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التعلم عرب املشروع

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

 مقدمة

متتلك العلوم القائمة على م�رشوع مقومات عدة، من بينها بناء عالقة ترتبط بحياة الطالب )كراج�سيك، بلومنفلد، مارك�س و�سولوي، 
 NRC، 1996، الوطني  البحث  الأ�سئلة )جمل�س  الأطفال على  ا�ستك�سافية من جانب  اأن ميتلك حلوًل  العلوم يجب  2000(. وتدري�س 
2000(. وت�ستدعي العلوم القائمة على م�رشوع �سوؤاًل اأو م�سكلة �سوف يجدها الأطفال ذات عالقة بحياتهم. وبال�ستخدام وثيق ال�سلة 
باملو�سوع، نقرتح ما هو ذو مغزى ومهم للمتعلمني )بلومنفلد، واآخرون،1991، كراج�سيك وبلومنفلد، 2006(. ومن بني الطرق التي 
نبني بها عالقة، طريقة ا�ستخدام �س�ؤال حمّفز )كراج�سيك ومملوك-نعمان، 2006(. فالأ�سئلة املحّفزة تلبي احلاجات التعلمية والت�سجيعية 
لدى جميع الطالب )اأتواتر، 1994، هابرمان، 1991، 1995(، وبالتايل تكون حا�سمة خللق بيئات تعلم لكال ال�سبيان والفتيات، اإ�سافة 
اإىل الأطفال من ثقافات واأعراق خمتلفة. وثمة طريقة اأخرى لبناء عالقة تتمثل بعر�س كيف يرتبط ما يتعلمه الطالب بق�سايا العامل احلقيقية.

ويخدم ال�سوؤال املحّفز اأي�سًا يف تنظيم الأن�سطة املتنوعة للم�رشوع وتفعيلها. ومن الأمثلة على الأ�سئلة املحّفزة: »هل �ستمطر غدا؟«، 
»ملاذا اأبدو بالطريقة التي اأبدو بها؟«، »اأية رعاية حتتاجها احليوانات الأليفة يف �سفنا؟«، »اأية اأنواع من الأ�سجار تنمو جوارنا؟«، »كم 

هو �سحي جدولنا؟« و«هل يوجد لدى جمتمعي اأمطار حم�سية؟«.

فعاليات تعلم يف هذا الفصل:
• �سف ال�س�ؤال املحّفز.	
• ح �سمات )مق�مات( ال�س�ؤال املحّفز.	 و�سّ
• ابِن اأ�سئلة حمّفزة، وملاذا تعتربها اأ�سئلة حمّفزة.	
• �سف كيف ت�ساعد الأطفال على ت�ليد اأ�سئلة حمّفزة.	
• بنى على امل��س�ع.	 ز بني اأ�سئلة حمّفزة واأ�سئلة تُ ميّ
• ح قيمة ا�ستخدام اأ�سئلة حمّفزة لتعليم العل�م.	 و�سّ

بناء عالقة ترتبط 
بحياة الطالب 1

ج�زيف �س. كراي�سيك و�سارلني م. كزيرنياك
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ويف نهاية العام الدرا�سي، رمبا يكون ال�سوؤال اجليد للكثري من 
طالب املرحلة البتدائية املبكرة »هل متتلك جميع اليقطينات 
العدد نف�سه من البذور؟«. هذا ال�سوؤال �سوف يتيح للطالب 
ومنو  اليقطني  خ�سائ�س  ل�ستك�ساف  الفر�س  من  الكثري 

النباتات.

لل�سوؤال  مهمة  خ�سائ�س  ي�ستك�سف  �سوف  الف�سل  هذا 
املعلمون  ي�ستطيع  كيف  اأي�سًا  الف�سل  وي�ستك�سف  املحّفز. 
بنقا�س  الف�سل  وينتهي  حمّفزة.  اأ�سئلة  يطّوروا  اأن  والطالب 
لقيمة ا�ستخدام �سوؤال حمفز من خالل م�رشوع. وقبل اأن نبداأ 
با�ستك�ساف كيف جنعل تدري�س العلوم وثيق ال�سلة بالطالب، 
دعونا نفح�س ثالثة �سيناريوهات ت�سف طرقًا رمبا ينّظم فيها 
ح  املعلمون تدري�س العلوم. وهذه ال�سيناريوهات �سوف تو�سّ

ا�ستخدام اأ�سئلة حمّفزة لبناء العالقة.

 السيناريو 1: قراءة عن القوة واحلركة

فّكر بتجارب مدر�ستك اخلا�سة بالعلوم يف املرحلتني البتدائية 
�سيد  النحو:  هذا  على  للعلوم  �سفك  كان  فرمبا  والو�سطى. 
�سيمونز، مدر�س العلوم لل�سف اخلام�س، بداأ الدر�س بالقول، 
افتحوا  واحلركة.  بالقوة  يتعلق  ما  نكت�سف  �سوف  »اليوم 
الرتكيز  يتم  حيث   123 حتى   121 �سفحة  واقراأوا  كتبكم 
لقد  البيانية«.  والر�سوم  لل�سور  انتبهوا  والقوة.  احلركة  على 
ت�سّفحتم ال�سفحات وقراأمت بعناية ال�رشوحات الواردة اأ�سفل 
الر�سوم البيانية وال�سور. وبعد حوايل 15 دقيقة، وّجه ال�سيد 
�سيمونز الطالب للعمل يف جمموعات على طاولتهم لالإجابة 
عن اأ�سئلة عدة يف نهاية الف�سل. وبعد 15 دقيقة اأخرى، دعا 

ال�سيد �سيمونز بع�س الطالب لإعطاء ردودهم على الأ�سئلة.

بني  بالتدريج  تغفو  كنت  لكنك  القراءة،  معظم  تابعَت  اأنت 
احلني والآخر واأنت تفكر باملحادثة التي اأجريتها مع كارميال 
على الهاتف الليلة املا�سية. مل تكن متاأكداً ملاذا كنت تتعلم عن 
القوة واحلركة. كان من املمتع العمل مع الطالب على طاولتك 
قال  �سيمونز  ال�سيد  باأن  �سعيداً  تكن  الأ�سئلة. مل  لالإجابة عن 
»جيد جداً« عندما اأجبت عن ال�سوؤال، »ب�سبب قوة«، »ملاذا 
يوا�سل ال�سيء التوقف عن احلركة؟«، اأنت التقطت اجلواب 
من قراءتك. كان الأمر مربكًا لك لأنه بدا من جتربتك اليومية 
فكرَت  اأنت  يتحرك.  �سيء  لإبقاء  تطّبق  اأن  يجب  القوة  اأن 
با�ستخدام دوا�سة دراجتك الهوائية، وكيف احتجَت موا�سلة 

ا�ستخدام الدوا�سة لالإبقاء على احلركة.2

ال��سيلة  هذه  اإىل  اأ�رشنا  الأول  الف�سل  يف  ماأل�فاً؟  ذلك  يبدو  هل 
اأن  الرغم من  وعلى  العل�م.  قراءة عن  باعتبارها  العل�م  لتدري�س 
الطالب قد اأطِلع�ا على اأفكار جديدة، فقد جرب�ا العل�م اإىل حد كبري 
الي�مية.  الأطفال  بحياة  العل�م  مفاهيم  ربط  يتم  ومل  قراءة.  كن�ساط 
القراءة  ترتبط  فعندما ل  العل�م،  تعّلم  القراءة جزء مهم من  اأن  ومع 
ح�ل العل�م ب�س�رة اأكرب ذات �سلة بالن�سبة اإىل الطالب، عندها ميكن 

اأن ت�سبح و�سيلة تعلم روتينية وغري ممتعة.

واحلركة  القوة  حول  تعّلم   :2 السيناريو   
عن طريق نشاط

لل�سف  معلمتك  ول�سون،  ال�سيدة  هكذا:  �سفك  كان  رمبا 
ال�سيدة  العلوم.  باأن�سطة يف  تقوم  ما جعلتك  دائمًا  اخلام�س، 
ول�سون وّجهت ال�سف نحو العمل يف جمموعات لختبار ما 
اإذا كان مقدار كتلة يف اأ�سفل طريق منحدرة قد اأّثر على مدى 
حركتها عند ا�سطدامها ب�سيارة )دمية( متحركة. يف ال�سابق، 
�سيارة  على  املعلقة  املعدن  حلقات  عدد  باأن  �سفك  ا�ستنتج 
اأثر على مدى قدرتها لدفع كتلة  �سغرية »دمية« متحركة قد 
مة بكتابني(.  املائل )طريق منحدرة مدعَّ ال�سطح  خ�سبية من 
اجل�سم  كتلة  توؤثر  »هل  ال�سبورة  على  ول�سون  ال�سيدة  كتبت 
اخل�سبي على مدى امل�سافة التي �سيقطعها؟«. ثم وّزعت ورقة 
كما  وتنفيذه.  ن�ساط  خلق  كيفية  حول  توجيهات  تت�سمن 
بـ«عدد  كالهما  نِّف  �سُ وقد  عمودان.  عليها  ورقة  وّزعت 

الكتل )املقدار(« و«امل�سافة التي قطعتها الكتل«.

لقد كنَت متاأكداً متامًا باأنه كلما كان لديك كتل اأكرث، كانت 
امل�سافة التي تقطعها هذه الكتل اأقل، وبالتايل مل تكن متاأكداً 
با�ستثناء  جداً  �سهاًل  الن�ساط  كان  بالن�ساط.  تقوم  كنت  ملاذا 
مع  تختلف  كنت  اأحيانًا  الكتل.  قطعتها  التي  امل�سافة  قيا�س 
�رشكائك حول املدى الذي قطعته الكتل. ب�سكل عام، م�سى 
باأن�سطة على  الوقت ب�رشعة. وقد تطّلعت على الدوام للقيام 

الرغم من اأنك مل تكن متاأكداً دومًا ملاذا كنت تقوم بها.

وحاملا انتهى ال�سف من الختبار، كان لدى ال�سيدة ول�سون 
دعمت  عام،  ب�سكل  اكت�سفته.  ما  تلّخ�س  خمتلفة  جمموعات 
اأي�سًا  ودعمت  توقعاتك  ال�سف  اإليها  تو�سل  التي  النتائج 
على  ول�سون  ال�سيدة  وكتبت  اخلا�سة.  جمموعتك  نتائج 
تقطعها  التي  امل�سافة  من  قليل  الكتل،  من  »مزيد  ال�سبورة 
عند ا�سطدامها بال�سيارة الدمية«. لقد كنَت �سعيداً جداً لأن 
ذلك قد بدا اأنه يدعم اأفكارك. كان ذلك منطقيًا. ويف غرفة 
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ال�سف، على اأي حال، قالت ال�سيدة ول�سون اأي�سًا ثم كتبت 
هناك  كان  اأكرث،  مقداراً  ال�سيء  امتلك  »كلما  ال�سبورة  على 
اأكرب لتغيري حركته«. كان ذلك مربكًا. فاأنت مل  حاجة لقوة 
نت كلتا املقولتني اللتني  تفهم بالفعل كلمة »قوة«، حيث دوَّ
كتبتهما ال�سيدة ول�سون. اأنت تعلم اأن اأي جملة كتبتها ال�سيدة 

ول�سون على ال�سبورة ُيحتمل اأن تكون حمل اختبار.

تعليم  من  النوع  هذا  فاإن  الأول،  الف�سل  يف  ف  ُو�سِ وكما 
الطالب  تعلم  فقد  املمار�سة.  العل�م عرب  تعليم  ُيدعى  العلوم 
وقد  اجلديدة،  الأفكار  بع�س  الن�ساط  بهذا  يقومون  الذين 
ا�ستمتعوا، غري اأن مالحظات الطالب مل تكن مرتبطة باأفكار 
اأخرى كانوا يتعلمونها. ومع اأن ال�سيدة ول�سون ا�ستخدمت 
على  الكتلة  مقدار  يوؤثر  -«هل  �سوؤال  عن  لالإجابة  الن�ساط 
يرتبط  كان  ال�سوؤال  فاإن  اخل�سبية؟«-  الكتلة  حركة  مدى 
الطالب  يدرك  مل  والقوة(.  )احلركة  مو�سوع  بتعلم  مبا�رشة 
يف  يظهر  قد  ذلك  اأن  على  بحياتهم  ال�سوؤال  ارتبط  كيف 

اختبار ما.

والقوة  احلركة  عن  تعلم   :3 السيناريو   
من خالل سؤال حمّفز

رمبا كان �سفك اأكرث من ذلك: �سفك كان ي�ستك�سف �سوؤال 
»ملاذا يجب علّي اأن اأرتدي خوذة وواقيات للركبة والكوع 
�سفك  قام  ال�ستك�ساف،  هذا  من  وكجزء  اأتزّلج؟«.  عندما 
من  واحد  كل  بداأت  فا�سكيز  ال�سيدة  الأن�سطة.  من  بعدد 
الأن�سطة بالقول »اإذا كنا �سنفح�س ال�سوؤال »ملاذا يجب علّي 
اأتزّلج؟«،  عندما  والكوع  للركبة  وواقيات  اأرتدي خوذة  اأن 
عندئذ يجب اأن نعرف �سيئًا عن قوانني احلركة وعما ي�سبب 
لأنها  املحّفز  ال�سوؤال  فا�سكيز  ال�سيدة  اختارت  اجلروح«. 
عرفت اأن عدداً من الطالب يف �سفها اأحبوا التزلج و�سوف 
اأنه  اأي�سًا  عرفت  لقد  بحياتهم.  ال�سلة  وثيق  ال�سوؤال  يجدون 
الأفكار  من  عدداً  ي�ستك�سفون  ال�سف  طالب  يجعل  �سوف 
املرتبطة بالقوة واحلركة، اإ�سافة اإىل بع�س الأفكار وثيقة ال�سلة 
بالت�رشيح الإن�ساين يف علم الأحياء. كما عرفت اأنه �سوف يتيح 
لطالبها القيام بعدد من الأن�سطة والتخطيط لبع�س التحقيقات 

اأي�سًا.

املحّفز.  ال�سوؤال  فا�سكيز  ال�سيدة  ا�ستخدمت  كيف  يلي  فيما 
وّجهت ال�سيدة فا�سكيز طالب ال�سف للعمل يف جمموعات 
حركة  مدى  يف  توؤثر  الكتلة  كانت  اإذا  ما  اختبار  بهدف 

ال�سيء عند دفعه ب�سيء اآخر. ووّزعت ال�سيدة فا�سكيز ورقة 
لبناء  وّجهتك  وتنفيذه.  الن�ساط  بناء  كيفية  حول  توجيهات 
طائرة مائلة )طريق منحدرة ترتفع يف نهايتها بو�سع كتابني(. 
هذا  يربطوا  اأن  ال�سف  طالب  من  اأرادت  فا�سكيز  ال�سيدة 
الن�ساط بن�ساط اليوم ال�سابق الذي ا�ستمل على تعريف الق�ة. 
الطريق  تكون  اأن  املهم  من  كان  ملاذا  ال�سف  طالب  �ساألت 
املنحدرة بالرتفاع نف�سه يف كل مرة. وكتبت على ال�سبورة 
باأحرف كبرية »القوة هي دفعة«. وب�سبب عمل اليوم ال�سابق، 
كان �سفك قادراً على اإنتاج الفكرة، بحيث يكون من املهم 
اأي�سًا  مرة. كما وّزعت  الكتل كل  ذاتها على  الدفعة  امتالك 
ق�سا�سة ورق ت�ستمل على عمودْين. وكان العمودان م�سّنفني 
با�سم »عدد الكتل )املقدار(« و«امل�سافة التي قطعتها الكتل«.

ال�سيدة  ال�سف من اختبارهم، كان لدى  انتهى طالب  وحاملا 
نتائج  من  اإليه  تو�سلت  ما  تقارن  متنوعة  جمموعات  فا�سكيز 
نتائجها  و�سعت  املجموعات  كل  اتفاق.  اإىل  وتتو�سل 
�سنحلل  »كيف  فا�سكيز  ال�سيدة  �ساألت  ثم  ال�سبورة.  على 
املعلومات؟«. دخل طالب ال�سف يف جدل حول ما اإذا كان 
البيانية.  للر�سوم  �رشيط  اأو خلق  اإليها  النظر  جمرد  اأكرث جدوى 
ويف النهاية، طّور طالب ال�سف �رشيط ر�سوم بيانية. وّجهت 
ُيبنى على الر�سوم  ال�سيدة فا�سكيز كل جمموعة لكتابة ا�ستنتاج 
الكتل  من  مزيد  هناك  كان  »كلما  وكتبت جمموعتك  البيانية. 
ذاته«.  بال�سيء  دفعها  لدى  اأقل  حركتها  كانت  )املقدار(، 
اأقل، حتركت  كتل  هناك  كان  اأخرى، »كلما  وكتبت جمموعة 
�سجلت  ذلك  بعد  ب�سيارة«.  ا�سطدامها  لدى  اأبعد  نحو  على 
ال�سيدة فا�سكيز هذه ال�ستنتاجات املتعددة على ال�سبورة. ومن 
بني ال�ستنتاجات املتعددة، طّور طالب ال�سف ا�ستنتاجًا يحظى 
بالإجماع: »كلما كانت الكتلة اأكرب )كتل اأكرث(، حتركت على 
نف�سها، وكلما كانت  )الدفعة(  القوة  ت�رشبها  اأقل عندما  نحو 
الكتلة اأ�سغر )كتل اأقل(، حتركت على نحو اأبعد عندما ت�رشبها 
فا�سكيز  ال�سيدة  �ساألت  النهاية،  ويف  نف�سها«.  )الدفعة(  القوة 
»كيف ميكن اأن يرتبط هذا الن�ساط بال�سوؤال املحّفز للم�رشوع: 
والكوع  للركبة  وواقيات  اأرتدي خوذة  اأن  علّي  يجب  »ملاذا 
اخلا�س  رده  طالب  كل  كتب  البداية،  يف  اأتزّلج؟«.  عندما 
اأرتدي  اأنت كتبت يف دفرت مالحظاتك »اأنا  لل�سيدة فا�سكيز. 
يكون  ل  اأ�سقط  عندما  لأنني  اأتزلج  عندما  للركبة  واقيات 
ج�سمي ثقياًل مبا يكفي ليحرك ر�سيف امل�ساة، و�سوف تتلقى 
ركبتاي ال�رشبة الكاملة. فواقيات الركبة تخفف من ال�رشبة«. 
بعد ذلك �ساركَت وقارنت الردود مع الطالب على طاولتك. 

وانتهى در�س العلوم بتقا�سم جمموعات متعددة لردودها.
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ح ما يُ�سّمى العل�م القائمة على م�رشوع.  هذا ال�سيناري� الثالث ي��سّ
ومع  الثاين.  ال�سيناري�  يف  حدث  ملا  جداً  مماثل  الرئي�سي  والن�ساط 
من  فبدًل  الدر�س.  ذلك  خلف  بعيداً  الدر�س  هذا  يذهب  ذلك، 
املحفز  بال�س�ؤال  الدرو�س  املعلمة جميع  منعزل، ربطت  تعليم در�س 
للم�رشوع. لقد تعلم الطالب فكرة مهمة ترتبط بحركة الأ�سياء، لكن 
هذه الفكرة املهمة كانت تت�سل بحياتهم من خالل ال�س�ؤال املحّفز. 
لربط  يُ�ستخَدم  اأن  املحفز  ال�س�ؤال  ي�ستطيع  ال�سيناري� كيف  وي��سح 
الأن�سطة يف م�رشوع. فن�ساط اختبار ما اإذا كان املقدار )الكتلة( ي�ؤثر 
اأ�سا�سياً يف  مكّ�ناً  كان  واإمنا  يتم يف عزلة،  مل  ال�سيء  يف مدى حركة 

عملية الإجابة عن ال�س�ؤال املحفز.

