الوحدة وعدد احل�س�س 
الالزمة، ومت عر�س املادة التعليمية على جمموعة من 
مني للتاأكد من منا�سبة الدليل لغر�س الدرا�سة. املُحكِّ
خالل  الدرا�سة  جمموعتي  على  الدرا�سة  تطبيق   .7
الدرا�سي  العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل 
2014/2015 وقد ا�ستمرت فرتة التطبيق �سهرًا واحدًا.

8. تطبيق اأداتي الدرا�سة )الختبار التح�سيلي، واختبار 
مهارات التفكري العليا( على املجموعتني بعد النتهاء 

من التجربة. 
9. جمع البيانات وت�سحيح الأوراق ور�سد النتائج.
10. حتليل النتائج بعد اإدخالها على جهاز احلا�سوب 
التحليل  برنامج  با�ستخدام  اإح�سائيًا  ومعاجلتها 

.)SPPS ( الإح�سائي
11.ا�ستخال�س النتائج ومناق�ستها وتقدمي التو�سيات 

بناًء على نتائج الدرا�سة. 



متغيرات الدراسة:

ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات الآتية: 
وتت�سمن  التدري�س  طريقة  امل�ستقل:  املتغري 

م�ستويني:
1. الأ�سئلة مفتوحة الإجابة مع زمن انتظار )5( ثوان.

2. الأ�سئلة مغلقة الإجابة، وزمن انتظار عادي.
الآتيني: املتغريين  وتت�سمن  التابعة  املتغريات 
1. التح�سيل : درجات الطالبات على اختبار التح�سيل 

الذي اأعده الباحث.
على  الطالبات  درجات  العليا:  التفكري  مهارات   .2

O2O1XO2O1G1G
O2O1ـــO2O1G2

فقرات  ت�سنيف  بعد  العليا  التفكري  مهارات  اختبار 
الثالث  العليا  التفكري  مهارات  ح�سب  الختبار 

)حتليل، وتركيب، وتقومي(، الذي اأعّده الباحث.
تصميم الدراسة:

ممت  الدرا�سة احلالية درا�سة �سبه جتريبية، �سُ
اأثر متغري جتريبي واحد، له م�ستويان:  بهدف معرفة 
 )5( انتظار  زمن  مع  الإجابة  مفتوحة  )الأ�سئلة 
انتظار عادي(  ثوان، والأ�سئلة مغلقة الإجابة وزمن 
ومهارات  التح�سيل  وهما:  التابعني  املتغريين  يف 
ت�سميم  خمطط  يكون  وبالرموز  العليا،  التفكري 

الدرا�سة كالآتي:

الإجابة  مفتوحة  )اأ�سئلة  التجريبية  املجموعة   :G1
مع زمن انتظار )5( ثواين(.

G2:  املجموعة ال�سابطة )اأ�سئلة مغلقة الإجابة وزمن 
انتظار عادي(.

O1: الختبار التح�سيلي ُمطبَّق قبلي وبعدي.

قبلي  ُمطبَّق  العليا  التفكري  مهارات  اختبار   :O2
وبعدي.

X :   التدري�س با�ستخدام اأ�سئلة مفتوحة الإجابة مع 
زمن انتظار )5( ثوان.

ـــ :   التدري�س با�ستخدام اأ�سئلة مغلقة الإجابة وزمن 
انتظار عادي.

المعالجة اإلحصائية:

لتحليل البيانات الناجتة عن تطبيق الدرا�سة 
الإح�سائية  على اأفراد الدرا�سة، ا�ستخدمت الأ�ساليب 
للعلوم  الإح�سائي  التحليل  حزمة  من  الآتية 

:)SPSS( الجتماعية
املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   -
املعيارية  والأخطاء  املعدلة،  احل�سابية  واملتو�سطات 

التح�سيلي  الختبار  يف  الدرا�سة  جمموعات  لأداء 
.)ANCOVA(

امل�ساحب  الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدام   -
اخلا�سة  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  لالإجابة  )امل�سرتك( 

بالتح�سيل واختبار الفر�سيات املرتبطة بها.
امل�ساحب  الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدام   -
متعدد املتغريات التابعة )MANCOVA( لالإجابة 
التح�سيلي،  بالختبار  اخلا�سة  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن 

واختبار الفر�سيات املرتبطة بها.
-   معادلة )KR20( ل�ستخراج  معامل  الثبات لالختبار 

التف�سيلي.
نتائج الدراسة:

هناك  هل  الأول:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات درجات الطالبات 
واأ�سوله  الإ�سالمي  الفقه  وحدة  يف  التح�سيل  يف 
لطريقة  ُتعزى  الأردن  الأ�سا�سي يف  العا�رض  لل�سف 
ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  )اأ�سئلة  التدري�س 
م�ستويات معرفية خمتلفة مع زمن انتظار )5( ثوان، 
واأ�سئلة �سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي(؟ 



