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  إقرار

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحـاثي               
ل الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لني                 

  . درجة عليا ألي  معهد أو جامعة أخرىيأ
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ر والتقديرالشك

     "  ال يشكر اهللا  ،من ال يشكر الناس): "صلى اهللا عليه و سلم(قال رسول اهللا 

  ) . داودأبوروه (

 أتقدم، فإنني   والعزيمة على إتمام هذه الدراسة    وة  بعد الشكر هللا الذي منحني الق     
 اإلشراف الدكتور محمد عمران الذي تولى       ستاذيأ إلىير  دبجزيل الشكر والتق  

، ودعمها بجديـة  لة ولكل ما قدمه من إرشاد ومساعدة وتوجيه    على هذه الرسا  
  لجنـة المناقـشة    إلـى العرفان  ت فكرة، كما أتقدم بجزيل الشكر و       كان أنمنذ  
  .ر محسن عدس المحترم والدكتور زياد قباجة المحترمالدكتو

 الكرام وزميالتـي    وأساتذتي  وأخواتي وإخوتي وأبي أمي إلىوجه شكري   أو
  .وزمالئي  وكل من قدم لي يد العون و المساعدة 
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  : ملخص الدراسة

ة دراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهـارة طـرح األسـئل          إهدفت الدراسة إلى التعرف على      
راسة تـأثير بعـض المتغيـرات كـالجنس،         ، كما هدفت إلى د    صفية في محافظة رام اهللا والبيرة     ال

وتم اختيـار عينـة     . ، والجهة المشرفة عن المدرسة     وعدد الدورات  ،والتخصص، والمؤهل العلمي  
مـن  %) 80( بنـسبة  ، أيمعلما ومعلمـة ) 118( العشوائية، وتكونت من الطبقية الدراسة بالطريقة

 فقـرة   58استبانة مكونة مـن     ة بتطوير   ، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحث      نالمعلميمجتمع  
ـ  ت، حيث كان   الدنيا لتشخيص مهارة طرح األسئلة الصفية لمعلمين المرحلة األساسية         علـى   ة موزع

األسئلة التفكيرية واألسـئلة الـسابرة واألسـئلة التكوينيـة           التمهيدية و  األسئلة:  مجاالت هي  ةخمس
  .  الختاميةألسئلةوا

 معلمـي المرحلـة     إدراكات أن النتائج   أظهرتوقد  . وتم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق المناسبة      
كمـا   .جاءت بدرجة عالية   الصفية   األسئلة لمهارة طرح     اهللا و البير   في محافظة رام    الدنيا األساسية
فـي متوسـطات    ) α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللـة    إحصائية عدم وجود فروق ذات دالة       أظهرت
 الصفية في محافظة رام اهللا والبيـرة        األسئلة الدنيا لمهارة طرح     األساسية معلمي المرحلة    إدراكات

  .لجهة المشرفة، واعدد الدورات التدريبيةو ،لخبرة التعليميةاو ،لمؤهل العلميوا ،زى للجنستُع

 دورات تدريبية   إعداد فظة على المحا أهمها الباحثة بعدة توصيات من      أوصتوفي ضوء هذه النتائج     
وتزويـد   . الـسابرة  األسئلة الصفية وخاصة    األسئلةللمعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم لمهارة        

مهارات التركيب والتحليـل     ( تثير مهارات التفكير العليا    وأمثلة بدروس   األساسيةمقررات المرحلة   
  ).التقويمو
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Abstract 

This study aimed at identifying the level of recognition and conceptions of 
basic school teachers in Ramallah and Al-Bireh governorate schools for 
raising questions skills at class. It also aimed at examining the effect of some 
variables like sex, specialization, qualification, courses attended and the role 
of supervising body of school. A study sample was chosen using a stratified 
random sample consisting of 118 teachers of both sexes; i.e 80% of teachers’ 
community. To achieve the aims of this study, the researcher approbate a 
questionnaire composed of (58) paragraphs to diagnose the basic teachers’ 
skills in raising questions at class. This questionnaire is distributed over five 
fields: preliminary questions, thinking questions, probing questions, 
formation questions and summation questions. All in all, the final form of the 
questionnaire was composed of 58 paragraphs. 

Volubility and reliability of the questionnaire was verified through the proper 
means and methods. 

The results showed that the recognitions of basic school teachers in Ramallah 
and Al-Bireh governorate schools had a high degree in the skill of raising 
class questions. Moreover, the study revealed that there were no statistically 
significant differences at (0.05≥ α) in the averages of basic school teachers’ 
recognition of raising class questions skills in Ramallah and Al-Bireh 
governorate schools that can be attributed to sex, academic qualification, 
teaching experience, number of courses attended or the supervising body.  

In light of these findings, the researcher recommended several recommendations 
in which the most important are: preserving the practice of conducting training 
courses for teachers by the Ministry of Education that concentrate on raising 
class questions skills, especially probing questions; and providing the basic 
curriculum textbooks with lessons and examples that motivate Higher Order 
Thinking Skills (HOTS) (composition, analysis and assessment skills). 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها 

________________________________________________  
  

  : المقدمة 1.1
  

ومع ذلك فهي   .  فهي عملية شاقة   ، كغيرها من األعمال األخرى    ة سهلة إن عملية التدريس ليست عملي    
فالخصائص فـي المـدرس      ، ووجد المتعة في مزاولتها    ،مكن أن يقوم بها كل من مال إليها       مهمة، ي 

إنما هي خصائص   و ،ال تكتسب بالحفظ أو التلقين فقط     الفعال ليس من السهل توفرها في كل إنسان و        
، وعليـه أن    مواهبهع فئات من البشر لكل منهم خصائصه وميزاته و        فالمعلم الفعال يتعامل م    ،فطرية

، عدم طمسها وإزالة معالمها   ، والعمل على تنمية هذه الفروق و      اعي في مهمته هذه الفروق الفردية     ير
حتى ينشىء كـل فـرد كيانـه         ،ذ في أعماق نفسه   ، وأن يعرفه معرفة تنفُ    ن يتفهم كل منهم   وعليه أ 

2010 ،بركات(لمستقلة ضمن هذه الفروق الفردية ، ويطور شخصيته استقلالم( .  
 

وتستلزم مزاولتها اإلعداد المسبق لمن يريد اتخـاذ         ،لتدريس لها أصول و أساليب ممارسة     مهنة ا و 
ومن أهم تلك المقومات استخدام األسـئلة        ،يس الجيد ، وهناك مقومات أساسية للتدر     له التدريس مهنة 
مد التواصل الصفي بين المعلم و طالبه بشكل كبير على األسـئلة            ، إذ يعت  ثناء التدريس الصفية في أ  

  ) . 2008 نبهان،(التي يطرحها المعلم في أثناء التدريس والتي يطلق عليها األسئلة الصفية 
  

، فإن األسلوب التعليمي الوحيد واألكثر شيوعاً       ى أسلوب المحاضرة ومجموعات العمل    وباإلضافة إل 
وتلعب عملية طرح األسـئلة      . هو طرح األسئلة الصفية    )والعالم(مريكية  والمستخدم في المدارس األ   

، وعلى المدرسين أن يكونوا عارفين بعملية صياغة األسـئلة           دورا مهما في العملية التعليمية     الصفية
ــن  ــارة وف ــأكثر الطــرق مه ــة للطالــب ب ــات الفكري ــوا العملي ــستطيعوا أن يوجه ــى ي                حت

  ).2003 خرون،آدونلد و(
  

 ففي هذا الصدد إن األسئلة التعليمية في أثناء العملية التعليمية ليست عملية عشوائية تطرح حـسب               
 ، من األهداف التعليميـة منبثقة ،هابل يجب أن تكون األسئلة عملية مدروسة ومخطط ل ،مزاج المعلم 

ية المعرفية التي تعمـل     تناسب في عددها الوقت والجهد وتعد األسئلة التعليمية من الوسائل اإلدراك          
  .)2000 دروزة،( واإلفادة منها بطريقة فعالة واسترجاعهاعلى تنشيط المعلومات في ذهن المتعلم 



 

3 
 

3

 أن يقترح األسئلة المناسبة التي يستخدمها أثناء عمليتي التعليم والتعلم وأن يعين             للمعلموعليه فال بد    
، وعليه أن يعد األسـئلة      ن يشرف على تنفيذها   أاألنشطة التي سيوجه الطالب إليها وإلى ممارستها و       

، وحتى يتمكن المعلم من التخطيط بشكل       التنوع في األسئلة  إعداداً جيداً مع مراعاة الفروق الفردية و      
يشرك الطـالب   دة الدراسية التي سيقوم بتدريسها، و     فعال في تدريسه عليه أن يكون متمكناً من الما        

ـ                   التفكيـر  المقترحـات و  ن أسـئلة تتطلـب تقـديم األداء و        بالنقاش من خالل ما يثيـره المعلـم م
  ).2002 مرعي والحيلة،(
  

وتعتبر األسئلة التي يعدها المعلم بوصفها أداة من أدوات القياس التربوي تحتل مكانة كبيـرة فـي                 
تبط وإعداد األسـئلة يـر     .وية سواء أكانت شفوية أم تحريرية     العملية التعليمية لتحقيق األهداف الترب    

منهج من إيجابية التلميـذ     عه للمنهج الحديث وما يتطلب ال     ابمدى قدرات المعلم وكفاءته التعليمية وإتب     
ـ ) ةيالصف(منها أنه يستخدم األسئلة الشفوية       ، يقوم بها المعلم   وهناك كفايات  ،ونشاطه أداة التقـويم   ك

ـ  ، و طرح أسئلة شفوية بشكل دقيق وواضح     ، وي المستمر داخل الفصل   ئلة ذات مـستويات    يستخدم أس
  .)1998، جامل(، ويشجع التالميذ على المشاركة بفاعلية في اإلجابة عن األسئلة مختلفة

  
 األهداف  اكتسابهذا يوصي ضمنيا بأن على المعلمين أن يصمموا األسئلة التي تساعد الطالب على              

  .)2003 خرون،آدونلد و(الخاصة لدرس محدد 
  

، داية تدريس وحدة مـن وحـدات الكتـاب        وظيفة مهمة عند ب   ن األسئلة يمكن أن تكون ذات       حيث إ 
فعندما يكون الهدف إشراك أكبر عدد من التالميذ في التخطيط للوحدة فإن المعلم يبدأ بمجموعة من                

، المشكالت بوصفه طريقة في التدريس     أسلوب حل    استخدامففي حالة   .  التالميذ اهتماماألسئلة إلثارة   
 لمساعدة التالميذ على تحديد المـشكلة       استخدامهاليب الفاعلة التي يمكن     لذلك تكون األسئلة من األسا    

 صحة هذه   اختيارووضع الفروض الالزمة لحلها ومن ثم تصميم التجارب التي تساعد التالميذ على             
م كيفية التفكير بطريقة    وتساعد األسئلة التالميذ على تعل    . التوصل إلى نتائج لحل المشكلة    الفروض و 
ندما يشتركون في دراسة الحقائق وتفسير المدركات وإصدار األحكام وتطبيق ما تعلموه            ، ع إبتكارية

، أن يتعرف المعلم على خبرات التالميذ        من عملية التقويم   االستفادةويمكن  . يدةفي مواقف حياتية جد   
  أيضاً يمكن للمعلم أن يعرف مدى ما أكتسبه        وبواسطتها،  ليمية حول موضوع معين قبل تدريسه     التع

 أيضاً  ، حيث تعد األسئلة   ميول نتيجة لعملية التعلم    و اتجاهاتالتالميذ من معرفة وما تكون لديهم من        
      بيـنهم  االنطوائيـة تالميذ وكذلك كشف حاالت الخجـل و      سيلة للكشف عن الفروق الفردية بين ال      و
  ) .1999 ،أبو جاللة(
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. ي تربط أداء المعلم بأداء الطالب     طة الت ، ألنها الوسا  يحتاجها المعلم إن طرح األسئلة الصفية مهارة      
، وهي تحيل الطالب مـن متلقـي        سيلة تجعل التعلم الصفي فعاالً، نشطاً، مثيراً للتفكير       حيث تعتبر و  

إلى عضو تعليمي فاعل ونشط له وجود في غرفة الصف وتعتبر هذه األداة ذات قيمـة إذا أحـسن                   
   ب المعلم لجعلها فاعلـة فـي تنظـيم تعلـم الطلبـة      ، متى يتم بناؤها بفاعلية البد من تدري     اختيارها

  . )2001 قطامي وقطامي،(
  

في العملية التعليمية إذ قلما يخلو موقف تعليمي من          أساسياً   هذا يؤكد على أن األسئلة تشكل محوراً        
، رفهادة خبراته، وتوسيع معا    يستخدمه اإلنسان لزي   ويعد السؤال أسلوباً تربوياً فعاالً     ، السؤال استعمال

الـسؤال  وتحظى األسئلة بأهمية بالغة و    . وإثراء تجاربه الخيالية المتنوعة   ،   ما أشكل عليه   واستيضاح
، ويرفع من مستوى الدافعيـة       على التفكير في المادة المدرسية     ؛ ألنه يحفز الطلبة   مفتاح هذه العملية  

د من حصول عمليـة      المعلومات في الوقت المناسب ويساعد على التأك       استرجاعلديهم ويحثهم على    
  . )2003 الجالد،(لتعلم عند الطلبة ا
  

      التعليم الصحيح الذي يقوم على دعم ملكة التـصرف يـرى أن            اتجاه خلدون عن    ابنعندما يتحدث   
ل العلمية فهـو الـذي يقـرب شـأنها          أيسر هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائ        "
رس اعلم طريقة تربوية أشتهر بها سقراط وأقامت عليهـا المـد          والمحاورة كما ت  ". يحصل مرامها و

ونحـن   .ف إلى إثارة النقاش الجـدلي     أما المناظرة فتهد  . طرائفهاالتربوية الحديثة هياكلها ونظمها و    
 المتعلمـين فعاليـات      إنما يكون من خالل األسئلة التي تثير لدى        ،نعلم أن كال المناظرة والمحاورة    

ه المربون المسلمون عبر التاريخ التربوي ألمتنا ما يوجه إلـى أن تكـون              ، ولقد وج  عقلية متنوعة 
كمستوى التذكر أو الفهـم     ،   العقلية الدنيا  الفعالياتمثيرات النقاش من غير تلك التي تقف عند حدود          

  ). 2001 ،جمل(فقط 
  

ليمـي  أن أسئلة المعلمين الشفوية لم تعد تؤدي الغـرض التع          )2002 ،العنزي(كما أشارت دراسة    
؛ مما ينعكس على    ي ضوء المعطيات التربوية الحديثة، وأنها بحاجة إلى صقل وتجديد         المرجو منها ف  
  .، ويساعد على تنمية مهاراتهمتحصيل طلبتهم

  
ألسئلة المتنوعة حيث ينتقل من مـستوى المعرفـة واإلجابـة           تي دور المعلم في طرح ا     ومن هنا يأ  

التقويم فمستوى األسئلة يحدد نوعيـة التفكيـر، وأسـئلة          المباشرة إلى مستوى التحليل والتركيب و     
المهارات العليا تعمل على إثارة و تنمية التفكير عند التالميذ وأن يطرح األسئلة التي تساعد علـى                 

 إيجابية عند التالميـذ نحـوى المعرفـة         اتجاهات فهذه األسئلة تساعد تكوين      يالتعبير وإعطاء الرأ  
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اشتقاق السؤال من   : كناً من صياغة السؤال و طرحه مثل       من أن يكون متم    ، لذالك البد للمعلم   العلمية
، الـخ .......السؤال على مطلب واحد    ، أن يحتوي    محدودة، وأن تكون لغة السؤال واضحة و      الهدف

 التالميذ إلى المعلم وتجعلهم يشاركون مشاركة إيجابية وبالتـالي يـسود            انتباهكل هذه الصفات تشد     
  .)2002الهويدي، (لصفي التفاعل االنظام و

  
، فما يدور فـي     د انصرفوا عن هذا المنهج التربوي     حيث أن واقع الحال يشهد بان المعلمين اليوم ق        

، أمـا توليـد     الجامعات يقوم معظمه على التلقـين      أو المعاهد   أوقاعات الدرس سواء في المدارس      
  .)2008 نبهان،(د تكون معدومة  تكااإلبداعية المهارات وإثارةالمعرفة 

  
يـة  وتفـصيل دورهـا فـي تنم       ، بمجال األسئلة  االهتمام الباحثة الضرورة لتوجيه     تومن هنا وجد  

 إلى األسئلة التي يطرحها معلمـين       لتتعرفقد جاءت هذه الدراسة     و. القدرات التفكيرية لدى الطلبة   
  .المرحلة األساسية الدنيا

  
  :  مشكلة الدراسة2.1

  

منها ما يبرز في أداء المعلم داخل الغرفة         و ،بعض الصعوبات من  ي  يعان ليمي ما يزال  إن الواقع التع  
التي تهد ف إلـى تحـسين عمـل          ،والدورات المتتالية  ،على الرغم من النداءات المتكررة     ،الصفية
 على صقل أدوات الفكـر لـدى        ليصبح قادراً  ،على أحدث الطرق في التدريس    ، والوقوف به    المعلم
بما يطرحـه مـن أسـئلة        ،الحوار الهادف تحليل والنقد والمبادرة و   ، وتطوير قدراتهم على ال    طالبه

، إال أن المعلمين لم ينتفعوا بالجديـد مـن          تحفزهم على المشاركة والتواصل   متنوعة تثير تفكيرهم و   
  ) .2001أبو عيشة، (نتائج األبحاث والتوصيات في هذا المجال وهذا ما أكدته دراسة 

  
علم إلى واقع الممارسات الصفية، بخصوص عمليتي التعليم والـت         واستناداومن واقع هذه الصعوبات     

فقد آثـرت   .  في تفعيل عملية تعلم وتعليم ناجحتين      أساسيمن ركن    ،وما تشكله مهارة طرح األسئلة    
الباحثة تشخيص واقع مهارة طرح األسئلة الصفية من قبل المعلمين وإدراكاتهم لهذا الواقع لما يتبع               

وإن مهارة طـرح األسـئلة       .عزيز عملية التعلم في المرحلة األساسية الدنيا      هذا من تعزيز أو عدم ت     
ن تباين هـذه المثيـرات      أ في توجيه المثيرات للعمليات العقلية عند المتعلمين، و        تشكل أساساً فاعالً  

لعمليات  عند المتعلمين واستثارة ا    األسئلةعلى نجاعة طرح      يعطي مؤشراً  االستجابات انسجاممقابل  
في مهـارة طـرح    المعلمين إدراكاتلذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن       . ة عند طرح األسئلة   العقلي
  .واالستمرارية عند المتعلمين عند المعلمين األداء، لما لذلك أهمية في رفع مستوى األسئلة
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  :وتحديداً جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي
 لمهـارة طـرح األسـئلة      في محافظة رام اهللا والبيـرة     ة الدنيا   ما إدراكات معلمي المرحلة األساسي    

   ؟الصفية
  

  : أسئلة الدراسة 3.1
  

  :سةستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي والتي انبثقت من مشكلة الدرا
لمهارة طرح  في محافظة رام اهللا والبيرة      ما إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا        :السؤال األول 

    ؟سئلة الصفيةاأل
 هل تختلف إدراكات معملي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة رام اهللا والبيـرة               :السؤال الثاني 

لمهارة طرح األسئلة الصفية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس، والخبرة العلميـة، والمؤهـل               
  العلمي، وعدد الدورات التدريبية، والجهة المشرفة؟

  
   :فرضيات الدراسة 4.1

  

  :الفرضية األولى 
  

 اسـتجابة بين متوسطات درجة    )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة          
لمهارة طرح  في محافظة رام اهللا والبيرة      أفراد العينة حول إدراكات  معلمي المرحلة األساسية الدنيا          

  .األسئلة الصفية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس 
  

  :ة الثانية الفرضي
  

 اسـتجابة بين متوسطات درجة    )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة          
لمهارة طرح  في محافظة رام اهللا والبيرة      أفراد العينة حول إدراكات  معلمي المرحلة األساسية الدنيا          

  .األسئلة الصفية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الخبرة 
  
  :ةلفرضية الثالثا
  

 اسـتجابة بين متوسطات درجة    )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة          
لمهارة طرح  البيرة  في محافظة رام اهللا و    أفراد العينة حول إدراكات  معلمي المرحلة األساسية الدنيا          

  . تعزى لمتغير المؤهل العلميمن وجهة نظرهملة الصفية  األسئ
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  :الفرضية الرابعة 
  

 اسـتجابة بين متوسطات درجة    )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة          
لمهـارة  في محافظة رام اهللا والبيـرة       أفراد العينة حول إدراكات   معلمي المرحلة األساسية الدنيا           

  . الدورات لصفية  من وجهة نظرهم تعزى لمتغير عددطرح األسئلة ا
  

  :الفرضية الخامسة 
  

 اسـتجابة بين متوسطات درجة    )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة          
لمهارة طرح  في محافظة رام اهللا والبيرة      أفراد العينة حول إدراكات  معلمي المرحلة األساسية الدنيا          

  .األسئلة الصفية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجهة المشرفة 
  

  :أهداف الدراسة  5.1
  

في محافظـة رام اهللا     معلمي المرحلة األساسية الدنيا     الدراسة إلى التعرف على إدراكات      تهدف هذه   
  .لمهارة طرح األسئلة الصفيةوالبيرة 

 