ز؟ ما هو السؤال احملفِّ
العلوم  يف  امل�ستخَدمة  الرئي�سية  الو�سيلة  هو  ز  املحفِّ ال�سوؤال 
املحّفز؟  ال�سوؤال  هو  ما  عالقة.  لبناء  م�رشوع  على  القائمة 
ال�س�ؤال املحّفز هو �سوؤال م�سمم جيداً ويكون مدرو�سًا بعناية، 
واملعلم.  الطالب  جانب  من  عنه  وُيجاُب  ف،  وُي�ستك�سَ
ال�سمة  املحفز  ال�سوؤال  يعترب   ،3 ال�سيناريو  يف  ف  ُو�سِ وكما 
احلقيقة،  ويف  م�رشوع.  على  القائمة  للعلوم  املنّظمة  املركزية 
العلوم  اأن�سطة وحتقيقات  الطريق جلميع  املحفز  ال�سوؤال  ميهد 
م�رشوع  على  القائمة  العلوم  وتتطلب  م�رشوع.  على  القائمة 
تنظيم  اأجل  من  ويخدم  لالأطفال،  ومهمًا  مغزى  ذا  �سوؤاًل 
الأن�سطة وت�سجيعها )بلومنفلد واآخرون، 1991، كراج�سيك 
تعاوين  ب�سكل  الطالب  يتابع  وبينما   .)2000 واآخرون، 
ملفاهيم  فهما  يطّورون  فاإنهم  املحّفز،  ال�سوؤال  عن  اإجاباتهم 

علمية رئي�سية مرتبطة بامل�رشوع.

ولتعلم املزيد عن الأ�سئلة املحّفزة، دعونا ن�ستك�سف، اإ�سافة 
اإىل ذلك، املثال الذي عر�سه ال�سوؤال املحفز يف ال�سيناريو 3 
»ملاذا يجب علّي اأن اأرتدي خوذة وواقيات للركبة والكوع 
عندما اأتزّلج؟«. كيف يكون هذا ال�سوؤال جمديًا؟ اأوًل، ال�سوؤال 
يخدم هدف تنظيم اأن�سطة حمّفزة جتري يف �سف العلوم. ثانيًا، 
بعدد  الطالب  لتعريف  ال�سوؤال  ت�ستخدم  اأن  املعلمة  ت�ستطيع 
من مفاهيم ومبادئ العلوم املهمة - احلركة، القوة، امل�سافة، 
وقوانني نيوتن للحركة- الالزمة لالإجابة عنه. ثالثًا، ميكن اأن 
ُي�ستخَدم ال�سوؤال لربط هذه املفاهيم املتعددة بع�سها مع بع�س. 
رابعًا، ميكن اأن ي�ستلهم ال�سوؤال ا�ستخدامًا مطّبقًا للتكنولوجيا 
M اأن ي�ستخدموا جم�سات احلركة )- رمبا يريد الطالب    
رمبا  اأو  املثال،  �سبيل  على  Probes(3 يف حتقيقاتهم،   tion
العاملية، حيث  ال�سوؤال على ا�ستك�ساف �سبكة الويب  يح�س 
للمواد  املختلفة  الأنواع  عن  يك�سفوا  اأن  الطالب  يحاول 

ال�سوؤال  خام�سًا،  والواقيات.  اخلوذات  �سنع  يف  امل�ستخَدمة 
حمّفز لأنه ذو مغزى لالأطفال يف ال�سف، فالكثري من الأطفال 
اإىل خلق  اأن يقود  ال�سوؤال ميكن  بالتزلج. �ساد�سًا،  ي�ستمتعون 
منتجات مثل مل�سقات اأو فيديوهات تظهر ما تعلمه الطالب 
عن �سبب حاجتهم لرتداء اخلوذات والواقيات وهذا ما ميكن 
»ملاذا  املحّفز  ال�سوؤال  فاإن  هنا  من  كتقييم.  بالتايل  ا�ستخدامه 
يجب علّي اأن اأرتدي خوذة وواقيات للركبة والكوع عندما 
والأهداف  واملفاهيم  واملهارات،  الأن�سطة،  يربط  اأتزلّج؟« 

التعليمية معًا.

�سياقًا  يخلق  كونه  اأي�سًا  به  التفكري  ميّكن  املحّفز  ال�سوؤال  اإن 
م�سكالت  يفرت�س  الذي  فالو�سع  حل.  اإىل  يحتاج  اإ�سكاليًا 
يقود الطالب اإىل املواجهة والتعامل مع اأفكار اأو طرق مهمة 
)Reiser, 2004(، يخلق حاجة للمعرفة بالن�سبة اإىل املتعلمني. 
وقد ناق�س رايزر ثالثة �رشوط �رشورية لالأ�سكلة. اأوًل، افرتا�س 
حاًل.  يحتاج  و�سع  على  الطالب  تركيز  يقت�سي  الأ�سكلة 
ثانيًا، افرتا�س م�سكالت ي�سغل الطالب يف تربير جانب من 
م�سكلة رمبا تتطلب خلق ح�س بالتنا�زش اأو حب ال�ستطالع. 
اأخرياً، اإنه يخلق اهتمامًا يف بع�س جوانب امل�سكلة، اأو يجعل 

الطالب يهتمون بفهم امل�سكلة اأو حلها.

 من اأحد م�ساقات »التعلم عرب امل�رشوع« يف مركز املعلمني يف نعلني.
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�سمات الأ�سئلة املحّفزة
متنوعة.  رئي�سية  �سمات  على  ت�ستحوذ  املحفزة  الأ�سئلة 

ويلخ�س اجلدول 3.1 هذه ال�سمات الرئي�سية.

مالءمة )قابلية التنفيذ(
من ال�سمات الرئي�سية لل�سوؤال املحّفز املالءمة. فال�سوؤال املحّفز 

حتقيقات  ت�سميم  الطالب  ا�ستطاع   )1( اإذا:  حتقيقه  ميكن 
للمعلم  ومواد  موارد  توفرت   )2( عنه.  لالإجابة  وتنفيذها 
كان   )3( عنه.  لالإجابة  �رشورية  حتقيقات  لتنفيذ  والطالب 
جتزئته  ميكن  كان   )4( للطالب.  النمائية  الناحية  من  مالئمًا 
عنها.  والإجابة  طرحها  الطالب  ي�ستطيع  �سغرية  اأ�سئلة  اإىل 

و�سوف ن�ستك�سف الآن كاًل من هذه املكّونات.

اجلدول 3.1 �سمات رئي�سية لالأ�سئلة املحفزة
مالءمة )قابلية التنفيذ(

ي�ستطيع الطالب اأن ي�سمموا وينجزوا حتقيقات لالإجابة عن ال�سوؤال.	•
مواد من اأجل التحقيقات متوفرة ب�سهولة.	•
ال�سوؤال من الناحية النمائية مالئم للطالب.	•
ال�سوؤال يوؤدي اإىل اأ�سئلة اإ�سافية.	•

قيمة
ال�سوؤال يرتبط مبا يقوم به العلماء بالفعل.	•
ال�سوؤال غني مب�سمون/مفاهيم العلوم.	•
ال�سوؤال ي�ساعد الطالب يف ربط مفاهيم العلوم.	•
ال�سوؤال يلبي معايري املنهاج على �سعيد املقاطعة، والولية اأو الدولة.	•

و�سع �سياق
ال�سوؤال يكمن يف ق�سايا عاملية حقيقية.	•
ال�سوؤال له نتائج عاملية حقيقية.	•

مغزى
ال�سوؤال ممتع ومهم للمتعلمني.	•
ال�سوؤال يتقاطع مع حياة املتعلمني وحقيقتهم وثقافتهم.	•
الظواهر املغطاة بال�سوؤال مثرية للطالب.	•

اأخالقي
املمار�سات امل�ستخدمة لالإجابة عن ال�سوؤال ل تعود بال�رشر على الكائنات احلية اأو البيئة.	•

ا�ستدامة
ال�سوؤال يتيح للطالب التو�سل اإىل حلول مع م�سي الوقت.	•
ي�ستطيع الطالب التو�سل اإىل اإجابات عن ال�سوؤال بتف�سيل كبري.	•

وينجزوا  ي�سمموا  اأن  للطالب  تتيح  اجليدة  الأ�سئلة  اإن 
املثال،  �سبيل  لها. على  اإيجاد حلول  للم�ساعدة يف  حتقيقات 
يف  تعي�س  طيور  »اأية  املحّفز  بال�سوؤال  املتعلق  امل�رشوع  يف 

مراقبة  حول  حتقيقات  اإجراء  الطالب  ي�ستطيع  جوارنا؟«، 
الطيور. وي�ستطيعون تعّقب اأنواع الطيور عرب الف�سول. وقد 
يحاولون جذب طيور خمتلفة اإىل �ساحة اللعب اخلا�سة بهم، 
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وتعليق  للطيور  بيوت  اإقامة  طريق  عن  طبيعية  منطقة  اإىل  اأو 
اأطعمة لها توفر اأنواعًا خمتلفة من البذور. اإن �سوؤاًل على غرار 
»كيف ميكنك اأن تعالج حيوانًا مري�سًا؟«، على الرغم من اأنه 
لأن  حتقيقات،  يجرون  طالبًا  يالئم  ل  لالأطفال،  مغزى  ذو 
حيوان  ملعاجلة  الالزمة  املواد  اأو  املعرفة  ميتلكون  ل  الطالب 
مري�س. ومثل هذا امل�رشوع لديه اإمكانية لكي يت�سبب بالأذى 
للحيوانات، واأي م�رشوع ي�ستخدم حيوانات مري�سة يحتَمل 
اأن يكون موؤذيًا للطالب )انظر الف�سل 11 ملزيد من املعلومات 

عن ال�سالمة يف غرفة ال�سف(.

ارتباط باملعايري ال�طنية لتعليم العل�م

معايري برنامج تعليم العل�م

من  يتجزاأ  ل  جزءاً  العلوم  م�سمون  يكون  اأن  يجب 
الناحية  من  واملمتعة  املالئمة،  املنهاج  مناذج  جمموعة 
)�سفحة  الطالب  بحياة  ال�سلة  ووثيقة  التطويرية، 

.)212

املواد.  توفر  وهو  التنفيذ(  )قابلية  للمالءمة  اآخر  مكّون  ثمة 
فاملعلم والطالب يجب اأن يكونوا قادرين على اإيجاد املوارد 
واملواد لإجناز جمموعة من التحقيقات املت�سلة باإيجاد حلول 
اخلا�س  امل�رشوع  يف  املثال،  �سبيل  على  املحّفز.  لل�سوؤال 
حم�سية؟«،  اأمطار  جمتمعنا  يف  يوجد  »هل  املحفز  بال�سوؤال 
حمو�سة  بالفعل  ويقي�سوا  يجمعوا  اأن  الطالب  ي�ستطيع 
من  جمموعة  با�ستخدام   )pH of rainwater( الأمطار  مياه 
 ،)pH paper( التقنيات، مبا يف ذلك ورق قيا�س احلمو�سة
قيا�س  واختبار   ،)pH meter( احلمو�سة  قيا�س  وجهاز 
الكمبيوتر.  اأجهزة  باأحد  املت�سل   )pH probe( احلمو�سة 
ولأن ورق قيا�س احلمو�سة رخي�س، فاإن جميع الطالب يف 
مرات  الأمطار  مياه  يقي�سوا حمو�سة  اأن  ي�ستطيعون  ال�سف 
اأن  اأي�سًا  الطالب  وي�ستطيع  الدرا�سية.  ال�سنة  خالل  عدة 
ياأخذوا ورق قيا�س احلمو�سة اإىل البيت لقيا�س حمو�سة مياه 
الأ�سئلة  بع�س  تتطلب  ذلك،  ومع  منازلهم.  جوار  الأمطار 
املثال،  �سبيل  على  �سعوبة.  اأكرث  عليها  احل�سول  يعترب  مواد 
اإن �سوؤال “ما مدى نظافة الهواء؟” ل يتيح للطالب ب�سهولة 
ت�سميم حتقيقات. ومع اأن الطالب قادرون على قيا�س �سيء 
حمدد ب�سهولة، فاإن الختبار بالن�سبة للملّوثات غالبًا ما يتطلب 
ومتطورة  جداً  غالية  متطورة  )فلرتات(  وم�سايف  م�سخات 

بالن�سبة اإىل معظم الأنظمة املدر�سية.

اإن الأ�سئلة املحّفزة اجليدة مالئمة اأي�سًا على ال�سعيد التطوري 
بال�سوؤال  اخلا�س  امل�رشوع  يعترب  املثال،  �سبيل  فعلى  للطالب. 
الناحية  من  مالئمة  جوارنا؟”  يف  تعي�س  طيور  “اأية  املحفز 
قد  الذي  الوقت  يف  لأنه  متعددة،  باأعمار  لأطفال  التطورية 
تختلف فيه التحقيقات بني جمموعات عمرية، ي�ستطيع اأطفال 
ومع  حميطنا.  يف  تعي�س  طيور  اأية  يف  التحقيق  كثرية  باأعمار 
ذلك، اإن �سوؤاًل على غرار “ما هي نوعية الهواء اخلا�س بي؟” 
الأطفال،  ملعظم  جداً  مفيداً  يكون  رمبا  اأنه  من  الرغم  على 
التطوري مالئمًا  ال�سعيد  اأن ل يكون على  املحتمل  فاإنه من 
املحتوى  ولعل  دون.  فما  الثالث  �سفوف  يف  للطالب 
طبيعة  فهم  تتطلب  التي  ال�سوؤال،  بهذا  اخلا�سة  والتحقيقات 
الأداة امل�ستخدمة بهذا ال�ساأن، اأكرث مالءمة لطالب يف املراحل 

املدر�سية املتو�سطة والعليا.

اإن ال�سوؤال املحّفز املالئم من �ساأنه اأن يتيح للطالب اأن ي�ساألوا 
اأ�سئلتهم املتفرعة اخلا�سة. وعندما يكون ال�سوؤال  ويجيبوا عن 
يكون  عندئذ  للطالب،  مغزى  وذا  يكفي  مبا  وا�سعًا  املحفز 
الطالب قادرين على التفكري باأ�سئلة كثرية ذات عالقة يرغبون 
يف متابعتها. على �سبيل املثال، يف امل�رشوع اخلا�س بال�سوؤال 
املحّفز »ما مدى اجلودة ال�سحية جلدولنا اأو بحريتنا؟«، رمبا 
الف�سول؟«  مر  على  نهرنا  جودة  تتغري  »هل  الطالب  ي�ساأل 
نهرنا؟«.  ل�سحة  البيولوجية  املوؤ�رشات  بع�س  هي  »ما  اأو 
جلميع  يحدث  »ماذا  املحفز  بال�سوؤال  اخلا�س  امل�رشوع  يف 
نفاياتنا؟«، رمبا ي�ساأل الطالب »اأية مواد هي الأ�رشع حتّلاًل؟« 

و«هل ُي�رّشع وجود الديدان يف عملية التحّلل؟«.

اخلا�سة  اأ�سئلتهم  توليد  للطالب  تتيح  ل  اأخرى  اأ�سئلة  ثمة 
والبحث عن حلول لتلك الأ�سئلة. على �سبيل املثال، �سيكون 
من ال�سعب على الطالب توجيه اأ�سئلة تت�سل بال�سوؤال املحفز 
»هل ن�ستطيع ال�سفر اإىل القمر؟«. وهذا ل يعني اأن م�سمون 
املنهاج املحتَوى يف ال�سوؤال غري مهم، بل اإن ال�سوؤال لن يتيح 
التي  الأ�سئلة  يف  التحقيقات،  خالل  من  البحث،  للطالب 
له  اخلا�سة  اأ�سئلتهم  بتوجيه  للطالب  فال�سماح  يطرحونها. 
فوائد كثرية. اأوًل، تزداد دافعية الطالب لدى ملكية الطالب 
للم�رشوع. ثانيًا، بت�سميم جتاربهم، وحتقيقاتهم، اأو عرو�سهم 
اخلا�سة، يتعلم الطالب مهارات الت�سميم والعمل وي�ساعفون 
عن  والبحث  الأ�سئلة  طرح  اإن  اأخرياً،  باملو�سوع.  معرفتهم 

حلول لها �رشوريان خلو�س التجربة و«اإنتاج علم«.

اأنهم  اإدراك  على  الطالب  املالئم  املحّفز  ال�سوؤال  وي�ساعد 
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ي�ستطيعون التعلم عن العامل الطبيعي عن طريق فتح التحقيقات 
اإثارة  الأكرث  املحفز  ال�سوؤال  وحتى  واإجرائها.  بهم  اخلا�سة 
مل  اإذا  ناجحة  تعلمية  توليد جتربة  يخفق يف  �سوف  لالهتمام 
يكن ممكنًا القيام بتحقيقات مالئمة، حيث يكون ثمة نق�س 
�سعيد  على  له  م�ستعدين  الطالب  يكون  ل  اأو  املوارد  يف 

تطويري.

قيمة
هناك �سمة رئي�سية اأخرى لل�سوؤال املحفز وهي قيمته. فال�سوؤال 
اجلدير بالهتمام يت�سمن حمتوى علميًا غنيًا ي�ستطيع الطالب 
اأو  والولية،  املقاطعة،  معايري  تلبية  يف  وي�ساعد  ا�ستك�سافه، 

املعايري الوطنية.

ورمبا تكون ال�سمة الأكرث اأهمية ل�سوؤال حمفز جدير بالهتمام 
ت�ستمل  اأن  ميكن  التي  والطريقة  العلمي،  امل�سمون  نوعية 
بالهتمام ل ميكن  املحفزة اجلديرة  الأ�سئلة  اأكرث  عليه. ولعل 
للمحتوى  فهمًا  الطالب  يكت�سب  اأن  دون  عنها  الإجابة 
على  قادرين  الطالب  يكون  اأن  ويجب  املق�سود.  العلمي 
ويجب  املحّفز،  بال�سوؤال  العلوم  حمتوى  يرتبط  كيف  روؤية 
العلوم  للم�ساعدة يف و�سع حمتوى  املحّفز  ال�سوؤال  ا�ستخدام 
ال�سيناريو  املثال، يف  �سبيل  كله يف و�سع عامل حقيقي. على 
3 ي�ستك�سف الطالب عدداً من مفاهيم العلوم املهمة املت�سلة 
بالقوة، واحلركة، واجل�سم الإن�ساين. ول ي�ستطيع الطالب اأن 
يجيبوا عن �سوؤال »ملاذا يجب علّي اأن اأرتدي خوذة وواقيات 
املفاهيم  لهذه  فهم  دون  اأتزّلج؟«  عندما  والكوع  للركبة 

اخلا�سة بالعلوم.

وثمة طريقة اأخرى للنظر اإىل هذا املكّون للقيمة وهي التفكري 
للعلوم  مهمًا  حمتوى  يت�سمن  اأن  يجب  املحّفز  ال�سوؤال  باأن 
والولية،  املقاطعة،  منهاج  معايري  تلبية  على  املعلمني  ي�ساعد 
اأن  ي�ستطيع  ل  ال�سوؤال  كان  واإذا  الوطنية.  املنهاج  معايري  اأو 
يفقد  عندئذ  املنهاج،  متطلبات  تلبية  على  املعلم/ة  ي�ساعد 
اأمطار  جمتمعنا  يف  توجد  »هل  غرار  على  ف�سوؤال  قيمته. 
حم�سية؟« يوفر للطالب الفر�سة ل�ستك�ساف مفاهيم كثرية 
ا�ستك�ساف  البيئة، واجليولوجيا. ويف  بالأحياء، وعلم  ترتبط 
العلوم:  حمتوى  من  الكثري  الطالب  على  ُيعَر�س  ال�سوؤال، 
ويكت�سفون  الكيميائية،  والقواعد  الأحما�س  عن  يتعلمون 
ثم  البيئة،  على  احلم�سي  املطر  اأثر  ويدر�سون  الطق�س،  عن 
يتم  اإذا مل  التجارب. ومع ذلك،  ت�سميم  يتعلمون عن كيفية 
قيمة  فاإن  املدر�سي،  املنهاج  اأهداف  يف  النتائج  هذه  �سمل 

ال�سوؤال تتال�سى.