الفر�سية  واختبار  الأول،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
با�ستخراج  الباحث  قام  به،  املرتبطة  ال�سفرية 
لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات 

جمموعتي الدرا�سة على الختبار التح�سيلي البعدي، 
ذلك: ح  ُيو�سِّ الآتي  واجلدول  القبلية،  وعالماتهم 

النهاية العددطريقة التدري�س
العظمى

الختبار البعديالختبار القبلي

اأ�سئلة �سفوية مفتوحة الإجابة ذات 
م�ستويات معرفية خمتلفة، مع زمن انتظار 

)5( ثوان

30

25

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

12,000,4520,572,16
اأ�سئلة �سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار 

عادي
3011,370,4515,272,72

جدول )2 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار 

التحصيلي البعدي وعالماتهم القبلية

جدول )3 ( نتائج تحليل التباين المشترك األحادي 
)ANCOVA( للفروق بين متوسطات تحصيل طلبة 

مجموعتي الدراسة وفق طريقة التدريس

املتو�سط  اأنَّ  ال�سابق  اجلدول  من  ُيالحظ 
تعلمت  التي  التجريبية،  للمجموعة  احل�سابي 
ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  اأ�سئلة  با�ستخدام 
م�ستويات معرفية خمتلفة، مع زمن انتظار )5( ثوان، 
اأن املتو�سط  كان الأعلى؛ اإذ بلغ )20,57(، يف حني 
باأ�سئلة  تعلَّمت  التي  ال�سابطة،  للمجموعة  احل�سابي 
�سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي، قد بلغ 
املتو�سط  يف  الزيادة  ن�سبة  تكون  وبذلك   ،)15,27(

لكال  والبعدي،  القبلي  الختبارين  بني  احل�سابي 
املجموعتني، قد بلغت )%34,3(، ل�سالح املجموعة 
بني  الفروق  كانت  اإذا  فيما  ولتحديد  التجريبية. 
متو�سطات جمموعتي الدرا�سة ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( ، قام الباحث بتطبيق 
 ،)ANCOVA( الأحادي  امل�سرتك  التباين  حتليل 
النحو  على  امل�سرتك  التباين  حتليل  نتائج  وجاءت 

حه اجلدول الآتي: الذي ُيو�سّ

جمموعم�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة 
)ف( املح�سوبة

م�ستوى الدللة

94،491194،49121،1430،000الختبار القبلي
364،1231364،12381،4750،000طريقة التدري�س

254،743574،469اخلطاأ
770،58359املجموع

)ف(  قيمة  اأنَّ  ال�سابـق  اجلـدول  من  يظهر 
 ،)81,475( بلغت  التدري�س  لطريقة  بالن�سبـة 
ومب�ستوى دللة ي�ساوي )0.000(، وهذه القيمة دالة 

عند م�ستوى )α ≥ 0.05(، مما يدل على وجود فروق 
اأداء جمموعتي  ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات 
البعدي،  التح�سيلي  الختبار  على  الدرا�سة 



»ل  الأوىل:  ال�سفرية  الفر�سية  رف�س  يعني  وهذا 
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد 
الطالبات  درجات  متو�سطات  بني   ،)α  ≥  0.05(
واأ�سوله  الإ�سالمي  الفقه  وحدة   التح�سيل يف  يف 
لطريقة  ُتعزى  الأردن  الأ�سا�سي يف  العا�رض  لل�سف 

الإجابة  مفتوحة  �سفوية  )اأ�سئلة  التدري�س  الطريقة 
 )5( انتظار  ذات م�ستويات معرفية خمتلفة مع زمن 
ثوان، واأ�سئلة �سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار 
عادي(«، ومتَّ ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية املعدلة 

وتظهر النتائج يف اجلدول الآتي:

جدول )4 ( المتوسطات الحسابية المعدلة 
واألخطاء المعيارية لتحصيل طلبة مجموعات 

الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي باختالف 
طريقة التدريس

طريقة التدري�س
املتو�سطالعدد

احل�سابي
اخلطاأ

املعياري

م�ستويات  ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  اأ�سئلة 
معرفية خمتلفة، مع زمن انتظار )5( ثوان