والتعرف عما اذا كانت هناك فروق ذات دالة إحصائية في متوسطات أفراد العينة حول إدراكـات                
لمهارة طرح األسئلة الصفية  من وجهة       هللا والبيرة   في محافظة رام ا   معلمي المرحلة األساسية الدنيا     

  .عدد الدوراتنظرهم تعزى لمتغير الجهة المشرفة والجنس والخبرة والمؤهل العلمي و
 

  :أهمية الدراسة  6.1
  

 الذي تتناوله وهو األسئلة الصفية التي تتم في الحصة الدراسـية            عتنبع أهمية الدراسة من الموضو    
  .ومن النتائج التي ستتوصل إليها  .في زمن الحصة المحدددنيا سية الفي المرحلة األسا

عمـل  تة مهارة طرح األسئلة الصفية لما       ومن الممكن لهذه الدراسة أن توجه المعلمين نحو أهمي         . 1
  . معاًوتعود باإليجابية على المتعلم والمعلمعلى تطور العملية التعليمية 

  .   )حسب علم الباحثة(في فلسطين  ىاألول هذه الدراسة من كونها الدراسة وقد تكون . 2

  .مو المرحلة األساسية في المدارس الدراسة معلهوتأمل الباحثة أن يستفيد من هذ  . 3
  .خطوة لدراسات الحقةثم أن هذه الدراسة قد تكون  . 4
 .لتربوي على ضوء متخذي القرار، والمجال اوقد تسهم في تعديل طرح األسئلة . 5
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يطرحها بحيث يزداد الحافز لـديهم      يا ت أسئلتهم الصفية التي      و تزود المعلمين بفكرة عن مستو      . 6
 . أقلباهتمامللتركيز على المستويات التي تحظى 

 

  محددات الدراسة 7.1
  

   :اآلتيةاقتصرت هذه الدراسة على المحددات 
  

  :محددات زمانية
  

  . الثانيستبانات في الفصلوزيع االحيث تم ت ،2011 /2010أجريت الدراسة خالل العام الدراسي
  

  :محددات مكانية
  

، والخاصة التـي تـشرف عليهـا         في المدارس الحكومية   األساسيتمثل هذه الدراسة الصف الرابع      
  . وزارة التربية والتعليم والمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية

  

  :محددات بشرية
  

  . العربية هذه الدراسة على معلمي ومعلمات الصف الرابع األساسي لمادة اللغةاقتصرت 
 

  : محددات إجرائية
  

  .مدى شموليتهاوصدقها وثباتها ومجاالتها و ،الدراسة بطبيعة األداة المستخدمةتتحدد نتائج هذه 
  .اإلحصائية المستخدم في المعالجة اإلحصائيوتتحدد النتائج باألسلوب 

  .لدراسة و تمثيلها لمجتمع الدراسة عينة ااختياروتتحدد النتائج بطريقة 
  .الل المعيار المستخدم في الدراسةتحدد تفسير النتائج والحكم على واقع الممارسات من خكما ي

  

  :محددات مفاهيمية
  

 .تتحدد هذه الدراسة بالمفاهيم المستخدمة والمصطلحات الواردة فيها
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  مصطلحات الدراسة  8.1
  

 ، الباحثة تعيينها وتحديدها   تتمحور هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم األساسية لذلك يتعين على          
  .وضبطها منعاً من االلتباس والتداخل

  

هم األشخاص المعينون رسميا من وزارة التربية والتعليم بوظيفة المعلم وهـم يقومـون               :المعلمون
  .بتدريس أحدى الصفوف وهم المسئولون عن تنفيذ المنهاج 

   
  

قوم بها المعلم بدقة وسرعة وقدرة علـى        وهي اإلجراءات أو السلوكات التي ي     : مهارة طرح األسئلة  
 طالبي يتطلب   استقصاءلدعم و نوعية المعلومات من خالل        ،لتكيف مع معطيات الموقف التعليمي    ا

  .)2007قطاوي ،( األفضل منها اختيارطرح األسئلة الفاعلة أو صياغتها أو 
  . قياسها بأداة أعدت خصيصاً لهذه الدراسةأما إجرائياً، قد تم

 

  

 وتتـراوح   األساسي حتى الرابع    األولوهي المرحلة التي تبدأ من الصف       : ة األساسية الدنيا  المرحل
  .سنوات) 10-6(التالميذ فيها ما بين  أعمار

  
  

ـ     تـضم مـدينتي رام اهللا   وهي محافظة فلسطينية تقع في الضفة الغربية و : رةمحافظة رام اهللا والبي
  .المخيمات المحيطة بهاالبيرة والقرى وو

  
  

  فـي العمليـة   األسـئلة وهي الحالة الذهنية المرتكزة على مفاهيم معرفية من واقع طرح          :كاتإدرا
  .ونصفه حالة فردية جماعية للعملية التعليمةالتعليمية 

  

 األولية للطالب لكون هذه اإلجابة سطحية أو        اإلجابة تسبر   األسئلةهي سلسلة من     :األسئلة السابرة   
أو تبرير أو تركيز، وتؤدي هذه األسئلة إلـى توليـد             أو تأكيد  غير صحيحة أو تحتاج إلى توضيح     

المزيد من المعلومات أو توضيح بعضها أو التركيز على بعضها اآلخر أو تحويل المناقشة لعامـة                
  :الطالب في حجرة الصف، وهي على أنواع

  

ة من األسـئلة    وفي هذا النوع من السبر يطرح المعلم سؤاال أو مجموع          :األسئلة السابرة التركيزية  
تركز على الطالب نفسه كرد فعل إلجابة صحيحة من أجل تأكيدها أو ربطها بموضـوع آخـر أو                  

  .بدرس آخر لربط جزيئات مختلفة للخروج بتعميم مشترك
  

 من األسئلة   مجموعةوفي هذا النوع من السبر يطرح المعلم سؤاال أو          : األسئلة السابرة التوضيحية  
 الجزء الصحيح مـن     لتوضيحء على إجابة أولية غير تامة لسؤال سابق         على الطالب نفسه وذلك بنا    

  .اإلجابة وتوجيه الطالب نحو اإلجابة التامة بإضافة معلومات توضيحية جديدة للمعلومات األولية
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يظهر السبر التبريري عندما يطرح المعلم سؤال ويعني إجابة من نـوع             :األسئلة السابرة التبريرية  
خاطئة، فيعقب المعلم بطرح سؤال على الطالب الذي أعطـى اإلجابـة ليقـدم     ما صحيحة كانت أو  
وعندها يكتشف المعلم ما إذا كان لـدى الطالـب فهمـا خاطئـا أو سـليما                 . مبررات لهذه اإلجابة  

  .وستصرف في ضوء ذلك بتصحيح الفهـم الخـاطئ أو تأكيـد الفهـم الـسليم بالمـدح والثنـاء                   
  

ئلة التي تدفع إلى تطبيق المعلومات وتحليلها، ولكي يؤدي الطلبـة           هي األس  :أسئلة التفكير التقاربي  
بنجاح، يجب أن تتوفر لديهم معرفة واسعة بأنواع المعلومات التي تقـع فـي مـستوى                المهمة  هذه  

األسئلة التقاربية في حل المشكالت، كما تعـد ذات فائـدة فـي العمليـات                وتسهم. التذكر المعرفي 
ــشتم   ــي ت ــوم الت ــية للعل ــىاألساس ــاين  : ل عل ــة والتب ــصال والمقارن ــاس واالت   .القي

  

 الشيء اليـسير مـن      تالميذ حيث يعطى ال   التالميذ،هي األسئلة التي تحفز      :أسئلة التفكير التباعدي  
تراكيب المعلم أو من المعلومات المسبقة ويشجعوا على التفكير باالحتماالت القائمـة علـى ربـط                

وتتطلـب هـذه األسـئلة      . عطاء أفكارا أو تفسيرات جديدة    األفكار األصلية مع األفكار المعروفة إل     
االفتراض (التفكير التركيبي، وتعزز األسلوب اإلبداعي في حل المشكالت وعمليات العلم المتكاملة            

  ).والتجريب
  

هي عبارة عن جل األسئلة التي تكون المنهاج من خالل بناء خبرات جديدة على               :األسئلة التكوينية 
  .تعليمية لثبات التعلم عند المتعلم ضوء المثيرات ال
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

_____________________________________________  
  

  خلفية الدراسة وإطارها النظري 1.2

    الدراسات السابقة2.2
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  الفصل الثاني

   والدراسات السابقة النظرياإلطار

________________________________________________  

  خلفية الدراسة وإطارها النظري

فقد أشارت بعض الدراسات إلى ضرورة استخدام المعلمين لألسئلة الصفية مما له أثر في العمليـة                
 والدراسـات   التعليمية حيث يتناول هذا الفصل عرضاً لألدب التربوي المرتبط بموضوع الدراسـة           

  .السابقة
  

  االبتدائيةالمرحلة  1.2

  
اشئين للمراحل التاليـة     هي المرحلة األولى واألساسية التي يرتكز عليها إعداد الن         االبتدائيةالمرحلة  

وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة جميعاً، وتزودهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة             ،من حياتهم 
  : فيالبتدائيةا السليمة، والخبرات والمعلومات والمهارات وتأتي أهداف المرحلة واالتجاهات

 .تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارات اللغوية، والمهارات العقلية والحركية •
 .وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه ،بتكاريتربية ذوق التلميذ اإلبداعي وتعهد نشاطه اإل •
المرحلة وما له من الحقوق، في حدود سنه وخصائص          ،اتتنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجب       •

 .التي يمر بها وغرس حب وطنه، واإلخالص لمجتمعه
 أوقات من   االستفادة من العلم النافع والعمل الصالح، وتدريبه على         االزديادتوليد الرغبة لديه في      •

 .فراغه
 ).268-267، ص2010العجمي،  ( يلي هذه المرحلة من مراحل حياتهإعداد التلميذ لما •

 

 هي مرحلة التفتح في حياة الطفل، وبداية خروجه من ضيق ذاته إلـى              ياالبتدائتعتبر مرحلة التعليم    
  .أفق الجماعة األوسع خارج هذه الذات
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لذلك فإن المسؤولية واألعباء الملقاة على معلم هذه المرحلة أكبر من تلك األعباء الملقاة على المعلم                
ب، فعليه أن يتعامل مع التالميذ       من التعليم، ألن مهمة معلم المرحلة األولى أصع        األعلىفي المرحلة   

بل يجب أن يقدم المـادة التعليميـة         ، يهتم بالمادة التعليمية فقط    وأالبشكل أوسع من جميع النواحي،      
وضرورة تعامل المعلم مع تالميـذه، قبـل المـادة          يناسبهم حتى ال تفرض عليهم فرضاً،       إليهم بما   

 تالميذه،  فهو المتعامل المباشر مع    مضاعفاً،   علم المرحلة األولى عبء   التعليمية وهذا يفرض على م    
والمواقف التعليمية المتنوعة، لتحقيق أهدافه في توصيل وإعطاء المعلومة          ،يهيئ لهم المناخ الصفي   

بشكل أبسط وأوضح وبطبيعة الحال أن نجاح ما يبذله المعلم من جهود في تربيته لتالميذه وتعليمهم،                
  .)2009السمادوني،  (صة والعملية التعليمية تعليمية عامةسينعكس إيجابيا على التالميذ خا

  
 االبتدائية معلماً جيداً بل موهوباً لفهم تالميذ المرحلة         االبتدائيعليه أنه يجب أن يكون معلم المرحلة        

 اإلمكان وتحديد الصعوبات الخاصة بتعلم التالميذ، وأيـضا         بقدروالتقمص العاطفي ليتواصل معهم     
ووسائل مساعدتهم علـى     ،شباعهموحاجاتهم وطرق إ  " التالميذ. "ئص نمو األطفال  زيادة فهمه لخصا  

ودراسة  ،ساليب تنميتها وأ ،واهتماماتهمحل المشكالت التي تواجههم، وتعميق خبراته بميول التالميذ         
 تـب والوسـائل التعليميـة، وتحليلهـا       والمقررات والك  ، والمواد الدراسية  االبتدائيةمناهج المدرسة   

  ).2002وهي وبيومي، والب(
  

  المعلم 2.2
  

إن المعلمين يمثلون أهم عنصر في بيئة المدرسة، ويعتبرون العصب الذي تقوم عليـه المدرسـة،                
وهناك عالقة تبادلية وارتباط وثيق بين نوعية الهيئة التدريسية، وبين نوعية المدرسة مـن حيـث                

عملية التربية وأن المنهج والتنظيم المدرسي      كفاءتها في تحقيق أهدافها، فالمعلم هو العامل المهم في          
أمام دور المعلم، فكم مـن مـنهج ال يراعـي المـستوى             أهميتها  والمختبرات والمكتبات تتضاءل    

األكاديمي والنمو النفسي للتالميذ أصبح أداة تربوية هامة وفعالة في يد معلم قدير، وكم مـن معلـم                  
رات مفككة ال قيمة لها، فالتعليم يعتمد أساساً علـى          غير كفء تحول المنهج التربوي في يده إلى خب        

وصفاته الشخصية وسماته العلمية، التي يجب أن يتـصف بهـا،            ،المعلم من ناحية مؤهالته العلمية    
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وقدرته على تجديد معلوماته باستمرار واإلطالع على  كل جديد في المجـال العلمـي والتربـوي،                
  .)2010 ،العجمي( وخصائصهم ماماتهماهتوالقدرة على تعليم التالميذ ومعرفة 

  
أن المعلم له أثر واضح على طلبته في موقفه التربوي فهو بالنـسبة لهـم               ) 1997(وقد بين عدس    

القدوة في التزود بالمعرفة وفي سلوكه واتجاهاته وقيمه، لذلك ازدادت الحاجة إلعداد المعلم وتدريبه              
  .عملية التربوية، وبناء وإعداد جيل المستقبللثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تفعيل ال

  .وبما أن المعلم عنصر في المعادلة التربوية هناك مرتكزات لتنمية المعلم المهنية
  

  :أهم مرتكزات التنمية المهنية للمعلم هي

 . إستراتيجية أساسية للتعلمباعتبارهاالتعلم مدى الحياة  -
 .لوجيات المتقدمة وشبكة المعلومات بأشكالها كافة من إمكانية التعلم عن بعد والتكنواالستفادة -
وتوفير مراكز مصادر التعلم في المدرسة لتحقيق تنمية مهنيـة           ، بتعدد مصادر المعرفة   االهتمام -

 .مستمرة
تنمية المهارات العقلية الخاصة بالتفكير الناقد واإلبتكاري، وحل المشكالت وجمـع المعلومـات              -

 . القرارات المناسبةاتخاذ وتحليلها وتصنيفها والقدرة على
 والتركيز على مفهوم الجودة الشاملة التي تتطلب تحسين مدخالت التعلـيم وعملياتـه،              االهتمام -

 من المعلم نظـراً لطبيعـة العـصر         ومخرجاته وبالتالي تحسين األداء والقيام باألدوار المطلوبة      
 .تراكم المعرفةو

 إلعداد المعلم وتنميته، سـواء فـي الكفايـات           مدخالً باعتبارهااالعتماد على منظومة الكفايات      -
 )2004 ،شحاتة وعمار(التخصصية أو المهنية أو الثقافية أو ما يتعلق بتنمية البيئة المحلية 

 
  :إعداد المعلم 1.2.2

  

إن نجاح العملية التربوية في تحقيق أهدافها يتوقف على مدى نجاح المعلم فهـو القائـد والموجـه                  "
مكتـب  " الدراسات الواردة من     أشارتلية بحكم اتصاله المباشر مع التالميذ، وكما        المباشر لهذه العم  

من تشكيل التلميذ، بينما    % 60 في  أن المعلم يمثل       إليهالمشار  ) 1989التربية العربي لدول الخليج،     
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، لذلك تعتبـر مهنـة      "من ذلك التشكيل  % 40وجدت أن بقية عناصر العملية التربوية جميعها تمثل         
وعلى هذا األساس بـرزت أهميـة        ،شءلم غاية في األهمية لما له من تأثير ودور في إعداد الن           المع

 مـن التطـورات     االستفادةتدريب المعلم قبل وأثناء الخدمة وبشكل فاعل ومستمر حتى يتمكن من            
المعرفية والتقنية والعلمية ليتمكن من تصميم إستراتيجيات التدريس المناسـبة وإكـساب التالميـذ              

  وإصـدار  واالسـتنتاج هارات التفكير العلمي وإكسابهم خبرات متنوعة من المالحظة والمقارنـة           م
  .)127ص ،2010 الحريري،( "ق الكفاءة التامة لشخصية المعلماألحكام الموضوعية ولتحقي

  
وحتى يكون المعلم قادراً على مزاولة مهنة التعليم يجب على المؤسسات  التعليمية إعداد المعلم من                

  ).2009( كما وضحها العامري أهمهادة جوانب مختلفة ع
  
 :الجانب الشخصي والنفسي -1

وأن ينظر إلى مهنة التعليم      ، التعليم  المناسب بحيث تكون شخصيته قوية وله رغبة في مهنة         االختبار
يجابية على عملـه وعالقاتـه مـع        إ آثار ستكون له    بذلكعلى أنها مهنة سامية، ألن شعور المعلم        

  .الذين يتعامل معهمتالميذه 
  
 :الجانب العلمي التخصصي -2

 ىإن المستوى العلمي للمعلم له أثر بارز في قدرته على التدريس وغزارة المادة العلمية هـي إحـد         
، وهذا ال يغني بطبيعة الحال عن حاجة المعلم إلى دورات خاصـة              بالمعلم عناصر الكفاءة الخاصة  

تى يتمكن من تدريسها بسهولة ويسر، ألنها قد تختلف عـن           في القضايا العلمية المتعلقة  بالمناهج ح      
ما تمت دراسته في الجامعة من قبل المعلم، وأيضا تزويد المعلم بأهم المراجع العلمية الالزمة للمادة                

  .التي يقوم بتدريسها
  
 :الجانب المهني الميداني -3

لصف والتعامل مع التالميذ    وهو تدريب المعلم على كيفية تنفيذ دوره كمعلم، حتى يتمكن من إدارة ا            
  . الوسائل التعليميةواستخداموتحليل المناهج والتعامل مع الكتب المدرسية واألنشطة الطالبية 
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  :مهنة التدريس 3.2
  

تعتبر مهنة التدريس مهنة ليست كغيرها من المهن مثل مهنة الطب أو التجارة أو كغيرها من المهن                 
من السلوكيات أكثر من غيرها من المهن وهي عبـارة          وتتضمن مجموعة    ،شملوهي مهنة أعم وأ   

 في أي مهنة غير مهنة      والخطأأو إجراء روتيني،     خرآعن مصطلح أكثر من مجرد وظيفة أو عمل         
التدريس يكون محدوداً وتسهل السيطرة عليه، أما مهنة التدريس يكون الخطأ فيها أكثـر جماعيـا                

رديا حتى أنه يؤثر علـى المجتمـع    قبل أن يكون ف وتصعب السيطرة عليه، ألن األثر يكون جماعيا      
  ).1998 ،سالم والحليبي (هلك
  

 واالنفعاليـة فمهنة التدريس تتسم بشمولها ومسؤوليتها في تنمية الفرد بجميع جوانبه النفسية والعقلية             
 حتى يتحقق صالح الفرد والرفعة للمجتمع، والمعلم الذي يؤمن بأهمية هذه المهنة ويؤمن بمنهج اهللا              

عليه أن يلتزم بالصدق واإلخالص في القول والعمل داخل الفصل وخارجه، ويكون معتـزا بنفـسه             
ويتخذ األنبياء والرسل قدوة في مهنة التـدريس          ، ، ويلتزم بالعدل واإلحسان   من طالبه  وال يذل أحداً  

ـ سيشعر بالراحة والرضا عن نفسه وبما يرزقه اهللا، سيكون هذا المعلم قدوة حسنة وطيبة                ذه، لتالمي
  .)1998يبي، لسالم والح (ويكون خليفة حق هللا في األرض

  

  :مفهوم التدريس 1.3.2
  

إن عملية التدريس تتطلب تفاعالً وتوجيهاً وممارسة تربوية هادفة، وهي مجموعة من األنشطة التي              
 اجتماعية يقوم بها المعلم ويتعاون مع التالميذ لتحقيق األهداف المرجوة، حيث يعتبر التدريس عملية            

 واالسـتجابة ن ومعلمين وتالميـذ لغـرض نمـو المتعلمـين           يداريإتتفاعل فيها كافة األطراف من      
لرغباتهم، والتدريس يهتم بمساعدة التالميذ حتى يتم التعرف على إمكانية ذاتهـم والتعـرف علـى                

في تنمية  خصائصهم وتعديل السلوك من خالل الخبرات التي تقدم للمتعلمين، وهي تسهم بشكل كبير              
  .)2010الحريري، (األفراد وتثقيفهم 
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 التفاعليـة يـستخدمها     اإلجراءاتبأن التدريس عبارة عن مجموعة من       ) 2006(وعرفته الفتالوي   
 والفعاليات حتى يتم إحداث تعلم في الجوانب المختلفة كالمعرفة والمهـارات            األنشطةالمعلم لتوجيه   
  . مع خصائص التالميذواالنسجامي  على أن تالئم الموقف التعليمواالتجاهات

  
تعـديالً   في شخصية التلميذ وتعديل سلوكه        نشاطاً هادفاً إلى إحداث تأثير     باعتبارهويرمي التدريس   

 المهارات وتكوين   اكتسابيساعد على النمو المتكامل، وبما أن التدريس نشاط هادف فإنه يهدف إلى             
تفاعل مشترك   و اتصالويعتبر أيضا عملية    . لتذوق القدرة على ا   واكتساب وتنمية الميول    االتجاهات