وضع سياق
وال�سوؤال  جيدة.  حمّفزة  لأ�سئلة  رئي�سية  �سمة  �سياق  و�سع  اإن 
املحّفز الذي يو�سع يف �سياق حا�سم يف جعل الطالب قادرين 
الطالب  يرى  ل  قد  ذلك،  ومع  بامل�رشوع.  عالقة  روؤية  على 
يدركون  اأو  احلقيقي  بالعامل  �سوؤال  يرتبط  كيف  الفور  على 
الطالب  ليجعل  الفر�سة  يقّدم  اجليد  املحفز  فال�سوؤال  نتيجته. 
بحياتهم.  يت�سل  كيف  يروا  كي  كذلك  ويعلمهم  ي�ساركون 
وت�ستطيع جمموعة من الإ�سرتاتيجيات التعليمية اأن تعزز و�سع 
�سياق لالأ�سئلة املحفزة، حيث ي�ستطيع املعلمون اأن ي�ستخدموا 
البحث، واملالحظة، والقراءات، واملناق�سات مل�ساعدة الطالب 

على تقدير كيف يت�سل �سوؤال حمّفز بحياتهم.

�سوف ل يدرك على الفور كثري من طالب املدر�سة البتدائية 
العليا واملتو�سطة اأهمية �سوؤال »ماذا يحدث جلميع نفاياتنا؟«. 
فمعظم الأطفال لي�سوا مهتمني مبا يجري لنفاياتهم. ت�سّوروا 
من  عدداً  لل�سف  يح�رشوا  اأن  الطالب  من  يطلب  معلمًا  اأن 
الأطفال  يجلب  البيت.  خارج  بها  ُيلقى  ما  عادة  الأ�سياء 
فناجني ورقية، وفناجني بال�ستيكية، و�سحفًا، وق�سور برتقال 
اأ�سياء اأخرى. ويطلب املعلم من الطالب و�سع هذه  من بني 
لالحتفاظ  )�سباك  ال�سبكية«  من«اجلوارب  نوع  يف  الأ�سياء 
مبا  والتنبوؤ  امللعب،  من  م�سّيجة  منطقة  يف  ودفنها  بالأ�سياء(، 
�سيحدث لالأ�سياء املتعددة التي دفنوها. وبينما يجري الطالب 
هذا التحقيق، فاإنهم يدركون اأن بع�س املواد، مثل ال�ستريوفوم 
يتحلل  ل  البولي�سرتين(،  من  امل�سنوع  البال�ستيك  من  )نوع 
على الإطالق، واأن بع�س املواد تتحلل ببطء اأكرث من غريها. 
نحو  قفزة  يحققوا  اأن  الطالب  ي�ستطيع  الن�ساط،  هذا  ومن 
والأثر  النفايات  مكبات  حول  بالتفكري  ويبداأوا  اأكرب  �سياق 
الرتاكمي للنفايات على البيئة. يف هذه املرحلة، يويل ال�سوؤال 

املحّفز )بف�سل الن�ساط ال�سياقي( اأهمية للطالب.

وعلى النقي�س من ذلك، فكروا ب�سوؤال ل يرد �سمن �سياق، 
حتديد  اأن  ومع  بيئتي؟«.  يف  ال�سخور  اأ�سماء  هي  »ما  مثل 
اإذا كان  الطبيعي هو م�سمون علمي مهم -اإل  العامل  عنا�رش 
ال�سوؤال  فاإن  الأطفال-  يقدره  ب�سيء  مرتبطًا  ال�سخور  حتديد 
تعلمية  وتوليد جتربة  الطالب  ت�سجيع  على  القدرة  اإىل  يفتقد 
ناجحة ومفيدة. وثمة ن�ساط اآخر �سائع يف املدار�س لالأطفال 
اأو  اأ�سياء، مثل حظائر حيوانات، ومواقد �سم�سية  وهو �سنع 
و�سعها  ميكن  الأن�سطة  هذه  اأن  ومع  زجاجة.  يف  حميطات 
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وبعدما  كذلك،  تكون  ل  ما  غالبًا  فاإنها  �سياق،  يف  ب�سهولة 
ي�سنع الأطفال الأ�سياء، ل يفعلون بها �سيئًا.

املعنى
حياة  يف  مغزى  على  املحّفزة  الأ�سئلة  ت�ستمل  اأن  يجب 
الطالب. وعادة ما تكون الأ�سئلة التي لها معنى هي تلك التي 
يراها الطالب مهمة وممتعة. والأ�سئلة التي تنطوي على مغزى 
املثال،  �سبيل  تتقاطع مع حياتهم، وواقعهم، وثقافتهم. على 
خوذة  اأرتدي  اأن  علّي  يجب  “ملاذا  �سوؤال  الطالب  يرى  قد 
وواقيات للركبة والكوع عندما اأتزّلج؟” ذا مغزى لأنهم )اأو 
بحياتهم  مبا�رشة  يرتبط  فال�سوؤال  يتزجلون.  يعرفون(  اآخرون 

وما يفعلونه.

لكن املهم الإ�سارة اإىل اأن املتعلمني قد ل يدركون على الفور 
يف  تتمثل  التي  ال�سوؤال،  بهذا  املرتبطة  احلقيقي  العامل  م�ساألة 
وعالوة  الراأ�س.  يف  خطرية  جروح  ح�سول  دون  احليلولة 
على ذلك، رمبا ل يرى الطالب يف البداية جميع الطرق التي 
بها يتم ربط ال�سوؤال املحفز بحياتهم. على �سبيل املثال، كثري 
ومع  نهرهم.  بجودة  البداية  يف  يهتمون  ل  قد  الطالب  من 
ذلك، فمن خالل الكت�ساف عن جودة املياه وتاأثرياتها على 
“ما  املحفز  بال�سوؤال  اإىل الهتمام  الطالب  ل  يتو�سّ الإن�سان، 

مدى جودة نهرنا؟”.

وميكن اأن تكون الأ�سئلة املحفزة اأي�سًا ذات مغزى لأنها فقط 
ت�سري اإىل ظواهر تكون بطبيعتها مثرية لهتمام الطالب. على 
املبكرة  البتدائية  املرحلة  يف  الطالب  من  كثري  املثال،  �سبيل 
اجليد  املحفز  وال�سوؤال  باملغناطي�سات.  م�سحورين  يكونون 
اأن يكون  لأطفال مدر�سة يف املرحلة البتدائية املبكرة ميكن 
“كيف ُت�ستخَدم املغناطي�سات حول منزيل؟”. ومع اأن الكثري 
ال�سوؤال  هذا  يجدوا  لن  العليا  البتدائية  املرحلة  طالب  من 
�سوف  املبكرة  البتدائية  املرحلة  طالب  معظم  فاإن  ممتعًا، 
على  القدرة  هذه  متتلك  الظواهر  من  عدد  وثمة  به.  يفتتنون 
جذب اهتمامات الطالب. فاملتعلمون ال�سغار يهتمون مراراً 
تعمل  كيف  املياه:  يف  وتطفو  تغرق  التي  بالأ�سياء  وتكراراً 
هذه  ومثل  واحليوانات.  القزح،  اأقوا�س  )الدمى(،  الألعاب 
الظواهر ميكن اأن تتحول اإىل اأ�سئلة حمفزة، مثل “ملاذا يت�سّكل 
بحيث ي�ستطيع املتعلمون املبّكرون التق�سي  قو�س القزح؟”، 
واملتابعة. وكثري من الأطفال اأي�سًا يحبون اأن يكت�سفوا كيف 
و�سلكًا  واحداً،  م�سباحًا  واحدة،  ببطارية  م�سباحًا  ي�سعلون 
 .)1970 البتدائية،  املدر�سة  علوم  )برنامج  واحداً  كهربائيًا 

وحاملا يتعلمون هذا، ي�ستعدون لتحديات جديدة، مثل اإنارة 
ل ببطارية. بيت منوذجي اأو اكت�ساف كيف تعمل دمى ُت�سغَّ

اأخالقي
من  الطالب  يتحقق  وكما  اأخالقية.  اجليدة  املحّفزة  الأ�سئلة 
اأ�سئلتهم، يجب عليهم اأن ل يت�سببوا باأذى للكائنات احلية اأو 
البيئة. وعالوة على ذلك، مثلما ي�ستك�سف الطالب ويجدون 
حلوًل لالأ�سئلة، يجب اأن تكون الإجراءات التي ي�ستخدمونها 
اأخالقية. فال ينبغي اأن يكون هناك هام�س للمراوغة اإزاء هذا 

املوقف.

وال�سحة،  ال�سالمة،  يدعم  كان  اإذا  اأخالقي  املحّفز  ال�سوؤال 
الطالب  لدى  توجد  اأحيانًا  والبيئة.  احلية  الكائنات  ورفاهية 
توؤذي  �سوف  فاإنها  منها  التحقق  مت  اإذا  لكن  تهمهم،  اأ�سئلة 
الكائنات احلية اأو البيئة. على �سبيل املثال، على الرغم من اأن 
يحدث  ما  لرياقبوا  البيئة  بتلوث  اهتمامًا  يبدون  قد  الطالب 
ل  التجارب  هذه  مثل  فاإن  احلية،  الكائنات  من  للكثري  فيها 
املدار�س  ال�سف. فهي غري مقبولة يف  ميكن دعمها يف غرفة 
منظمات  يف  �سحيح  هو  وكما  العلمية.  واملمار�سات 
تقع  مقاطعات عدة )حكومات حملية(  كتبت  املهنية،  العلوم 
احليوانات  ا�ستخدام  حول  اإر�سادات  اإدارتها،  حتت  املدار�س 
الفقارية وكائنات حية اأخرى يف البحث العلمي. ومثل هذه 
الإر�سادات، توفر قواعد �سارمة بخ�سو�س املعاملة الأخالقية 
للكائنات احلية. فبدًل من تلويث بيئة ب�سكل مق�سود ملراقبة 
حمّفزاً  �سوؤاًل  يطوروا  اأن  ب�سهولة  الطالب  ي�ستطيع  النتائج، 
امللّوثات  م�ستويات  ملعرفة  القائمة  والرِبك  الأنهار  يف  يحقق 

ويراقبوا الأثر القائم على الكوكب واحلياة احليوانية.

االستدامة
وال�سمة الأخرية لل�سوؤال املحّفز اجليد هي ال�ستدامة- قدرتها 
فاملعلمون  الوقت.  م�سي  مع  الطالب  م�ساركة  تعزيز  على 
والطالب ي�ستطيعون العمل على �سوؤال جيد طوال اأ�سابيع اأو 
حتى اأ�سهر. على �سبيل املثال، لكي نطور فهمًا كاماًل لل�سوؤال 
الطالب  يتعلم  ل  اأن  يجب  نهري؟«  املحّفز«ما مدى جودة 
اأن  بل  فح�سب،  املعرفة  من  فروع  جمموعة  يف  املحتوى 
ي�ستك�سفوا اأي�سًا املحتوى مرات عدة خالل العام الدرا�سي، 
احلرارة،  درجة  تقلبات  يف  ت�ساهم  املتغرية  الف�سول  لأن 

وم�ستويات املياه، واحلياة احليوانية يف النهر.

واإ�سافة اإىل ال�ستحواذ على اهتمام الطالب مع م�سي الوقت، 
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درا�سة  على  الطالب  ي�سجع  امل�ستدام  املحّفز  ال�سوؤال  فاإن 
املعلومات بعمق كبري. على �سبيل املثال، يف ال�سعي اإىل اإيجاد 
حلول لل�سوؤال »اأية طيور تاأتي اإىل مطعمتي املخ�س�سة لإطعام 
ويتعقبوا  ويح�سوا،  يحددوا،  اأن  الطالب  ي�ستطيع  الطري؟«، 
الطالب  الطري«  �سوؤال »مطعمة  متعددة. وي�سجع  اآثار طيور 
اأكلها، عادات  الطيور املختلفة:  التعلم عن �سلوك  اأي�سًا على 

تع�سي�سها، مناذج هجرتها.

ولعل »كم من املياه ت�ستطيع اأن ت�ستحوذ عليها املناديل الورقية 
اأو  الظل  اأف�سل يف  ب�سكل  النباتات  تنمو  املختلفة؟«، و»هل 
علمية  ومهارات  مفاهيم  تعّلم  اأ�سئلة  من  مثالن  ال�سوء؟« 
ال�سفية،  اجلل�سات  اإحدى  يف  م�ستدامة.  غري  لكنها  مهمة، 
ي�ستطيع الطالب اأن يجيبوا عن ال�سوؤال حول املناديل الورقية، 
وباأقل من اأ�سبوعني ي�ستطيعون الإجابة عن ال�سوؤال حول منو 
مكّونات  ي�سنعا  اأن  ميكن  التحقيقني  هذين  وكال  النباتات. 
قّيمة مل�رشوع اإذا ما مت اإدراجهما حتت �سوؤال حمّفز اأكرب. على 
�سبيل املثال، ال�سوؤال حول ما اإذا كانت النباتات تنمو ب�سكل 
ال�سوؤال املحّفز  اإدراجه حتت  اأو ال�سوء ميكن  اأف�سل يف الظل 
الأكرث ات�ساعًا »ماذا حتتاج النباتات يف بيئتي كي تنمو؟«. يف 
اأن يخططوا وينفذوا عدداً من  هذه احلالة، ي�ستطيع الطالب 
التجارب الأخرى ل�ستك�ساف مدى تاأثري الأ�سمدة، ودرجة 
النبتة  ونوع  ونوعها،  والرتبة،  وال�سوء،  والرطوبة،  احلرارة، 

للمحافظة على ا�ستمرارية امل�رشوع مع م�سي الوقت.

أمثلة على األسئلة احملّفزة
يف هذا الف�سل، نفح�س ال�سمات الرئي�سية لثالثة اأ�سئلة حمفزة، 

ونلخ�س ال�سمات الرئي�سية لكل مثال.

املثال 1: اأية اأن�اع من احل�رشات تعي�س يف ملعبنا؟
ملنهاج  هدفًا  متتلك  فيها  تعملون  التي  املقاطعة  اأن  ت�سّوروا 
يرتبط بتعلم الطالب عن احل�رشات. وبدًل من تغطية احل�رشات 
كمو�سوع، تقررون اأن ت�ساألوا ال�سوؤال املحّفز »اأية اأنواع من 
�سمات  ال�سوؤال  يلبي هذا  ملعبنا؟«. هل  تعي�س يف  احل�رشات 

�سوؤال حمّفز جيد؟ دعونا ن�ستك�سف!

للتحقيق  فر�سًا  لالأطفال  يتيح  لأنه  مالئم  ال�سوؤال  اأوًل، 
ي�ساألون »متى  اأ�سئلة جديدة خا�سة بهم. فقد  وتوجيه 
»متى  امللعب؟«،  يف  اأوًل  املتعددة  احل�رشات  تظهر 
تتغذى  الطعام  من  نوع  »اأي  احل�رشات؟«،  تختفي 
عليه؟«، »اأين تعي�س؟«، »اأي نوع من البيئة تعي�س فيها 

اأن  الطالب  ي�ستطيع  تاأكل؟«.  و«كيف  احل�رشات؟« 
الأ�سئلة.  هذه  عن  لالإجابة  وينّفذوا حتقيقات  ي�سمموا 
على �سبيل املثال، ي�ستطيعون الحتفاظ مبجالت حول 
اأن يجمعوا  ي�ستطيعون  متى تظهر احل�رشات وتختفي. 
تاأكل وكيف تكون ردة فعلها  ح�رشات ويحققوا ماذا 
على ال�سوء. ي�ستطيعون القيام بنزهات يف البيئة الطبيعية 
تتحرك.  وكيف  احل�رشات  عي�س  مكان  من  للتحقق 
التجهيزات  من  الكثري  ثمة  لي�س  ذلك،  على  وعالوة 
ورمبا  وِجرار،  يدوية،  عد�سة  جانب  –اإىل  املتطورة 

�سبكة جلمع احل�رشات– الالزمة لهذا امل�رشوع.

ا�ستك�ساف  من  الطالب  ن  ميكِّ لأنه  قيمة  ذو  ال�سوؤال  ثانياً، 
احل�رشات،  ت�سنيف  ذلك  يف  مبا  للعلوم،  غني  م�سمون 
ال�سوؤال  ن  ميكِّ كما  وال�سلوكيات.  احلياة،  ودورات 
الطالب لربط ما يفعله العلماء فعاًل )اطرحوا اأ�سئلة كثرية 
يتالءم  ال�سوؤال  الأ�سئلة(. هذا  لهذه  اأجوبة  وابحثوا عن 
مع عدد من املعايري لطالب املرحلة البتدائية امل�سار اإليها 
 Benchmarks for Science( يف معايري املعرفة بالعلوم
اأحد  املثال،  �سبيل  على   .)Literacy AAAS, 1993
حية  وكائنات  “احل�رشات  هو   5-3 لل�سفوف  املعايري 
للطعام”.  حيوانية  ومادة  ميتة  نبتة  على  تعتمد  اأخرى 
تاأكل احل�رشات؟”  “ماذا  ال�سوؤال الفرعي  وبا�ستك�ساف 
ي�ساعد  كما  املعيار.  بهذا  يحققوا  اأن  الطالب  ي�ستطيع 
ال�سوؤال اأي�سًا على التعرف اإىل عدد من املعايري الأخرى 
 National Research(واملقايي�س  )AAAS, 1993(
�سبيل  على  العلوم.  وطبيعة  للتحقيق   )Council
وياأخذون  احل�رشة  �سلوك  الطالب  يراقب  مثلما  املثال، 
معلومات  وي�سجلون  اأي�سًا  يراقبون  فاإنهم  مالحظات، 

)معياران مهمان(.

فاأنواع  مغزى.  ذو  وهو  �سياق  يف  يو�سع  ال�سوؤال  ثالثاً، 
نوعية  على  موؤ�رشاً  تعطي  اأن  ميكن  املكت�سفة  احل�رشات 
واكت�ساف  احل�رشات،  ومبراقبة  املحلية.  والبيئة  الرتبة 
معلومات عنها، وطرح اأ�سئلة فرعية، واإجراء حتقيقات 
لالإجابة عن الأ�سئلة املتفرعة، ميكن اأن ي�سل الطالب اإىل 
فهم كيف يكون هذا �سوؤال عامل حقيقي يحمل معنى 
لهم: الطالب ل يقراأون عن احل�رشات اأو ي�ستك�سفونها 
ويتعلمون  ي�ستك�سفون  فهم  �سفية،  اأن�سطة  خالل  من 
عن احل�رشات يف بيئتهم، يف الفناء اخللفي، يف امللعب، 

و/اأو يف منطقة طبيعية حملية.
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لإيذاء  الطالب  يقود  ل  لأنه  اأخالقي  ال�سوؤال  هذا  رابعاً، 
�سبيل  على  الطبيعة،  يف  بنزهات  وبالقيام  احل�رشات. 
دون  احل�رشات  على مالحظة  قادرين  يكونون  املثال، 
من  ممار�سات  ي�سجع  ل  فال�سوؤال  قتلها.  اأو  جمعها 

�ساأنها تهديد البيئة التي تعي�س فيها احل�رشات.

طوال  الطالب  ياأخذ  اأن  ميكن  م�ستدام:  �سوؤال  هذا  خام�ساً، 
بيئتهم �رشيطة ظهور  لدرا�سة جميع احل�رشات يف  عام 
على  وعالوة  خمتلفة.  ف�سول  واختفائها يف  احل�رشات 
تعلم  على  الطالب  ال�سوؤال  يحث  اأن  ميكن  ذلك، 

معلومات اأخرى عن احل�رشات.

املثال 2: اأي ن�ع من معامل الأر�ض ي�جد يف بيئتي؟
املدار�س  على  ت�رشف  التي  املقاطعات  لدى  يكون  ما  غالبًا 
�سفكم  اأن  ت�سوروا  الأر�س.  بعلم  ترتبط  للمنهاج  اأهداف 
يدر�س �سوؤال »اأي نوع من �سمات الأر�س يوجد يف بيئتي؟«.