3020,400,39

انتظار  زمن  مع  الإجابة  مغلقة  �سفوية  اأ�سئلة 
عادي

3015,430,39

ُيالحظ من اجلدول ال�سابق اأنَّ املتو�سط احل�سابي 
با�ستخدام  تعلمت  التي  التجريبية،  للمجموعة  املعدل 
معرفية  م�ستويات  ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  اأ�سئلة 
خمتلفة، مع زمن انتظار )5( ثوان، قد بلغ )20,40(، يف 
الذين  الدرا�سة  اأفراد  لأداء  احل�سابي،  املتو�سط  اأن  حني 
مع زمن  الإجابة  مغلقة  �سفوية  اأ�سئلة  با�ستخدام  در�سوا 
انتظار عادي، قد بلغ )15,43(، وهذا ُي�سري اإىل اأنَّ الفرق 
كان ل�سالح املجموعة التجريبية، التي تعلمت با�ستخدام 
معرفية  م�ستويات  ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  اأ�سئلة 

خمتلفة، مع زمن انتظار )5( ثوان.
هناك  هل  الثاين:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
الطالبات  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق 

الإ�سالمي  الفقه  وحدة  يف  العليا  التفكري  مهارات  يف 
ُتعزى  الأردن  يف  الأ�سا�سي  العا�رض  لل�سف  واأ�سوله 
ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  )اأ�سئلة  التدري�س  لطريقة 
ثوان،   )5( انتظار  زمن  مع  خمتلفة  معرفية  م�ستويات 

اأ�سئلة �سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي(؟ 
الفر�سية  واختبار  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
ال�سفرية املرتبطة به، قام الباحث با�ستخراج املتو�سطات 
جمموعتي  لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية، 
البعدي،  العليا  التفكري  مهارات  اختبار  على  الدرا�سة 

ح ذلك: وعالماتهم القبلية، واجلدول الآتي ُيو�سِّ



جدول )5 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار 

مهارات التفكير العليا البعدي وعالماتهم 
القبلية

الختبار البعديالختبار القبليالعدداملجموعةاملهارة
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

302,321,205,831,18التجريبيةحتليل
302,131,424,531,22ال�سابطة

303,101,336,201,00التجريبيةتركيب
302,261,994,570,97ال�سابطة

302,881,547,371,13التجريبيةتقومي
302,681,515,331,18ال�سابطة

املجموع 
الكلي 

للمهارات

308,302,9819،402,59التجريبية
307,072,6814,472,67ال�سابطة

املتو�سط  اأنَّ  ال�سابق  اجلدول  من  ُيالحظ 
تعلمت  التي  التجريبية،  للمجموعة  احل�سابي 
ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  اأ�سئلة  با�ستخدام 
م�ستويات معرفية خمتلفة، مع زمن انتظار )5( ثوان، 
اأن املتو�سط  اإذ بلغ )19،40(، يف حني  كان الأعلى، 
باأ�سئلة  تعّلمت  التي  ال�سابطة،  للمجموعة  احل�سابي 
�سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي، قد بلغ 

)14،47(، وكذلك يف جميع املهارات. ولتحديد فيما 
اإذا كانت الفروق بني متو�سطات جمموعتي الدرا�سة 
 ≥  0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
امل�سرتك  التباين  حتليل  بتطبيق  الباحث  قام   ،  )α
MANC - التابعة  املتغريات  متعدد  )للأحادي، 
على  امل�سرتك  التباين  حتليل  نتائج  وجاءت   ،)VA

حه اجلدول الآتي: النحو الذي ُيو�سّ

جدول )6 ( نتائج تحليل التباين المصاحب 
)MANCOVA( للفروق بين متوسطات تحصيل 
طلبة مجموعتي الدراسة على اختبار مهارات 

التفكير العليا البعدي

جمموعاملهارةم�سدر التباين
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
)ف( 

املح�سوبة

م�ستوى 
الدللة

0,57910,5790,3980,531حتليلاختبارمهارات قبلي
0,0210,020,020,887تركيب
0,25810,2580,190,665تقومي

0,28210,2820,040,842اختبار مهارات بعدي



جدول )7 ( المتوسطات الحسابية المعدلة 
واألخطاء المعيارية لتحصيل طلبة مجموعات 
الدراسة على اختبار مهارات التفكير العليا 

البعدي باختالف طريقة التدريس

)ف(  قيمة  اأنَّ  ال�سابق  اجلـدول  من  يظهر 
 ،)48,696( بلغت  التدري�س  لطريقة  بالن�سبـة 
ومب�ستوى دللة ي�ساوي )0.000(، وهذه القيمة دالة 
عند م�ستوى )α ≥ 0.05(، مما يدل على وجود فروق 
اأداء جمموعتي  ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات 
العليا  التفكري  مهارات  اختبار  على  الدرا�سة 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وكذلك  البعدي، 
على جميع  الدرا�سة  اأداء جمموعتي  متو�سطات  بني 
مهارات التفكري العليا، وهذا يعني رف�س الفر�سية 
ال�سفرية الثانية: »ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند 