، والمتحدث يقدم وجهة نظر وينتظر من المستمع ليرد عليه ويكـون هنـاك              من المتحدث والمستمع  
 علـى   تشارك في فكرة معينة أو عمل ما، وتكون المشاركة مبنية على األخذ والعطاء وليست حكراً              

بأنه الجانـب التطبيقـي     "التدريس   )24 ص ،1999(كما عرف الحيلة    ). 2011 ،بدوي(جهة معينة   
 وأهمها، والتعليم ال يكون فعاالً، إال إذا خطط له مسبقاً، أي قد صمم بطريـق                أشكالهللتعليم، أو أحد    

منظمة ومتسلسلة، لذا فهو نشاط يهدف إلى إثارة التعلم، وتسهيل مهمة تحقيقه، والقرارات التي تـم                
 من المدرس الذي يعمل باعتباره وسيطاً في أداء موقف تربوي           ، وتوظيفها بكيفية مقصودة   استغاللها
  ."تعليمي

  
  :خصائص التدريس الجيد  2.3.2

  

  :كون له عدة خصائص منهاوحتى يتصف التدريس بالتدريس الجيد يجب أن ت
 .التعليمةأن يحقق التدريس الربط العضوي بين حاجات التالميذ وحاجات المجتمع وطبيعة المادة  •
و ريس عملية التعلم ممتعة يتفاعل التالميذ معها بإيجابية دون شـعورهم باإلحبـاط أ             ويجعل التد  •

 .الملل
 .لموقف التعليميوالتدريس الجيد يجعل المعلم أقدر على التحكم بالعناصر المختلفة المؤثرة في ا •
ـ ، بحيث يكون مالئ   حتوى التعليم ومستلزماته ومواده   ويساعد التدريس المعلم في إعادة تنظيم م       •  اًم

 ) .2000 ،سعد( لقدرات المتعلمين وحاجاتهم اًومناسب
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  : ذكروا عن التدريس الجيد انه ) 1998( سالم والحليبي أما
 وتشير هذه الخاصية إلى أهميـة تنميـة وتربيـة الحـواس             :يتدرج من المحسوس إلى المجرد     -

 . في تنفيذ عملية التعلمواستخدامهاوتدريبها 
 البدء بخبرات التلميذ وما عنده من معلومات ثم اإلنتقال          و هو : مجهولتدرج من المعلوم إلى ال    وال -

 .إلى معلومات جديدة، عندما يبدأ التلميذ بربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة
ومنها يقوم المعلم بتحليل وتوضيح المفاهيم المجردة إلـى         : التدرج من المجرد إلى غير المجرد      -

 .م بالسهولة لكي يستوعبها التالميذ مما يسهل عملية تعلمهمعناصرها األولية بحيث تتس
عندما يريد المعلم إعطاء التالميذ قاعدة علميـة أو حـسابية أو            : التدرج من األمثلة إلى القاعدة     -

لغوية عليه أن يبدأ بإعطاء األمثلة في البداية ثم الوصول بهم إلى القاعدة، ويكـون ذلـك عـن                   
 .التالميذ والوصول بهم إلى القاعدةطريق استقراء المعلومات مع 

وفيها ينتقل المعلم في تدريس من العموميات إلى الجزئيات         : التدرج من العموميات إلى الجزئيات     -
  .وهي خاصة باستنتاج الجزيئيات واألمثلة من المفاهيم المجردة

 
  : العوامل التي تؤثر في التدريس  3.3.2

  

 : هناك عوامل تؤثر في عملية التدريس منها 

وهو ما يتعلق بمدى قدرة المعلم العلمية والثقافية والتربوية والفنية ومدى قـوة عالقتـه                :لمعلما •
 .بالتالميذ وثقتهم به وطبيعة عالقته باإلدارة المدرسية وباقي المعلمين

 .وما يتعلق قدرتهم واستعداداتهم واهتماماتهم وحاجاتهم وعددهم في حجرة الدراسة : التالميذ •
 وهي مدى مالئمة الحجرة لطبيعة التالميـذ ومناسـبتها لحاجـاتهم وعمـرهم              :حجرة الدراسة  •

وعددهم، أي يجب تكون فيها مساحة كافية لتحرك التالميذ وتكون اإلنارة والتهوية فيهـا جيـدة                
 ) .2010الحريري،  (وتكون مرتبة ومنظمة وحسنة المظهروتتوفر فيها التجهيزات الالزمة 

  

  مهارات التدريس 4.3.2
  

  دريس عبارة عن مهارات وكل مهارة تتضمن عدد من المهارات الت

وهي كل ما يختص بالتخطيط والتصحيح الذي يقوم به المعلـم فـي              :أوال مهارات ما قبل التدريس    
  : منهاأمورالموقف التعليمي وهو يشمل على عدة 
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بها في عمليـة     خطوة يقوم    كأولتحديد األهداف التعليمية وهذا يتطلب من المعلم تحديد األهداف           •
التدريس فاألهداف تساعد المعلم على تحديد سيره في عملية التدريس وتحديد األهـداف يعتبـر               
المعيار الذي يقبل من خالله أداء التالميذ بعد مرورهم بالخبرات المقدمة لهم، وهي توجه سلوك               

 ).2011محمد وعبد العظيم،  (لم والمتعلم نحو ما ينبغي تحقيقهالمع

توى التعليمي ويهدف هذا التحليل إلى وصف المحتوى التعليمي وصـفا موضـوعيا             تحليل المح  •
ومنهجيا وبالتالي يؤدي هذا إلى تحديد العناصر األساسية للتعلم، وعند التحضير للدرس ينبغي أن              
يتضمن تحليالً مختصراً لمحتوى التعلم الموجود بالدرس ويحتوي محتوى التعلم جـانبين جانبـاً              

مـن مهـارات عقليـة      وجانباً مهارياً الذي يتكون      ،واالتجاهاتي يتكون من الميول     انفعالياً الذ 
  .)2011بدوي، (ومهارات أدائية 

وتتلخص ضرورة التخطيط في مساعدة المعلم أن يعرف كيف يبدأ ومـن أيـن يبـدأ                : التخطيط •
يعـود بـاألثر الـسلبي علـى        وكيف ينتهي، وبدون التخطيط يجعل إدارة الصف فاشلة، ممـا           

 ) .2009العامري، (المتعلم

 

وهي تشمل مجموعة من المهام التي يمارسها المعلم داخـل           )تنفيذ التدريس (ثانيا مهارة التدريس    
  :الحجرة الدراسية لتنفيذ الدرس، وتحتوي مهارة التدريس عدد من المهارات الفرعية منها

  

عالقـة جيـدة بـين المعلـم         الفعال جزء أساسي ومهم في بناء        االتصالحيث أن   :  الفعال االتصال
 بعدد  االتصالوالتالميذ، حيث يسمح المعلم للتالميذ بالتعبير عن الذات واإلبداع حيث تتلخص مهارة             

 :من النقاط نذكر منها
 . وذلك بتحديد األهداف المرجو تحقيقهالالالتصالتخطيط الجيد  •
 . واضحاً وموضوعياًاالتصالأن يكون  •
والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم      ، اإلصغاء لفهم ما يريد، التالميذ     ىأن يكون المعلم لديه القدرة عل      •

 .االتصالويكون لديه القدرة على تدريس التالميذ على مهارة 
 .أن يكون كل ما يقوله المعلم واضحاً ومفهوماً من قبل تالميذه •
 .ظي كان يختار التعبير اللفظي أو غير اللفلالتصالأن يختار المعلم الوسيلة المناسبة  •
 . منهااالستفادةأن يعرض المعلم أفكاره وتعليماته بشكل واضح ومتسلسل، حتى يتسنى للتالميذ  •
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الغموض أو اللجوء إلى العبارات البليغة التي ال تناسب مستوى نمـو اللغـوي              أن يتجنب المعلم     •
  .والعقلي

ار والمواضيع التـي  السؤال والمناقشة والمقصود هنا هو أن يقوم المعلم بسؤال التالميذ عن األفك    •
 )2010الحريري، ( المعلم وتوصيل المعلومة يتأكد حتى إليهاتم التطرق 

 

 الصحيحة التـي    االستجابة يمكن المعلم من إثارة الدافعية من خالل تعزيز          : إثارة الدافعية والتعزيز  
 .ميذقام بها التلميذ في الموقف التعليمي فاإلشارة إلى تلميذ ما يستثير دوافع باقي التال

  .)2011محمد وعبد العظيم،  (كون أكثر قابلية من التي ال تعززفاإلستجابة التي يجري تعزيزها ت
  

 واستقبال األجوبة من المعلم والمـتعلم وبـالعكس جـزء ال          األسئلة إن عملية طرح     :األسئلة طرح  
 تساعد المتعلم علـى     يتجزأ من العملية التعليمية وتسهم في التفاعل الفعال، أثناء تنفيذ التدريس وهي           

 بالتعلم وتساعد المعلم على مراقبة عملية التعلم وعند طرح األسئلة يجيب علـى المعلـم أن                 االلتزام
يدقق باألسئلة بحذر وإعدادها قبل شرح الدرس للحرص على تلبيتها لألهداف والتشديد على النقـاط              

  .)2008سترونغ، (لتعقيد األساسية، وتكون مالئمة لمستويات التالميذ من حيث الصعوبة وا
  

  :ثالثا تقويم مخرجات عملية التدريس

وهي المهام التي يمارسها المعلم حتى يتم التحقق من األهداف المرجوة في أثناء عمليـة التـدريس                 
  :ويندرج تحتها المهارات

ف يستخدم المعلم أساليب التقويم وأسسه وأحداثه المختلفة للتأكد من الهـد          : تقويم نتائج التدريس    -  أ
 .ومعرفة النتائج المرغوبة خالل عملية التدريس

وهو عبارة عن تمارين وأعمال يقوم بها التالميذ خارج المدرسة و هو يعتبر             : الواجب المنزلي  -  ب
عمل إضافي أو استذكار للتلميذ، ألن الواجب المنزلي يساعد التلميذ في الـتمكن مـن الـتعلم                 

ل المدرسة، ولـذلك علـى المعلمـين المتابعـة      وإتقان المعلومات التي يتم الحصول عليها داخ      
 ) .2011محمد وعبد العظيم، ( المستمر للواجب المنزلي واالنتباه
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، فهي تـدخل   ألنها تدخل في معظم طرق التدريسأن األسئلة ذات أهمية) 2007(وقد أشار قطاوي    
، وغيرها مـن    قشة وفي طريقة حل المشكالت أيضاً     مع المحاضرة و تعتبر أساسية في طريقة المنا       

حيث من الصعب أن نجد إستراتيجية لتدريس درس ما خالية من األسـئلة المتنوعـة فـي                  .الطرق
  . عمق ما تتطلبه من عمليات عقليةأهدافها وفي مستوى

  
ثمة طرق متعددة للتدريس، وهذه الطرق تشكل أساس العملية التربوية كلها، وتعتمد هـذه الطـرق                

  :األسئلة الصفية في عملية التدريس، ومن هذه الطرقعلى المعلم، وقدرته على طرح 
  

  المحاضرة 

وهي من أوائل الطرائق المستخدمة واألكثر شيوعاً في التدريس وخاصة          : مفهوم طريقة المحاضرة  
 مباشراً على المعلم في نقل المعلومات بطريقة شفهية         اعتماداًفي مجتمعاتنا العربية حيث أنها تعتمد       

نها طريقة تعتمد    المعلم من تقديم المعلومات حيث إ      النقاش والحوار إال بعد انتهاء    وال يسمح للمتعلم ب   
  .على التلقين وتستخدم هذه الطريقة لتوضيح موضوع ما أو التفسير أو سرد قصة أو العرض 

  
  :وتمتاز طريقة المحاضرة بعدة مميزات منها

 .ات مادية مثل األجهزة والوسائلأنها تعتبر طريقة اقتصادية في الوقت والجهد ال تتطلب إمكاني •
 أنها تناسب الصفوف المكتظة بالمتعلمين  •

أنها ال تحتاج إلى وقت طويل إلنجاز المادة التعليمية وخاصة المنهاج الكبيـر والمـزدحم فـي                  •
 .المواضيع

تناسب مع المتعلمين القادرين على تبني المحاضرة أو العرض النظري وخاصة الذين يكونوا في               •
 .لدراسية العلياالمراحل ا

 

  :ولكن هناك مآخذ عليها

 .أنها تؤكد وتعتمد على جهد المعلم في عرض المادة التعليمية •
 .يكون دور المتعلم في المحاضرة سلبياً ال يتيح له فرص استخدام األنشطة التعليمية •
 .أنها تركز على المهارات العقلية الدنيا كالتذكر أكثر من العمليات العقلية العليا •
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 .ا تسب الملل للمتعلمأنه •
 .ال تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وال تثير الدافعية لديهم •
 )2006الفتالوي،  (ذاتها وليس وسيلة لتطوير المتعلمأنها تعتبر المادة التعليمية غاية في حد  •

 

  طريقة حل المشكالت

 ،مساً الستخدامها في التربية   ن متح وخاصة أفالطون الذي كا    ، عند الفالسفة  اعتبارهاهذه الطريقة لها    
 حتـى يـستطيع المـتعلم تنظـيم        الختيارهـا حيث يبدأ المعلم في هذه الطريقة بطرح أسئلة تحسن          

المعلومات الموجودة لديه وربطها ببعضها وبنقدها، واستكمال الناقص فيها، واسـتخالص أحكـام             
  .منها

  
ويتضمن وضع فرضيات ثـم     )  كيف لماذا،(وأسلوب حل المشكالت يجيب عادة عن األسئلة التالية         

يقوم بتمحيص صحة هذه الفرضيات من خالل جمع وتنظيم المعلومات والتأكد من صدقها ومـدى               
 المعلم، وطريقة حل المـشكالت تمـر        أثارهمالئمتها، ثم يتخذ القرار الذي يجيب عن السؤال الذي          

 إلى مرحلـة    االنتقالستطيع  بعدة مراحل وتكون تلك المراحل متسلسلة ومنظمة حيث أن الطالب ال ي           
  ) .2002 الطيطي،(دون إتقان المرحلة التي قبلها 

  
  :طريقة المناقشة

وهي طريقة تهتم بالتفاعل بين المعلم والمتعلم ويكون للمتعلم دور إيجابي في تنفيذ األنشطة التعليمية               
مـشاركة الـصفية    فيسمح للمتعلم بطرح األسئلة وتدوين الملحوظات ويكون للمتعلم دور كبير في ال           

 من المعلم أو قد تكون من       االستفساراتويقوم المعلم بإدارة النقاش في البداية عن طريق األسئلة أو           
  .التالميذ أنفسهم حيث يكون هناك تفاعل لفظي وتبادل المواقف بين التالميذ ومعلمهم

  
  :فالمناقشة نوعان

 ها الحصول على كثير من األفكار وتأتي      أما المناقشة الحرة الهدف من     . موجهة ومناقشةمناقشة حرة   
وتكون تلك األفكار حول موضوع ما أو مشكلة معينة وال يكون            ،تلك األفكار نتيجة العصف الذهني    

  .هناك تدخل من أحد للسيطرة على المناقشة أو توجيهها



 

23 
 

23

والمناقشة الموجهة تهدف إلى الوصول إلى األفكار والمعلومات عـن طريـق المتعلمـين، وتلـك                
  . )2005جابر، (مناقشة تركز على موضوع معين من أجل الوصول إلى قرار ال
  

  :المبادئ العامة لطريقة المناقشة

  هناك مبادئ عامة على المعلم مراعاتها لكي تحقق طريقة المناقشة أهداف عملية التعلم
 .وضوح أهداف المناقشة -
 .وضوح األسئلة المطروحة -
 . المتعلمينمالئمة األسئلة لموضوع التعلم وخصائص -
 . لزمن النشاط أو الحصة الدراسيةمالئمة األسئلة واألنشطة -
  .خلو األسئلة من األخطاء اللغوية والعلمية -
 .تدرج األسئلة وتسلسلها على نحو منطقي حسب طبيعة الموضوع -
 .تدرج األسئلة من السهل إلى الصعب -
 .إتاحة المجال للمتعلمين للنقاش والحوار -
 .ا بشكل فعال من قبل المعلمضبط المناقشة وتنظيمه -
ربط موضوع التعلم والنقاش بحاجات المتعلمين والمسائل الحياتية توفر عناصر التقبل واالحترام             -

  .والدعم والتعزيز
  .ضمان المشاركة اإليجابية من قبل جميع المتعلمين -
 ).92 ص2007زغول والمحاميد،  (كون قابالً للمناقشةتكييف موضوع الدرس لي -

  
 ألهمية طريقة المناقشة في عملية التدريس، ووجوب وضوح أهداف المناقـشة وارتباطهـا              ونظراً

ال يستطيع أحد تجاهل الدور الذي تقوم به األسئلة فـي            )1985(أشار حمدان   كما  باألسئلة الصفية،   
 نـشاط التعليمـي،   التربية الصفية، حيث تعتبر وسيلة هامة لتهيئة مرحلة التعلم وبدئها، كما ترعى ال            

  . وترفع من فعاليته
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  :مفهوم األسئلة 4.2
  

األسئلة التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة ال تهدف إلى مجرد إعطاء معلومات فحسب،               
بل إنها في كثير من األحيان تدعو إلى التأمل والتدبر بحيث يصل المخاطب في نهاية المطاف إلـى                  

لك األسئلة ليست أسئلة تأهيلية غير واقعية بل موصولة         فهم الموضوع أو المشكلة المطروحة، وأن ت      
تمـد علـى خبـرات      ليهـا تع  باألمور واألشياء التي يصادفها المخاطبون في بيئتهم، واإلجابـة ع         

  ). 1996 ،آل حسين(المخاطبين
  

 بين المعلم والمتعلم من حيث الوقوف على معرفة         لالتصالالسؤال له أهمية كبيرة فهو وسيلة فاعلة        
 إلى الهدف الذي يليـه وتثبيـت        االنتقالة، طريق طرح األسئلة والتأكيد من تحقق الهدف قبل          الطلب

المعلومات وتعليمهم كيفية التفكير بطريقة إبتكارية، وطرح األسئلة في نهاية الدرس، بهدف مـا إذا               
  . )2007،غزالت (كان التالميذ حققوا األهداف المتوخاة في الدرس أم ال

  
ي الموقف التعليمي باختالف الغرض المراد تحقيقه من خالله، فالسؤال في بدايـة             والسؤال يختلف ف  

معرفة استعداد الطلبة والتعلم القبلي وإثـارة انتبـاه         : الموقف التعليمي يسعى لتحقيق أغراض منها     
الطلبة وتشويقهم لموضوع الدرس وحفظ النظام، ويختلف عن السؤال في وسط الحصة الذي يسعى              

رات بنائية لدى المتعلم الستيعابها، فتكون خبرة مخططة ومستهدفة، فالسؤال الذي يهدف            إلى بناء خب  
إلى إتاحة الفرصة للمتعلم بأن ينخرط في التفكير عالي المستوى في حل المشكالت وطـرح اآلراء                

ي  في الخبرات، حيث تلعب نوعية األسئلة في مراحل بداية الموقف التعليم           واالنغماس االنتباهوزيادة  
أو في وسطه أو في نهايته التي تسعى لتحقيقها من أجل إيجاد مخرجات تعليمية هادفة مـن خـالل                   

  .)2007غزالت، (العملية التدريسية 
  

واألسئلة الصفية من الوسائل المهمة في العملية التعليمية التي تعمل على تنشيط المعلومات فـي               
  ).1991 ،حادر. (الةذهن المتعلم واسترجاعها، واإلفادة منها بطريقة فع
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أن السؤال التعليمي عبارة عن مثير يستدعي رد فعل من المتعلم أو            ) 2005(وزة  رفي حين عرفه د   
، ثـم اسـترجاع      المادة التعليمية التي بين يديه     فحصب من المتعلم قدرا من التفكير و       ويتطل استجابة

  . صحيح المعلومات المخزونة في ذاكرته بطريقة تساعده على اإلجابة بشكل
  

وقد ذهب بعض المربين إلى أن األسئلة الجيدة تعني التدريس الجيد، فمهارات األسئلة تكمـن فـي                 
طالـب،  التدريس الفعال، إذ نجد في األسئلة المنفذ إلى الفكر الحي نتمكن بها من شحذ الخيال عند ال                

  . )2003ريان، (ننا نتخذها حافزاً للعمل وإثارة التفكير لديه، كما أ
  

  : مهارة طرح األسئلة 1.4.2
  

تعد مهارة طرح األسئلة بمستوياتها المختلفة كأسئلة إبداء الرأي المفتوحة، واألسئلة التي ليس لهـا               
اً علـى اسـتخدامها     جواب محدد، وطرح أسئلة تتطلب التفكير التي يتوقع من المعلم أن يكون قادر            

  ). 1983مرعي،  (بكفاءة وفعالية
  
رد على أداء أنواع من المهام بكفاءة أكبر من المعتاد، ويمكن تحديد مفهـوم              قدرة الف : وتعرف بأنها "

المهارة على القدرة المكتسبة التي تمكن الفرد من إنجاز ما توكل إليه من أعمـال بكفـاءة وإتقـان                   
بأقصر وقت ممكن وأقل جهد وعائد أوفر، وأيضاً تشير المهارة إلى المستوى الكفاية التي حـصل                 

زيتـون،  ("قان واالقتصاد في الجهد المبذول    للقيام بعملية معينة بدرجة من السرعة واإلت      عليها الفرد   
  ). 107، ص1996