ال�سوؤال مالئم لأنه يتيح للطالب اأن يطرحوا عدداً من الأ�سئلة 
من  نوع  »اأي  لدينا؟«،  الرتبة  من  نوع  »اأي  مثل:  املتفرعة 
»كيف  اجلدول؟«  �سكل  ت�سّكل  »كيف  لدينا؟«،  ال�سخور 
هذه  ت�سل  لن  ذلك،  ومع  والوديان؟«.  اله�ساب  ت�سّكلت 
الأ�سئلة املتفرعة ب�سهولة لطالب املرحلة البتدائية العليا، ورمبا 
الطالب  تركيز  يف  للم�ساعدة  نزهات  يقود  اأن  املعلم  يحتاج 
تتيح  الأ�سئلة  هذه  فبع�س  متعددة.  جيولوجية  �سمات  على 
للطالب القيام بتحقيقات. على �سبيل املثال، ي�ستطيع الطالب 
اأن يجمعوا جمموعة من ال�سخور من املنطقة املحيطة باملدر�سة 
الطالب  اأن  ومع  هي.  ما  يحددوا  اأن  يحاولون  ثم  البيت  اأو 
ميكنهم  فاإنه  اجلدول،  ل  �ُسكِّ كيف  ا�ستك�ساف  ي�ستطيعون  ل 
طويل  )طبق  نهر  طاولة  على  متعددة  با�ستك�سافات  القيام 
ت�سّكل اجلداول  لتكرار  التاآكل(  بالرمل واملاء ملحاكاة  ُي�سّكل 
والأنهار. ي�ستطيعون اأن يبحثوا اأي�سًا يف املكتبة اأو على �سبكة 
الويب العاملية عن �سور تاريخية لنهر لروؤية ما اإذا كان �سكل 
اله�ساب  ت�سّكلت  »كيف  مثل  اأخرى  اأ�سئلة  تغرّي.  قد  النهر 
البحث.  ا�ستك�سافها ب�سهولة من خالل  والوديان؟« ل ميكن 
ولكن ي�ستطيع الطالب اأن يقراأوا ويناق�سوا كيف ت�سّكلت مثل 
هذه الظواهر، وميكن اأن يوظفوا امللتينة ملحاكاة كيفية ت�سكل 

اله�سبة بينما ال�سغط حتت الأر�س يدفعها اإىل اأعلى.

بعد ذلك دعونا ن�ستك�سف ما اإذا كان ال�سوؤال ذا قيمة. فال�سوؤال 
املحّفز والأ�سئلة املتفرعة تزود املتعلمني بفر�س لتعلم عدد من 

املفاهيم املهمة لعلم الأر�س. على �سبيل املثال، ي�ستطيع الطالب 
ال�سخور  ومكونات  والرتبة،  ال�سخور  ت�سنيفات  ا�ستك�ساف 
واأ�سباب  الأر�س،  ت�سّكالت  واأنواع  الرتبة،  اأنواع  وخمتلف 
�سمات الأر�س املختلفة. ومن هنا، عن طريق البحث عن اإجابة 
لل�سوؤال املحفز، ميتلك الطالب الفر�سة ل�ستك�ساف م�سمون 
 Benchmarks( علم مهم يراعي عدداً من املعايري الواردة يف
for Science Literacy AAAS, 1993(. على �سبيل املثال، 

اأحد هذه املعايري لل�سفوف 3-5 يرد على النحو التايل:

وال�سخور  خمتلفة.  معادن  مركبات  من  ال�سخرة  تتكون 
ال�سغرية تاأتي من حتّطم وجتوية الطبقة ال�سخرية وال�سخور 
متحلل  �سخر  من  جزئيًا  تتكون  والرتبة  حجمًا.  الأكرب 
بفعل التجوية، ومن بقايا النباتات (جزئيًا)- وحتتوي اأي�سًا 
.)AAAS, 1993, p. 72( على الكثري من الكائنات احلية

حملية  ظواهر  ل�ستك�ساف  نزهات  يف  الطالب  اأخذ  ولعل 
املتفرعة  والأ�سئلة  املحفز  ال�سوؤال  ربط  يف  ي�ساعد  متنوعة 
الفور  اأن بع�س الأطفال لن يروا على  بالعامل احلقيقي. ومع 
اأن ال�سوؤال ذو مغزى بالن�سبة لهم، فاإن ال�سماح لهم بجلب 
مناذج خمتلفة من الرتبة وال�سخور املتعددة من فناءات خلفية 
اكت�ساب  على  ي�ساعدهم  اأن  �ساأنه  من  حتقيقاتهم  من  كجزء 
ملكية ال�سوؤال. على �سبيل املثال، ي�ستطيع الطالب اأن يقارنوا 
لإظهار  باأنبوب  الرتبة  الرتبة )حفريات يف  من  مناذج خمتلفة 
الرتبة من طبقات خمتلفة( ح�سلوا عليها من الفناءات اخللفية 
“كيف  غرار  على  اأ�سئلة  ا�ستك�ساف  وي�ستطيعون  ملنازلهم. 
هي  فلماذا  خمتلفة،  كانت  و”اإذا  خمتلفة؟”  النماذج  تكون 

خمتلفة؟”.

يورط  ل  لأنه  اأخالقي  الأر�س  ل�سمات  ال�ستك�ساف  هذا 
الطالب يف جعل البيئة عر�سة للخطر اأو التلوث. ويف احلقيقة، 
هذا ال�سوؤال املحفز حتديداً قد ي�ساعد الطالب اأي�سًا على مراقبة 
)مثل  منطقتهم  اأخرى يف  اإن�سانية  اإذا كان هناك ممار�سات  ما 
قطاع التعدين، اأو ا�ستخدام املتفجرات للح�سول على احلجر 
يف املحاجر( قد اأدت اإىل تدمري بع�س �سمات الأر�س. ولعل 
املمتعة  النقا�سات  ببع�س  تبداأ  اأن  درا�سة �سمات الأر�س ميكن 

لالأخالقيات بني الطالب يف غرفة ال�سف.

اأخرياً، عندما يبداأ الطالب باإدراك قيمة ال�سوؤال املحّفز، ي�سبح 
ال�سوؤال م�ستدامًا لأن هناك حمتوى غنيًا جداً يرتبط به. والكثري 
فيها.  تاأخذ وقتًا ل�ستك�سافها والتحقيق  املتفرعة  الأ�سئلة  من 
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�سوؤال  لدينا؟”  يوجد  الرتبة  من  نوع  “اأي  املثال،  �سبيل  على 
اأي  يف  الطالب  يحقق  بينما  الوقت  مع  ا�ستك�سافه  ميكن 
الرتبة، واإذا ما كان ميكن  تنمو يف نوع  اأن  النباتات ت�ستطيع 
اإذا كانت جتف  الطوب(، وما  اأ�سياء )مثل  ل�سنع  ا�ستخدامها 

جيداً )مثل الرمل( اأو ت�ستحوذ على مياه )مثل الطني(.

املثال 3: كيف ميكنني اأن اأهتم بحي�انات متن�عة يف �سفنا؟
البيولوجية.  ثالث يركز على الأهداف  اإىل مثال  ننظر  دعونا 
�سوف يهتم اأطفال كثريون باحليوانات التي توجد يف ال�سف. 
م�ساهدة  يحبون  البالغني،  اإىل  اإ�سافة  الطالب،  ومعظم 
حيوانات متعددة وهي تاأكل وتلعب. وال�سوؤال املحّفز »كيف 
اأنه  يبدو  �سفنا؟«  يف  املتنوعة  باحليوانات  الهتمام  ميكنني 
ميتلك كثرياً من القوة لإ�رشاك الطالب يف تعلم عن احليوانات.

اأن يطرحوا  ي�ستطيعون  فالطالب  يبدو مالئمًا جداً.  ال�سوؤال 
للكثري  اأجوبة  عن  ويبحثوا  ال�سلة،  وثيقة  الأ�سئلة  من  عدداً 
�سبيل  على  حتقيقات.  خالل  من  املتفرعة  الأ�سئلة  هذه  من 
عادات  تختلف  »كيف  ي�ساألوا  اأن  الطالب  ي�ستطيع  املثال، 
املتعددة  ال�سلوكيات  تختلف  »كيف  حيواناتنا؟«،  اأكل 
احليوانات  تف�سل  ال�سكن  من  نوع  و«اأي  للحيوانات؟«، 
من  ا�ستك�سافها  ميكن  الأ�سئلة  هذه  وجميع  املتعددة؟«. 
خالل حتقيقات. وي�ستطيع الطالب اأن يراقبوا عادات الأكل 
للحيوانات املختلفة ويجدوا مناذج تغذية خمتلفة. لحظوا اأن 
مر�س  لو  اأفعل  اأن  يجب  »ماذا  مثل  املتفرعة،  الأ�سئلة  بع�س 
ف من خالل حتقيقات  اأحد حيواناتي؟«، يجب اأن ل ُت�ستك�سَ
من  النوع  هذا  ي�ستك�سفوا  اأن  الطالب  وي�ستطيع  عملية. 
اأو  املو�سوع  حول  مطبوعة  مادة  اإيجاد  طريق  عن  الأ�سئلة 
�سابقًا،  ُذكر  البيطريني. وكما  الأطباء  اإىل خرباء مثل  احلديث 

اإن الهتمام باحليوانات يجب اأن ُيرتك دائمًا للخبري.

ويف البحث عن اإجابة لل�سوؤال املحفز والأ�سئلة املتفرعة املتنوعة، 
جمالت  من  جمموعة  ا�ستك�ساف  اإىل  الطالب  يحتاج  �سوف 
يدر�سون  �سوف  املثال،  �سبيل  على  املختلفة.  العلوم  حمتوى 
حمتوى مثل التغذية واحلاجات البيئية، واملوطن الطبيعي، واأنظمة 
اجل�سم، وعمل اجل�سم وبنيته، وال�سلوك. وهذه املجالت املتعلقة 
 Benchmarks for( باملحتوى تتالءم مع معايري املعرفة بالعلوم
Science Literacy AAAS, 1993(، واملعايري الوطنية لتعليم 
 National Science Education Standards -NRC, ( العلوم
1996(. من هنا، مع الحرتام للطالب الذين ي�ستك�سفون حمتوى 

مهمًا، يبدو ال�سوؤال املحّفز ذا قيمة.

والرعاية حليوانات  فاملراقبة  جداً.  اأي�سًا حمّفزاً  ال�سوؤال  ويبدو 
تعزيز  املعلمون  وي�ستطيع  مغزى.  على  تنطويان  ال�سف 
الهتمام وامللكية عن طريق تعيني كل طالب للعناية بحيوان 
يجب  ال�سف  غرفة  الأليفة يف  احليوانات  ولأن  األيف حمدد. 
بالن�سبة  �سياق  يف  يو�سع  ال�سوؤال  فاإن  املتعلمون،  يرعاها  اأن 

للمتعلمني.

هذا ال�سوؤال هو بو�سوح �سوؤال حمّفز اأخالقي كونه يركز على 
رفاهية احليوانات. وبني حني واآخر، �سوف ينجذب الطالب 
للتحقيق يف ما اإذا كانت احليوانات حتب بع�س اأنواع الطعام 
اأنها  اأو  اأبرد،  اأو  اأدفاأ  درجة حرارة  وتف�سل  من غريها،  اأكرث 
ت�ستجيب ل�سوء مبا�رش. ومع اأن الأطفال رمبا يتعلمون من مثل 
هذه التحقيقات، فاإنهم قد ل يكونون اأخالقيني. على �سبيل 
مل  بطعام  زود حيوانًا  الطعام  باأف�سليات  اأن حتقيقًا  لو  املثال، 
اأو  للخطر  احليوان  �سحة  ُيعّر�س  اأن  ميكن  فاإنه  مغذيًا،  يكن 
على  يركز  هنا  املطروح  املحفز  ال�سوؤال  ولأن  عمره.  يق�رشّ 
املمار�سات  عن  بعيداً  الأطفال  يوّجه  فاإنه  احليوان،  رعاية 
درجة  اأو  ال�سحية  غري  الأطعمة  يف  التحقيق  مثل  الإ�سكالية 

احلرارة.

اأخرياً، اإن مدى وطبيعة هذا ال�سوؤال املحّفز والأ�سئلة املتفرعة 
عنه، يبدو اأنها جتذب اهتمام الطالب لفرتة طويلة من الوقت. 
العام  طوال  حتقيقهما  ميكن  عنه  والتعلم  باحليوان  فالهتمام 

الدرا�سي الكامل.

التعليم  من  كثري  عن  حمّفز  �س�ؤال  ا�ستخدام  يختلف  كيف 
التقليدي؟

من  بدًل  املو�سوع  بح�سب  التقليدية  العلوم  �سفوف  ُتنّظم 
ال�سم�سي،  النظام  تت�سمن  قد  املحّفز. واملو�سوعات  ال�سوؤال 
واجل�سم  والنباتات،  والتغذية،  والطق�س،  القمر،  واأطوار 
تقوم  ل  التي  العلوم  و�سفوف  وغريها.  والقوة،  الإن�ساين، 
�سفوف  مثل  نف�سه  العلوم  حمتوى  تغطي  رمبا  م�رشوع  على 
بالطريقة  تت�سل  ل  املادة  لكن  م�رشوع،  على  القائمة  العلوم 
اأن  الطالب  ي�ستطيع  املحّفزة،  الأ�سئلة  وبا�ستخدام  نف�سها. 
يروا عالقة يف ما يتعلمونه. فعندما يتعلمون مهارة جديدة اأو 
الإجابة  للم�ساعدة يف  ي�ستطيعون تطبيقهما  مفهومًا جديداً، 

عن اأ�سئلتهم.

لتعلم  اأ�سبابًا  املدر�سي  املنهاج  )ف�سل(  باب  يذكر  ما  وعادة 
املو�سوع. على �سبيل املثال، قادت درا�سة اجلينات اإىل تطوير 
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بالتايل  وهي  اأخرى،  وخ�رشاوات  للقمح  خمتلفة  هجينيات 
جديرة بالبحث. وعلى الرغم من اأن معرفة مثل هذه الأ�سباب 
املحّفزة  القوى  لي�ست  الأ�سباب  فاإن  الهتمام،  تزيد من  رمبا 
من وراء التعلم، فاملعلمون يجدون من ال�سعب مراراً وتكراراً 

جذب اهتمام الطالب يف مثل هذه احلالت.

قارنوا الأ�سئلة املحفزة التي مت فح�سها على التو مع اأ�سئلة تركز 
على مو�سوعات مثل »ما هي الآلت ال�ست الب�سيطة؟«، و«ما 
هي الكواكب الت�سعة للنظام ال�سم�سي؟«، و«ما هو ال�سوء؟«. 
مع اأن بع�س الطالب رمبا يهتمون ببنية النظام ال�سم�سي، فاإن 
معظم الأطفال ل ميتلكون �سببًا ليكونوا كذلك. وعلى الرغم 
قيمة،  ذي  حمتوى  على  ت�ستمل  قد  املو�سوعات  هذه  اأن  من 
غري  لأنها  املتعلمني  اهتمام  تلفت  اأن  املرجح  غري  من  فاإنها 
مرتبطة مبا�رشة بحياة الأطفال. هذه الأ�سئلة تفتقد اإىل القدرة 
على م�ساعدة الطالب لتطوير روابط بني درا�ساتهم وحياتهم 

اخلا�سة.

واأن�سطة  للعلوم  التقليدي  التعليم  يقود  ذلك،  على  وعالوة 

منعزلة  وتفاهمات  مهارات  تطوير  اإىل  املدر�سي  املنهاج 
التي يقوم بها  النمطية  لي�س لها مغزى ول �سياق. والأن�سطة 
مفاهيم. على  تو�سيح  اأو  ل�رشح  العلوم م�سممة  الطالب يف 
التقليدي  العلوم  يروي ف�سل من منهاج  املثال، �سوف  �سبيل 
حول النباتات للطالب اأن النباتات حتتاج اإىل �سوء ال�سم�س 
لكي تنمو. وبعد ذلك، رمبا يو�سح هذا الن�ساط املنهجي هذه 
ال�سم�س  يف  نبتة  يزرعون  الطالب  جعل  طريق  عن  املعلومة 

واأخرى يف حجرة مظلمة.

خذوا وقتا الآن لإكمال ن�ساط التعلم 3.1. و�سوف ي�ساعدكم 
لروؤية الفرق بني �سوؤال تقليدي و�سوؤال حمّفز.

ر ال�س�ؤال املحّفز؟ ط�َّ كيف يُ
اإن عر�س الأ�سئلة املحفزة مع ال�سمات التي ُبِحثت �سابقًا يف 
. فاملعلمون رمبا يقومون بعدد من  هذا الف�سل ينطوي على حتدٍّ
املحاولت الفا�سلة قبل اأن ي�ستقروا على �سوؤال مل�رشوع. ومع 
الأ�سئلة  اأن يطوروا ذخرية من  ببطء  املعلمون  ي�ستطيع  ذلك، 

املحفزة التي ت�ساعد على اإظهار عالقة بامل�رشوعات.

 طالب يعر�س ق�سته �سمن م�رشوع  »�سيلة احلارثية بني املا�سي والواقع واخليال«.
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اأ�سئلة حمّفزة من اإنتاج املعلم
املنهاج جمموعة  اأو  املعلم  ينتجها  التي  املحفزة  الأ�سئلة  متتلك 
من الفوائد. ورمبا الأكرث اأهمية هي اأن مثل هذه الأ�سئلة ميكن 
املقاطعة مع م�رشوع �سفي.  نتائج ومعايري مدار�س  تالئم  اأن 
ثمة فائدة اأخرى وهي اأن اإدارة �سف ُمقاد باأ�سئلة معلم اأكرث 
�سهولة بكثري من اإدارة واحد ُيقاد باأ�سئلة الطالب. ومع ذلك، 
بالن�سبة  مغزى  على  تنطوي  ل  قد  رة  املطوَّ املعلم  اأ�سئلة  فاإن 
للطالب اأو توفر فر�سًا للطالب لتوليد اأ�سئلة متفرعة. واملعلم 

يحتاج اإىل التاأكيد باأن الطالب يرون عالقة بال�سوؤال.

�سوؤاًل حمّفزاً  املعلم  بها  يطور  اأن  ي�ستطيع  متعددة  وثمة طرق 
جيداً. فبع�س املعلمني يحبون اأن يبداأوا باأفكار ي�سادفونها يف 
قراءتهم. على �سبيل املثال، قد ي�ستخدم معلم �سوؤاًل وجده يف 
عنها  �سمعوا  باأفكار  يبداأوا  اأن  يحبون  اآخرون  الكتاب.  هذا 
اأو جّربوها يف اأ�ساليب �سفية، ويف ور�س عمل معلم، اأو يف 
اأ�سئلة  يطوروا  اأن  يحبون  املعلمني  بع�س  طالب.  مع  العمل 
تاأتي  العظيمة  املحّفزة  الأ�سئلة  وبع�س  املدر�سي.  املنهاج  من 
هوايات  ولعل  واأفكارهم.  الطالب  اأ�سئلة  اإىل  ال�ستماع  من 
املعلم اأو اهتماماته ال�سخ�سية ت�ستطيع اأن توفر الأداة لالأ�سئلة 

املحفزة. وهكذا ت�ستطيع اأن تفعل ال�سحيفة املحلية، اأو حدث 
اإخباري، اأو برنامج تلفزيوين.

املحفزة  لالأ�سئلة  اأفكار عظيمة  املعلمون م�سادر  يعترب  اأخرياً، 
والربامج اجلديدة. و�سوف نناق�س الآن كاًل من هذه امل�سادر 
لتطوير اأ�سئلة حمّفزة. كما �سنناق�س اهتمامات يجب معاجلتها 

عند ا�ستخدام اأ�سئلة معلم متطورة.

ن�شاط تعلم 3.1
تقييم اأ�سئلة متعددة

مواد مطلوبة: ورق وقلم اأو جهاز كمبيوتر.

فيما يلي قائمة باأ�سئلة متعددة. قّيموا ما اإذا كانت الأ�سئلة  اأ. 
مالئمة،  الأ�سئلة  هل  حمّفزة.  كاأ�سئلة  تخدم  اأن  ت�ستطيع 
عت  ُو�سِ اأخالقية،  مغزى،  ذات  قيمة،  على  تنطوي 
بو�سوح  تعلنون  اأنكم  تاأكدوا  وم�ستدامة؟  �سياق،  يف 

اأ�سبابكم.
يف  اآخر  �سخ�س  من  الأجوبة  تلك  مع  اأجوبتكم  قارنوا  ب. 

�سفكم. حاولوا اأن ت�سلوا اإىل اإجماع.