م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05(، بني متو�سطات درجات 
الطالبات يف مهارات التفكري العليا يف وحدة الفقه 
يف  الأ�سا�سي  العا�رض  لل�سف  واأ�سوله  الإ�سالمي 
)اأ�سئلة  التدري�س  الطريقة  لطريقة  ُتعزى  الأردن 
معرفية  م�ستويات  ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية 
�سفوية  واأ�سئلة  ثوان،   )5( انتظار  زمن  مع  خمتلفة 
مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي(«، ومتَّ ا�ستخراج 
يف  النتائج  وتظهر  املعدلة،  احل�سابية  املتو�سطات 

اجلدول الآتي:

اخلطاأ املعيارياملتو�سط احل�سابياملجموعةاملهارة
5,810,22التجريبيةحتليل

4,560,22ال�سابطة
6,200,18التجريبيةتركيب

4,570,18ال�سابطة
7,380,22التجريبيةتقومي

5,320,22ال�سابطة

22,578122,57815,4950,000حتليلطريقة التدري�س
37,771137,77138،3460,000تركيب
60,822160,82244،8060,000تقومي

343,7651343,76548,6960,000اختبار مهارات بعدي
83,054571,457حتليلاخلطاأ

56،146570,985تركيب
77,375571,357تقومي

402,385577,059اختبار مهارات بعدي
108,98359حتليلالكلي املعدل

96,18359تركيب
139,6559تقومي

767,73359اختبار مهارات بعدي



املتو�سط  اأّن  ال�سابق  اجلدول  من  ُيالحظ 
تعلمت  التي  التجريبية  للمجموعة  املعدل  احل�سابي 
ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية  اأ�سئلة  با�ستخدام 
 )5( انتظار  زمن  مع  خمتلفة،  معرفية  م�ستويات 
احل�سابي  املتو�سط  واأن   ،)19,39( بلغ  قد  ثوان، 
لأداء اأفراد الدرا�سة، الذين در�سوا با�ستخدام اأ�سئلة 
�سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي، قد بلغ 
ل�سالح  كان  الفرق  اأنَّ  اإىل  ُي�سري  وهذا   ،)14,48(
اأ�سئلة  با�ستخدام  تعلمت  التي  التجريبية،  املجموعة 
معرفية  م�ستويات  ذات  الإجابة  مفتوحة  �سفوية 
خمتلفة، مع زمن انتظار )5( ثوان، يف الدرجة الكلية 
للمهارات، واأي�سًا يف جميع املهارات. وبلغ املتو�سط 
احل�سابي ملهارة التقومي للمجموعة التجريبية )7,38( 
 ،)6,20( الرتكيب  مهارة  يليها  الأوىل،  املرتبة  يف 

ويف املرتبة الثالثة مهارة التحليل )5,81(.
مناقشة النتائج:

اإىل  الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأ�سارت 
التي  التجريبية،  للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  اأنَّ 
الإجابة  مفتوحة  �سفوية  اأ�سئلة  با�ستخدام  تعلمت 
ذات م�ستويات معرفية خمتلفة، مع زمن انتظار )5( 
اأن  حني  يف   ،)20,57( بلغ  اإذ  الأعلى،  كان  ثوان، 
املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�سابطة، التي تعلمت 
باأ�سئلة �سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي، 
يف  الزيادة  ن�سبة  تكون  وبذلك   ،)15,27( بلغ  قد 
املتو�سط احل�سابي بني الختبارين القبلي والبعدي، 
لكال املجموعتني، بلغت )%34،3(، ل�سالح املجموعة 
من  التدري�س  طريقة  اأنَّ  الباحث  ويرى  التجريبية. 
الإجابة  مفتوحة  ال�سفوية  الأ�سئلة  ا�ستخدام  خالل 
مع اإطالة زمن النتظار، عملت على زيادة املتو�سط 
لكال  والبعدي،  القبلي  الختبارين  بني  احل�سابي 
وبن�سبة  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  املجموعتني، 
ال�سفوية  الأ�سئلة  ا�ستخدام  اأنَّ  حيث   ،)34,3%(