  
ولهذا تعد المهارة طرح األسئلة الصفية مهارة مهمة في عملية التدريس، ويحتاج إتقانها إلى معرفة،               

ر كفاءة المعلم   وتظه). 1996أبو لبدة وآخرون،     (رسة عملية وتدريب مكثف على طرحها     وإلى مما 
لتالميذ مـن تحديـد المطلـوب فيهـا         ، ليتمكن ا  أساليب توجيهها عندما يتمكن من صياغة األسئلة و     

معلم داخـل   وفي بعض الدراسات وضحت أن أربعة أخماس الوقت يقضيه ال          . بنجاح اإلجابة عليها و
 التالميذ فـي    وعن طريق األسئلة يمكن تقويم مدى نجاح       .اإلجابة عنها ، و الصف في توجيه األسئلة   

  ).1997 ،إبراهيم( األهداف التربوية للتعلم إلىالوصول 
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وبهذا عندما تكون األسئلة واضحة مناسبة في صياغتها واستعمالها بقدر ما يتوفر للمعلم وتالميـذه               
وتربية صفية غنية نشطة وتتمثل آثارها فقط في إنتاج تعلم كمي مرتفع، بل جعل هذا التعلم ممتـع،                  

. ية الميول والمشاعر اإلنسانية لمجتمع الصف وتوجيهها لمزيد من التعاون بين أفراده           وكذلك في تنم  
  ). 1985حمدان، (
  

  .، إذا أجاده المعلم أجاد عملية التدريس كلها إن طرح األسئلة فن
  ) 2008 ، ونبهان2003 ، وريان2009 وأبو شعير وغباري، 2009 سعيد والبلوشي،(حيث أشار كل من 

  
  :ح األسئلة الصفية تتضمن مجموعة من المهارات الفرعيةأن مهارة طر

صياغة المعلم أسئلة بحيث تكون توقعات إجابتها واضحة للتالميـذ، أي أن            : الصياغة والوضوح  . 1
 . األسئلة مصاغة بطريقة واضحة تجعل الطلبة قادرين على اإلجابة عليها

 ونوعيـة الطلبـة ومـستواهم       يكيف المعلم األسئلة التي يطرحها حسب مستوى      : تكييف األسئلة  . 2
 .حيث تفي بالحاجات الفردية للطلبةأي يجب أن تكون األسئلة مفهومة ب.  اللغوي

يستخدم المعلم األسئلة بشكل متسلسل ومتتابع كما أنه يسأل أسئلة وفقاً لنمط مرتب             : تتابع األسئلة  . 3
  واضحة هادفة في طرح األسئلة إستراتيجيةيدل على 

ين األسئلة التجميعية واألسئلة التشعبية، وأن يستخدم المعلـم أسـئلة ذات            أن يوازن ب  : الموازنة . 4
أي أن يضع المعلم في اعتباره الغرض الذي يريد من          . مستويات مناسبة لتحقيق أهداف التدريس    

 .الصف أن يحققه 
يوجه المعلم أسئلة تثير أكبر عدد من الطلبة للمشاركة، كما يعمل على تشجيعهم             : مشاركة الطلبة  . 5

على المشاركة في اإلجابة من خالل إتاحة الفرصـة للجميـع إجابـاتهم وتوضـيحها ودعمهـا        
 إلـى ألن ذلك يؤدي     ،آخرين طلبة   إلى التي تمت إجابتها أوالً      األسئلةكأن يوجه المعلم    .وتوسيعها

 .تشجيع التفاعل بين الطالب 
ابة الطلبة وال سيما خالل      بعد طرح السؤال وبعد إج     االنتظاريستعمل المعلم زمن    : االنتظارزمن   . 6

ثوان على األقل بعد طرح األسئلة الصفية لكي يـسمح للتالميـذ            ) 3(المناقشات، ويتوقف المعلم    
 . بالتفكير، ويتوقف المعلم فترة بعد تلقي اإلجابة األولية ليشجع التالميذ على التعليق المستمر
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قاش والحوار ويقوم المعلـم بطـرح       و ذلك أثناء الن    ، التالميذ إجاباتيسبر غور   :  سابرة إجابات . 7
  متسلسلة بناء على إجابات الطلبة وذلك إلكمال إجاباتهم وتوضيحها ودعمها وتوسيعها أسئلة

يشجع المعلم الطلبة على طرح األسئلة التي لها صلة بموضع الـدرس، ويجعـل              :  الطلبة أسئلة . 8
 .قدرة على التفكير بعيد عن الجمودالطالب لديه ال

 

  :ألسئلة الشفوية في العملية التعليميةأهمية ا 2.4.2
  

تحظى األسئلة الشفوية في العملية التعليمية بأهمية بالغة، ألنه يحفز الطلبة على التفكير في المـادة                
المدرسة، ويرفع من مستوى الدافعية لديهم، ويحثهم على استرجاع المعلومات في الوقت المناسـب              

  ). 2003الجالد،  (م عند الطلبةمن حصول عملية التعلويساعد على التأكد 
  

  ون أن المعلم إذا أراد أن يصبح لديه القدرة والكفاءة العاليـة، عليـه أن يهـتم                 حيث يشير التربوي
بصياغة األسئلة وتطويرها وتطبيقها داخل الحجرة الصفية، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة التـي             

حيث تعد األسئلة الصفية من أهم الوسـائل        . تيتؤكد على ضرورة مساعدة التالميذ على التعلم الذا       
  ). 1999 ،أبو كف (نمية المبادرة لديهمالفاعلة في ت

  
 األسئلة جزءاً من العملية التعليمية، فاألسئلة فن وأداة في يد المعلم الماهر، وتخدم              استخدامكما يعد   

 على طرح األسئلة، وتستخدم     أغراضاً تعليمية متنوعة، واألسئلة الجيدة تثير التفكير، وتشجع التلميذ        
  ). 1991عامر،  (ألفكارمقياساً للتأكد من مدى صحة ا

  
وتُمثل األسئلة بالنسبة للمعلم األداة التي يمكنه بوساطتها الوقوف على ما يمتلكه الطلبة من حقـائق                
 ومعلومات، ألن من شأن أسئلة المعلم المتتابعة وأجوبة الطلبة عنها، والعمل علـى تـوفير تغذيـة      

راجعة للمعلم يمكنه اإلفادة منها في مراجعة األهداف التي حددها، وطرق وأساليب التدريس التـي               
وظفها، فيعدلها في ضوء متطلبات الموقف التعليمي، ومن ناحية أخرى تـوفر األسـئلة الـشفوية                

للطلبـة  فرصاً عديدة لتطوير القدرات اللغوية عند الطلبة، وذلك عندما يقوم المعلم بتوجيه السؤال              
بشكل عام، وبعدها يتبرع أحدهم باإلجابة عنه، وتقدم اإلجابة أمام الجميع باستخدام لغـة واضـحة                
المفردات، وصوت مسموع فلهذا الموقف دالالت واضحة على تطور القـدرات اللغويـة للطلبـة               
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 الصف  وتمثل األسئلة الشفوية همزة الوصل التي تربط بين األساليب العملية الممارسة داخل غرفة            
والمخرجات التعليمية المتوقعة، وفي ضوء هذه العالقة تعتبر األسئلة الشفوية من أفضل الوسـائل              

  ). 2007غزاالت،  (تنمية التفكير السليم لدى الطلبةالتي يمكن للمعلمين من استخدامها ل
  

فهي توجـه   ويعزى االستخدام المكثف لألسئلة الشفوية، إلى تعدد وظائفها خالل الموقف التعليمي،            
في بداية الحصة إلثارة اهتمام الطلبة وحثهم على التعلم، والتمهيد للدرس الجديد، وذلك بـالتعرف               
إلى الخبرات السابقة الموجودة لدى هؤالء الطلبة، وربطها بالخبرات الحالية، أما أثناء التـدريس،              

لدراسية، بـصورة تتفـق     فتوظف األسئلة الشفوية إلحداث التعلم المطلوب من خالل تناول المادة ا          
لى األفكار  وتتسلسل األفكار التي يتضمنها الدرس في حين تطرح األسئلة في نهاية الدرس للتأكيد ع             

  ). 1Wilen, 200 (التي يضمها هذا الدرس
  

لذا يجـب أن     . النقاش و الحوار وتنمية التفكير     وبما أن مهارة طرح األسئلة الصفية من أهم وسائل        
  ) . 2005 ،خطايبة(ها لكي يؤدي دوره بكفاءة طرح األسئلة الصفية وأن يتقنيتعلم المعلم مهارة 

  
  : أنه يمكن تحديد أهمية األسئلة الصفية فيما يلي) 2003(ويشير ريان 

 الطلبة بموضوع التعلم، واستثارة دافعيتهم له وضمان استمرار هذه الدافعية طـوال             اهتمامإثارة   •
 . فعاليات الحصة الصفية

ت السابقة التي سبق وأن تعلمها الطالب بالخبرات الجديدة التي يتناولهـا موضـوع              ربط الخبرا  •
 . التعلم

تنمية التفكير عند المتعلم بما تثيره األسئلة الصفية من مشكالت تطالبه بالتفكير فيهـا ومحاولـة                 •
 . إيجاد الحلول المناسبة لها

  
الروحيـة  لجـسمية والعقليـة و     تستوعب جميع جوانب شخصية الطالب ا      األسئلةويفضل أن تكون    

  .النفسيةو
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  : الطلبة على طرح األسئلة الصفيةاستثارت 3.4.2
  

  :على طرح األسئلة  تحفيز الطلبةإلىهناك عوامل تؤدي 

وهنا يعمل المعلم على تشجيع الطالب على المشاركة اإليجابيـة ألن المـشاركة             : أوالً التشجيع  •
 و طـرح    اآلراءشرك الطالب في المناقشة وتبادل      عمل فضولي داخلي يحتاج من المعلم جهد لي       

 أن يطرحـوا أسـئلة عـن        إلىاألسئلة ويزودهم بالفرص لالزمة للكالم واالستكشاف مما يؤدي         
  .مشكلة معينة تصادفهم 

 وهي األسئلة التي يطرحها المعلم تعتبر نموذجاً وبذالك ينبغي تعريـف الطـالب              :ثانياً النمذجة  •
ويـسمح لطـالب   .  التي تحفز تفكير الطـالب األسئلةة  ويضع المعلم  الجيداألسئلةبكيفية طرح  

   .األسئلةبالمشاركة في وضع 
 ، أفكاره بعيد عن الرهبـة أو النقـد         عندما يشعر الطالب بالحرية بالمشاركة في      :ثالثاً جو الصف   •

  .يستطيع أن يطرح األسئلة وحتي يبتكر أسئلة جديدة 
لة حول موضوع ما قاموا بدراسـته       م من الطلبة طرح أسئ     ويمكن أن يطلب المعل    :رابعاً التقويم  •

 ) .2005 ،خطايبة(ئلة باألهداف التي وضعها يقوم المعلم بمقارنة هذه األسو

 

  :أهداف المعلم من طرح األسئلة الصفية  4.4.2

 . مشاركة المتعلميناستثارة -
 .البدء بمراجعة المادة التي تمت دراستها في السابق -
 .شخيص قدرات المتعلمتهدف األسئلة إلى ت -
 .تقويم استعداد المتعلم لمهمة تعليمية -
 .معرفة المتعلمين الذين لديهم خبرة بالموضوع الذي يقدمه المعلم -
 . المتعلماهتماميقوم المعلم بطرح األسئلة إلثارة  -
 .عند طرح األسئلة يعرف المعلم قدرات المتعلمين وبالتالي يسعى لتنميتها لديهم -
 . من التعلمطرح األسئلة يزيد -
 األهدافوضوح مدى تحقق  -

 .)7، ص2003، العقيل(ضبط سلوك المتعلم طرح األسئلة يؤدي إلى ضبط النظام و -
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 يضمن المدرس تفاعـل     فيها ،لية تواصلية بين المدرس والطالب     عم األسئلةوترى الباحثة أن طرح     
 .الطالب الصفي

 

  :يجب على المعلم تحاشي األنواع التالية من األسئلة

 .أي التي تشمل على سؤالين أو أكثر في الوقت نفسه: سئلة المزدوجةاأل •
األسئلة المختصرة أكثر مما يجب حيث يؤدي حذف بعض التحديدات بهـا إلـى جعلهـا غيـر                   •

 .واضحة
 ينتظـر  األسئلةحيث تكون هذه األسئلة قليلة القيمة ألن المعلم الذي يطرح تلك            : أسئلة نعم أو ال    •

 .يجابية االاإلجابةمن التالميذ 
 . صحيحةإجابةوهي األسئلة التي يكون لها أكثر من : األسئلة الملتبسة •
 .مي للتالميذ باإلجابةراألسئلة اإليجابية وهي األسئلة التي ت •
األسئلة المركزة حول المعلم بل يجب أن تكون بصيغة الجمع وليس المفرد مثل ماذا افعـل بـل                   •

 .ماذا تفعل
جابات الجماعية ال تساعد المتعلم على معرفة من أجـاب إجابـة            تجنب األسئلة الجماعية ألن اإل     •

     صحيحة ومن أجاب إجابة خاطئة وبالتالي قـد ال تـصل إلـيهم المعلومـة بـشكلها الـصحيح               
 ).2011بدوي، (

 

  :تحديد نظام التمارين داخل الصف

  :يمكن تقسيم التمارين حسب الهدف منها،  إلى األقسام التالية

 .هي تمارين تساعد المتعلم بمراجعة موضوع ما سبق دراستهو: تمارين مراجعة •
 .ويعطيها المعلم للتالميذ بهدف التمهيد لدراسة موضوع جديد: تمارين تمهيدية •
  .والهدف منها تدريب المتعلم على إتقان جزء سبق شرحه: تمارين تدريبية •
  . وإمكانية تطبيقهايهملوتهدف إلى مدى فهم المتعلم للمعلومات المقدمة إ: تمارين تطبيقية •
  .وهي تهدف إلى تلخيص الموضوع ككل وتلخيص أهم عناصر الدرس: تمارين تلخيصية •
  .تمارني تشخيصية والهدف منها تشخيص صعوبات التعلم ومعرفة األخطاء التي يقع فيها المتعلم •
           األخطـاء ونقـاط الـضعف فـي الـتعلم          وهي تهدف إلـى تقـويم وعـالج       : تمارين عالجية  •

  ) .2011دوي، ب(
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  :تصنيف األسئلة الصفية 5.4.2

  : تصنف األسئلة ضمن فئات متنوعة منها
  :تصنيف األسئلة بحسب اإلجابة المتوقعة لها وهي نوعان: أوالً 1.5.4.2

 ). نهاية مغلقة(أسئلة محددة اإلجابة   . أ

ق تعتمـد   وهي األسئلة التي ال تتحمل إال إجابة صحيحة متفق عليها، وقد يصاغ الجواب بعدة طر              
  . على قدرة التلميذ اللغوية وخبرته في موضوع السؤال

  
وهي األسئلة التي يكون لها أكثر من إجابـة صـحيحة واحـدة، أو              : األسئلة مفتوحة اإلجابة   .  ب

تستدعي معلومات أوسع وأعمق مما هو متوفر في الكتاب المـدروس، وهـذا يتـيح فرصـة               
دع للمعلومات في درس العلـوم مـن خـالل           المب االستعمالللتالميذ كي يطوروا قدراتهم في      

 المعلومات للتوصل إلى اإلجابة المحتملـة  استعمالالتفكير في بدائل متعددة وطرق متنوعة في     
أنها تفيد في عملية    للسؤال المطروح، وتعد إجابات الطلبة في هذا النوع من األسئلة مقبولة كما             

 ). 2009د والبلوشي، يسع (الوصف الذهني

  
 الذي تهدف إليه، وهي سلسلة من األسئلة تعقـب          حسب نوع السبر  تصنيف األسئلة   : انياًث 2.5.4.2

اإلجابة األولية للطالب يكون هذه اإلجابة سطحية، أو غير صحيحة، أو تحتاج إلى توضيح أو               
تأكيد أو تركيز، وتؤدي هذه األسئلة إلى توليد المزيد من المعلومات أو توضـيح بعـضها، أو                 

  . عضها اآلخر، أو إرجاع المناقشة لعامة الطالب في حجرة الصفالتركيز على ب
  

  :نوعية السبر الذي تهدف إليه خمسة أنواع األسئلة حسبوتصنف 

وهي سلسلة من األسئلة التي يطرحها المعلم على الطالب نفسه عنـدما            : األسئلة السابرة التشجيعية  
من أجل تشجيعه وقيادته نحـو اإلجابـة        يعطي إجابة خاطئة عن سؤال ال يتمكن من اإلجابة، وذلك           

الصحيحة من خالل هذه السلسلة المتتابعة والمتدرجة من األسئلة، وتكـون هـذه األسـئلة بمثابـة                 
 . تلميحات أو إشارات تقود الطالب نحو الجواب الصحيح للسؤال الذي طرح أوالً
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االً أو مجموعة من األسـئلة      وفي هذا النوع من السبر يطرح المعلم سؤ       : األسئلة السابرة التركيزية  
تركز على الطالب نفسه كرد فعل إلجابة صحيحة من أجل تأكيدها بموضوع آخر أو بدرس آخـر،                 

 . أو لربط جزيئات مختلفة للخروج بتعميم مشترك

  

وفي هذا النوع من السبر يطرح المعلم سؤاالً أو مجموعة من األسئلة            : األسئلة السابرة التوضيحية  
ه وذلك بناءاً على اإلجابة أولية غير تامة لسؤال سابق لتوضيح الجزء الصحيح من              على الطالب نفس  

 . اإلجابة وتوجيه الطالب نحو اإلجابة التامة بإضافة معلومات توضيحية جديدة للمعلومات األولية

 
بة يظهر السبر التبريري عندما يطرح المعلم سؤاالً ويعطي الطالب اإلجا         : األسئلة السابرة التبريرية  

من نوع ما صحيحة كانت أم خاطئة، فيعقب المعلم لطرح سؤاالً على الطالب الذي أعطى اإلجابـة                 
ليقدم مسوغات لهذه اإلجابة، وعندها يكشف المعلم ما إذا كان لدى الطالب فهـم خـاطئ أو سـليم                   

 . يتصرف في ضوء ذلك الفهم الخاطئ أو تأكيد الفهم السليم بالمدح والثناء

 
وهي نمط من األسئلة يحولها المعلم من طالب عجز عن تقـديم إجابـات             :رة المحولة  الساب األسئلة

لسؤال من سلسة األسئلة السابرة أياً كان نوعها إلى طالب آخر يستطيع تقديم اإلجابة الصحيحة لهذا                
 بل عن طريق تحويلـه إلـى        السؤال، وذلك دون اللجوء إلى ذكر أو طرح السؤال بصيغته العادية          

 ). 2008نبهان،  (طالب آخر

 

 يصعب قياسها األسئلةوتلك المستوى من :  حسب المستوى االنفعالياألسئلةتصنيف  3.5.4.2
   :وفي ما يلي التصنيف .طريقة لقياس المستوى هي المالحظة وأفضل مرتبطة بالنفس ألنها

  ومنها : أو التقبلاالستقبالأوالً  

  .الوعي  
  .االستقبالشعور بالرغبة في   
  .هنتبااال 
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  ومنها  : االستجابةثانياً 

  .االستجابةاإلذعان في  
  .االستجابةالرغبة في  
  .االستجابةالرضا في  

  

  :ثالثاً تقدير القيمة

  .قبول القيمة 
 . بالقيمةاللتزاما 

 

  :التنظيم القيمي رابعاً
  .مياًيإعطاء القيمة تصوراً مفاه  
  .تنظيم نسق قيمي  

  

  : بالقيمةاإلنصافخامساً 

  .ةبني القيمت  
  .)236، ص2005 ،خطايبة( تفحص القيمة   

 

  :تصنيف األسئلة حسب تصنيف بلوم لألهداف في المجال المعرفي 4.5.4.2

وهي قياس القدرة على تذكر واسترجاع المبادئ والتعريفات والمفـاهيم          : أسئلة مستوى التذكر   . 1
 . والمصطلحات، وتدعو هذه األسئلة الطالب أن يقدم دليالً على ما تذكره

يتعلق بمدى فهم المادة التي تم تذكرها ويقيس هذا النوع قدرة           : ئلة مستوى الفهم واالستيعاب   أس . 2
 . الطالب على التعبير عن المعارف أو المعلومات التي يعرفها، أو تفسيرها بلغته الخاصة

هذا المستوى يقيس قدرة المتعلم على استخدام معلوماته في سياق جديد           : أسئلة مستوى التطبيق   . 3
 .  مشكلة ما، أو إلجابة أسئلة أو ألداء مهمات أخرى ويستعمل المعلومة التي يعرفهالحل

هذا المستوى يتطلب من الطالب أن يـشخص المـادة ويقـسمها إلـى              : أسئلة مستوى التحليل   . 4
 .عناصرها، مركزاً على العالقة الموجودة بين هذه األجزاء

 أن يقوم بتنظـيم المعلومـات التـي         هذا المستوى يتطلب من الطالب    : أسئلة مستوى التركيب   . 5
 .اكتسبها وتوليد نتائج جديدة مبنية على ما تم تعلمه في السابق
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تستدعي هذا النوع أن يصدر الطالب حكماً على شيء ما فـي ضـوء              : أسئلة مستوى التقويم   . 6
 ). 2008غانم و أبو شعيرة،  ( ما وفق معايير داخلية أو خارجيةعرض
 

   :األسئلة الصفية على النحو التاليGuilford رود حيث صنيف جوي جيلف 5.5.4.2
 :أسئلة التعرف واإلدراك و التميز  . 1