هل ي�ستطيع اأن يخدم؟
ال�سببك�س�ؤال حمّفز؟ال�س�ؤال

........................................ما هي اجلاذبية؟

........................................ملاذا اأحتاج اأن اأرتدي خوذة دراجة هوائية؟

........................................ملاذا مذاق مياهي �سيئ؟

........................................ما الأمر؟

........................................اأية اأطعمة جيدة لالأكل بالن�سبة يل؟

........................................هل متتلك جميع التفاحات عدد البذور نف�سه؟

........................................كيف اأ�ستطيع اأن اأرك�س ب�سكل اأ�رشع؟

........................................ما مدى جودة الرتبة يف �ساحتي اأو ملعبي لزراعة النباتات؟

........................................ملاذا تنمو الأع�ساب فقط يف �سقوق الر�سيف؟

........................................ما نوع هذه الأوراق؟

........................................ملاذا يعترب الإكثار من الطعام الذي ل قيمة له �سيئًا يل؟

........................................ملاذا يكون الطق�س اأبرد يف ال�ستاء واأدفاأ يف ال�سيف؟

تط�ير اأ�سئلة حمفزة من جتارب �سخ�سية
ميكن التقاط الكثري من الأ�سئلة املحّفزة من قراءتكم. وهذا الكتاب قد قّدم اأ�سئلة متعددة ميكن ا�ستخدامها لت�سجيع م�رشوعات:
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الرتباط مبعايري تعليم العلوم الوطنية
معايري تعليم العلوم

على  يقوم  علوم  برنامج  يخططون  العلوم  معلمو 
يختار  ذلك،  وبفعل  طالبهم.  اأجل  من  ال�ستق�ساء 
وي�سممون  ويالئمون  العلوم  ملادة  حمتوى  املعلمون 
مناهج تلبي الهتمامات، واملعرفة، والفهم، والقدرات، 

وجتارب الطالب )�سفحة: 30(.

• اأية رعاية حتتاجها حيواناتنا الأليفة يف ال�سف؟	
• اأية اأنواع من الأ�سجار تنمو يف املنطقة املجاورة لنا؟	
• ما مدى جودة )�سحة( جدولنا؟	
• هل توجد يف جمتمعي اأمطار حم�سية؟	
• هل متتلك جميع التفاحات عدد البذور نف�سه؟	
• للركبة 	 وواقيات  خوذة  اأرتدي  اأن  علّي  يجب  ملاذا 

والكوع عندما اأتزّلج؟
• اأي نوع من �سمات الأر�س يوجد يف بيئتي؟	
• اأي نوع من احل�رشات تعي�س يف ملعبنا؟	

هذه الأ�سئلة ميكن ا�ستخدامها يف جمموعة م�ستويات �سفية. 
علّي  يجب  »ملاذا  �سوؤال  ا�ستخدام  ميكن  املثال،  �سبيل  على 
اأتزلّج؟«  عندما  والكوع  للركبة  وواقيات  اأرتدي خوذة  اأن 
ميكن  اأو  احلركة،  حول  الرابع  ال�سف  من  وحدة  لقيادة 
ا�ستخدامه لقيادة طالب �سف �سابع حول املو�سوع نف�سه. 
جدولنا؟«  )�سحة(  جودة  مدى  »ما  �سوؤال  ا�ستخدمنا  لقد 
ب�سكل ناجح يف كال ال�سّفني اخلام�س والثامن. وثمة اأ�سئلة 
م�ستويات  مع  الأف�سل  بال�سكل  ا�ستخدامها  ميكن  اأخرى 
متتلك  »هل  �سوؤال  املثال،  �سبيل  على  واأعلى.  اأدنى  �سفية 
ُي�ستخدم  ما  عادة  نف�سه؟«  البذور  عدد  التفاحات  جميع 
)�سفوف  املبكر  البتدائي  امل�ستوى  يف  منا�سب  ب�سكل 

ريا�س الأطفال-2(.

وهناك جتارب �سخ�سية اأخرى اإىل جانب القراءة تعترب م�سادر 
عمل  وور�س  �سفّية،  طرق  وهي  املحّفزة  لالأ�سئلة  جيدة 
ويعّر�س  التعليم.  خالل  الطالب  مع  وتفاعالت  معلمني، 
مو�سوعات  من  ملجموعة  العلمية  الطرق  منوذجي يف  �سف 
علمية مادية وعن احلياة، والأر�س/الف�ساء، التي ميكن حتويلها 
اإىل اأ�سئلة حمّفزة. على �سبيل املثال، رمبا يكون اأحد املعلمني قد 
تعلم عن الكهرباء يف ف�سل لالأ�ساليب عن طريق اإ�سعال م�سباح 
كهربائية  دورات  يبني  بحيث  جافة  وخلية  �سلك  با�ستخدام 
كهربائية  ومفاتيح  �سغرية  حمركات  ويربط  ومتوازية،  متتالية 

ا�ستخدامها  التجربة ميكن  الدورة الكهربائية. هذه  مب�سارات 
لتطوير ال�سوؤال املحفز »كيف ُت�ستخَدم الكهرباء يف بيئتي؟«. 
بال�سوؤال  باأن الطالب مهتمون  املعلم  ُتبلغ  التعليم قد  فتجربة 

املحفز »اأية رعاية حتتاجها حيوانات �سفنا الأليفة؟«.

بها  التي  املحفزة  الأ�سئلة  ل�ستخدام  متعددة  فوائد  هناك 
ل  رمبا  اأنكم  من  الرغم  على  اأوًل،  اخلربة.  بع�س  متتلكون 
فاإن  ما،  م�رشوع  يف  ال�سعبة  النقاط  جميع  توّقع  ت�ستطيعون 
النقاط  هذه  تذليل  يف  ي�ساعد  الطالب  �سيدر�سه  ما  معرفة 
اأية معايري  ت�ستطيعون ت�سميم  املاألوفة  بالأ�سئلة  ثانيًا،  ال�سعبة. 
ما  غالبًا  ثالثًا،  بو�سوح.  م�رشوع  اأي  يلبيها  �سوف  للمنهاج 
تكون الأ�سئلة املاألوفة التي ي�سممها املعلم هي الأ�سئلة املحفزة 
البتدائية الأكرث تاأثرياً، لأنها تتيح لكم البدء من قاعدة ماألوفة 
بدًل من ال�سري نحو منطقة جمهولة. اأخرياً، بال�سوؤال املاألوف، 
جتهيزات،  مثل  موارد  وتعدوا  تخططوا  اأن  ت�ستطيعون 

وقراءات، وت�ست�سيفوا متحدثني �سيوفًا.

اأ�سئلة حمّفزة بالع�سف الذهني مرتبطة باملنهاج
حمّفز  �سوؤال  بتطوير  يبداأ  اأن  يحب  الكتاب  هذا  موؤلفْي  اأحد 
واأن  بد  ل  التي  املنهاج  معايري  اأو  نتائج  مراجعة  طريق  عن 
ُتراعى مب�رشوع. بعد ذلك، يحب اأن يناق�س بعمق )بالع�سف 
ثم  ومن  الطالب.  يجريها  رمبا  التي  التحقيقات  الذهني( 
يفكر بو�سع �سياق للم�رشوع من اأجل الطالب. ويف الوقت 
نف�سه، يدّون باخت�سار اأ�سئلة وثيقة ال�سلة ميكن اأن تكون ذات 
مغزى للطالب. ويو�سح ال�سكل 3.1 عملية الع�سف الذهني 

ل�ستنباط �سوؤال حمفز يراعي نتائج املنهاج.

اإحدى معلمات مدر�سة متو�سطة عار�ست عدداً من الأ�سئلة 
على  ت�ستقر  اأن  قبل  واحلركة  القوى  حول  مبنهاجها  املتعلقة 
تزّلج؟«. كان حمتوى  لوح  اأبقى على  املحفز »كيف  ال�سوؤال 
العلوم العتبار الأول للمعلمة يف اختيار �سوؤال حمفز من اأجل 
اأي  حول  التفكري  تبداأ  اأن  قبل  وحتى  التزلج.  لوح  م�رشوع 
نوع من ال�سوؤال �سيكون ذا مغزى وممتعًا للطالب، خططت 
بو�سوح ما هو حمتوى العلوم )القوة واحلركة( الذي �سيحتاج 

اأن ُيغطى بحيث يراعي معايري منهاج املقاطعة.

كانت دافعية الطالب واهتمامه اأي�سًا حمل عناية لها يف م�رشوع 
تزّلج؟«  لوح  على  اأبقى  »كيف  وبا�ستخدام  التزلج.  لوح 
ومثرية  حقيقية  �سالت  روؤية  على  طالبها  املعلمة  �ساعدت 

لالهتمام بني املفاهيم املادية املجردة وعاملها اخلا�س.
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هل ي�ستطيع الطالب 
توليد اأ�سئلتهم 

اخلا�سة؟

اأية معايري حمتوى 
�سوف ُتراعى؟

اأية حتقيقات ي�ستطيع 
الطالب القيام بها؟

كيف ُيثّبت ال�سوؤال 
يف العامل احلقيقي؟

كيف يكون ال�سوؤال ذا 
مغزى للطالب؟

هل ي�ستطيع ال�سوؤال اأن 
يحافظ على م�ساركة        

الطالب؟

ما ه� ال�س�ؤال املحفز للم�رشوع؟

اأي حمتوى للعلوم 
�سوف يتعلمه 

الطالب؟

�سكل رقم )3.1(: حمفزات ت�ساعد يف تط�ير الأ�سئلة املحفزة

املنهاج  من  ذهنيًا  حمفزة  اأ�سئلة  لع�سف  الأقوى  الفائدة  ولعل 
ميكن  املهمة  املنهاج  نتائج  اأن  توؤكد  اأن  ت�ستطيع  املعلمة  اأن 
مراعاتها. هذا حا�سم يف معظم املقاطعات التي تدير املدار�س، 
لأن املناهج يف م�ستويات �سفية خمتلفة مرتابطة. وعالوة على 
التح�سيل )الإجناز(  ُتبنى اختبارات  املناطق،  ذلك، يف بع�س 

اأو متطلبات التخرج على حمتوى معني.

تط�ير اأ�سئلة حمّفزة بال�ستماع للطالب
ال�ستماع  �سوؤال حمّفز وهي  لتطوير  اأخرى جيدة  ثمة طريقة 
اإىل اأ�سئلة يطرحها الطالب. فبع�س املعلمني يبتكرون »بنوك 
اختبار« لأفكار الطالب. وبنك الختبار هو عبارة عن دفرت 

مالحظات ي�سجل فيه املعلمون اأ�سئلة الطالب واأفكاره. على 
�سبيل املثال، قد ي�ساأل طالب »اأي نوع من الطري ذلك الطائر 
ال�سوؤال  لحقًا  ي�سبح  رمبا  ال�سوؤال  هذا  اجلميل؟«.  الأحمر 

املحفز »اأية طيور تزور مطعمة الطيور اخلا�سة بنا؟«.

هناك م�سدر اآخر لأ�سئلة الطالب وهو جملة احلوار. وهي جملة 
مرا�سلة بني الطالب واملعلمة. وتزود دفاتر مالحظات العلوم 
اأن طالبًا  الأ�سئلة. فقد تالحظ معلمة  اإمكانيات لإنتاج  اأي�سًا 
يكتب يف دفرت مالحظاتها »اأمي كانت ت�سايقني مرة اأخرى 
الليلة املا�سية لرتداء تلك اخلوذة الغبية عندما كنت اأتزلج!«. 
»ملاذا  املحفز  ال�سوؤال  لتطوير  املعلمة  تدفع  قد  الفكرة  هذه 
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يجب عليَّ اأن اأرتدي خوذة وواقيات للركبة والكوع عندما 
اأتزّلج؟«.

الطالب  اإىل  ال�ستماع  عن  املتولّدة  املحفزة  الأ�سئلة  اإن 
للطالب  اأكرب  مغزى  ذات  تكون  رمبا  خرباتهم  وا�ستخدام 
)ماكنزي، 2001(. وهذا �سبب قوي ل�ستخدام هذه الأنواع 
من الأ�سئلة. ومع ذلك، لأن ال�سوؤال املحفز يجب اأن يراعي 
معايري منهاج املقاطعة ومعايري اأخرى، ا�ستخدموا ال�سكل 3.1 

كدليل يف تقييم الأ�سئلة.

تط�ير اأ�سئلة حمّفزة من ه�ايات واهتمامات �سخ�سية
اأو  اأفكار لأ�سئلة حمّفزة من هواياتهم  اإنتاج  املعلمون  ي�ستطيع 
ال�سخور،  بجمع  اهتمامات  ولعل  ال�سخ�سية.  اهتماماتهم 
و�سيد ال�سمك، والطبخ، والقيام باأن�سطة خارجية، وال�سفر، 
اأ�سئلة  اإىل  تقود  اأن  �ساأنها  من  احللي،  و�سنع  الفلك،  وهواية 

حمّفزة رائعة.

باأن�سطة  القيام  معلمة  هواية  كانت  اإذا  املثال،  �سبيل  على 
خارجية، ميكنها اأن تاأخذ طالب ال�سف يف رحالت ميدانية 
متعددة بهدف متهيد الطريق لطرح اأ�سئلة مرتبطة بق�سايا البيئة 
والطبيعة. والأ�سئلة املحّفزة التي رمبا تن�ساأ عن هذه الرحالت 
يوجد يف جوارنا؟«،  والنباتات  الأ�سجار  نوع من  »اأي  هي 
نوع من  و«اأي  يوجد يف حينا؟«،  احليوانات  نوع من  »اأي 

الت�ساري�س يوجد يف حينا؟«.

هوايات  من  حمّفزة  اأ�سئلة  لتطوير  متعددة  اأ�سباب  وثمة 
قدراً  املعلمون  يظهر  ما  غالبًا  اأوًل،  �سخ�سية.  واهتمامات 
ال�سخ�سية،  بالهتمامات  املرتبطة  لالأ�سئلة  احلما�س  من  كبرياً 
وهذا احلما�س ميكن اأن يكون قادراً على النت�سار من �سخ�س 
ثانيًا،  للطالب.  الأ�سئلة ذات مغزى  يجعل  اآخر، بحيث  اإىل 
الأ�سئلة املرتبطة بالهوايات والهتمامات ال�سخ�سية م�ستدامة 
يف كثري من الأحيان، لأن الهوايات والهتمامات ال�سخ�سية 
عن  كبرياً  قدراً  املعلمون  يعرف  اأخرياً،  م�ستدامة.  نف�سها 
بناء روابط ب�سهولة مع  ال�سخ�سية مبا ميّكنهم من  اهتماماتهم 

معايري املنهاج ونتائجه.

تط�ير اأ�سئلة حمّفزة من و�سائل الإعالم
اأو  اجلريدة  قراءة  عن  اأي�سًا  املحّفزة  الأ�سئلة  تنتج  اأن  ميكن 
املجلة، وبال�ستماع اإىل الأخبار، اأو م�ساهدة الأفالم الوثائقية 
وعرو�س  ال�سحف  وتقّدم  التلفاز.  على  اأخرى  وعرو�س 

عليها  مي�س  مل  عادة  ومتداولة،  رائجة  تكون  اأفكاراً  الأخبار 
معلومات  الوثائقية  والأفالم  املجالت  وتوفر  يوم.  من  اأكرث 
يكون عمرها �سهراً اأو �سهرْين فقط. وثمة اأفكار اأخرى ُتقّدم 
يف املجالت، اأو من خالل عرو�س التلفزيون قد تكون مثرية 

لالهتمام مبا يكفي لكي ت�سبح اأ�سئلة حمّفزة.

على �سبيل املثال، تخّيلوا اأن ناقلة بنزين انقلبت على بعد مبنى 
اإخالء  من  بد  ل  كان  كبرية.  مدنية  مقاطعة  يف  مدر�سة  من 
واأ�سبح  ال�سحي،  ال�رشف  اأنابيب  �سخت  حيث  املنطقة، 
والبالغون  الأطفال  واأ�سيب  البنزين،  مثل  رائحة  للهواء 
وت�ستطيع  ل�ساعات.  ال�رشيع  الطريق  واأغلقت  بال�سداع، 
معلمة يف املقاطعة اأن تطور ب�رشعة هذا ال�سوؤال املحّفز: »اأية 
درا�سة  اإىل  يقود  رمبا  ال�سوؤال  هذا  بيئتي؟«.  توجد يف  خماطر 
املواد اخلطرة، وكيف ُتنَقل املواد الكيماوية يف الهواء، وملاذا 
ُي�ساب النا�س باأوجاع الراأ�س، واأية م�سكالت تنف�س يتعر�س 

لها البالغون والأطفال.

اإن الأ�سئلة النا�سئة عن امل�سادر الإعالمية ميكن اأن تكون جذابة 
الأخبار  مبواد  فالإملام  ماألوفة.  كانت  اإذا  وبخا�سة  للطالب، 
الطالب، وجعل  اأجل  لل�سوؤال من  �سياق  ي�ساعد على و�سع 
امل�سكلة  فاإن  ذلك،  ومع  مغزى.  وذا  لالهتمام  مثرياً  ال�سوؤال 
و�سائل  م�سادر  من  تاأتي  حمّفزة  اأ�سئلة  ا�ستخدام  اإزاء  الرئي�سية 
مبكر.  وقت  يف  لها  التخطيط  �سعوبة  يف  تكمن  الإعالم، 
وهذا النعدام للتخطيط غالبًا ما مينع املعلمني من الو�سول اإىل 
املنهاج يف وقت  امللّمة مبعايري  املعلمة  اأن  املنهاج. غري  معايري 
مبكر، رمبا تكون قادرة على الإفادة ب�رشعة من ق�سة اإخبارية. 
مبعايري  ملّمًا جداً  املرء  ي�سبح  اأن  املجدي  من  ال�سبب،  ولهذا 

مقاطعة، ولية، اأو املعايري الوطنية قبل مرحلة التخطيط.

تط�ير اأ�سئلة حمّفزة بال�ستماع اإىل معلمني اآخرين
لالأ�سئلة  ُتعّد م�سادر جيدة  لالآخرين  ال�سخ�سية  التجارب  اإن 
مثرية  درو�سًا  الأرجح  على  ح�رشوا  قد  فزمالوؤكم  املحّفزة. 
ورمبا  الطالب.  مع  متنوعة  جتارب  لهم  وكانت  لالهتمام، 
ي�ساركون يف هوايات جديدة، اأو ي�ساهدون عرو�سًا تلفزيونية 

خمتلفة، اأو يقراأون جمالت خمتلفة عما تقراأون اأنتم.

ي�ستطيع  املحّفزة،  لالأ�سئلة  جديدة  اأفكار  توفري  اإىل  واإ�سافة 
القيام  التعامل مع حتديات  يوفروا فهمًا عميقًا يف  اأن  الزمالء 
مب�رشوع. قد تكون لديهم اأفكار حلل م�سكلة، ومراعاة معايري 
املنهاج، اأو حتقيقات �سفية. ورمبا تكون لديهم اأي�سًا �سالت 
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بوكالت اجتماعية، ومتحدثون �سيوف، اأو موارد.

ا�ستخدام اأ�سئلة حمّفزة تاأتي من منهاج من�س�ر
ثمة عدد من امل�رشوعات والأ�سئلة املحّفزة ميكن اأن تن�ساأ عن 
�سل�سلة  يت�سمن  املن�سور  واملنهاج  من�سور.  منهاج  ا�ستخدام 
�سي  وا�ستخدامات  الكمبيوتر،  وبرامج  مدر�سية،  كتب 
وتتبنى  تعليمية.  حقائب  �سكل  على  ُتبنى  ومواد  روم،  دي 
املدر�سي  املنهاج  �سل�سلة  متكرر  ب�سكل  املدار�س  مقاطعات 
ومعايريها.  العلوم  ملخرجات  تلبية  التعليمية  واحلقائب 
من  ترفع  ما  عادة  روم  دي  �سي  وا�ستخدامات  فالكمبيوتر 
م�ستوى املنهاج املتبَنى. وغالبًا ما متثل مواد املنهاج املن�سورة 
على  تقوم  التي  العلوم  تطبيق  عند  للبدء  جيداً  مكانًا  هذه 
حمّفزة  اأ�سئلة  لختيار  بنية  توفر  لأنها  الأوىل،  للمرة  م�رشوع 
حتتوي  ما  عادة  ذلك،  على  وعالوة  املنهاج.  معايري  تراعي 
)مثل  واملوارد  الأن�سطة،  اأو  للتحقيقات  الأفكار  بع�س  على 
جتهيزات علوم، مواد تدريب، ون�رشات طالب(، وخلفيات 
معلوماتية عن حمتوى العلوم للمعلم/ة. والكثري من هذه املواد 
توفر البنية للدرو�س امل�سممة لتعليم معرفة اأ�سا�سية ومهارات 

�رشورية للتحقيق يف ال�سوؤال املحّفز.