طرح  بعد  النتظار  زمن  اإطالة  مع  الإجابة  مفتوحة 
ال�سوؤال، �ساعد الطلبة على الإجابة ال�سحيحة، وزاد 
من ثقتهم ودافعيتهم، وقدرتهم على التفكري التاأملي. 
مع  الإجابة  مفتوحة  ال�سفوية  الأ�سئلة  طريق  فعن 
اإطالة زمن النتظار يكن حتقيق اأهداف عّدة كزيادة 
العلمي  التفكري  ا�ستثارة  عن  ف�ساًل  التح�سيل، 
املجرد والناقد، كما اأنها ُت�ساعد على حتقيق الأهداف 
 .)1996 وكاظم،  )جابر  لطلبته  م  املُعلِّ حددها  التي 
وهذه النتائج توؤكد املنزلة الأ�سيلة لالأ�سئلة 
اأدوات  اإحدى  فهي  التدري�س،  طرائق  من  كثري  يف 
هي  وكذلك  والطلبة،  م  املُعلِّ بني  الرئي�سة  التوا�سل 
ُت�ساعد  فهي  الرئي�سة،  واملناق�سة  احلوار  اأدوات  من 
مُتثل  اإذ  بن�ساط،  الدر�س  يف  الندماج  على  الطلبة 
التعّلم  الطلبة يف  ا�ستقاللية  تنمية  فاعلة يف  و�سيلة 
ُيعّد اأحد الجتاهات احلديثة يف الرتبية، وهي  الذي 
حيث  التعّلم،  اإىل  الطلبة  دافعية  ل�ستثارة  و�سيلة 
تعّلمها،  املطلوب  املادة  يف  التفكري  اإىل  تدفعهم 
تدفع  حيث  والدرا�سة،  للبحث  و�سيلة  هي  وكذلك 
الطلبة اإىل الرجوع اإىل م�سادر املعرفة املختلفة غري 
العقلية  العمليات  تن�سيط  على  تعمل  كما  الكتاب، 
للمعلومات  الطالب  ا�سرتجاع  تتطلب  العليا، حيث 
ت�ساعد  وبالتايل  املنا�سب،  الوقت  يف  الذاكرة  من 
على تفعيل التفكري والو�سول بالطلبة اإىل الأهداف 

املر�سومة )�سالمة، 2012(.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول  اأ�سارت  وقد 
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  اأي�سًا 
الختبار  على  الدرا�سة  جمموعتي  اأداء  متو�سطات 
التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  البعدي،  التح�سيلي 
مفتوحة  �سفوية  اأ�سئلة  با�ستخدام  تعلمت  التي 
زمن  مع  خمتلفة،  معرفية  م�ستويات  ذات  الإجابة 
الأ�سئلة  اأنَّ  اإىل  ذلك  يرجع  وقد  ثوان.   )5( انتظار 
ت�سعر  انتظار عادي قد  املطروحة مع زمن  ال�سفوية 

19,390,49التجريبيةاملجموع الكلي للمهارات
14,480,49ال�سابطة



اتزان  لديه عدم  ُيولد  مما  باخلوف والرتباك  الطالب 
غري  ا�ستجابات  ُينتج  وبالتايل  العقلية،  عملياته  يف 
قدراته  يف  الثقة  يفقد  الطالب  يجعل  مما  منا�سبة 
الذاتية، وهذا بدوره قد يخف�س من م�ستوى الطموح 
حيث  املعرفية،  قدراته  من  وُي�سعف  الطالب،  لدى 
ُي�سري بع�س الرتبويني اإىل اأنَّ الطلبة ي�سعرون بالقلق 
اإذا ُطلب منهم ا�سرتجاع ما ا�ستقبلوه من معلومات 
اجتاهات  تكوين  يف  يف�سلون  وبالتايل  ب�رضعة، 

منا�سبة نحو املادة العلمية )�رضهيد، 2012(.
من  التدري�سي  املناخ  على  العائد  اإنَّ 
للطلبة،  الفكري  الن�ساط  زيادة  هو  النتظار  فرتة 
ما  وهذا  املختلفة،  التفكري  لأنواع  وا�ستخدامهم 
 Tobin,( اأكدته نتائج الدرا�سة، كذلك درا�سة توبن
هدف  يكون  عندما  اأنَّه  اأظهرت  التي   ،)1987
حاجة  يف  فاإننا  الطلبة  تفكري  اإثارة  التعّلم  عملية 
 Atwood(( درا�سة  كذلك  التفكري،  وقت  لزيادة 
اإجابات  حت�ّسن  اأظهرت  التي   ,& Wilen, 1991
زيادة  فاإنَّ  وبالتايل  التفكري.  وقت  زيادة  مع  الطلبة 
اإلقاء ال�سوؤال، وقبل ال�سماع  م بعد  زمن انتظار املُعلِّ
لأحد الطلبة بالإجابة يزيد من املرونة، ويوؤدي اإىل 
طرح الطالب لعدد اأكرب من احللول البديلة. وكذلك 
فاإنَّ متو�سط وقت النتظار املكون من )5-3( ثواين 
ذوي  الطلبة  قبل  من  دقة  اأكرث  اإجابات  اإىل  ُيوؤدي 
وعلى  اإبداعًا  اأكرث  اإجابات  واإىل  املتدين،  الإجناز 
املرتفع  الإجناز  ذوي  الطلبة  عند  تامة  جمل  �سكل 
م وقتًا كافيًا  )Borich, 2004(. فعندما ُيعطي املُعلِّ
فاإنَّه  التعليمية  والن�ساطات  املهمات  يف  للتفكري 
زة للتفكري يف حل امل�سكالت،  خ بذلك بيئة حُمفِّ ُير�سِّ
ُيتيح  وقتًا،  يتطلب  املفتوحة  املهمات  يف  والتفكري 
اإىل  ويقودهم  اأخطائهم،  من  للتعّلم  فر�سًا  للطلبة 