  .وهي تتمثل في قدرة الطالب على التعرف على األشياء و المواد و تميز بعضها عن بعض 
 :أسئلة التذكر . 2

 ألن كل   يمكن أن تتم أي عملية عقلية      وتأتي عملية التذكر بعد عملية التعرف مباشرة و من دونها ال          
، أو معلومـات أو تفاصـيل       قمثل الحقـائ   ،سان يحتاج في البداية إلى التذكر     ما يحدث في عقل اإلن    

  .موضوع ما 
 :)ألسئلة التقريبية أو التجميعيةا(أسئلة التفكير المركز  . 3

تتطلب تلك األسئلة من الطالب إعطاء إجابة صحيحة وافية تنبع من معلومـات وحقـائق معروفـة                 
 النتائج  إلى األسباب والعلل والوصول     الكتشاف يفكر تفكير ناقد وتحليل المعلومات       وعلى الطالب أن  

يمكن استغالل هذا النوع من األسئلة في حاالت التلخيص وترجمة المادة التعليمية من             والتعميمات و 
وينظر  وقد يكون ممكنا توقع استجابت الطالب مسبقا       .في حاالت التوضيح أو الشرح      و لغة   إلىلغة  
  .ذا المستوى التحليل في تصنيف بلوم ه
 ) :األسئلة التشعيبية(أسئلة التفكير المتشعب  . 4

ويقصد من هذه األسئلة هو جعل الطالب أن يتنبأ و يحل مشكالت حياته و يكون لديه القدرة على أن                   
وى أعلـى   يحكم على المعلومات واألفكار ضمن معاير داخلية و خارجية و بهذا يعتبر هذا المـست              

وينظر هذا المستوى التركيب      الطالب مسبقا  يمكن توقع استجابة   ، وبذالك ال  ى من التفكير الناقد   مستو
  .في تصنيف بلوم 

 :أسئلة التقييم . 5

وهو في أعلى سلم التفكير وفق تصنيف جلفورد وفي هذا المستوى يكون الطالب لديه القـدرة فـي                  
صحة المعلومات ويقـوم الطالـب       وكشف مدى    اختيارهاالحكم العقالني بخصوص قيمة األشياء و     

  .) 2007 ،قطاوي(يمتها العامة أو السلوكية بمواءمة األشياء والحكم بق
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  :في دراسته إلى عدة تصنيفات وهي) 2007(وقد صنفها غزاالت  6.5.4.2

 وهي األسئلة التي تطرح في بداية الحـصة لمعرفـة الخبـرات الـسابقة               :األسئلة التمهيدية : أوالً
  .  الطلبة وجذب انتباههم وتشويقهمالموجودة لدى

وهي األسئلة التي تثير تفكير لطلبة وترفع من مستوى التفكير لديهم لحـل             : األسئلة التفكيرية : ثانياً
  . المشكالت وطرح اآلراء وتحقيق الغايات

ابـة  وهي سلسلة من األسئلة التي تعقب اإلجابة األولية للمطالب وتحتاج اإلج : األسئلة السابرة : ثالثاً
  .  وهي تعمل على توليد األفكار ورفع مستوى التفكير لدى الطلبة،تبريرا أو توضيحا أو تركيزا

وهي األسئلة البنائية وتكون المعرفة عند الطالب خالل الحصة الدراسـية           : األسئلة التكوينية  :رابعاً
  .وفيها يتم تنمية اتجاهات الطلبة

تي يطرحها المعلم حتى يتم تلخيص الدرس والتعرف على         وهي األسئلة ال  :  خامساً األسئلة الختامية  
  . الناتج التعليمي لدى الطالب ومدى تحقق األهداف التعليمية وهي تطرح في نهاية الحصة

  
وفي ضوء ما عرض، ونظراً ألهمية الدور الذي يقوم به معلم المرحلة األساسـية وألهميـة هـذه                  

لمين واكتسابهم المهارات الالزمة لتمكنهم من ممارسـة        المرحلة التي يقوم بتدريسها، فإن إعداد المع      
مهنتهم والسعي لرفع مستوى أدائهم في مهارة طرح األسئلة الصفية كل ذلك أصبح ضرورة ملحـة                

  : في هذه األيام لعدة أسباب منها
ألن السؤال يشكل نصف العلم، فالمعلم عندما يطرح السؤال يحاول االطمئنان على مـا مـدى                 

 . الب للمادة العلمية والموضوع المطروح للبحثاستيعاب الط

ألن طرح األسئلة على الطلبة يثير في أنفسهم الرغبة في التفاعل الصفي مـع المعلـم، وفـي                   
 .الوقت ذاته تبادل األسئلة معه، فتصبح عملية األسئلة ليست حكراً على المعلم وحده

وارية متبادلة بين المعلم والطالـب،      إن األسئلة من المعلم والطالب في آن واحد تشكل عملية ح           
وبين الطالب والمعلم من جهة أخرى مما ينشط عقل الطالب، ويساعد في فهم المـادة العلميـة                 

 . المدروسة
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  :الدراسات السابقة  5.2
  

ستتناول الباحثة الدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة، وهو إدراكات معلمي المرحلة األساسـية             
  .مهارة طرح األسئلة الصفيةلظة رام اهللا والبيرة في محافالدنيا 

  

  :وقد سارت الباحثة في ترتيب الدراسات السابقة على النحو التالي
 .التدرج الزمني من القديم إلى الحديث . 1
 .باللغة العربية ثم الدراسات باللغة اإلنجليزية  عرض الدراسات . 2

  

  ): الدراسات باللغة العربية(
  

سة تهدف إلى التعرف إلى مستويات األسئلة الصفية الشائع استخدامها           درا )1988( عصفور   أجرى
ة الدراسة من    بمدارس وكالة الغوث في األردن وتكونت عين       اإلعداديةعند معلمي التاريخ للصفوف     

، واستخدمت إستبانة لتـصنيف األسـئلة       طبقيةختيارها بطريقة العشوائية ال   ، تم ا  معلماً ومعلمة ) 45(
درساً وأظهرت النتائج  أن معظـم أسـئلة         ) 90(، خالل   لتي يطرحها المعلمون  تصنيف بلوم ا  وفق  

من %) 94.7(المعلمين تنتمي إلى أدنى مستويات المجال المعرفي في تصنيف بلوم إذ بلغت نسبتها              
أما %) 11.3 (واالستيعابومستوى الفهم   %) 83.4(مستوى المعرفة أو التذكر بلغ      . أسئلة المعلمين 
  %) .5.3(يا بلغت المستويات العل

  
 دراسة تهدف إلى التعرف إلى واقع استخدام األسـئلة الـصفية فـي مـادة       )1989(سلوم  وأجرى  

 في مدارس مدينة دمشق وذلك عن طريق حساب النسب المئوية لهـذه             اإلعداديةالجغرافيا للمرحلة   
فيـا فـي    ة الجغرا األسئلة ومقارنتها بالنسب المئوية للمستويات المعرفية الواردة ضمن أهداف مـاد          

تصنيف بلـوم وتـصنيف     (، وفق   حليل أسئلة معلمي مادة الجغرافيا    ، وتم ت  المرحلة اإلعدادية بسوريا  
، مـن معلمـي   ن وقد اختيرت عينة عـشوائية ممثلـة  بعد إجراء عملية توفيق بين التصنيفي    ) ساندر

،  مدرسـة ) 31( في   معلماً) 36(، وبلغ عددهم     الرسمية في مدنية دمشق    اإلعداديةالجغرافيا بمدارس   
، وأظهرت   باستخدام بطاقة المالحظة المعدة    ، وبعد ذلك فرغت   وجرى تسجيل حصة صفية لكل معلم     
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النتائج مدى التركيز على المستويات المعرفية الدنيا واإلهمـال الواضـح لألسـئلة الـشفوية مـن                 
  . التقويمألسئلة ح، والتهميش الواضستويات العليا المتمثلة بالتطبيق، والتحليل، والتركيبالم
  

 دراسة هدفت الكشف عن مستويات األسئلة الصفية، التي يستعملها معلمـو            )1989(غنيم  وأجرت  
معلماً ومعلمة من معلمـي     ) 64( العليا في مادة العلوم وتكونت عينة الدراسة من          االبتدائيةالمرحلة  

 اسـتخدام اسـتبانة     مادة العلوم في مدارس وكالة الغوث، وسجلت حصة واحدة لكل معلـم، وتـم             
) Sandier(لتصنيف األسئلة وفق المستويات المعرفية التي تبنتها اعتماداً على تـصنيف سـاندر              

  المعرفة والتذكر، لألسئلة، وأظهرت النتائج أن نمط األسئلة األكثر شيوعاً لدى المعلمين كان أسئلة             
أسئلة ضمن مـستوى التركيـب أو       تليها أسئلة الشرح والتفسير، ثم التحليل والتطبيق ولم توجد أي           

  . التقويم
كما أظهرت النتائج أيضاً أنه ليس هناك تأثير للجنس والخبرة التعليمية في نوعية األسئلة الـصفية                

  . التي يستعملها المعلمون
  

معرفة تنمية مهارات الطالب المعلم في صياغة األسئلة        إلى   دراسة تهدف    )1989(المفتي  وأجرى  
طالباً وطالبة من السنة الثالثة لشعبة الرياضيات في كليـة          ) 60(ينة الدراسة من    وإلقائها، تكونت ع  

التربية في جامعة عين شمس، وكانت أداة الدراسة استخدام بطاقة مالحظة لقياس استخدام الطالب              
المعلمين لألسئلة الشفوية ضمن مستويات بلوم المعرفية في تصنيف بلوم، وأظهـرت النتـائج أن               

سئلة التي يستخدمها الطالب المعلمون كانت في مستويات التذكر والتحليـل منهـا فـي               غالبية األ 
مستوى التطبيق وال توجد أسئلة في المستويات األعلى، وأظهرت أيضاً أن تكرار استخدام أسـئلة               

  . التذكر أكبر من تكرار استخدام أسئلة الفهم وأسئلة التطبيق
  

التعرف إلى أنواع األسئلة الشفوية التـي يـستخدمها         دراسة هدفت إلى    ) 1991 (الموسوي وأجرى
، ة البحرين في ممارسـتهم التدريـسية       والثانوية بدول  اإلعداديةمدرسو التاريخ في مدارس المرحلة      

) 40(ينة الدراسة مـن     وتكونت ع .  التدريسية األنشطةوتقرير العمليات العقلية التي تركز عليها هذه        
زت  حـا  لتذكر، أظهرت النتائج أن أسئلة ا     تين تعليمتين لكل معلم   م تسجيل حص  ، حيث ت   ومعلمة اًمعلم

   .م أقل نسبة التقويوأسئلة، ثم األسئلة التعريفية ة التجميعيةاألسئل، تليها على أعلى نسبة
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 دراسة تهدف إلى التعرف على مستويات األسئلة الصفية المعرفية لألسئلة     )1991(حـادر   وأجرت  
اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسـي، بهـدف الكـشف عـن             الشفوية من جانب معلمي مادة      

معلمـاً،  ) 60( وتكونت عينة الدراسة من      ،مستوياتها وعالقاتها بمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي     
  . وأظهرت النتائج أن جل تركيز أسئلة المعلمين الشفوية كان على المستويات المعرفية الدنيا

  
 مدى كفاية معلمي ومعلمات الـصف الثالـث         إلى معرفة  تهدف    دراسة )1993(الحباشنة  وأجرى  
 في منطقة رأس الخيمة التعليمية، في مهارة صياغة األسئلة الشفوية، وأساليب توجيههـا،              االبتدائي

 تكونت عينة الدراسة من أربعين       و وأثر كل من الجنس وسنوات الخبرة على امتالكهم لهذه الكفاية،         
تيارهم بشكل عشوائي طبقي، ولجمع المعلومات تم اسـتخدام التـسجيل           معلماً ومعلمة، تم اخ   ) 40(

الصوتي تم استخدام أداة التحليل السؤال الصفي الشفوي وفق شروط صياغة السؤال الصفي الجيـد               
وأظهرت النتائج أن هناك فرقاً ذا دالة إحصائية متوسط درجات المعلمين ودرجات المعلمـات فـي                

لشفوي، وأظهرت أيضاً عدم وجود فروق بـين متوسـط درجـات            مهارة صياغة السؤال الصفي ا    
المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة الطويلة والمعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة القـصيرة فـي               
مهارة صياغة السؤال الصفي الشفوي، وكذلك عدم وجود فروق بين متوسط المجموع الكلي لعـدد               

  . ثر عند المعلمين ونظيره عند المعلماتمرات استخدام أساليب للسؤال إيجابية األ
  

 دراسة تهدف إلى تحليل مهارات معلمي العلوم في المرحلة المتوسـطة            )1993(الشهراني  وأجرى  
في صياغة وتوجيه األسئلة الشفوية الصفية، وكيفية التعرف بشأن إجابات الطالب عنها في منطقـة               

معلماً من خريجي كليات التربية ومراكز العلوم       ) 22 ( من أبها التعليمية، حيث تكونت عينة الدراسة     
  . والرياضيات

وتم استخدام أداتين األولى عبارة بطاقة مالحظة توجيه األسئلة والتعرف بشأن إجابات الطالب عن              
األسئلة الشفوية، أما األداة الثانية مكونة من بطاقة تحليل أسئلة المعلم الشفوية وتم استخدامها أثنـاء                

سجيل داخل غرفة الصف، وأشارت النتائج إلى أن أكبر نسبة من األسئلة التي صاغها               للت االستماع
شفوية من مستوى الفهم ، ثـم مـستوى         وتلتها األسئلة ال  توى المعرفة،   معلمو العلوم كانت من مس    

  .  وفيما يتعلق بمستوى التركيب والتقويم، فلم يتم طرح أي سؤالتوى التحليل،، ثم مسالتطبيق 
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 دراسة تهدف إلى معرفة مدى تأثير نوع األسـئلة الـصفية فـي قـدرة                )1995(ريان  الوأجرت  
 القرائي لدى طلبة الصف السابع األساسي في مدارس مديرية التربية والتعليم لمحافظـة              االستيعاب

 وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي بالطريقة        اًطالب) 120(البلقاء، وتكونت عينة الدراسة من      
  . العشوائية

ذكـور  (مجمـوعتين تجـريبيتين     : واستخدم الطريقة التجريبية، وقسمت العينة إلى أربع مجموعات       
استخدمت معهما األسئلة التي تتطلب قدرات عقلية عليا، ومجموعتين ضابطتين قد أظهـرت   ) وإناث

لفهـم،  اوالتذكر، (النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في المستويات األربعة      
  ).التحليل، والتقويمو
  

 التقويمية وتحصيل طلبـة الـصف   األنشطةدراسة للتعرف على العالقة بين      ) 1998 (مطروأجرى  
لتي أظهرت فرقا فـي مـستوى       ، والكشف عن التغيرات ا    ر قي الرياضيات في محافظة قلقيلية     العاش

) 5(العينـة علـى     وتوزعـت شـعب     ،  طالباً وطالبة ) 161( الدراسة من    ، وتكونت عينة  التحصيل
وتحليل محتوى المادة الدراسية فـي      . دراسة من تحصيلي واستبانة للطالب    ، وتكونت أداة ال   مدارس

الرياضيات للصف العاشر المشتمل في الكتاب المقرر في دليل المعلم وكتاب الخطـوط العريـضة               
بـة يـرتبط    ، وقد أظهرت النتائج أن مـستوى تحـصيل الطل         حلة األساسية لمنهاج الرياضيات للمر  

 مراقبة تعلم الطلبة مثل طرح المعلم أسئلة ذات طـابع           إستراتيجيةبالمتغيرات التعليمية التي توظفها     
  . لمستويات الطلبة العقليةاألسئلةعملي واستخدام المعلم إلستراتيجية التقويم البعدي ومراعاة تلك 

  
ة الشفوية الـصفية التـي       دراسة تهدف إلى التعرف على أنماط األسئل       )1999(أبو ملوح   وأجرى  

) 92(يستخدمها معلمو الرياضيات في المرحلة اإلعدادية بمدينة غزة، وتكونت عينة الدراسة مـن              
معلماً ومعلمة حيث شملت هذه العينة على جميع معلمي ومعلمات الرياضيات في المدارس التابعـة        

لتابعـة لـوزارة    س الحكومية ا   معلماً ومعلمة من المدار    47لوكالة الغوث الدولية كما اشتملت على       
  .التربية والتعليم

فقرة موزعـة علـى     ) 20(وكانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة المالحظة، وشملت البطاقة على           
  . أربعة أبعاد هي التذكر والتفكير المتالقي والتفكير المتمايز والتقويم وإصدار األحكام

  .بعاد واألخرى بدرجة ضعيفةطة األوأظهرت النتائج أن أسئلة التذكر بدرجة متوس
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كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسـة األنمـاط األربعـة                 
لألسئلة الصفية الشفوية تعزى إلى متغير الخبرة وطبيعة المادة الدراسية والمؤسسة المـشرفة، إال              

 في التعلـيم الـصفي لـصالح        أنه وجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أسئلة التذكر          
  . معلمي الوكالة

  
 دراسة هدفت إلى معرفة األثر في بعض النشاطات الشفوية من مثل الحوار             )2001(داد  الحأجرت  

والمناقشة، والمساءلة في تنمية التفاعل الصفي لدى طالبات الصف العاشر األساسي، وتكونت عينة             
 وكانت الدراسة تجريبية تدرس وفق النشاطات       طالبة من طالبات الصف العاشر    ) 52(الدراسة من   

 النشاطات الشفوية المكون    اختبارالشفوية ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية وتم استخدام         
من أسئلة تنسجم مع المؤشرات السلوكية المتفرعة عن كل نشاط للطالب، وقـد أظهـرت نتـائج                 

ات الشفوية ولصالح المجموعـة التجريبيـة،       الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين النشاط       
وكان لنشاط الحوار والمناقشة أعلى نسبة، وبينت النتائج أيضاً فعالية النشاطات الشفوية في تنميـة               

  . التفاعل اللفظي والصفي
  

 لـدى  االسـتخدام  دراسة هدفت إلى معرفة أساليب وأدوات التقويم شائعة   )2001(الجـالد   وأجرى  
المية في مرحلة التعليم األساسي والثانوي فـي األردن فـي ضـوء متغيـرات               معلمي التربية اإلس  

) 143( وعدد سنوات الخبرة في التدريس، وتكونت عينة الدراسـة مـن             ،الجنس، والمؤهل العلمي  
فقرة موزعة على سـتة     ) 33(معلماً ومعلمة، وتم استخدام إستبانة كأداة دراسية، حيث اشتملت على           

بـين  الدراسة عدم وجود أثر دال إحصائياً لعامل الجنس والمؤهل العلمي           وأظهرت نتائج   . مجاالت
 استخدام المعلمين ألساليب وأدوات التقويم الواردة في أداة الدراسة، كما أظهرت النتـائج              متوسطات

 تعزى إلى الخبرة ولصالح المعلمين ذوي الخبـرة  االستخدامأيضاً وجود فروق دالة إحصائياً لدرجة    
  . الطويلة

  
 الصفية الشفوية التي يطرحها     األسئلة تصنيف مستويات    إلىدراسة تهدف   ) 2002 (العنزي وأجرى

قريـات بالمملكـة    معلمو مادة القواعد في اللغة العربية للصفوف الرابع الخامس و السادس فـي ال             
 .العربية السعودية
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ت أداة الدراسة عبارة    ، وكان وتم اختيارهم بطريقة مقصودة   . اًمعلم) 40(وتكونت عينة الدراسة من     
  .عن تسجيل صوتي بواقع درس واحد في قواعد اللغة العربية لكل فرد

 األسـئلة   انخفـاض وفي المقابـل     ،لة المعرفة، والفهم، والتطبيق    نسبة أسئ  ارتفاعوأظهرت النتائج   
  .التقويمالمتصلة بالتحليل والتركيب و

ية في مستويات األسئلة الصفية الشفوية      وأظهرت النتائج أيضا أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصائ         
وال توجد فروق ذات دالة      ،للغة العربية تعزى لمتغير الخبرة    التي يطرحها معلمو مادة القواعد في ا      

  . تشير إلى أن المؤهل العلمي كان له أثر واضح في مستويات األسئلة إحصائية
  

العربية لمهارة شـرح الـدرس       دراسة تهدف إلى معرفة فعالية معلم اللغة         )2004(علي  وأجرى  
طالبـاً وطالبـة    ) 204( من وجهة نظر طلبته، حيث تكونت العينـة مـن            ايمهيوطرح األسئلة وتق  

إنـاث،  ) 97(ذكور و   ) 107(يدرسون في مدارس محافظة طولكرم، حيث أجريت الدراسة على          
 الدرس وطرح   وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات دالة إحصائية في فعالية المعلم لمهارة شرح            

األسئلة من المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس ونوع المدرسة لمصلحة المعلمات اإلنـاث ومعلمـين              
  . المرحلة الثانوية

  
 دراسة تهدف إلى التعرف على الفروق في خـصائص معلـم التربيـة              )2004(مفارجة  وأجرى  

تابعـة لمديريـة    اإلسالمية من وجهة نظر طالب الصف الحادي عشر في المدارس الحكوميـة ال            
التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة وذلك من خالل مهارة طرح األسئلة وإدارة الـصف،                

طالباً وطالبة نصفهم ذكور والنصف اآلخر إناث وأظهـرت      ) 466(حيث تكونت عينة الدراسة من      
جـود  و  أيضاً ،عزى لمتغير الجنس و لصالح اإلناث     النتائج إلى وجود فروق ذات دالة إحصائية ت       