للمرحلة  العلوم  منهاج  �سل�سلة  معظم  املثال،  �سبيل  على 
الأر�س واملياه.  تت�سمن ف�ساًل حول مو�سوع مثل  البتدائية 
اإىل عدد من  يتحّول  اأن  املوا�سيع ميكن  وكل واحد من هذه 
الأ�سئلة املحّفزة. مثاًل يف ف�سل حول الأر�س واملياه، ي�ستطيع 
املياه يف مدر�ستهم،  اإمدادات  ي�ستك�سفوا جودة  اأن  الطالب 
»ما هو  مبا يف ذلك  املتفّرعة،  الأ�سئلة  من  ويحققوا يف عدد 
مدر�ستنا؟«،  مياه  اإمدادات  يف  والكلورايد  النرتات  تركيز 
و«ما هي م�سادرهما، وكيف يدخالن اإمدادات املياه؟«. ويف 
يتعامل الطالب مع حمتوى  الأ�سئلة، �سوف  الإجابة عن هذه 
املياه،  جتمع  مناطق  عن  الطالب  يتعلم  �سوف  للعلوم.  مهم 
تاأثري  كيفية  ويحققون يف  مياههم،  تاأتي  اأين  من  ويفح�سون 
ت�ساري�سهم املحلية على جتّمع مياههم، ويرون كيف ميكن اأن 
توؤثر م�سادر التلوث )يف اأحد العنا�رش املكّونة لتجّمع املياه( 
التلوث  اأخرى. وميكنهم درا�سة  مناطق  املياه يف  على جودة 
من حيث ال�سياق ومدى تركيز مواد متعددة، بحيث يركزون 
املياه.  تلوث  على  الأ�سمدة  نرتات  تاأثري  على  خا�س  ب�سكل 
وي�ستطيع الطالب اأي�سًا اأن ي�ساركوا يف حتقيقات بتوجيه من 
يقي�سوا  اأن  املثال،  �سبيل  على  الطالب،  وي�ستطيع  املعلم/ة. 
مدر�ستهم  مياه  لإمدادات  والكلورايد  النرتات  تركيزات 

 جانب من زيارة الطلبة للبلدة القدمية �سمن م�رشوع »الأحالم بني طلبة القد�س وغزة«.
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الكلورايد  تاأثري  التحقيق يف  املياه عن طريق  معاجلة  وفح�س 
حول  ال�سفية  املعلومات  تقا�سم  وميكن  الفطريات.  منو  على 
م�ستويات النرتات مع فريق بحثي )فريق يتكون من ممثلني عن 
مدار�س اأخرى( عرب �سبكة اإلكرتونية. و�سوف يفكر الطالب 
وال�سناعة  والزراعة،  والتجارة،  املحلية،  البيئة  ح  تو�سّ كيف 
وي�ستطيع  املتعددة.  البحث  فرق  تذكرها  التي  الختالفات 
تعك�س  التي  املنتجات  من  عدداً  يبتكروا  اأن  اأي�سًا  الطالب 
فهمهم. على �سبيل املثال، ميكنهم اأن يناق�سوا �سيا�سة ا�ستخدام 
مل�سقات  وخلق  التلوث،  مل�سادر  مناذج  وت�سميم  املياه، 
نحو  وعلى  جلانهم.  ومناق�سات  حلواراتهم  فيديو  واأ�رشطة 
مماثل، رمبا تفتقد اأي�سًا ف�سول املنهاج املدر�سي حول الطق�س، 
واجليولوجيا، اأو التلوث لأ�سئلة حمّفزة، لكن، مرة اأخرى، من 
“ما  طق�سنا؟”،  يخلق  الذي  “ما  منها:  بع�س  تطوير  ال�سهل 
الذي يوؤثر يف ت�ساري�س منطقتي؟” اأو “هل توجد يف جمتمعنا 

اأمطار حم�سية؟”.

 The Pill( كتاب  مثل  الن�س،  على  ُتبنى  التي  املنهاج  مواد  اإن 
bug Project: A Guide to Investigation( من تاأليف روبن 
الوطنية،  العلوم  معلمي  رابطة  لدى  واملتوفر   ،)1999( برينيت 
يوجد  ل  اأنه  ومع  حمتملة.  حمّفزة  لأ�سئلة  كم�سدر  اأي�سًا  يخدم 
�سوؤال حمّفز وا�سح يرتبط بـ )The Pill bug Project( )م�رشوع 
»ما  الإن�سان:  ذهن  اإىل  يتبادر  فاإنه  احل�رشات(،  من  ن�ع  ح�ل 
اأن  املعلمون  اأي حال؟«. وي�ستطيع  املخلوقات، على  هي هذه 
 ،)Pill bugs( احل�رشات  اأنواع  بع�س  الطالب  على  يعر�سوا 
البح�ث  ا�ستخدام مواد  امل�رشوع. وميكن  يبداأ عمل  اأن  وميكن 
قاعة  توفرها  التي   ،)GEMS( والعل�م  الريا�سيات  يف  العظيمة 
املحّفزة  الأ�سئلة  من  الكثري  لتطوير  كقاعدة  للعلوم  لورن�س 
وامل�رشوعات. وهناك اأكرث من خم�سني كتابًا للبحوث العظيمة 
يف الريا�سيات والعلوم، مبا يف ذلك بي�ت النمل، وكيمياء خمترب 
اجلرمية، ودرا�سة الفقاعات، والأمطار احلم�سية، وارتفاع درجة 
ومهرجان  احلراري،  الحتبا�ض  وتاأثري  الأر�سية  الكرة  حرارة 
الغم��ض، واأخذ الب�سمات. وعلى �سبيل املثال، ميكن ا�ستخدام 
من  اأنواع  »اأية  املحفز  ال�سوؤال  لتطوير  النمل  بي�ت  كتاب 

احل�رشات تعي�س على ملعبنا؟«.

فاإن  املو�سوع(،  اإىل  )ن�سبة  مو�سوعيًا  منظمة  اأنها  ومع 
املناهج التي ُتبنى على جمموعة مواد، مثل نظام العل�م كامل 
 Lawrence Hall( دلتا  من�سورات  من   ،)FOSS( اخليار 
والتكن�ل�جيا  والعل�م   ،)of Science, 1993K 2000
بيولوجيكال  كارولينا  من�سورات  من   ،)STC( لالأطفال 

 )National Science Resource Center, 1991, 1997(
تعترب بدايات م�رشوع رائعة، لأنها تعر�س وفرة من امل�سادر 
م��س�ع  املثال،  �سبيل  على  كثرية.  لدرو�س  البنية  وتوفر 
ا�ستخدامها  ميكن  اخليار  كامل  العلوم  نظام  يف  الأ�سجار 
يف  توجد  الأ�سجار  من  اأنواع  »اأية  املحّفز  ال�سوؤال  لتطوير 
ا�ستخدام املو�سوع الذي يحمل عنوان  جوارنا؟«. وميكن 
اأن  ملعبنا. كما  تعي�س يف  التي  احل�رشات  لدرا�سة  احل�رشات 
والرمل، والطمي  اأو احل�سى،  والت�ساري�ض،  الأر�ض،  م�اد 
من  اأنواع  »اأية  املحّفز  ال�سوؤال  لدرا�سة  ا�ستخدامها  ميكن 
ا�ستخدام  اأي�سًا  وميكن  بيئتي؟«،  توجد يف  الأر�س  �سمات 
مو�سوع العلوم والتكنولوجيا لالأطفال، وكيمياء الغذاء يف 

درو�س لدرا�سة ال�سوؤال املحفز »كيف نبقى معافني؟«.

موقع  على  العلوم  منهاج  مواد  من  وا�سعة  قائمة  وتتوفر 
 .)www.nsta.org( الوطنية  العلوم  معلمي  لرابطة  الويب 
املن�سورة  املنهاج  مواد  لفح�س  عظيم  اآخر  م�سدر  وثمة 
Eisenhower National Clearinghouse for Math-(

الويب  �سبكة  على   )ematics and Science Education
.)http://www.goenc.com( العاملية

ا�ستخدام و�سائل التكن�ل�جيا لتط�ير �س�ؤال حمّفز
العاملية  الويب  �سبكة  ي�ستخدموا  اأن  اأي�سًا  املعلمون  ي�ستطيع 
م�رشوع.  لأي  اخلا�سة  والأفكار  املحّفزة  لالأ�سئلة  كم�سدر 
م�رشوعات  تطور  البحثية  املجموعات  من  عدد  وثمة 
�سبكة  على  اإيجادها  ميكن  امل�رشوعات  هذه  من  والكثري 
الويب. وتعترب بيئة العلوم ال�ستعالمية التي تتخذ من �سبكة 
لل�سفوف  املخ�س�س  واملركز   ،)WISE( لها  مقراً  الويب 
 )hi-ce( التعليم  والكمبيوتر يف  واملنهاج،  العليا،  التفاعلية 
 or http://wise.berkeley.edu( موقعنْي جديرْين بالزيارة

.)http://www.hice.org

اأن الأ�سئلة املحّفزة الناجتة عن املعلم تعمل بفعالية  التاأّكد من 
من اأجل الطالب

يحتاجون  فالطالب  املحّفز،  ال�سوؤال  م�سدر  هو  ما  يهم  ل 
املحّفزة  والأ�سئلة  بحياتهم.  له عالقة  �سوؤاًل حمّفزاً  يجدوا  اأن 
اخلا�سة  اأ�سئلتهم  يطرحوا  كي  للطالب  فر�سًا  توفر  التي 
وي�ستك�سفوا حلوًل لتلك الأ�سئلة ت�سّكل على الأرجح حافزاً 
اأن  يجب  املعلم/ة  ينتجها  التي  املحفزة  والأ�سئلة  للطالب. 
مقّررة  النتائج  اإىل حد كبري، بحيث تكون  متكّلفة  ل تكون 
يطوروا  كي  للطالب  ب�سيطًا  جماًل  ترتك  اأن  يجب  بل  �سلفًا، 
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التعلمي  الن�ساط  ففي  اخلا�سة جتاهها.  طرائقهم )مقارباتهم( 
3.2 �سوف متار�سون توليد )اإنتاج( اأ�سئلة حمفزة وحتويل مواد 

املنهاج اإىل اأ�سئلة حمفزة جيدة.

ن�شاط تعلم 3.2
توليد اأ�سئلة حمّفزة من مو�سوعات

م�اد مطل�بة:
• ورق وقلم اأو جهاز كمبيوتر.	
• 	 GEM, AIMS, FOSS, جمموعة من مواد منهاج )مثاًل من

.)STC and National Geographic
من  حمّفزة  اأ�سئلة  لإنتاج  التالية  املو�سوعات  ا�ستخدموا   اأ. 
تطوير املعلم/ة. اأكتبوا تف�سرياً ملاذا تعتقدون اأنهم ي�سنعون 

اأ�سئلة حمّفزة جيدة.

مو�سوعات �سفوف ريا�س الأطفال - 4 من معايري تعليم 
:)NRC, 1996( العلوم الوطنية

• تغريات يف الأر�س وال�سماء.	
• �سوء.	
• كهرباء.	
• مغناطي�سية.	
• دورات حياة.	
• كائنات حية وبيئات.	
• خ�سائ�س مواد اأر�سية.	
• اأ�سياء يف ال�سماء.	

مو�سوعات �سفوف 5-8 من معايري تعليم العلوم الوطنية 
:)NRC, 1996(

• تغريات وخ�سائ�س املادة.	
• حركات وقوى.	
• نقل الطاقة.	
• وراثة.	
• اإعادة اإنتاج.	
• بنية الأر�س	
• نظام �سم�سي.	
• خماطر بيئية.	
• �سحة �سخ�سية.	

لأغرا�س  املن�سورة  املنهاج  مواد  من  جمموعة  اإفح�سوا   ب. 
املدرجة  املو�سوعات  مع  املتوفرة  املواد  لئموا  جتارية. 
اأكتبوا   :)NRC, 1996( الوطنية  العلوم  تعليم  معايري  من 

حول كيف ميكن اأن تدعم مواد من�سورة لأغرا�س جتارية 
ال�سوؤال املحّفز.

فر�سًا  التي طّورتها  املحّفزة  الأ�سئلة  توفر  اأن  كيف ميكن   ج. 
حلوًل  وي�ستك�سفوا  اخلا�سة  اأ�سئلتهم  ليطرحوا  للطالب 

لها؟

الأ�سئلة املتمركزة ح�ل الطالب
يف البداية، رمبا ي�سعر املعلمون مبزيد من الرتياح وهم ينتجون 
اأ�سئلة واأن�سطة باأنف�سهم. ومع ذلك، فاإن الأ�سئلة املحّفزة ميكن 
تظهر  اأو  ال�سخ�سية،  الطالب  اهتمامات  عن  اأي�سًا  تن�ساأ  اأن 
الرئي�سية  املحفزة  الأ�سئلة  عن  متفرعة  كاأ�سئلة  ال�سطح  على 
لأحد امل�رشوعات. وباملمار�سة، ي�ستطيع الطالب اأن يتحملوا 
الفوائد  بني  ومن  والتحقيقات.  الأ�سئلة  خلق  عن  امل�سوؤولية 
الكربى لالأ�سئلة التي ينتجها الطالب اأن معيار التعلم ذو معنى 
اأن  املعلمني  على  يزال  ل  ذلك،  ومع  عملي.  ب�سكل  يتحقق 
يعملوا بعناية لإقرار ما اإذا كانت الأ�سئلة مالئمة، وذات قيمة، 
واأخالقية، وترد يف �سياق. اأحيانًا يختار الطالب مو�سوعات 
من  عنه  الإجابة  ميكن  ل  ذلك  لكن  كبري،  باهتمام  تتمتع 
خالل حتقيقات طالب. فالدينا�سورات مو�سوع �سائع يلقى 
لي�س  لكن  املثال،  �سبيل  على  ال�سغار،  الأطفال  بني  اهتمامًا 
الطالب  ي�ستطيع  املو�سوع  بهذا  ثمة حتقيقات كثرية مرتبطة 
اأن يجروها. ولهذا ال�سبب، على الرغم من اأن الدينا�سورات 
اإىل  تقود  ل  فاإنها  حوله،  للقراءة  جيداً  مو�سوعًا  تكون  قد 
م�رشوعات مالئمة. ويجب اأن يقلق املعلمون اأي�سًا اإزاء ما اإذا 
اأو املحافظة، وما  كان املحتوى يالئم معايري منهاج املقاطعة 
اإذا كانت اأ�سئلة الطالب اأ�سئلة عامل حقيقي. على �سبيل املثال، 
قد يهتم الطالب باملركبات الف�سائية، لكن املركبات الف�سائية 
لي�ست جزءاً من حياة الطالب اليومية، وعلى الأرجح اأن ل 

تالئم اأيًَّا من معايري منهاج املقاطعة.

ولتطوير اأ�سئلة حمفزة من اهتمامات الطالب، يجب اأن يوفر 
اأن  ميكن  �سياق  وخلق  اأ�سئلة  لتطوير  للطالب  وقتًا  املعلم/ة 
طرقًا  املعلمون  يطور  اأن  ويجب  الأ�سئلة.  خالله  من  تظهر 
لدعم الطالب يف طرحهم لالأ�سئلة، ويختاروا من بينها الكثري 
ويعاجلوا  البحث،  ت�ستحق  التي  املمكنة  املحفزة  الأ�سئلة  من 
بح�سا�سية تلك الأ�سئلة التي مل يتم اختيارها. ويف هذا الف�سل، 
نحن ن�ستك�سف تقنيات مل�ساعدة الطالب على طرح اأ�سئلة، 
اأ�سئلة  لت�سبح  طالب  اأفكار  وتطوير  طالب،  اأ�سئلة  واختيار 

حمّفزة.
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اأكرث قلياًل من  اإن الأ�سئلة التي ينتجها الطالب تتطلب جهداً 
جانب املعلم، لأن اأعمال امل�ساعدة ل بد اأن ُت�ستخَدم لتحفيز 
يوؤكد على  اأن  املعلم  ويحتاج  اأنف�سهم.  تطوير  الطالب على 
كانت  اإذا  ما  لإقرار  عملية  خالل  من  يعملون  الطالب  اأن 
ذلك،  ومع  املحفزة.  لالأ�سئلة  الرئي�سية  املعايري  جميع  ُتراعى 
بتوجيه  �سيبداأون  الأطفال  اأن  باخلربة،  املعلمني،  معظم  يجد 

ي�ستك�سفوها.  اأن  ميكن  اأ�سئلة  وتطوير  والتنقيح،  الأ�سئلة، 
منهاج  مبعايري  املعروفون  املعلمون  يكون  ما  عادة  اأخرياً، 
مواءمة  على  قادرين  املقاطعة  عليها  ت�رشف  التي  مدر�ستهم 
اأ�سئلة الطالب مع نتائج املدر�سة. ويلخ�س اجلدول 3.2 طرق 

تطوير اأ�سئلة الطالب اإىل اأ�سئلة حمّفزة.

ربط معايري تعليم العل�م ال�طنية

معيار حمتوى من ريا�س الأطفال - 4: العلوم كا�ستق�ساء

تت�سمن التحقيقات العلمية طرح اأ�سئلة واإجابة �سوؤال ومقارنة اجلواب مع ما يعرفه العلماء م�سبقًا عن العامل )�سفحة 123(.

معيار حمتوى من 5 – 8: العلوم كا�ستق�ساء

يجب اأن يطور الطالب القدرة على تنقيح واإعادة تبئري الأ�سئلة الف�سفا�سة غري املحددة ب�سكل جيد )�سفحة 145(.

اجلدول 3.2: طرق مل�ساعدة الطالب على اإنتاج اأ�سئلة حمّفزة

• توفري اأو خلق بيئة ي�ستطيع الطالب اأن يقوموا فيها مب�ساهدات.	
• جعل الطالب يقومون بع�سف ذهني اإزاء ما يعرفونه.	
• تركيز على هوايات الطالب واهتماماتهم ال�سخ�سية.	
• م�ساعدة الطالب على حتويل املو�سوعات اإىل اأ�سئلة مثرية لالهتمام.	
• حماكاة عملية تقييم اأ�سئلة با�ستخدام املعايري يف ال�سكل 3.3.	
• جعل الطالب يتقا�سمون، ويقيمون، وينقحون الأ�سئلة يف جمموعات �سغرية.	
• جعل املجموعات تتقا�سم الأ�سئلة والأ�سباب مع ال�سف باأكمله.	

دعم ت�جيه الطالب لالأ�سئلة
ي�ستطيع املعلمون اأن ي�ستخدموا طرقًا متعددة لت�سجيع الطالب 
اأو  مل�رشوع  حمّفز  �سوؤال  اإىل  حتويلها  ميكن  اأ�سئلة  توجيه  على 
ميكن ا�ستخدامها كاأ�سئلة متفرعة يف م�رشوع. واإحدى الطرق 
املثلى لإجناز ذلك، اأن جنعل الطالب يقومون مبالحظة املواقع 
املحيطة بهم. ولفعل ذلك، يجب اأن يبني املعلمون بيئة �سفية 
اإىل  تعّر�سهم  الطالب، بحيث  اأ�سئلة من جانب  توجيه  تعزز 
اأو�ساع ي�ستطيعون مراقبتها. وي�ستطيع املعلمون اأن ي�ساعدوا 
املحّفز  الرئي�سي  لل�سوؤال  متفرعة  اأ�سئلة  تقدمي  على  الطالب 
للم�رشوع. اأخرياً، ي�ستطيع املعلمون اأي�سا اأن يجعلوا الطالب 
يعرفون عنها وي�ساعدونهم يف حتديد  اأفكاراً  يع�سفون ذهنيًا 

الهوايات والهتمامات ال�سخ�سية.