احرتام قيمة التجريب )جروان، 2002(.
بينما اأ�سارت النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين 
اإىل اأنَّ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية التي 
تعلمت با�ستخدام اأ�سئلة �سفوية مفتوحة الإجابة ذات 
م�ستويات معرفية خمتلفة، مع زمن انتظار )5( ثوان، 

اأن املتو�سط  كان الأعلى، اإذ بلغ )19,40(، يف حني 
باأ�سئلة  تعلمت  التي  ال�سابطة،  للمجموعة  احل�سابي 
�سفوية مغلقة الإجابة مع زمن انتظار عادي، قد بلغ 
)14,47(، كذلك يف جميع املهارات. اأي وجود فروق 
اأداء جمموعتي  ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات 
الدرا�سة على اختبار مهارات التفكري العليا البعدي، 
الكلية  الدرجة  يف  التجريبية،  املجموعة  ول�سالح 
للمهارات، واأي�سًا يف جميع املهارات. مما يدل على 
ال�سفوية  الأ�سئلة  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  فاعلية 
الأ�سئلة  ا�ستخدام  من  النتظار  زمن  اإطالة  مع 
التح�سيل  انتظار عادي يف  الإجابة مع زمن  مغلقة 
كما  ذلك  يرجع  وقد  العليا.  العقلية  والعمليات 
حتدثه  الذي  امل�ستمر  التفاعل  اأنَّ  اإىل  الباحث  يرى 
م  الأ�سئلة ال�سفوية مع زمن انتظار )5( ثوان بني املُعلِّ
والطلبة ي�سمح للطلبة بتهيئة وا�سرتجاع معلوماتهم 
وبالتايل  منا�سبة،  ا�ستجابات  وتكوين  وتوظيفها 
ومنو  للمعلومات،  تقبلهم  درجة  رفع  اإىل  توؤدي 
اجتاهات ايجابية نحو مادة الفقه الإ�سالمي واأ�سوله. 
هذا  يف  البارز  الأ�سئلة  دور  يتاأكد  وهنا 
املجال؛ اإذ اإنَّ الأ�سئلة التي ت�ستخدم اأثناء التدري�س 
توؤثر ب�سكل مبا�رض يف تنمية مهارات التفكري لدى 
اإىل وجود  الرتبوية  الدرا�سات  اأ�سارت  فقد  الطلبة، 
على  تظهر  التي  التفكري  م�ستويات  بني  تام  ارتباط 
يوجهها  التي  الأ�سئلة  اأنواع  وبني  الطلبة  اإجابات 
كل  درا�سة  اأكدته  ما  وهذا   .)1999 )جابر،  م  املُعلِّ
من )�رضهيد، 2002(، و)ُطلبة، 2000(؛ اإذ وجدا يف 
درا�ستهما اأنَّ الأ�سئلة ال�سفية بنوعيها املغلق واملفتوح 
م.  للُمعلِّ اللفظي  ال�سلوك  من  كبريًا  جزءًا  ت�سكل 
اإىل  الثاين  ال�سوؤال  نتائج  اأ�سارت  وكذلك 
للمجموعة  التقومي  ملهارة  احل�سابي  املتو�سط  اأنَّ 
التجريبية بلغ )7,38( يف املرتبة الأوىل، يليها مهارة 
الرتكيب )6,20(، ويف املرتبة الثالثة مهارة التحليل 
انتظار  زمن  زيادة  اأنَّ  حقيقة  يوؤكد  وهذا   .)5,81(
م بعد اإلقاء ال�سوؤال يزيد من مرونة الطالب يف   املُعلِّ
طرح العديد من احللول، وكذلك ُيوؤدي اإىل اإجابات 



اأكرث دقة من قبل الطلبة ذوي الإجناز املتدين، واإىل 
عند  تامة  جمل  �سكل  وعلى  اإبداعًا  اأكرث  اإجابات 