  .فروق ذات دالة إحصائية تعزى لتخصص و لصالح  تخصص المواد األدبية 
  

 مهارة طرح األسئلة التي يطرحها معلمـي        استقصاء دراسة هدفت إلى     )2004(الجماس  وأجرت  
) 34(مجال العلوم العامة في مساق التربية العملية بجامعة اليرموك وتكونت عينة الدراسـة مـن                

بة لمعلمي مجال العلوم الملتحقين بمساق التربية العملية وكانت أداة الدراسة بطاقـة             طالبة من الطل  
مالحظة، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مهارة الطلبة معلمي مجال العلـوم العامـة لطـرح                
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األسئلة الصفية أثناء التربية العملية متوسطاً كما أظهرت وجود فروق ذات دالـة إحـصائية فـي                 
 مستوى الصف الذي يدرسه المعلم و لـصالح         الختالف مهارة طرح األسئلة تعزى      مستوى مالمح 

الثامن إلـى   (و الصف   ) والسادس ،الصف الرابع ( ون يدرس يالطلبة معلمي مجال العلوم العامة الذ     
وجود فروق ذات دالة إحصائية في مستوى مالمح مهارة طرح األسـئلة             وأظهرت أيضاً ) العاشر

جـداً   الطلبة الجامعية التراكمية و لصالح ذوي المعدالت المرتفعـة جيـد  تعزى الختالف معدالت   
  . فأكثر ثم الجيد وأخيراً مقبول

  
هدفت للتعرف إلى أنواع األسئلة الشفوية التي يطرحها طلبة معلم          دراسة   )2004(الناصر  وأجرت  

ال المعرفي  مجال الصف في مساق التربية العملية في جامعة اليرموك في ضوء تصنيف بلوم للمج             
طالباً وطالبة من طلبة معلم الـصف الملتحقـين         ) 25(بمستوياته الستة، تكونت عينة الدراسة عن       
 الدراسة فكانت دليالً بمستويات األسئلة المستخدمة       أداةبمساق التربية العملية بجامعة اليرموك، أما       

دراسية لهؤالء الطلبـة    حصة  ) 270(إذ تم تسجيل    , في التعليم وفق تصنيف بلوم للمجال المعرفي      
 على مستوى التذكر بدرجة عاليـة       وتسجيل صوتياً، وأظهرت النتائج إلى تركيز طلبة معلم الصف        

  . كان أقل تركيز على مستوى التقويمو
التكـرارات  ، و تويات تصنيف بلوم للمجال المعرفـي     يوجد توافق بين التكرارات المالحظة لمس      ال

  .المتوقعة
ة استخدام طلبة معلم الصف لكل مستوى من مستويات تـصنيف بلـوم             وجود اختالف في نسب    الو

 . للمجال المعرفي باختالف المادة الدراسية

  
دراسة تهدف إلى التعرف على مدى ممارسـة معلمـي اللغـة العربيـة              ) 2006(الكندي   وأجرى

منطقـة  مهارات طرح األسئلة الصفية الشفوية في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي فـي               
  .عمان  شمال الباطنة بسلطنة

معلماً ومعلمة من معلمي الحلقة الثانية من التعلـيم األساسـي           ) 60(وقد تكونت عينة الدراسة من      
نت أداة الدراسة عبارة عـن      وكا. موزعين بالتساوي وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية       

وأظهـرت النتـائج أن أداء      .  الـصفية  ألسئلةا، وقد تم مالحظة ممارساتهم لمهارة طرح        مالحظة
صياغة األسـئلة و توجيههـا،      (الثالث   الصفية الشفوية الرئيسية     األسئلةالمعلمين في مهارة طرح     
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 بينما تفاوت أداؤهم في المهـارات الفرعيـة المنبثقـة عـن             متوسطاً) وتلقي إجابات الطلبة عنها   
وتتركز معظم أسئلة معلمي اللغة العربيـة       . اضواالنخف والتوسط   االرتفاعالمهارات الرئيسية بين    

   .بينما يقل استخدامهم للمستويات المعرفية العليا ،)التذكر، والفهم (في المستويات المعرفية الدنيا 
 بين ممارسة معلمي اللغة العربية و معلماتهـا لمهـارات طـرح             إحصائيةوتوجد فروق ذات دالة     

   .اإلناثح  الجنس و لصالإلى الصفية تعزى األسئلة
معلماتهـا تعـزى للخبـرة       بين ممارسة معلمي اللغة العربية و      إحصائيةوال توجد فروق ذات دالة      

  .التعليمية 
اللغة العربية لمهارات األسئلة    معلمي   دراسة هدفت إلى معرفة مدى إتقان        )2006(صويلح  وأجرت  

بطاقة مالحظة وضعت الدراسة    الصفية في الحلقة األخيرة من التعليم األساسي وكانت أداة الدراسة           
 تدني مستوى أداء إتقان مهارات األسئلة الـصفية لـدى           النتائج  معلماً ومعلمة وأظهرت    ) 40(على  

  . معلمي اللغة العربية في الحلقة األخيرة من التعليم األساسي في عينة البحث لألداة
 لمهارات األسئلة الـصفية     كما أظهرت النتائج وجود فروق بين مستوى إتقان معلمي اللغة العربية          

  . لصالح الذكور ولصالح ذوي الخبرة القصيرة
  
دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة استخدام معلمي ومعلمات التربيـة           ) 2007(غزاالت  أجرت  و

اإلسالمية بالمرحلة الثانوية لألسئلة الشفوية في األردن، وهدفت أيضاً إلى التعرف إلى أثر متغيري              
لخبرة التعليمية لمعلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها في درجة استخدام األسئلة          التخصص العلمي وا  

 في درجة استخدام معلمـي      طاقة مالحظة، وأظهرت النتائج   الصفية الشفوية، وكانت أداة الدراسة ب     
التربية اإلسالمية ومعلماتها للمرحلة الثانوية لألسئلة الشفوية في األردن عالية وكما أظهرت وجود             

وق ذات دالة إحصائية في درجة استخدام معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للمرحلة الثانويـة              فر
، وأظهرت أيضاً وجـود     المؤهل العلمي و لصالح الماجستير    لألسئلة الصفية الشفوية تعزى لمتغير      

انويـة  فروق ذات دالة إحصائية في درجة استخدام معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للمرحلة الث            
  . سنة فأكثر11لألسئلة الصفية تعزى لمتغير الخبرة التعليمية و لصالح 

  
 دراسة هدفت إلى التعرف إلى فعالية المعلم في ممارسة طـرح األسـئلة              )2010(بركات  وأجرى  

الجـنس ونـوع    : الصفية واستقبالها وكيفية التعامل مع إجابات الطلبة عليها وأثر المتغيرات فيهـا           
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ص وعدد الدورات التأهيلية أثناء الخدمة وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي للمعلم،           المدرسة والتخص 
 ومعلمة يدرسون في المدارس الحكوميـة فـي محافظـة           اًمعلم) 190(وتكونت عينة الدراسة من     

معلمة وأظهرت النتائج أنه يوجد فروق ذات دالة إحصائية في          ) 100( و    معلماً )90(طولكرم منهم   
ن في ممارسة مهارة طرح األسئلة واستقبالها تعزى للجنس ونوع المدرسة التي يعمل             فعالية المعلمي 

 عدم وجود بها المعلم وذلك لمصلحة المعلمات والمرحلة الثانوية على الترتيب، كما أظهرت النتائج             
فروق دالة إحصائياً في فعالية المعلمين في ممارسة مهـارة طـرح األسـئلة واسـتقبالها تعـزى               

التخصص، عدد الدورات التأهيلية أثناء الخدمة، المؤهل العلمي، كما أظهر المعلمـون            : المتغيرات
إجماالً فعالية مرتفعة في ممارسة مهارة طرح األسئلة والتعامل مع أجابتها من قبل الطلبة، وفعالية               

  . متوسطة في استقبالها من الطلبة
  

   :الدراسات باللغة االنجليزية
  

 ,Roberson(روبرسون وأجرى  حول األسئلة التي دراسة  في الواليات المتحدة األمريكية )1988
يطرحها المعلم واإلجابة التي يتلقاها من التالميذ في دروس الدراسات االجتماعية للصف الـسابع،              

 النتائج أن األسـئلة     صف السابع ومعلميهم األربعة وأظهرت    تلميذاً في ال  ) 85(وكانت عينة الدراسة    
لمو الدراسات االجتماعية هي أسئلة تركز على مستوى التذكر وال يوجد اهتمام في             التي يطرحها مع  

 . استخدام األسئلة ذات المستويات المعرفية العليا وكانت اإلجابات متشابهة بين الطلبة

 

 ,Heaton( هايتون وأجرى  دراسة هدفت إلى تأثيرات تدريب المعلمـين فـي االسـتماع    )1995
مـن  %) 40(لى أداء الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من كل المعلمـين و            ومهارات طرح األسئلة ع   

عينة الطلبة وتلقوا اختبارات قبلية واختبارين بعدين، وقد تم فحص الفروقات في أداء المعلمين الذين               
تلقوا تدريباً أثناء الخدمة على مهارات االستماع وطرح األسئلة والمهارات التدريـسية، واسـتخدام              

ي كلتا المجموعتين مواد متطابقة لتدريب الطلبة على مهارات االستماع وطرح األسئلة،            المعلمون ف 
كما تم تفحص الفروقات في أداء الطلبة حسب نوع التدريب الذي تلقاه معلموهم، وكـان لتـدريب                 
المعلم في مهارات االستماع وطرح األسئلة أثر قوي لكن قصير األمد علـى أداء المعلمـين فـي                  

ستماع وطرح األسئلة ولم يتم العثور على أي فرق بين المجاميع التجريبية في االختبـار        مهارات اال 
  . البعدي للطلبة
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 ,Duster) دوستر وأجرى  دراسة هدفت الستقصاء مهارة طرح األسئلة الـصفية وكيفيـة   (1998
 حيث اشتمل   استخدام المعلمين لها في تعزيز قدرات طلبتهم اإلبداعية وتنمية التفكير عالي المستوى،           

هذا االستقصاء النوعي على دراسة للمهارات الناتجة عن طرح األسئلة في الصف وكيف يستخدمها              
المعلمون كإستراتيجية لتنمية اإلبداع والتفكير عالي المستوى لدى الطلبـة، واتبـع ذلـك دراسـة                

 النتـائج أن    وأظهرت. باستخدام المالحظات الصفية والمقابالت مع الطلبة ومصفوفة طرح األسئلة        
طرح األسئلة الصفية فعال عندما يخطط المعلمون استراتيجيات طرح األسئلة وعندما يـستخدمون             

  . مجموعة أنواع مختلفة من األسئلة التي تطابق إجمالي المستوى التعليمي للصف
  

دراسة بعنوان مهارة طرح األسئلة للمعلمين المبتدئين حيـث دراسـته    (Ralf, 1999)رالف أجرى 
فت إلى تتبع التحسن في طرح األسئلة الشفوية لدى المعلمين المبتدئين، وتكونت عينة الدراسة من               هد
معلماً ملتحقين ببرنامج التربية العملية وتم استخدام عدة طرق للحـصول علـى المعلومـات               ) 95(

ـ   لإلجابة على أسئلة الدراسة والتي تمثلت بآراء األقران، ومالحظا      رت ت الباحـث المباشـرة وأظه
 تحسناً في طرح المعلمين لألسئلة الصفية من حيث تطـور ميكانيكيـات الحـوار والنقـاش                 النتائج

  . والتفاعل بين المتعلم، والمعلم
  

 ,Wilson( ويلسون وأجرى  دراسة تهدف إلى تقويم فعالية التدريس وطرح األسـئلة فـي   )2001
كانـت عينـة    ووجهة نظر الطلبة    مؤسسات التدريس العالي باستخدام مقاييس متعددة األغراض من         

طالباً وطالباً وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالـة فـي فعاليـة           ) 200(الدراسة مكونة من    
  . طرح األسئلة الصفية تعزى المتغيرات الخبرة والمؤهل العلمي، والدورات التأهيلية أثناء الخدمة

  
ى معرفة مدى طرح المعلم ألسئلة  دراسة هدفت إل(Wimer, etal, 2001)ويمر وآخرون وأجرى 

ذات مستويات عليا وهل تختلف استجابات الطلبة على أسئلة المعلم عالية المستوى حسب الجـنس،               
معلمين فـي مـداس     ) 5(معلما في مدارس حكومية و      ) 11(معلماً ومعلمةً   ) 16(تكونت العينة من    

لى أشـرطة فيـديو، حيـث       درساً في الرياضيات عن طريق تسجيلهم ع      ) 16(خاصة، تم مالحظة    
أظهرت النتائج أن جميع المعلمين الذين تمت مالحظتهم استخدموا بشكل كبير جداً أنمـاط طـرح                 
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 عدم وجود فروق تعزى للجنس فـي        وأظهرت النتائج أيضاً  . في صفوفهم األسئلة المتدنية المستوى    
  . استجابات الطالب لطرح أسئلة ذات مستويات عليا

  
 ,Hamdan)حمدان أجرت  هدفت إلى التعرف على األسئلة الصفية التي طرحتهـا  دراسة  (2002

معلمات اللغة االنجليزية اللواتي يدرسن الصف العاشر األساسي وتصنيفها من حيث المحتوى إلـى              
  . أنواعها ومستوياتها

 معلمة يدرسن الصف العاشر األساسي ولـديهن خبـرات تدريـسية    )17(تكونت عينة الدراسة من  
لتحقيق الهدف من هذه الدراسة تم استخدام الحصص الصفية للمعلمات وتسجيلها لتحقيـق             و. متفاوتة

الدقة وتصنيف أسئلة المعلمات حسب أنماطها ومستوياتها، وأظهـرت النتـائج أن معظـم أسـئلة                
  ).أسئلة ذات اإلجابة المحددة البسيطة(المعلمات باختالف خبراتهن، من المستوى األول 

 

 ,Swift( سويفت أجرى  دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية المعلم فـي مهـارة شـرح    )2002
الدرس وطرح األسئلة وعالقة ذلك بكفاءته على ممارسة التدريس حيث تكونت عينة الدراسة مـن               

د عالقة إيجابية بين فعالية المعلم لـشرح الـدرس          ووجاً ومعلمة، وأظهرت النتائج إلى      معلم) 400(
ية وكفاءته في التدريس، وان هناك فروق في فعالية المعلم في شـرح             وأسلوب طرحه لألسئلة الصف   

الدرس وطرح األسئلة تعزى لمتغير الجنس لمصلحة اإلناث، بينما ال توجد فروق في هذه الفعاليـة                
  .  والمؤهل العلمي،تعزى لمتغيرات الخبرة والتخصص

  
 ,Hoxmeier(هوكسمير وأجرى  ات نظر الطلبة فـي   دراسة تهدف إلى التعرف على وجه)2003

استخدام مهارات شرح األسئلة وهل لها عالقة على فعالية المعلم وكفاءته، وكانت عينـة الدراسـة                
 وطالبة، وأظهرت النتائج إلى أن استخدام وسائل شرح مناسبة وطرق جيـدة             اًطالب) 79(مكونة من   

 أن علـى المعلـم أن       في طرح األسئلة تعمل على تطور فعالية المعلم وتقدمها، كما أظهرت أيـضاً            
يركز على نوعية األسئلة وليس على كميتها، وأظهرت أيضاً أن معظم المعلمين ال يتعاملون بفعالية               

  . مع استجابات الطالب على هذه األسئلة
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 دراسة هـدفت الستقـصاء أسـئلة    (Harrop & Swinson, 2003)هارب وسوانـسون  وأجرى 
معلمين فـي   ) 10(ية، وتم تسجيل مواقف التدريب لعينة من        المعلمين في المدرسة الثانوية واالبتدائ    

معلمين في المدارس الثانوية، وتم     ) 10(معلمين في المدارس المتوسطة و      ) 10(مدارس األطفال و    
إجراء تحليل الستخدام المعلمين لألسئلة التي تم تصنيفها على أنها أسئلة حقائق، أسئلة مغلقة، أسئلة               

مة، وإجراءات روتينية وأظهرت النتائج أن المدرسة المتوسطة مـشابهة          مفتوحة، إشراف على المه   
ألسئلة المعلمين التي تم تصنيفها، أما نتائج المدارس الثانويـة واالبتدائيـة فقـد اختلفـت وذلـك                  
باستخدامها األسئلة عالية المستوى متدنية المستوى باإلضافة لألسئلة المفتوحة واألسئلة المغلقة وحل            

ألسئلة الموجهة نحو إدارة الصف قليال عن نتائج المدرسة المتوسطة، وأظهرت النتـائج             المسائل وا 
المعلمـة  / أن القدرة على طرح أسئلة مناسبة ومالئمة هي واحدة من المهارات التي يمتلكها المعلـم              

بـة  ويستخدمها باألسئلة المتنوعة الختبار معرفة طلبته بالحقائق أو لطلب التأمل أو التمعن من الطل             
  . في الظاهرة أو الشيء

  
 ,Wilen(ويلن وأجرى   دراسة تهدف إلى التعرف على نتائج االختبارات الشفوية وعالقـة  )2003

هذه النتائج مع أسلوب المعلم في طرح األسئلة أثناء التدريس، وكانت عينة الدراسـة مكونـة مـن                  
فعالية المعلم في مهـارة طـرح   طالباً، وظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين  ) 275(

األسئلة وكيفية استقبالها وقدرة الطالب على التحصيل، كما ظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات دالة               
الجـنس، والتخـصص،    : إحصائياً في فعالية المعلم على ممارسة مهارة طرح األسئلة ومتغيـرات          

  .  الخبرة الطويلةوالخبرة، لمصلحة المعلمات، والتخصصات العلمية والمعلمين ذوي
  

 ,Gilles(جلز أجرى   دراسة هدفت إلى التعرف على أهمية توفر المهارة في عملية طـرح  )2004
األسئلة وشرح الدرس من قبل طلبة جامعة حرم القدس لورانس، أجريت الدراسة على عينة مكونة               

 واالجتماعيـة   من الطلبة من كال الجنسين، حيث أظهرت النتائج أن الخصائص النفسية          ) 103(من  
للمعلم لها أثر كبير في تحديد المهارة المستخدمة في شرح الدرس، وقدرة المعلم على تحليـل أداء                 

  . الطالب في طرح األسئلة ال يتأثر بمتغيرات الجنس والتخصص والدورات التأهيلية
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لتـي  هدفت إلى التعرف على أنواع ومستويات األسئلة ا       دراسة   ),2007Subaie(السبيعي  وأجرى  
معلمـاً  ) 19(يطرحها معلمو اللغة االنجليزية للصف الثاني الثانوي حيث تكونت عينة الدراسة من             

واتبع الدراسة باستخدام المالحظة المباشرة للحصص الدراسية وتـسجيلها بجهـاز الفيـديو وآلـة               
 وأظهـرت   التسجيل لتحقيق الدقة، وقد تم جمع أسئلة المعلمين وتصنيفها حسب أنواعها ومستوياتها،           

وكانـت  ) التذكر، تقاربيه، تباعدية، التقويمية   (النتائج استخدام المعلمون أربعة مستويات من األسئلة        
  . أعلى نسبة هو مستوى أسئلة التذكر وأقل نسبة األسئلة التقويمية

وأنه ال توجد فروق بين مستويات أسئلة المعلمين تعزى إلى اختالف خبراتهم وتوجد فـروق عنـد                 
وأنه توجد فروق في أنواع أسئلة المعلمـين        . أسئلة المعلمين تعزى إلى اختالف مؤهالتهم     مستويات  

  . تعزى إلى اختالف خبراتهم وكذلك مؤهالتهم
  

  التعقيب على الدراسات السابقة

تباينت أهداف الدراسات السابقة، فهناك دراسات هدفت إلى التعرف على مستويات األسئلة الـصفية              
، )1991 حـادر، (، و )1989 غنيم،(، و )1988 عصفور،(كدراسة   ند المعلمين، الشائع استخدامها ع  

 وهناك دراسات هدفت إلى تحليل ) Subaie, 2007(، و)Hamdan, 2002(، و)2002 العنزي،(و
 ملـوح ،   أبو(، و )1993 ،الشهراني(، و )1989 ،سلوم(سئلة الصفية لدى المعلمين،   واقع استخدام األ  

 ,Hoxmeier(، و)2007 ،غزالت(، و)2001 ،الجالد(، و)1999 ، وهدفت دراسات أخرى )2003
، )2004 الجمـاس، (إلى استقصاء مهارة طرح األسئلة، لدى المعلمين في بعض المباحث، كدراسة            

  ).Harrop&Swinson, 2003(، و)Duster, 1998(و
  

 الدنيا لمهارة طـرح     أما الدراسة الحالية فتهدف إلى الكشف عن إدراكات معلمي المرحلة األساسية          
  .األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

  
وتباينت الدراسات في عيناتها فمنها ما تم تطبيقه على المعلمين ومنها ما تم تطبيقه علـى خريجـي                  

 ,Ralf(، و )2004الناصر،  (الجامعات والدراسات التي تم تطبيقها على خريجي الجامعات، كدراسة          
  ).Gilles, 2004(، و)1999
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. أما الدراسة الحالية فقد تم تطبيقها على معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة               
وتباينت الدراسات السابقة في أدواتها، فهناك دراسات اعتمدت استبانة قائمة علـى األسـئلة التـي                

حالية اعتمدت استبانة   تطرح وفق تصنيف بلوم وهناك دراسات اعتمدت بطاقة مالحظة والدراسة ال          
  .مستفيدة من الدراسات السابقة واألدب التربوي