اأن  بيئة �سفية م�سجعة. هناك عدد من الطرق التي ي�ستطيع بها 
اأ�سئلة. وتتطلب  توجيه  الطالب على  ت�سجع  بيئة  املعلم  يبني 
اإحدى التقنيات خلق اأو�ساع يف ال�سف تتيح للطالب القيام 
باملراقبة وتوجيه اأ�سئلة. على �سبيل املثال، قد يبني معلم حو�س 
�سف.  دفيئة  يف  بذور  جمموعة  يزرع  اأو  ال�سف  يف  اأ�سماك 
اإىل م�سخات وم�ساف  اأحوا�س مائية تفتقد  تخّيلوا جمموعة 
اللون،  ذهبية  واأ�سماك  رمل،  على  حتتوي  لكنها  )فالتر(، 
وحلزونات، وطحالب. �سوف يقوم الطالب مبراقبتها بعناية، 
ويدونون مالحظاتهم ب�سكل يومي. وبعد اأيام عدة، يالحظ 
اأحوا�س  قاع  يف  الرمل  على  �سوداء«  »مادة  تنامي  الطالب 
ال�سمك. عندئذ من املرجح اأن يطرح الطالب اأ�سئلة مثل »ما 
الو�سع  هذا  ال�سمك؟«.  حو�س  قاع  يف  ال�سوداء  املادة  هي 



122

وع
شر

مل
رب ا

م ع
عل

الت

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

املبكرة  البتدائية  املرحلة  لطالب  عظيمة  تعلم  جتربة  ي�سكل 
التي ي�ستطيعون فيها اختبار نظريات حول من اأين تاأتي املادة 
ال�سوداء. وقد ي�ستنتج الطالب، مثاًل، اأن املادة ال�سوداء تاأتي 
»من احللزونات واأن ال�سمك يذهب اإىل احلمام« اأو »ال�سمك 
يتقياأ« اأو اأن الرمل نف�سه مت�سخ، واأن القذارة ترتفع اإىل اأعلى 

الرمل وت�ستقر مع م�سي الوقت.

ثمة تقنية ثانية تتطلب من املعلمني اأن يجعلوا الطالب عر�سة 
وي�ستطيع  بيئتهم.  ا�ستك�ساف  فيها  ي�ستطيعون  لأو�ساع 
املعلمون اأن ياأخذوا الطالب يف نزهة �سرياً على الأقدام اأو يف 
فمثاًل؛  لهم متحدثني �سيوفًا.  اأن يجلبوا  اأو  ميدانية،  رحالت 
حول  اأ�سئلة  لتوجيه  الطالب  يدعموا  اأن  املعلمون  ي�ستطيع 
جودة املياه يف نهر جماور للمدر�سة عن طريق اأخذ الطالب يف 
نزهة على النهر. اأو ي�ستطيعون حفز الطالب على ا�ستك�ساف 
الأبنية(.  )جممع  املبنى  حول  اجلواربال�سري  يف  الأ�سجار  اأنواع 
ويف ال�سري حول املبنى، ي�ستطيع الطالب اأن يراقبوا بعناية اأنواع 
ون�سيج  والأوراق،  ال�سكل  اإىل  وبالنظر  ومواقعها.  الأ�سجار 
اأن  ميكن  واللحاء،  الأوراق  يف  الألوان  وتنوع  ال�سجر،  حلاء 
يبداأ الطالب بتوجيه اأ�سئلة مثل »ملاذا متتلك بع�س الأ�سجار حلاًء 
خ�سنًا واأخرى لديها حلاء ناعم؟«. هذا ال�سوؤال ميكن اأن يقود 

ب�سكل طبيعي اإىل ال�سوؤال املحّفز »اأية اأ�سجار يف جواري؟«.

م�ساعدة طالب على اإنتاج )ت�ليد( اأ�سئلة متفرعة. عندما يعمل 
مقاطعة،  منهاج  من  ياأتي  رمبا  �سوؤال حمفز،  على  املعلمون 
اإنتاج  اأ�سئلة متفرعة من  اأو منهاج من قبل ولية، ت�ستطيع 
على  وملكيته.  بال�سوؤال  الطالب  اهتمام  زيادة  الطالب 
�سبيل املثال، �سوؤال حمفز م�ستّق من -العل�م والتكن�ل�جيا 
رمبا  الغذاء”  “كيمياء  بعنوان  �سيء   -)STC( لالأطفال 
وبينما  اأتناوله؟«.  الذي  الطعام  يف  يوؤثر  الذي  »ما  يكون 
قد ل يثري هذا ال�سوؤال املحفز اهتمام الطالب يف البداية، 
اأ�سئلة  بناء  على  الطالب  متعددة  تقنيات  ت�ساعد  اأن  ميكن 
اأن  ت�ستطيع  التي  الو�سائل  واإحدى  اإنتاجهم.  من  متفرعة 
هي  اخلا�سة  املتفرعة  اأ�سئلتهم  توليد  على  الطالب  ت�ساعد 
عجلة الع�سف الذهني امل�سّورة يف ال�سكل 3.2. والطالب 
املحفز،  بال�سوؤال  مرتبطة  اأ�سئلة  اأو  »اإطارات«  ي�سيفون 
اأغذية  »اأية  مثل  اأ�سئلة،  الطالب  ي�سيف  وقد  بالعجلة. 
�سعري  جتعل  اأغذية  »اأية  اأقل؟«،  �سكر  فيها  يوجد  خفيفة 
لمعًا؟«، اأو »ما الذي يوجد يف رقائق البطاطا ما يجعلها 
عالية يف ال�سعرات احلرارية؟«. هذه الأ�سئلة املتفرعة ت�سبح 
م�رشوعات للتحقيق. ف�سوؤال »اأية اأغذية خفيفة يوجد فيها 
م�ستويات  يف  للتحقيق  الدفع  قوة  ي�سبح  اأقل؟«  �سكر 
حول   )STC( موا�سيع  جمموعة  بني  من  وهو  اجللوكوز، 

“كيمياء الغذاء”.

اأ�سف ق�سيبًا للعجلة واكتب كل �سوؤال متفرع جديد يخطر بالبال يرتبط بال�سوؤال املحفز:
�سوؤال:

ال�سكل 3.2: عجلة الع�سف الذهني
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ما يعرفه الطالب �سابقاً. ثمة اإ�سرتاتيجية اأخرى ميكن ا�ستخدامها 
اأ�سئلتهم املحفزة اخلا�سة، وهي  مل�ساعدة الطالب على توليد 
اأن جنعلهم ميار�سون الع�سف الذهني حول ما يعرفونه. �سوف 
اأفكاراً كثرية عن احليوانات، والدينا�سورات،  ينتج الطالب 
نحو  على  الطالب  ينتج  و�سوف  والدمى.  وال�سيارات، 
متكرر اأفكاراً تقوم على اهتمامات وهوايات مثل حيواناتهم 
البي�سبول،  بطاقة  وجمموعات  التلفزيون،  وعرو�س  الأليفة، 
وجمموعات الدمى، والآلت املو�سيقية. والكثري من املعلمني 
يدونون هذه الأفكار على جدول بياين ُي�سّنف بثالثة اأعمدة 
تعلمناه«. والأفكار  نعرفه«، و«ما  اأن  نريد  نعرفه«، »ما  »ما 
التي يولدها الطالب ميكن اإدراجها حتت عمود »ما نعرفه«. 
)نعرف،  طريقة  اأي   )KWL( ُت�سمى  التي  الطريقة  وهذه 
نريد اأن نعرف، ما تعلمناه( التي قامت بتطويرها ديربا اأوغل 

)1986(، ميكن ا�ستخدامها يف جمموعة �سياقات.

وبعد ذلك، ي�ساعد املعلمون الطالب على حتويل هذه الأفكار 
ي�سجل  رمبا  الأول  العمود  يف  املثال،  �سبيل  على  اأ�سئلة.  اإىل 
حتتاج  و“حيوانات  اخلالء”،  يف  تعي�س  “حيوانات  الطالب 
و“حيوانات  و�سغرية”،  كبرية  و“حيوانات  لتنمو”،  طعامًا 
اإىل دخول  الأفكار رمبا تقود  اأن تكون خطرية”. هذه  ميكن 
اإىل العمود الأو�سط “اأية حيوانات تعي�س يف جوارنا؟”. اأحد 
ميكنهم  الطالب  اأن  جيداً  حمفزاً  ال�سوؤال  هذا  كون  اأ�سباب 
طريقة  اأخرى  ف�سول  ت�ستك�سف  و�سوف  فيه.  يحققوا  اأن 

)KWL( بتف�سيل اأكرث.

ب�ساأن  الذهني  الع�سف  ميار�سون  الطالب  جعل  جانب  واإىل 
ي�ستطيع  ال�سلة يف جمموعة كبرية،  واأ�سئلة وثيقة  مو�سوعات 
مو�سوعات  ينتجون  ال�سف  طالب  يجعلوا  اأن  املعلمون 
واأ�سئلة يف جمموعات �سغرية. وت�سمح هذه الطريقة للطالب 
اأقل  اأن مراجعة جمموعة �سغرية  اأي�سًا طاملا  اأن ينقدوا الأ�سئلة 
تهديداً بكثري من جعل الأ�سئلة عر�سة ملراجعة ال�سف برمته. 
الإنتاج  هذا  لإجناز  احلوار  جمالت  املعلمني  بع�س  وي�ستخدم 
وجمالت  �سغرية.  جمموعة  �سمن  وتقا�سمها  ملو�سوعات 
احلوار هي جمالت يحفظها الطالب ويتبادلونها مع نظرائهم 
اأو مع املعلم/ة وهي تت�سمن ردوداً من جانب القراء. الآن ثمة 

وقت جيد لبدء ن�ساط التعلم 3.3.

اأ�سئلة  الطالب  اأنتج  اأن  بعد  الطالب.  اأ�سئلة  من  خمتارة  جمم�عة 
الأ�سئلة  املعلمون لختيار  ي�ساعدهم  اأن  حمّفزة حمتملة، يجب 
مهمة  لي�ست  هذه  للم�رشوعات.  ُت�ستخَدم  �سوف  التي 

�سوؤالهم،  اختيار  يتم  اأن  يريدون  الطالب  من  فالكثري  �سهلة. 
اإذا  اأن جُتَرح م�ساعرهم ويت�رشر احرتام الذات لديهم  وميكن 
متعددة ميكن  تقنيات  وهناك  اأ�سئلتهم.  على  الختيار  يقع  مل 
من  ح�سا�س  ب�سكل  املحّفزة  الأ�سئلة  لختيار  ا�ستخدامها 

جمموعة الأ�سئلة التي يولّدها الطالب.

واإحدى التقنيات اأن جنعل الطالب يقيمون وينقحون اأ�سئلتهم. 
من  يتخل�سون  ما  غالبًا  وتنقيحها،  الأ�سئلة  تقييم  عملية  ويف 
الكثري منها. وي�ستطيع املعلمون اأن ي�ستخدموا �سمات ال�سوؤال 
لدعم   3.3 ال�سكل  يف  والأ�سئلة   )3.1 اجلدول  )انظر  املحفز 
كيف  يعرفوا  لن  الطالب  فمعظم  وتنقيحها.  الأ�سئلة  تقييم 
اأن  هي  احلا�سمة  الأوىل  اخلطوة  فاإن  لذلك  الأ�سئلة،  يقيمون 
يكون  اأن  تخّيلوا  املثال،  �سبيل  على  التقييم.  عملية  حُتاكى 
عندئذ  الروبوتات؟«  تعمل  »كيف  �سوؤال  اأنتج  قد  ال�سف 

ي�ستطيع املعلم اأن يرد على هذا ال�سوؤال بالقول:

ن�شاط تعلم 3.3

تطوير اأ�سئلة حمّفزة مما يعرفه الطالب

مواد مطلوبة:
• متو�سطة 	 اأو  ابتدائية  مدر�سة  طالب  اأو  للزيارة  �سف 

لإجراء مقابلة.
• ورق وقلم اأو جهاز كمبيوتر.	

للعاملني  منا�سب  موافقة من طاقم  احل�سول على  اأ. 
اأو  ابتدائية  مدر�سة  طالب  ملقابلة  مدر�سة  يف 
اأو  كابن  تعرفه،  طالب  مقابلة  )اأو  متو�سطة 
ترعاه  طالب  اأو  )خال(،  عم  ابن  جار،  ابنة، 
واهتماماته  هواياته  عن  الطالب  ا�ساأل/ي  اأنت(. 
يعتقد  مو�سوعات  اأية  اكت�سف/ي  ال�سخ�سية. 
الطفل اأنه يعرف كثرياً عنها. �سع/ي قائمة بهذه 

الأفكار.
ميكن  كيف  وقرر/ي  الأفكار  قائمة  حلل/ي  ب. 

حتويلها اإىل اأ�سئلة حمّفزة.
الرئي�سية  املعامل  تواجهها  اأن  ميكن  حتديات  اأية  ج. 

لالأ�سئلة املحّفزة؟
�سّجل/ي ردودك. د. 

�سوؤايل املحفز هو »كيف تعمل الروبوتات؟«. اأريد اأن اأعرف 
�سوف   ... نرى  دعونا  الروبوت.  عمل  كيفية  عن  مزيداً 
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اأحتاج اإىل اأن اأعرف عن الكهرباء والآلت. و�سوف اأحتاج 
اأجزئ  اأن  اأ�ستطع  مل  الكمبيوتر.  اأجهزة  عن  اأعرف  اأن  اأي�سًا 
هذا ال�سوؤال اإىل اأ�سئلة اأ�سغر: كيف ُي�سنع الروبوت؟ ما �سعر 
الروبوت؟ هل ي�ستطيع الروبوت اأن يقوم بواجباتي البيتية؟ اأية 
حتقيقات ميكن اأن اأجريها؟ همممم! ل اأعلم لي�س يف حوزتي 
مال لأ�سرتي روبوتًا، لذلك ل ن�ستطيع اأن جنري جتربة عليه. 
لدي روبوت دمية. مل اأ�ستطع اأن اأفككه، لكنني حاملا فككته 
فعلت ذلك خالل ب�سع �ساعات. هذا مثري لالهتمام، لكنني 
اأعتقد اأنه لي�س �سوؤاًل حمفزاً ب�سكل جيد لأننا ل ن�ستطيع اإجراء 

جتارب عليه.

من حماكاة املعلم للعملية، ي�ستطيع الطالب اأن يروا كيف األغى 
املعلم �سوؤال الروبوت لأنه مل يكن مالئمًا اأو م�ستدامًا. وحاملا 
م�ستعدين  ال�سف  يف  الطالب  يكون  العملية،  املعلم  يحاكي 
لتقييم بع�س اأ�سئلتهم اخلا�سة با�ستخدام املعايري يف ال�سكل 3.3.

اأ�سئلة  قائمة  من  حمّفز  �سوؤال  لختيار  اأخرى  اإ�سرتاتيجية  ثمة 
الطالب وهي اأن تكون لدينا جمموعتان من الطالب يتبادلن 
هذه  ا�ستخدام  وعند  منهما.  لكل  املحّفزة  الأ�سئلة  وينتقدان 
الطالب  اأن جمموعات  من  املعلمون  يتاأكد  اأن  التقنية، يجب 
الذين ميتلكون اأ�سئلتهم املنتَقدة ميتلكون احلق اأي�سًا يف الدفاع 
اأ�سبابًا  الطالب  يعطي  اأن  اأي�سًا  املهم  ومن  اأ�سئلتهم.  عن 
�سببًا  لي�س  �سوؤاًل  يحبون  ل  اأنهم  فقط  فالّدعاء  لتعليقاتهم. 
ودعم  لتبئري   3.3 ال�سكل  املعايري يف  ا�ستخدام  كافيًا. وميكن 
الطالب  يقيم  وبينما  الآخرون.  يطرحها  التي  الأ�سئلة  تقييم 
اأن  ال�رشوري  من  �سغرية،  جمموعات  يف  اأ�سئلتهم  وينقحون 
ومن  تقييماتهم.  حول  راجعة  بتغذية  الطالب  املعلم  يزود 
�ساأن هذا اأن ي�ساعد الطالب على البقاء وهم يف حالة تركيز. 
اإذا  مهمان  اأمران  وت�سجيعها  جمموعة  لعمل  الفعالة  فاملراقبة 
كان املعلمون يريدون من الطالب اإجناز املهمة مب�ستوى عاٍل 

من ال�ستثمار.

ال�سكل 3.3: دوافع الطالب لتط�ير اأ�سئلتهم املحّفزة اخلا�سة بهم وتقييمها

هل اأ�ستطيع اأن اأفكك 
ال�سوؤال املحفز اإىل 

اأ�سئلة اأ�سغر؟

اأي علم اأحتاج 
لأعرف الإجابة عن 

ال�سوؤال؟

اأية حتقيقات اأ�ستطيع 
اإجراءها؟

كيف يرتبط ال�سوؤال 
بالعامل احلقيقي؟

هل ال�سوؤال ممتع ومثري 
بالن�سبة يل؟

هل اأ�ستطيع التحقيق يف 
هذا ال�سوؤال فرتة طويلة 

من الوقت؟

ما ه� �س�ؤايل املحّفز؟

اأي مو�سوع يف العلوم 
اأرغب يف معرفة املزيد 

عنه؟
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اأن  يدركوا  كي  اأي�سًا  الطالب  املعلمون  ي�ساعد  اأن  ويجب 
متتلك  التي  املنتجات  معظم  مثل  اجليدة،  املحّفزة  الأ�سئلة 
ولكي  للمراجعة.  الأوىل  اجلولة  من  كاملة  تظهر  ل  قيمة، 
ن�سل اإىل اإنتاج جيد، يجب اأن يقوم النا�س يف اأغلب الأحيان 
مبراجعات عدة. وعليه، فاإن تعديل الأ�سئلة خطوة مهمة يف 
تطوير اأ�سئلة حمّفزة جيدة. ولإجناز هذا، يحب بع�س املعلمني 
اأن يعيدوا املجموعات املنف�سلة اإىل جمموعة كبرية، ويجعلوا 
لختيارها.  تربيرات  وتعطي  اأ�سئلتها  تعر�س  املجموعات 
ي�سيفوا  اأن  الأخرى  املجموعات  اأع�ساء  ي�ستطيع  ذلك،  بعد 
تعليقاتهم ملناق�سة �سوؤال حمّفز مر�ّسح. وهذه التقنية ت�ساعد يف 

تعزيز �سفات �سوؤال جيد.

ما قيمة ال�سوؤال املحّفز؟
غالبًا ما يرى الطالب يف املدار�س ما يتعلمونه باأنه منف�سل عن 
اهتماماتهم وحياتهم اخلا�سة. فكم مرة قيل للطالب “�سوف 
حتتاجون هذا يف احلياة”، اأو “�سوف حتتاجون هذا يف احل�سة 
م�سجعة  لي�ست  الأ�سباب  هذه  احلظ،  ول�سوء  القادمة”؟ 
للطالب باأي عمر. فامل�رشوعات، على اأي حال، ت�ساعد يف 
وكراج�سيك،  مارك�س،  )كروفورد،  مغزى  ذا  التعلم  جعل 
على  التعلم  وبالتايل،  الأ�سئلة،  الطالب  يجد  1999(، حيث 
امل�رشوعات  ثم يجدون  ثقافتهم،  اأو  عالقة بحياتهم وعاملهم 

وثيقة ال�سلة وممتعة ومثرية لالهتمام.

ولعل ما يحدث عادة يف املدار�س هو اأن الأفكار ُتعلَّم مبعزل 
اأن  ي�ستطيع  منّظم  يوجد  ل  ما  وغالبًا  البع�س.  بع�سها  عن 
اأن  ميكن  املثال،  �سبيل  على  معًا.  ال�ساملة  الأفكار  يجتذب 
احليوانات،  ي�سنفون  الطالب كيف  �سائع  علوم  منهاج  يعلم 
حول العادات ال�رشورية للحيوانات، وكذلك حول ت�رشفات 
احليوانات. وهذه املو�سوعات عادة ما ُتعلَّم كاأفكار منف�سلة 
- رمبا حتى من خالل ف�سول خمتلفة لكتاب ُيغطى يف اأوقات 
على  املعلمني  املحّفزة  الأ�سئلة  وت�ساعد  العام.  خالل  خمتلفة 
ربط املفاهيم املختلفة التي مت تعليمها ب�سكل ي�ساعد الطالب 
جلميع  اأ�سا�سًا  ت�سبح  فالأ�سئلة  متكامل.  فهم  تطوير  على 
عنها  ينتج  والتي  الطالب،  يتعلمها  التي  اجلديدة  املعلومات 

معلومات تخلق مغزى اأعظم.