.)Borich, 2004( الطلبة ذوي الإجناز املرتفع
زمن  توفري  مراعاة  عدم  اأنَّ  الباحث  ويرى 
انتظار منا�سب بني ال�سوؤال واجلواب ُيقلل من فر�س 
اأ�سارت  فقد  بالإجابة.  العميق  التفكري  ا�ستثارة 
اأنَّ  ال�سفي  التدري�س  على  اأجريت  التي  البحوث 
ومن  مغلقة  مون  املُعلِّ يطرحها  التي  الأ�سئلة  اأغلبية 
مون  املُعلِّ ي�ستخدم  اأن  وينبغي  املنخف�س،  امل�ستوى 
اأ�سئلة اأكرث من النوع املفتوح النهاية ومن امل�ستوى 
العليا  التفكري  مهارات  ل�ستثارة  الأعلى  املعريف 
ارتباطية  فالعالقة   .)2010 )الكالبي،  الطلبة  لدى 
بني نوعية الأ�سئلة امل�ستخدمة ونوع التفكري ال�سائد 
لدى الطلبة، فالأ�سئلة ال�سفية يجب اأن حتفز الطلبة 
على التفكري الناقد وممار�سة العمليات املعرفية العليا. 
اإنَّ عدم اإتاحة الفر�سة للطالب للتفكري يقلل 
التفكري  اإىل  م�ستندة  اإجابات  ا�ستثارة  فر�س  من 
الو�سول  على  الُقدرة  تنمية  يعوق  وهذا  العميق، 
ملهارات التفكري العليا عند الطلبة، فاإذا كانت فرتة 
ال�سمت بعد اإلقاء ال�سوؤال ق�سرية، فمعنى ذلك اأننا 
ن�سجع الإجابة الق�سرية التي تعتمد على الذاكرة، اأو 
التفكري ال�سطحي، اأما اإذا كانت فرتة ال�سمت طويلة 
كما  كاملة،  بجمل  الإجابة  ُي�سجع  ذلك  فاإنَّ  ن�سبيًا، 
الفر�سة لختيار نوع تفكريهم  ُتعطي للطالب  اأنَّها 
)حميدة  الإجابة  يف  العليا  التفكري  عملية  ولإجناز 

واآخرون، 2003(.
مع  النتائج  هذه  تتوافق  اأخرى  ناحية  ومن 
نتائج درا�سة خليفة واأبو حمفوظ )2013(، ودرا�سة 
اأهمية الأ�سئلة  اخلزرجي )2004(، وهذا يوؤكد على 
النتظار  زمن  اإطالة  مع  الإجابة  املفتوحة  ال�سفوية 
م  باعتبارها ركنًا اأ�سا�سيًا من اأركان التفاعل بني املُعلِّ
والطلبة، تهدف اإىل حتقيق التعّلم الذاتي عند الطلبة، 
للم�ساركة  يدفعهم  عندهم،  اإيجابي  �سعور  وخلق 
الت�ساوؤل  ُيثل  وكما  واإيجابية.  بفاعلية  ال�سفية 
اأدخلها  التي  التفكري  يف  املعرفية  الجتاهات  اأحد 

طرائق  لُترثي  والدرا�سة؛  للبحث  نتيجة  الرتبويون 
م ب�سورة وا�سحة على  التعليم والتعّلم، وُت�ساعد املُعلِّ
.)١٩٨٤ )الروا�سدة،  الطلبة  لدى  التفكري  تنمية 
 Atwood & Wilen,( درا�سة  اأكدت  وقد 
واأنَّ  تتح�سن،  الطلبة  ا�ستجابات  اأنَّ   )1991
زمن  بزيادة  تزداد  ال�سفية  املواقف  يف  م�ساركتهم 
زمن  زيادة  اأنَّ  كما  ال�سوؤال،  طرح  بعد  النتظار 
املعلمون  ينتظره  الذي  الوقت  بطول  النتظار 
زيادة  اأنَّ  كما  الطالب،  ا�ستجابة  على  للح�سول 
التاأملي،  التفكري  على  حتفز  اأن  يكن  النتظار  زمن 
وم�ساركة الطلبة. واأ�سارت درا�سة �رضهيد )2012( 
اإتاحة  يف  ُي�سهم  ثوان   )5( زمنية  فرتة  اإعطاء  اأنَّ 
ومعاجلتها  املعلومات  ل�سرتجاع  للطلبة  الفر�سة 
يف الذاكرة وتوظيفها ب�سكل من�سق ومنظم، وكذلك 
ُي�سهم يف زيادة مفهوم الذات الأكاديي لدى الطلبة. 
كما تو�سلت درا�سة )Samiroden, 1983(، ودرا�سة 
بعد  النتظار  فرتة  اإطالة  اأنَّ  اإىل   )Tobin, 1984(
يف  اخلطاأ  ن�سبة  تقليل  اإىل  ُيوؤدي  ال�سوؤال  توجيه 
الإجابات، واإظهار اإجابات منظمة، وتزيد من درجة 
ال�سوؤال.  يف  املت�سمنة  للمعلومات  الذهني  التمثيل 
يف  فروق  وجود  اإىل   )Row( رو  تو�سلت  كما 
م،  ا�ستجابات الطلبة مرتبطة بفرتة ال�سمت لدى املُعلِّ
م  املُعلِّ فاإذا �سمت  اإجابات ق�سرية،  فالطالب يجيب 
مدة ق�سرية )ثانية اأو ثانيتني( توقف الطالب، اأّما اإذا 
�سمت )3 ثوان اأو اأكرث( فاإّنه ي�سرت�سل ليقدم اإجابة 
الإبداع  ت�سجع على  اإ�سافية جديدة  واأفكارًا  كاملة 