  
توصلت معظم الدراسات ذات الصلة أن المعلمين يركزون في أسئلتهم على المستويات الـدنيا مـن                

  .األسئلة حسب تصنيف بلوم
  

وجاءت دراسات تهدف إلى التعرف على واقع األسئلة الصفية في ضوء بعض المتغيـرات، حيـث      
، )2004علي،  (دثت بعض دراسات عن وجود فروق ذات دالة إحصائية يعزى للجنس، كدراسة             تح
 ,Swift(، و)2006 ،الكنـدي (، و)2006 ،صـويلح (، و)2010 بركـات، (، و)2004مفارجة، (و

 ,Gilles(، و)2001 ،الجــالد (، واختلفــت معهــا دراســة،)Wilen,2003(، و)2002 2004( ،
 ,Wimer(و etal,  وجود فروق ذات دالة إحصائية يعزى للمؤهل العلمي، كدراسة وأيضاً ). 2001
)Subaie, 2007(و ،)العنـزي، (، و)2001 ،الجـالد (، واختلفت معها دراسـة،  )2007 ،غزالت 

، وفي ضوء متغيـر الخبـرة   )Swift, 2002(، و)(Wilen, 2003، و)2010 بركات،(، و)2002
، )2006 ،صـويلح (، و )2001 ،الجالد(روق دالة إحصائية كدراسة     أظهرت دراسات إلى وجود ف    

 ,Wilen(و ،)2007 ،غزالت(و  ,Swift(، واختلفت معهـا دراسـة   )2003  الكنـدي، (، و)2002
، )Subaie, 2007(، و) Hamdan, 2002(و ،)1999 ملوح، أبو(و ،)2002 العنزي،(و ،)2006

  ).Wilson, 2001(و
  

 إلىوهدفت  ألولى في حدود علم الباحثة      وتميزت هذه الدراسة عن الدراسات األخرى بأنها الدراسة ا        
لمهـارة طـرح    في محافظة رام اهللا والبيـرة       معلمي المرحلة األساسية الدنيا      التعرف إلى إدراكات  

، عـدد الـدورات     ،  علمـي   و المؤهل ال  ،  و الخبرة   في ضوء متغيرات، الجنس ،       .األسئلة الصفية 
  .والجهة المشرفة

  

لتأكيد من فاعلية مهارة األسئلة الصفية إلعداد معلـم مؤهـل            ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة ل      
  .أكاديمياً وتربوياً لتدريس المرحلة األساسية الدنيا
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمي، من        من الدراسة بتناول عرض    ذا الفصل ه قامت الباحثة في  
خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، وإجـراءات            
التحقق من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة فـي معالجـة البيانـات المتعلقـة                

  .  ينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاباستجابة أفراد الع

  

   منهج الدراسة1.3
  

لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يهدف 
إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها، فقد تم استخدام هذا المنهج في صورته ألنه 

 معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات، ليفي يالءم طبيعة وأهداف الدراسة
  .   بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها

  

 :  مجتمع الدراسة2.3

  

ادة اللغة  الذين يدرسون م الدنياساسية جميع معلمي ومعلمات المرحلة األتكون مجتمع الدراسة من
سواء من اختص بتدريس اللغة العربية  ،اسي في محافظة رام اهللا والبيرةسالعربية لصف الرابع األ

اآلن بتدريس هذا المبحث في الصف المذكور، أو من يحمل مؤهالً يسمح له بتدريس مادة ويقوم 
اللغة العربية، كتخصص التربية االبتدائية الذين يسمح لمعلميه بتدريس المادة في الصفوف األساسية 

لعام الدراسي في االغوث ن في المدارس الحكومية، والخاصة، والتابعة لوكالة الدنيا ويعملو
  . م2010/2011
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صلت الباحثة على إحصائية معلمي ومعلمات الحكومة ، وقد حمعلماً ومعلمة) 147(وقد بلغ عددهم 
  يط في  وزارة التربية والتعليم  العالي طالخاصة والوكالة  من خالل دائرة الدراسات والتخو
  

  :عينة الدراسة  3.3
  

ي أ ،ةمعلممعلماً و) 147(ن مجموع من مجموع معلمة ممعلماً و) 118( عينة الدراسة من تكونت
  .من مجتمع المعلمين%) 80(بنسبة 

  
، و بلغ عدد اإلستبانات الموزعة على جميع م اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائيةوقد ت

، أي بنسبة إستبانة) 118 (، وبلغ عدد األستبانات المستردةإستبانة) 118(فراد عينة الدراسة أ
  من عينة الدراسة %) 100(
  

  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 1.3.3
  

من عينة % 26.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، ويظهر أن  ) 1(يبين الجدول رقم 
  .اإلناثمن  % 73.7، وذكورالدراسة 

  

  .الجنسزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير تو) 1.3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  26.3  31  ذكر

  73.7  87  أنثى

  %100  118  المجمـــــوع

  

ويظهر أن . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي) 2.3(ويبين الجدول رقم 
% 2.5يوس فقط، ونسبة للبكالور% 65.3، في حين كانت نسبة  بكالوريوسأقل من% 32.2

  .ماجستير فما فوق
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  المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير) 2.3(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي

  32.2  38  أقل من بكالوريوس       
  65.3  77  بكالوريوس فقط      

 2.5  3  ماجستير فما فوق

  %100  118  المجمـــــوع

  
ويظهر أن . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العملية) 3.3(جدول رقم ويبين ال
  سنوات10أآثر من ، و سنوات10-5من % 36.5، في حين كانت نسبة  سنوات5أقل من % 23.7
 %.39.8بنسبة 

 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير الخبرة العملية) 3.3(جدول رقم 

  لنسبة المئويةا  العدد  الخبرة العلمية

  23.7  28   سنوات      5أقل من 
  36.5  43 سنوات        10-5من 

 39.8  47   سنوات10أآثر من 

  %100  118  المجمـــــوع

  
 ويظهر عدد الدورات التدريبية،توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ) 4.3(ويبين الجدول رقم 

أآثر من % 18.6 ونسبة ، دورات10-5من % 44.9، ونسبة  دورات5ألقل من % 36.5نسبة  أن

  . دورات10
  

  عدد الدورات التدريبيةتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير ) 4.3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  عدد الدورات التدريبية

  36.5  43   دورات   5أقل من 
  44.9  53   دورات10-5من 

 18.6  22   دورات10أآثر من 

  %100  118  المجمـــــوع
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نسبة  ، ويظهر أنجهة المشرفةالتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ) 5.3(ويبين الجدول رقم 
  .للخاصة% 28.8 ونسبة ،للوكالة% 7.6، ونسبة للحكومة% 36.6

  

  جهة المشرفةالتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير ) 5.3(جدول رقم

  النسبة المئوية  العدد  جهة المشرفةال

  63.6  75  حكومة

  7.6  9  وكالة

 28.8  34  خاصة

  %100  118  المجمـــــوع

  

  :أداة الدراسة  4.3
  

دة من قبل الباحثة استخدمة الباحثة إستبانة كأداة لجمع البيانات في هذه الدراسة باإلستناد إلى أداة مع
 تم االستفادة من المجاالت، وقد فقرة) 28(عبارة عن خمس مجاالت و وهي ) 2007(غزالت 
وفقرتين من المجال  ،خمس فقرات من المجال الرابعو ، و ثالث فقرات من المجال الثالث،الخمسة

ين الذين قاموا الخامس وتم إضافة بقية الفقرات من اإلستفادة من األدب التربوي وإلى أراء المحكم
  :نة في صورتها النهائية على جزئينوقد اشتملت اإلستبا. بتحكيم اإلستبانة

، المؤهل الجنس، الخبرة العملية(احتوى على معلومات شخصية تتعلق بالمستجيب : لوالجزء األ
  ) .، الجهة المشرفة التدريبيةالعلمي عدد الدورات

سها تكون من فقرات اإلستبانة التي تتضن مهارة طرح األسئلة الصفية التي يمار: الجزء الثاني
  :فقرات موزعة على مجاالت وهيذه الوه) 1(رقمالملحق .فقرة ) 58(المعلمين وعددها 

، وهي الفقرات التي تحمل األرقام من فقرة) 12(، تتكون من سئلة تمهيديةأ :ولالمجال األ •
)1_12 ( 

، وهي الفقرات التي تحمل األرقام من فقرة) 13( أسئلة تفكيرية، وتتكون من :المجال الثاني •
)13_25 ( 
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، وهي الفقرات التي تحمل األرقام من قراتف) 6( أسئلة السابرة، وتتكون من :المجال الثالث •
)26_31 (  

، وهي الفقرات التي تحمل األرقام من فقرة) 16( أسئلة التكوينية، وتتكون من :المجال الرابع •
)32_47 ( 

 ) 58_48(، وهي التي تحمل األرقام من فقرة) 11(أسئلة ختامية، وتتكون من  :المجال الخامس •

 

، الذي تكون من خمس اسيستبانة حسب تدرج ليكرت الخمت اإلوقد كانت االستجابة على فقرا
عاليا جداً، وعاليا، ومتوسطة، ومنخفضة، ومن منخفضة : فقرة، وهيستجابة على كل درجات لإل

  )1،2،3،4،5(على النحو االتي  العالمات المرتبة على التوالي حيث تُمثل رقمياً. جداً
  
 validity  صدق األداة 1.4.3

  

فقرات ، والشمولية، ومناسبة الالوضوح، واالستبانة من حيث الصياغة اللغويةمن صدق تم التحقق 
محكماً من ذوي ) 13( بصورتها األولية على االستبانة، وذلك بعرض للمجال الذي تنتمي إليه

ه أو ، ممن  يحملون درجة الدكتورااإلشرافاالختصاص في تقنيات التعليم وأساليب التدريس و
وفي ضوء آرائهم و مقترحاتهم  تم اعتماد الفقرات  ،)2( هو موضح في الملحق رقم  كماالماجستير

 من حيث إعادة ؛ كما تم إجراء التعديالت الالزمة،فما فوق من المحكمين% 75ا التي اتفق عليه
، أو حذف بعض الفقرات التي لم يتفق عليها المحكمون إما بسبب عدم صياغة بعض الفقرات

فقرات ) 4( تم استبعاد االستبانة؛ ففي الجزء الثاني من تمائها لمجاالت الدراسةانوضوحها أو لعدم 
فقرات من ) 3(لث و فقرتين من المجال الثا) 2(فقرات من المجال الثاني و) 7( واألولمن المجال 

 construct( من خالل اعتماد الصدق التركيبي األداةكما تم تأكد من صدق  .المجال الخامس

validity( التربوي الخاص بممارسة طرح األدب إلى صدق المفاهيم المستندة إلىلذي يستند ا 
  . الصفية من قبل المعلميناألسئلة
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   Reliabiliy األداةثبات  2.4.3
  

 االختبار وإعادة االختبارقامت الباحثة بالتحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق استخدام طريقة 
)test_retest(، مكونة استطالعية توزيع األداة على عينة وذلك من خالل )معلماً و معلمة ، ) 15

   ) .0.92(حيث كانت قيمة الثبات الكلي لألداة 
  

 بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات، لمقياس الدراسة حسب معادلة  ثبات األداةاحتساب كما تم 
تشير إلى تمتع هذه األداة بثبات ، وهذه النتيجة )0.95( ألفا، وكانت الدرجة الكلية الثبات كرونباخ

  :والجدول التالي يبين ذلك. يفي بأغراض الدراسة
  جدول الثبات) 7.3

  معامل الثبات  المجال  الرقم

  0.802  األسئلة التمهيدية  1
  0.868  األسئلة التفكيرية  2
  0.845  األسئلة السابرة  3
  0.846  األسئلة  التكوينية  4
  0.806    الختاميةاألسئلة  5

  0.95  درجة الكليةال

  

  :متغيرات الدراسة  5.3
  

  :غيرات المستقلة والمتغير التابعاشتملت هذه الدراسة على المت
  :المتغيرات المستقلة 1.5.3

 .)أنثى ،ذكر(وله مستويان : الجنس •
 ) ستير فما فوق، ماجأقل من بكالوريوس،  بكالوريوس فقط( ثالث مستويات وله: المؤهل العلمي •

 ) سنوات10أكثر من  ، سنوات10_ سنوات 5 سنوات، من 5أقل من  (:يةالخبرة العلم •
 )دورات 10أكثر من  ، دورات10_ دورات 5 دورات، من 5ن أقل م: (عدد الدورات التدريبية •
 )، وكالة حكومة، خاصة: (الجهة المشرفة •
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  : المتغير التابع2.5.3
  

  . الصفيةةاألسئلكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح اإدر
  

  : تطبيق الدراسة إجراءات6.3
  

  .مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة •
  .تبني أداة  دراسة وتطويرها •
  .التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها •
  .، واختيار عينتهاحصر أفراد مجتمع الدراسة •
ة والتعليم العالي ووكالة موجه إلى وزارة التربيالحصول على كتاب من قسم الدراسات العليا  •

 ) 3(الملحق . ، لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق الدراسة الغوث

) ، ووكالة الغوثوزارة التربية والتعليم العالي( من الجهات المعنية إذنحصول الباحثة على  •
 ) 5)  (4(الملحق 

اسية التابعة ومعلمات في المدارس األستوزيع اإلستبانات على أفراد عينة الدراسة من معلمين  •
 .، في محافظة رام اهللا والبيرة للحكومة والخاصة والوكالة

 .جميع اإلستبانات التي تم توزيعها استرجاع •
  . لتحليلهايل الحاسب اآلإلىجمع البيانات وتبويبها وترميزها وإدخالها  •
  ت الالزمةعرض النتائج في جداول خاصة بها و مناقشتها و كتابة التوصيا •
  

  المعالجة اإلحصائية 7.3
  

، وذلك )إعطائها أرقاما معينة( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها ستبياناتاال بعد جمع 
 إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل تمهيداً

 تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات  لسؤال الدراسة الرئيسي، وقدالبيانات وفقاً
 ملحق رقم ، ومعامل ارتباط بيرسونستبانةاال المعيارية لكل فقرة من فقرات الحسابية واالنحرافات

 ‐t) (ت(، واختبار )6( test( واختبار التباين األحادي ،)One Way ANOVA(  ومعادلة الثبات
 Cronbach(كرونباخ ألفا  Alpha( ، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية)SPSS) (Statistical 

Package For Social Sciences.(  
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

_______________________________________________  
  

 عرض النتائج 1.4

 

   نتائج سؤال الدراسة األول1.2.4

  

   نتائج سؤال الدراسة الثاني2.2.4
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  الفصل الرابع

  لدراسةنتائج ا
___________________________________________________________  

  

  تمهيد
  

تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة 
لمهارة طرح األسئلة في محافظة رام اهللا والبيرة إدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا "وهو

أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل  وبيان "الصفية 
وحتى يتم تحديد درجة من خالل متوسطات استجابة . البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها
  :أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

  
  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.33  منخفضة

  3.66-2.34  طةمتوس

   فأعلى3.67  عالية

  
  :عرض النتائج 1.4

  

   نتائج سؤال الدراسة األول1.2.4
  

لمهارة طرح األسئلة في محافظة رام اهللا والبيرة إدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا ما 
  ؟الصفية 

ارية  بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعية الباحثت عن هذا السؤال قاملإلجابة
الت الدراسة والدرجة الكلية  المستخدمة وفقا لمجااألداةعينة الدراسة على فقرات الستجابات أفراد 

إدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة  عن التي تعبر أوالً
  .ة لذلكومن ثم تم عرض استجاباتهم بشكل مفصل في جداول مخصص. رام اهللا والبيرة
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إدراكات معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة ):1.4(جدول رقم 

  لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة المرحلة األساسية الدنيا 

الرقم في 

  االستبانه

  

 المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.34 4.44  األسئلة التمهيدية 1
 عالية 0.41 4.29  األسئلة التفكيرية 2

 عالية 0.58 4.07  األسئلة السابرة 3

 عالية 0.37 4.36  األسئلة  التكوينية 4
 عالية 0.37 4.46    الختاميةاألسئلة 5

 عالية 0.34 4.35  الدرجة الكلية

  
) 0.34(وانحراف معياري ) 4.45 (للدرجة الكليةط الحسابي  المتوسيالحظ من الجدول السابق أن

إدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة  أنوهذا يدل على 
جميع المجاالت أن ) 1.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم، عالية بدرجة ت جاءرام اهللا والبيرة

  .جاءت بدرجة عالية
  

 األسئلة  "مجال، يليه )4.46(على أعلى متوسط حسابي " األسئلة الختامية "مجال حصلوقد 
، يليه مجال )4.36(يليه مجال األسئلة التكوينية بمتوسط حسابي ، )4.44(بمتوسط حسابي " التمهيدية

  ).4.07(متوسط حسابي ب ، ومن ثم مجال األسئلة السابرة)4.29(األسئلة التفكيرية بمتوسط حسابي 
  
   التمهيدية  :األولبالمجال النتائج المتعلقة  

إدراكات  عن التي تعبر األداةعينة الدراسة على فقرات ستجابات أفراد ا) 2.4(ر جدول هويظ
 ،حيث تم معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة التمهيدية في محافظة رام اهللا والبيرة

  . في الجدولة لفقرات هذا المجال كما هو مبين المعياريرافاتاالنحاستخراج المتوسطات الحسابية و
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إدراكات معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة ):2.4(جدول رقم 

  لمهارة طرح األسئلة التمهيدية في محافظة رام اهللا والبيرة المرحلة األساسية الدنيا 

ي الرقم ف

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.52 4.66  .أعيد طرح السؤال الذي يصعب فهمه بصياغة ثانية  8
 عالية 0.49 4.65 .أنوع في األسئلة لمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ  4
 عالية 0.63 4.63  . أمهد للدرس عن طريق طرح األسئلة المتعلقة بالدرس الجديد 1
 عالية 0.59 4.62 .أطرح أسئلة لربط الخبرات السابقة بالخبرات الالحقة  2
 عالية 0.56 4.62 . التالميذ انتباهأوجه أسئلة إلثارة   3

 عالية 0.54 4.60 .أطرح أسئلة بتأني و هدوء   6
 عالية 0.73 4.43  . بلهجة تدل على أنه سؤال السؤالأطرح  12
 عالية 0.70 4.39 . أسئلة وفق مخطط الدرس أطرح  7
 عالية 0.63 4.31  الجارية األحداثأربط األسئلة بالواقع و  5
 عالية 0.65 4.22  .أطرح أسئلة مبنية على تعلم مسبق  9

 عالية 0.66 4.20  .أطرح أسئلة مشتقة من األهداف التربوية   10

 عالية 0.61 4.03  .أطرح أسئلة تشخيصية  11

 عالية 0.34 4.44  جة الكليةالدر

  
) 0.34(وانحراف معياري ) 4.44 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة التمهيدية في  أنوهذا يدل على 
جميع أن ) 2.4( ج في الجدول رقمكما وتشير النتائ، عاليةجاء بدرجة محافظة رام اهللا والبيرة 

  .ت جاءت بدرجة عاليةافقرال
  

على أعلى متوسط حسابي " أعيد طرح السؤال الذي يصعب فهمه بصياغة ثانية"وقد حصلت الفقرة 
بمتوسط حسابي " أنوع في األسئلة لمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ"، يليه الفقرة )4.66(
، يليها الفقرة )4.03(على أقل متوسط حسابي " رح أسئلة تشخيصيةأط"، بينما حصلت الفقرة )4.65(
  ).4.20(بمتوسط حسابي " أطرح أسئلة مشتقة من األهداف التربوية" 
  

  التفكيرية: الثاني لمجالالنتائج المتعلقة با

إدراكـات   عـن  التي تعبر    األداةعينة الدراسة على فقرات     ستجابات أفراد   ا ) 3.4( جدول   ويظهر
حيـث تـم     ، محافظة رام اهللا والبيرة    كيريةفيا لمهارة طرح األسئلة الت    مرحلة األساسية الدن  معلمي ال 

  . في الجدولة لفقرات هذا المجال كما هو مبين المعيارياالنحرافاتاستخراج المتوسطات الحسابية و
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إدراكات معلمي سة على أداة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدرا):3.4(جدول رقم 

   التفكيريةلمهارة طرح األسئلة في محافظة رام اهللا والبيرة المرحلة األساسية الدنيا 

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.49 4.70  .أطرح أسئلة لتشجيع التالميذ على المشاركة الصفية  21

اآلراء التي يطرحها التالميذ دون فكار وهتمام للجديد من األأصغى با 23
  .مقاطعتهم 

 عالية 0.54 4.58

 عالية 0.62 4.53 .أشجع  التالميذ على المبادرة بالسؤال 13
 عالية 0.65 4.53  .أطرح أسئلة لتثبيت إجابات التالميذ الصحيحة  22

 عالية 0.59 4.50  .أطرح أسئلة لتعزيز السلوك المرغوب فيه  20
 عالية 0.73 4.25  .أحول إجابات التالميذ إلى زمالئهم مناقشتها و تقويمها  25

 عالية 0.66 4.20 . هادفة إستراتيجيةأطرح أسئلة وفق نمط مرتب يدل على  19

 عالية 0.65 4.19 .أشجع التالميذ على طرح أسئلة تفكيرية  14
 عالية 0.75 4.19  مهارات التفكير العليا إلىها  الفهم و منإلىأطرح أسئلة تتدرج من التذكر  16
أحول أسئلة التالميذ التي تعكس تفكير إبداعي إلى زمالئهم لالجتهاد في  24