يفتقد الطالب كثرياً من الدافعية لإنفاق قدر كبري من الطاقة 
على فرتة ممتدة من الوقت عندما ل يكون هناك �سوؤال حمّفز 
فال�سوؤال  جلهودهم.  مربراً  ومنحهم  الطاقة  تلك  لرتكيز 
كليهما  ويربط  امل�رشوع،  باأن�سطة  املفاهيم  تعلم  يربط  املحفز 

بهدف ذي مغزى. وبهذا الدمج، ين�سغل الطالب طوال فرتة 
امل�رشوع.

وا�ستمرارية  متا�سكًا  جيداً  املكتوب  املحفز  ال�سوؤال  ويعطي 
للعلوم القائمة على م�رشوع، ويربط امل�سمون بالتطبيق. وقد 
حت ذلك ديبورا براون، وهي مدر�سة من اإحدى مدار�س  و�سّ
القيام  بعد  كتبته  الذي  احلالة  تقرير  يف  احلكومية،  ديرتويت 

مب�رشوع “ماذا يف مياهنا؟” )كراج�سيك واآخرون، 1996(:

باعتباره حمور  �سوؤال حمفز  ل�ستخدام  الكربى  الفوائد  من 
اأنه منح الطالب ح�سًا بالهدف. ولأننا عملنا معًا  الرتكيز 
اأن  يدركون  طالبي  بداأ  الأوىل،  الوحدة  هذه  خالل  من 
هناك �سببًا لكل �سيء فعلناه. ل مزيد من اأ�سئلة على غرار 
وبغ�س النظر عما بدا  “ملاذا يجب علينا اأن نتعلم هذا؟”. 
كنا  مماثلة.  كانت  النهائية  النتائج  فاإن  خمتلفة،  اأن�سطة  من 

نحاول اأن نكت�سف �سيئًا عن مياه حنفيتنا.

ففي  �سهولة.  اأو  ب�رشعة  يتحقق  مل  بالهدف  احل�س  هذا 
)“ماذا يف  الأوىل  الوحدة  اأعلم  مرات كثرية عندما كنت 
مياهنا؟”(، كنت اأن�سى الرتكيز على �سوؤالنا الرئي�سي. رمبا 
فهم الطالب املفاهيم الرئي�سية لذلك الدر�س، لكن مل تكن 

لديهم فكرة كيف مت ربطه بالوحدة.

الرئي�سي،  �سوؤالنا  عن  الطالب  اأ�ساأل  اأن  تذكرت  وعندما 
كثرياً ما كنت اأح�سل على حتديقات خالية من التعبري. مل 
يعتادوا على خلق هذه الأنواع من الروابط. لذلك، عندما 
اأجروه  الذي  البحث  اإىل  العودة  البداية  يف  منهم  طلبت 
بها  يقومون  كانوا  اأن�سطة  على  وتطبيقه  اأ�سابيع  ثالثة  قبل 
اليوم، فّكروا اأنني مل اأكن يف حالة طبيعية. ]لكن فيما بعد[ 
اأ�سبح الطالب اأكرث مهارة يف خلق الروابط. كان الطالب 
قادرين على العتماد على معلومات �سابقة لتف�سري مفاهيم 

جديدة.

فقط  يحدث  بالهدف  ح�سًا  اأن  اأي�سًا  يو�سح  القتبا�س  هذا 
اإذ  الفّعال.  التعليم  من  بالكثري  قام  قد  املعلم  يكون  اأن  بعد 
يجب على املعلم اأن ي�ساعد طالبه با�ستمرار على كيفية روؤية 
املحتوى والتطبيقات املرتبطة بال�سوؤال املحّفز. واملعلم اأ�سا�سي 
لنجاح العلوم القائمة على م�رشوع، لأنه، كقائد ومر�سد فّعال 
وداعم، ينّظم البيئة التعليمية. واإذا مل يلعب املعلم هذا الدور، 
اأن�سطة امل�رشوع  لن يكون الطالب قادرين على الرتكيز على 
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الفكرية امللّحة، ولن يكون يف مقدورهم روؤية الأهداف من 
اأن�سطة امل�رشوع.

الطالب  اأن  وهي  العلوم،  �سفوف  يف  �سائعة  م�سكلة  وثمة 
العلوم  حمتوى  يربطوا  اأن  دون  جمّزاأة  معرفة  فقط  يتعلمون 
املدر�سية مع العامل الذي يعي�سون فيه. لكن عندما تركز ح�سة 
العلوم على �سوؤال حمفز ممتع ومرتبط بالعامل احلقيقي، ي�ستطيع 
املحتوى،  مع  اأكرب  ب�سهولة  �سالت  يخلقوا  اأن  الطالب 
وي�ستطيعون اأن يروا مبا�رشة كيف ترتبط درا�سة العلوم بق�سايا 

وم�سكالت يف حياتهم اخلا�سة.

وغالبًا ما ل ميتلك الطالب خربات يف املدر�سة ت�ساعدهم على 
ربط الكثري مما يتعلمونه يف اأحد فروع املعرفة مبا يتعلمونه يف 
فروع املعرفة الأخرى. على �سبيل املثال، رمبا يتعلم الطالب 
كيف ي�ستخدمون م�سطرة يف ح�سة الريا�سيات حلل م�سائل 
للعلوم. ففي ح�سة  لي�س عن تطبيقات  الريا�سيات، لكن  يف 
لكنهم  متعددة،  حيوان  عادات  عن  يتعلمون  رمبا  العلوم، 
قد  وال�سيا�سة.  بالتاريخ  ال�سالت  عن  التعلم  يف  يف�سلون 
يتعلمون كيف يكتبون ر�سالة جتارية يف فنون اللغة، لكنهم ل 
يتعلمون مطلقًا عن ا�ستخدام مهارات الكتابة يف الريا�سيات 
والعلوم. وكنتيجة لذلك، يطّور الطالب معرفة جمّزاأة ل ميكن 

تطبيقها يف جمالت اأخرى للدرا�سة.

فمن خالل ال�سوؤال املحفز، تربط العلوم القائمة على م�رشوع 
من  املثال،  �سبيل  على  بع�س.  مع  بع�سها  خمتلفة  مو�سوعات 
يف  الأليفة  باحليوانات  نهتم  “كيف  املحفز  ال�سوؤال  خالل 
ح�سة  يف  م�سطرة  ا�ستخدام  الطالب  يتعلم  رمبا  غرفتنا؟”، 
األيف.  حيوان  منو  مدى  قيا�س  ميكنهم  لذلك  الريا�سيات، 
اأف�سل بيت  يبنوا  يتعلموا عن عادات حيوان لكي  اأن  وميكن 
حليوان األيف يف �سفهم. وقد يتعلمون كتابة ر�سالة جتارية يف 
فنون اللغة بحيث ي�ستطيعون الكتابة ل�رشكات جتّرب منتجات 
يطور  الطريقة،  بهذه  التعلم  ُيدمج  وعندما  احليوانات.  على 
الطالب بنى معرفية ملعاجلة معلومات جديدة وربطها. وبهذه 
ا�ستدامة )انظر  اأعمق واأكرث  التعلم مب�ستوى  الطريقة، يحدث 

الف�سل 12، حيث نبحث الدمج عرب املنهاج(.

كيف ميكن ا�ستخدام �س�ؤال حمّفز من خالل م�رشوع؟
اأن  يجب  مب�رشوع  ويبداأ  حمفزاً  �سوؤاًل  املعلم  يختار  حاملا 
يوفر  املحفز  فال�سوؤال  املحفز.  ال�سوؤال  اإىل  الإ�سارة  يوا�سل 
تبئرياً لأن�سطة ال�سف وما يتعلمه الطالب. ومبوا�سلة الرتكيز 
على ال�سوؤال املحفز عندما يقود املعلمون الطالب من خالل 
يتعلمه  ملا  �سياقًا  يخلق  املحفز  ال�سوؤال  فاإن  خمتلفة،  اأن�سطة 
خالل  من  ال�ستمرارية  على  احلفاظ  يف  وي�ساعد  الطالب 
رائعة  و�سيلة  يكون  اأن  املحفز  ال�سوؤال  وي�ستطيع  امل�رشوع. 
للحفاظ على الرتكيز ودعم التكامل، لكن فقط اإذا اأخذ املعلم 

 من تدريب لطلبة مدر�ستي رنتي�س وعابود على �سناعة البو�سرت �سمن م�رشوع »رنتي�س خ�رشاء«.
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دوراً فعاًل يف ا�ستخدام ال�سوؤال املحفز من خالل م�رشوع.

تلعب  اأن  يجب  م�رشوع،  على  القائمة  العلوم  �سف  يف 
املحّفز.  ال�سوؤال  الإجابة عن  التحقيقات والأن�سطة دوراً يف 
ومع ذلك، فاإن جعل الطالب مدركني لهذه ال�سالت ميكن 
اأن ي�سكل حتديًا. فهذه ال�سالت ل تت�سح دومًا للطالب ما مل 
ياأخذ املعلم وقتًا مل�ساعدة الطالب على فهم الأ�سباب من وراء 
املحفز  ال�سوؤال  لتطبيق  متعددة  تقنيات  وثمة  الأن�سطة.  هذه 

من خالل م�رشوع.

متكرر  ب�سكل  ن�سري  اأن  والب�سيطة  الرائعة  التقنيات  واإحدى 
البدء  وقبل  ون�ساط،  ح�سة  كل  نهاية  ويف  املحفز.  لل�سوؤال 
اليوم، ي�ستطيع املعلم  بن�ساط جديد، وبني حني واآخر خالل 
نفعل كل هذا؟«. و�سوف يكون يف مقدور  ي�ساأل »ملاذا  اأن 
»لكي  الإجابة  يف  املعلم  ي�ساركوا  اأن  �رشيع  ب�سكل  الطالب 
نتعلم كيف نهتم باحليوانات الأليفة يف �سفنا« اأو »لكت�ساف 
اأية طيور تزور مكان تقدمي الطعام لها«. لن يطول الأمر قبل 
اأن يبداأ الطالب بالتفكري حول ال�سوؤال املحفز وهم يعملون، 

حتى من دون ت�سجيعات املعلم.

وهناك تقنية اأخرى وهي تطوير طرق لربط اأن�سطة وحتقيقات 
التفكري  اإىل  املعلمون  ويحتاج  املحفز.  بال�سوؤال  ال�سف  يف 
تبداأ  بحيث  بامل�رشوع،  خا�س  حمفز  �سوؤال  تقدمي  كيفية  يف 
ب�سكل  بالنغرا�س  ال�سفي  والن�ساط  ال�سوؤال  بني  ال�سالت 
را�سخ يف عقول الطالب. وطوال امل�رشوع، ي�ستطيع املعلمون 
اأن يعززوا هذه العالقة عن طريق توجيه اأ�سئلة بني حني واآخر. 
»ملاذا يعترب هذا التحقيق مهمًا مل�رشوعنا؟« و«كيف ي�ساعدنا 
الطالب  ي�سل  و�سوف  املحفز؟«.  �سوؤالنا  عن  الإجابة  يف 
مرحلة يتوقعون فيها من املعلمني توجيه هذه الأ�سئلة و�سوف 

يطورون ردوداً جيدة.

ثمة طريقة اأخرى لربط املحتوى والأن�سطة ال�سفية بال�سوؤال 
الأوقات.  كل  مرئيًا يف  املحفز  ال�سوؤال  املحفز، حيث جنعل 
ت�ساأله،  الذي  املحفز  ال�سوؤال  اإىل  ت�سري  اأن  املعلمة  وت�ستطيع 
الفور  الطالب على  يتعلم  »ملاذا نفعل هذا؟«. عندئذ �سوف 
ال�سوؤال  يكون  الإعالنات، حيث  لوحة  اأو  اجلدار  اإىل  النظر 
اإحدى  ال�سحيح.  الطريق  يف  البقاء  على  مل�ساعدتهم  مل�سقًا 
بال�سوؤال  اإعالن  �سكل  على  كبرياً  عنوانًا  علقت  املعلمات 
منتجات  اأي�سًا  وعلقت  �سفها.  خارج  اجلدار  على  املحفز 
املحفز  بال�سوؤال  العنوان  �سّكل  وقد  للطالب.  متعددة 

العنوان  وّلد  زمنيًا لأن�سطة م�رشوع. كما  واملنتجات جدوًل 
اإثارة لدى الطالب الآخرين يف املدر�سة.

نحو  على  يكتبون  الطالب  جعل  وهي  اأخرى  تقنية  ثمة 
يفعلونه.  مبا  املحفز  ال�سوؤال  عالقة  عن  جمالتهم  يف  دوري 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  التقنية  هذه  ي�ستخدمون  املعلمني  بع�س 
النقا�س ال�سفي الذي ي�سجع الطالب على قول كيف يرتبط ما 
يفعلونه يف ال�سف يف يوم معني ب�سوؤالهم املحفز. ولأن هذه 
عاليًا،  الرتكيز  فقدان  اإمكانية  فاإن  الأمد،  طويلة  امل�رشوعات 
التعلم  املحفز  بال�سوؤال  التذكري  موا�سلة  متنع  اأن  ميكن  لذلك 

املجّزاأ وحتافظ على الطالب من ال�سياع.

الرتباط مبعايري تعليم العل�م ال�طنية

معايري تعليم العل�م

فردية  فّعال من خالل عمليات  ب�سكل  الطالب  فهم  ُيبنى 
العلماء  بها  يطور  التي  نف�سها  وبالطريقة  واجتماعية. 
حول  لأ�سئلة  اأجوبة  عن  يبحثون  وهم  وفهمهم  معرفتهم 
العامل الطبيعي، يطور الطالب فهمًا للعامل الطبيعي عندما 
ومع  علمي-وحدهم  حتقيق  يف  فعال  ب�سكل  ينخرطون 

اآخرين )�سفحة 29(.

 ملخص الفصل

اإحدى ال�سمات الرئي�سية للعلوم القائمة على م�رشوع بناء �سلة 
بحياة الطالب. ولعل ال�سوؤال املحّفز هو الو�سيلة الرئي�سية لبناء 
هذه ال�سلة، حيث ي�ساعد ال�سوؤال املحّفز يف تنظيم املحتوى 
وت�سجيع اأن�سطة جتري خالل امل�رشوع. وال�سوؤال املحفز هو 
الرئي�سية  ال�سمات  جميع  على  التعرف  يف  الأوىل  اخلطوة 
الأخرى للعلوم القائمة على م�رشوع. فال�سوؤال ميهد الطريق 
دقيق  ب�سكل  ركز  الف�سل  واإجراء حتقيقات. وهذا  للتخطيط 
على �سمات الأ�سئلة املحفزة اجليدة: مدى مالءمتها، قيمتها، 
كما  وا�ستدامتها.  اأخالقياتها،  مغزاها،  �سياق،  يف  و�سعها 
املحفزة  الأ�سئلة  تكون  اأن  ميكن  بحيث  طرقًا  اأي�سًا  ناق�س 
�سخ�سية،  واهتمامات  والزمالء،  املنهاج،  عن  نا�سئة  للمعلم 

وو�سائل الإعالم، وكيف ميكن اأن تكون من اإنتاج الطالب.

اأو  الطالب  اأ�سئلة  لت�سجيع  تقنيات  ا�ستك�ساف  اأي�سًا  ومت 
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قيمة  ببحث  الف�سل  انتهى  وقد  الفرعية واختيارها.  اأ�سئلتهم 
ال�سوؤال املحفز: ال�سوؤال ذو مغزى للطالب، وي�ساعد املعلمني 
ومو�سوعات  واملحتوى  والتطبيقات  الدرو�س  ربط  على 
اأخرى خمتلفة بع�سها مع بع�س، وهو يتيح للطالب النخراط 
يف ق�سية فكرية مع الوقت. وتطوير الأ�سئلة املحفزة ي�ستحق 
بو�سوح الوقت واجلهد لأنها ت�سمح للطالب بالتعلم بطريقة 

تعليمية اأكرث عمقًا، وجتعل التعليم اأكرث اإر�ساًء وجدارة.

إشارات مهمة يف الفصل
عالقة ُتبنى من خالل ال�سوؤال املحّفز.	•
الأ�سئلة املحّفزة تنظم وت�سجع اإجراء حتقيق حمكم.	•
الأ�سئلة املحفزة لها �ست �سمات:	•

مالئمة )قابلة للتنفيذ(.- 
ذات قيمة.- 
ذات �سياق.- 
ذات معنى.- 
اأخالقية.- 
م�ستدامة.- 

ي�ستطيع املعلمون تطوير اأ�سئلة حمفزة من:	•
جتربة �سخ�سية.- 
منهاج مدر�سي.- 

ال�ستماع للطالب.- 
هوايات واهتمامات �سخ�سية.- 
و�سائل اإعالم، مبا يف ذلك �سبكة الويب العاملية.- 
ال�ستماع ملعلمني اآخرين.- 
مواد منهاج من�سورة.- 

ي�ستطيع املعلمون م�ساعدة الطالب على تطوير اأ�سئلة حمّفزة 	•
عن طريق:

خلق بيئات �سفية غنية.- 
لل�سوؤال -  متفرعة  اأ�سئلة  توليد  على  الطالب  م�ساعدة 

الرئي�سي املحّفز.
الرتباط بتجارب �سابقة للطالب.- 

الأ�سئلة املحفزة قّيمة لأنها:	•
ذات مغزى للطالب.- 
تتيح للمعلمني والطالب ربط اأجزاء متعددة للم�رشوع - 

بع�سها مع بع�س.
ت�سغل الطالب بق�سايا فكرية مع م�سي الوقت.- 
تربط املحتوى والتطبيقات العملية.- 
ت�ساعد الطالب على ربط املدر�سة بحياتهم.- 
تت�سل بفروع املعرفة.- 

من خالل امل�رشوعات، يخلق املعلمون، با�ستمرار، �سالت 	•
بال�سوؤال املحّفز.

 ال�سيد عبد املح�سن القطان رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة خالل لقائه طلبة مدر�سة ذكور قبيا الثانوية �سمن م�رشوع »... وتكون قبيا«.
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الهوامش:

1 هذا الف�سل )Establishing relevance to the students' lives( م�ستل من كتاب:
Teaching Science in Elementary and Middle School A Project-Based Approach, Joseph S. Krajcik & Charlene M. Czerniak, New York: 
Taylor & Frances Group, 2007.

وقد ترجم خ�سي�سًا ملجلة »روؤى ترب�ية«.
2 هذا �سوء فهم كال�سيكي. فاملفهوم العلمي املالئم هو قانون نيوتن الأول للحركة الذي يوؤكد على اأن كل �سيء ي�ستمر يف حالة �سكون، اأو يف حالة حركة اإل اإذا تاأثر بقوة معينة.

3 اأدوات ك�سف احلركة هي اأجهزة لك�سف نطاق ال�سوت )كتلك التي مت العثور عليها يف كامريات بولرويد(، وهي اأدوات اإلكرتونية مرتبطة بجهاز يو اإ�س بي من خالل ناقل لالإ�سارات 
ال�سوتية والبيانات. وت�سدر الواحدة من هذه الأدوات اأمواجًا �سوتية ل ميكن �سماعها من جانب بني الب�رش. والأمواج ال�سوتية جترب اأ�سياء اأمامها وترجع اإىل الأداة. وت�ستطيع الأداة 
عندئذ اأن حت�سب م�سافة ابتعاد ال�سيء عنها. وتر�سد الربجميات ما يوجد من بيانات على اأجهزة الكمبيوتر، وتتيح للطالب اأن ي�ساهدوا زمنًا حقيقيًا، زمن م�سافة، اأو ر�سومًا بيانية لزمن 

ال�رشعة.

من م�ساق عباءة اخلبري �سمن برنامج التكون املهني ملعلمي العلوم يف اأريحا.
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