)الأع�رض، 1998(. 
م الرتبية  وهذه النتائج كلها ُتوؤّكد حاجة ُمعلِّ
الإ�سالمية اإىل كفايات خا�سة كي ينجح يف حتقيق 
ومن  الدرا�سي،  للمنهاج  واخلا�سة  العامة  الأهداف 
اأهمها: كفايات طرح الأ�سئلة وتوزيعها، اإىل جانب 
وم�ستوياتها،  الأ�سئلة  جمالت  معرفة  كفايات 
واجلواب.  ال�سوؤال  بني  النتظار  فرتة  اإطالة  ومراعاة 
تعمل  الإجابة  مفتوحة  ال�سفوية  ال�سفية  فالأ�سئلة 
وتزيد  الطالب،  لدى  ال�ستطالع  حب  اإ�سباع  على 



ومنظمة،  الة  فعَّ بطريقة  والتعّلم  للتعليم  دافعيته  من 
قوى  وتنمية  تفكريه،  واإثارة  معلوماته،  واختبار 
التعليمية  املواد  وتنظيم  لديه،  والتمييز  التقدير 

وتف�سريها )علوان، 2005(.
التدري�س  لعملية  بدَّ  ل  م  تقدَّ ما  على  وبناء 
من اإعادة النظر يف اأ�ساليبها وطرائقها، وا�ستحداث 
الرتاكم  مواكبة  من  متكنها  فعالة  وطرائق  اأ�ساليب 
الدرا�سات  عليه  اأكدت  ما  وهذا  املت�سارع،  املعريف 
باأنَّ ا�ستعمال الأ�سئلة يف التدري�س ال�سفي ا�ستعماًل 
العملية  جناح  يف  املهمة  الطرائق  من  يعّد  �سحيحًا 
الإجابة-  مفتوحة  وخا�سة   - والأ�سئلة  التعليمية. 
تربوية  اأهداف  حتقيق  م يف  املُعلِّ يعتمدها  مهمة  اأداة 
وتعليمية كثرية، فهي عامل مهم من عوامل النجاح 
توجيههم  ويف  للطلبة،  املادة  اإعطائه  يف  م  للُمعلِّ
اأن  يريد  ما  تعّلم  على  وحملهم  اأفكارهم  واإثارة 
يتعلموه، وهذا الأمر الذي يوؤكده جميع امل�ستغلني يف 

اأ�سول التدري�س )ح�سن، 2005(.
التوصيات: 

يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج 
يكن تقدمي التو�سيات الآتية:

م الرتبية الإ�سالمية يف خمتلف  -  ت�سمني دليل ُمعلِّ
التي  التدري�سية  املهارات  لأهم  الدرا�سية  املراحل 
ُتفّعل دور الطلبة وم�ساركتهم، وتعمل على اكت�ساب 
الأ�سئلة  مهارات  وخا�سة  العليا،  العقلية  املهارات 

ال�سفوية مفتوحة الإجابة مع اإطالة زمن النتظار. 
-   اهتمام املتخ�س�سني، يف جمال تاأليف كتب الرتبية 
الدرا�سي  املحتوى  بتنظيم  وتطويرها،  الإ�سالمية 
ليتالئم مع تنوع الأ�سئلة ال�سفوية مفتوحة الإجابة، 

واإطالة زمن النتظار.
مفتوحة  ال�سفوية  الأ�سئلة  مبهارات  الهتمام   -
الإجابة مع اإطالة زمن النتظار؛ لتطوير قدراتهم على 
امل�ستويني النظري والتطبيقي يف برامج اإعداد املعلمني، 
الإ�سالمية. الرتبية  معلمي  اإعداد  برامج  وخا�سة 
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