   .إجاباتهم
 عالية 0.64 4.17

 عالية 0.77 4.01 ).العصف الذهني (أشجع التالميذ على توليد األسئلة وطرحها 15
 عالية 0.68 3.99 .ربي أطرح أسئلة تشجع على التفكير التقا 18
 عالية 0.72 3.95 .أطرح أسئلة تشجع على التفكير التباعدي  17

 عالية 0.41 4.29  الدرجة الكلية

  
) 0.41(وانحراف معياري ) 4.29 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

 في التفكيريةارة طرح األسئلة إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمه أنوهذا يدل على 
جميع أن ) 3.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم، عالية جاء بدرجة محافظة رام اهللا والبيرة

  .فقرات جاءت بدرجة عاليةال
  
على أعلى متوسط حسابي " أطرح أسئلة لتشجيع التالميذ على المشاركة الصفية"قد حصلت الفقرة و
" اهتمام للجديد من األفكار واآلراء التي يطرحها التالميذ دون مقاطعتهمأصغى ب"، يليه الفقرة )4.70(

على أقل " أطرح أسئلة تشجع على التفكير التباعدي"، بينما حصلت الفقرة )4.58(بمتوسط حسابي 
بمتوسط حسابي " أطرح أسئلة تشجع على التفكير التقاربي"، يليها الفقرة )3.95(متوسط حسابي 

)3,99.(  
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   السابرة:الثالث مجالالمتعلقة بالالنتائج 

إدراكـات   عـن  التي تعبـر     األداةعينة الدراسة على فقرات     ستجابات أفراد   ا) 4.4(ويظهر جدول   
حيث تم استخراج    ، في محافظة رام اهللا والبيرة     لسابرةنيا لمهارة طرح ا   معلمي المرحلة األساسية الد   

  . في الجدولذا المجال كما هو مبينه المعيارية لفقرات االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و
  

إدراكات معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة ):4.4(جدول رقم 

   السابرةلمهارة طرح األسئلة في محافظة رام اهللا والبيرة المرحلة األساسية الدنيا 

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

سط المتو

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.76 4.25 .أطرح أسئلة تسبر غور إجابات التالميذ  26
 عالية 0.84 4.20 أشجع  التالميذ على اإلجابة عن أسئلة زمالئهم 31
 عالية 0.74 4.08 .أستخدم األسئلة السابرة التركيزية  للتركيز على المعلومات  27
 عالية 0.70 4.03 . توضيحية أطرح أسئلة سابرة 29
 عالية 0.78 3.96 .أستخدم األسئلة السابرة التبريرية لتبرير المعلومات  28
 عالية 0.79 3.93   .أقرانهمأشجع  التالميذ بطرح أسئلتهم على  30

 عالية 0.58 4.07  الدرجة الكلية

  
) 0.58( وانحراف معياري )4.07 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

 في محافظة السابرةإدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة  أنوهذا يدل على 
 اتفقرجميع الأن ) 4.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم، عالية جاء بدرجة رام اهللا والبيرة

  .جاءت بدرجة عالية
  

، )4.25(على أعلى متوسط حسابي " ر إجابات التالميذأطرح أسئلة تسبر غو"وقد حصلت الفقرة 
، بينما حصلت )4.20(بمتوسط حسابي "  التالميذ على اإلجابة عن أسئلة زمالئهمأشجع"يليه الفقرة 

   ، يليها الفقرة )3.93(على أقل متوسط حسابي " أقرانهمأشجع  التالميذ بطرح أسئلتهم على "الفقرة 
  ).3,96(بمتوسط حسابي " تبريرية لتبرير المعلوماتأستخدم األسئلة السابرة ال"

  
  التكوينية: الرابع لمجالالنتائج المتعلقة با

إدراكـات   عـن  التي تعبـر     األداةعينة الدراسة على فقرات     ستجابات أفراد   ا) 5.4(ويظهر جدول   
 ،حيث تم   يرة في محافظة رام اهللا والب     كوينيةنيا لمهارة طرح األسئلة الت    معلمي المرحلة األساسية الد   

  . في الجدولة لفقرات هذا المجال كما هو مبين المعياريواالنحرافاتاستخراج المتوسطات الحسابية 
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 إدراكات معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة):5.4(جدول رقم 

   التكوينيةلمهارة طرح األسئلة لبيرة في محافظة رام اهللا واالمرحلة األساسية الدنيا 

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.53 4.68 .أطرح أسئلة تالئم مستويات التالميذ اللغوية  32
 عالية 0.50 4.68  . إلجابات التالميذ لفهم ما يقولون اهتماماًأبدي   40
 عالية 0.52 4.65  .راً من التالميذ قدر المستطاع في المناقشة أشرك  عدداً كبي  43
 عالية 0.54 4.64 .أطرح أسئلة تحقق تفاعالً هادفاً بين المعلم وتالميذه  34
 عالية 0.57 4.59  .أكيف األسئلة حسب طبيعة الدرس   45
 عالية 0.59 4.56  .أعزز اإلجابات الصحيحة لفظيا أو ماديا   46
 عالية 0.59 4.52 . تالئم مستويات التالميذ التفكيرية أطرح أسئلة 33
 عالية 0.65 4.48  .أشجع  التالميذ على طرح أسئلة لها عالقة وثيقة بالدرس   47
 عالية 0.69 4.34  .أطرح أسئلة أبسط من السؤال األصلي   44
 عالية 0.72 4.21  .ثواني بعد طرح األسئلة   ) 5_3( أعطي  زمن انتظار   41
 عالية 0.76 4.19 .وازن بين األسئلة التجميعية ذات المستوى المتدني والمرتفع أ 36
 عالية 0.80 4.17 .أطرح أسئلة تساعد الكشف عن ميول التالميذ و حاجاتهم   35

 عالية 0.76 4.17 .أطرح أسئلة ذات مستويات معرفية متنوعة   38
 عالية 0.97 4.15  .و ال أحاول االبتعاد عن األسئلة التي يجاب عنها بنعم أ  39
 عالية 0.68 4.06 .التشعيبية أوازن بين األسئلة التجميعية و 37
 عالية 0.81 3.81  .ثواني بعد إجابة التالميذ   ) 5_3( أعطي  زمن انتظار   42

 عالية 0.37 4.36  الدرجة الكلية

  
) 0.37(حراف معياري وان) 4.36 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

 في التكوينيةإدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة  أنوهذا يدل على 
فقرة جميع الأن ) 5.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقمجاء بدرجة عالية، محافظة رام اهللا والبيرة 

  .ةجاءت بدرجة عالي
  

أبدي إهتماماً إلجابات "والفقرة " يات التالميذ اللغويةأطرح أسئلة تالئم مستو"وقد حصلت الفقرة 
أعطي زمن انتظار "، بينما حصلت الفقرة )4.68(أعلى متوسط حسابي " التالميذ لفهم ما يقولون

أوازن بين األسئلة "، يليها الفقرة )3.81(على أقل متوسط حسابي " ثواني بعد إجابة التالميذ) 5_3(
  ).4,06(وسط حسابي بمت"  التجميعية والتشعيبية
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  الختامية: الخامس مجالالنتائج المتعلقة بال

إدراكـات   عـن  التي تعبـر     األداةعينة الدراسة على فقرات     ستجابات أفراد   ا )6.4 (ويظهر جدول 
 ،حيث تـم     في محافظة رام اهللا والبيرة     ختاميةنيا لمهارة طرح األسئلة ال    معلمي المرحلة األساسية الد   

  . في الجدولة لفقرات هذا المجال كما هو مبين المعياريواالنحرافاتالحسابية استخراج المتوسطات 
  

إدراكات معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة ):6.4(جدول رقم 

   اميةالختلمهارة طرح األسئلة في محافظة رام اهللا والبيرة المرحلة األساسية الدنيا 

الرقم في 

  االستبانه

  

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.51 4.69 .أطرح أسئلة شاملة ألهداف الدرس  48
 عالية 0.58 4.68  أعطي تمارين وتطبيقات تخص الدرس 58
 عالية 0.53 4.63  النتائج عند التالميذ  طرح األسئلة لترسيخ المفاهيم وأتابع 55
 عالية 0.56 4.57  .أذكر  الطالب بالنقاط األساسية للدرس عن طريق طرح األسئلة  52
 عالية 0.56 4.56 .أطرح أسئلة للتعرف إلى نقاط القوة و الضعف لدى التالميذ 49
 عالية 0.58 4.53  .أطرح  األسئلة التي تتناسب مع وقت الحصة  51
  عالية 0.66 4.47 ون إلى مزيد من التوضيح أشجع  طرح أسئلة من التالميذ الذين يحتاج  50

 عالية 0.67 4.47  .أفسح المجال للتعبير عن الرأي و خاصة من قبل التالميذ  54
 عالية 0.71 4.32  أطرح أسئلة متتابعة و متنوعة  53
 عالية 0.83 4.19  سهلة مين عن األسئلة وتلخيصها بلغة واضحة وأجمع  إجابات المتعل 56
 عالية 0.77 4.01  .رس بطرح أسئلة تلخيصية أغلق الد 57

 عالية 0.37 4.46  الدرجة الكلية

  
) 0.37(وانحراف معياري ) 4.46 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن

 في محافظة الختاميةإدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة  أنوهذا يدل على 
فقرات  جميع الأن) 6.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم، عاليةجاء بدرجة  والبيرة رام اهللا

  .جاءت بدرجة عالية
  

، يليه )4.69(على أعلى متوسط حسابي " أطرح أسئلة شاملة ألهداف الدرس"فقرة وقد حصلت ال
أغلق  "لفقرة، بينما حصلت ا)4.68(بمتوسط حسابي  "أعطي تمارين وتطبيقات تخص الدرس"الفقرة 

أجمع إجابات "، يليها الفقرة )4.01(على أقل متوسط حسابي " الدرس بطرح أسئلة تلخيصية
  ).4.19(بمتوسط حسابي " المتعلمين عن األسئلة وتلخيصها بلغة واضحة وسهلة

  



 

66 
 

66

  :   نتائج سؤال الدراسة الثاني2.2.4

لمهارة طرح األسئلة  ام اهللا والبيرة الدنيا في محافظة ر هل تختلف إدراكات معلمي المرحلة األساسية
باختالف متغيرات الدراسة، الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العملية، عدد الدورات، الجهة الصفية 
  .المشرفة

  

  : نتائج الفرضية األولى

إدراآات معلمي في متوسطات  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
تعزى لمتغير لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة ية الدنيا المرحلة األساس

  .الجنس

 أفـراد المتوسطات الحسابية الستجابة    و" ت"نتائج اختبار    تم حساب    األولى الصفريةلفحص الفرضية   و
ئ                فقرات اسـتبانة    عينة الدراسة على     ارة طرح األس دنيا لمه ة األساسية ال لة إدراآات معلمي المرحل

  . تعزى لمتغير الجنسالصفية في محافظة رام اهللا والبيرة
  

 إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهـارة        فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة      " ت"نتائج اختبار   ): 7.4(جدول  

  طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير الجنس

ــط   العدد  الجنس  المجال المتوس
  الحسابي

االنحــــراف 
  المعياري

مستوى   "t"قيمة
  الداللة

  األسئلة التمهيدية 0.34 4.50 31  ذكر
 0.34 4.42 87  أنثى  

1.129  0.261  

  األسئلة التفكيرية 0.42 4.34 31  ذكر
 0.40 4.27 87  أنثى

0.753  0.453  

  األسئلة السابرة 0.70 4.17 31  ذكر
 0.53 4.04 87  أنثى  

1.114  0.267  

   التكوينيةاألسئلة 0.31 4.46 31  ذكر
 0.39 4.33 87  أنثى

1.603  0.112  

   الختاميةاألسئلة 0.34 4.48 31  ذكر
 0.38 4.45 87  أنثى  

0.382  0.703  

  الدرجة الكلية 0.34 4.41 31  ذكر

 0.34 4.33 87  أنثى
1.182  0.240  

  
، أي  )0.24(، ومستوى الداللـة     )1.18(للدرجة الكلية   " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة        

صفية في                     توجد فروق فـي       ال أنه ئلة ال ارة طرح األس دنيا لمه ة األساسية ال إدراآات معلمي المرحل
 الفرضـية   قبـول وبذلك يتم   وكذلك لجميع المجاالت،    ،   تعزى لمتغير الجنس    محافظة رام اهللا والبيرة   

   .الصفرية األولى
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  الثانيةنتائج الفرضية 

إدراآات معلمي متوسطات في  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
تعزى لمتغير لمهارة طرح األسئلة الصفية  في محافظة رام اهللا والبيرةالمرحلة األساسية الدنيا 

  .المؤهل العلمي

ستجابة أفراد عينة الدراسة على  تم حساب المتوسطات الحسابية الالثانيةولفحص الفرضية الصفرية 
 إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

  . تعزى لمتغير المؤهل العلمي
  

إدراآات معلمي المرحلة  على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة)8.4(جدول 
   تعزى لمتغير المؤهل العلمياألساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

  المتوسط  العدد  المؤهل العلمي  المجال
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 0.33 4.44 38  أقل من بكالوريوس
 0.35 4.43 77  بكالوريوس فقط

  األسئلة التمهيدية
  

 0.26 4.69 3  ماجستير فما فوق
 0.36 4.29 38  أقل من بكالوريوس
 0.43 4.28 77  بكالوريوس فقط

  األسئلة التفكيرية
  

 0.37 4.43 3  ماجستير فما فوق
 0.50 4.09 38  أقل من بكالوريوس
 0.62 4.05 77  بكالوريوس فقط

  األسئلة السابرة

 0.34 4.38 3  ماجستير فما فوق
 0.34 4.37 38  وريوسأقل من بكال

 0.38 4.36 77  بكالوريوس فقط
  األسئلة  التكوينية

  
 0.54 4.43 3  ماجستير فما فوق
 0.37 4.47 38  أقل من بكالوريوس
 0.38 4.45 77  بكالوريوس فقط

    الختاميةاألسئلة

 0.18 4.63 3  ماجستير فما فوق
 0.31 4.36 38  أقل من بكالوريوس
 0.36 4.34 77  بكالوريوس فقط

  الدرجة الكلية

 0.18 4.52 3  ماجستير فما فوق
  

إدراآات معلمي المرحلة في متوسطات  ة وجود فروق ظاهر)8.4( يالحظ من الجدول رقم 
،  تعزى لمتغير المؤهل العلمياألساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

 كما يظهر في )one way ANOVA(حادي األ تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق
  ).9.4(الجدول رقم 
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إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على )9.4( جدول

  طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

مجموع   اينمصدر التب  البعد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة
 0.094 2 0.188  بين المجموعات
  115  13.892  داخل المجموعات

  األسئلة التمهيدية
  

  117  14.081  المجموع
0.121  

  

0.779 
 

0.461 
 

 0.033 2 0.067  بين المجموعات
  115  19.751  داخل المجموعات

  األسئلة التفكيرية
  

  117  19.817  المجموع
0.172  

  

0.194 
 

0.824 
 

 0.163 2 0.327  بين المجموعات
  115  39.155  داخل المجموعات

  األسئلة السابرة

  117  39.482  المجموع
0.340  

  

0.480 
 

0.620 
 

 0.008 2 0.015  بين المجموعات
  115  16.594  خل المجموعاتدا

  األسئلة  التكوينية
  

  117  16.609  المجموع
0.144  

  

0.053 
 

0.948 
 

 0.053 2 0.105  بين المجموعات
  115  16.470  داخل المجموعات

    الختاميةاألسئلة

  117  16.575  المجموع
0.143  

  

0.368 
 

0.693 
 

 0.045 2 0.090  بين المجموعات
  115  14.049  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  117  14.139  المجموع
0.122  

  

0.370 
 

0.692 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.692(ومستوى الداللة ) 0.370( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
إدراآات معلمي المرحلة األساسية أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

وكذلك .  تعزى لمتغير المؤهل العلمي اهللا والبيرةالدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام
   .الثانيةوبذلك تم قبول الفرضية لجميع المجاالت، 
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  :نتائج الفرضية الثالثة

إدراآات في متوسطات   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
تعزى لمهارة طرح األسئلة الصفية  في محافظة رام اهللا والبيرةمعلمي المرحلة األساسية الدنيا 

  .الخبرة العملية لمتغير

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على الثالثةولفحص الفرضية الصفرية 
 إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

  . مليةتعزى لمتغير الخبرة الع
إدراآات معلمي المرحلة  على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة)10.4(جدول 

  تعزى لمتغير الخبرة العمليةلمهارة طرح األسئلة الصفية  في محافظة رام اهللا والبيرةاألساسية الدنيا 
  المتوسط  العدد  الخبرة العملية  المجال

  الحسابي
  نحرافاال

  المعياري
 0.36 4.38 28   سنوات5أقل من 

 0.34 4.43 43   سنوات10-5من 
  األسئلة التمهيدية

  
 0.33 4.49 47   سنوات10أكثر من 
 0.48 4.18 28   سنوات5أقل من 

 0.37 4.33 43   سنوات10-5من 
  األسئلة التفكيرية

  
 0.39 4.31 47   سنوات10أكثر من 
 0.74 3.85 28   سنوات5ن أقل م
 0.52 4.17 43   سنوات10-5من 

  األسئلة السابرة

 0.49 4.12 47   سنوات10أكثر من 
 0.38 4.33 28   سنوات5أقل من 

 0.38 4.40 43   سنوات10-5من 
  األسئلة  التكوينية

  
 0.37 4.35 47   سنوات10أكثر من 
 0.33 4.44 28   سنوات5أقل من 

 0.37 4.45 43   سنوات10-5من 
    الختاميةاألسئلة

 0.40 4.48 47   سنوات10أكثر من 
 0.37 4.28 28   سنوات5أقل من 

 0.33 4.38 43   سنوات10-5من 
  الدرجة الكلية

 0.34 4.37 47   سنوات10أكثر من 
  

 إدراآات معلمي المرحلة في متوسطات ة وجود فروق ظاهر)10.4(يالحظ من الجدول رقم 
،  تعزى لمتغير الخبرة العمليةألسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرةاألساسية الدنيا لمهارة طرح ا

 كما يظهر في )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق
  ).11.4(الجدول رقم 
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في مي المرحلة األساسية الدنيا إدراآات معل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على )11.4( جدول
  تعزى لمتغير الخبرة العمليةلمهارة طرح األسئلة الصفية  محافظة رام اهللا والبيرة

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة
 0.098 2 0.196  بين المجموعات
  115  13.885  داخل المجموعات

  األسئلة التمهيدية
  

  117  14.081  المجموع
0.121  

  

0.810 
 

0.448 
 

 0.195 2 0.390  بين المجموعات
  115  19.428  داخل المجموعات

  األسئلة التفكيرية
  

  117  19.817  المجموع
0.169  

  

1.153 
 

0.319 
 

 0.925 2 1.851  بين المجموعات
  115  37.632  ل المجموعاتداخ

  األسئلة السابرة

  117  39.482  المجموع
0.327  

  

2.828 
 

0.063 
 

 0.050 2 0.100  بين المجموعات
  115  16.509  داخل المجموعات

  األسئلة  التكوينية
  

  117  16.609  المجموع
0.144  

  

0.350 
 

0.705 
 

 0.019 2 0.038  بين المجموعات
  115  16.537  تداخل المجموعا

    الختاميةاألسئلة

  117  16.575  المجموع
0.144  

  

0.132 
 

0.876 
 

 0.096 2 0.192  بين المجموعات
  115  13.947  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  117  14.139  المجموع
0.121  

  

0.791 
 

0.456 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.456(ومستوى الداللة ) 0.791( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
إدراآات معلمي المرحلة األساسية أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

وكذلك .  تعزى لمتغير الخبرة العمليةالدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة
   .الثالثةوبذلك تم قبول الفرضية لجميع المجاالت، 

  
  نتائج الفرضية الرابعة

إدراآات في متوسطات   )α ≥ 0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق ذال
تعزى لمهارة طرح األسئلة الصفية  في محافظة رام اهللا والبيرةمعلمي المرحلة األساسية الدنيا 

  .لمتغير عدد الدورات التدريبية

عينة الدراسة  تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الرابعةولفحص الفرضية الصفرية 
 إدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرةعلى 

  . تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية
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إدراكات معلمي المرحلة  على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة:)12.4(جدول 

  لمهارة طرح األسئلة الصفية تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةفي محافظة رام اهللا والبيرة اسية الدنيا األس
  المتوسط  العدد  عدد الدورات التدريبية  المجال

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

 0.36 4.39 43   دورات   5أقل من 
 0.36 4.44 53   دورات  10-5من 

  األسئلة التمهيدية
  

 0.23 4.56 22   دورات10 من أكثر
 0.46 4.20 43   دورات   5أقل من 

 0.39 4.32 53   دورات  10-5من 
  األسئلة التفكيرية

  
 0.32 4.38 22   دورات10أكثر من 
 0.68 3.91 43   دورات   5أقل من 

 0.53 4.14 53   دورات  10-5من 
  األسئلة السابرة

 0.37 4.24 22   دورات10أكثر من 
 0.40 4.28 43   دورات   5أقل من 

 0.37 4.38 53   دورات  10-5من 
  ئلة  التكوينيةاألس

  
 0.28 4.48 22   دورات10أكثر من 
 0.37 4.43 43   دورات   5أقل من 

 0.40 4.46 53   دورات  10-5من 
    الختاميةاألسئلة

 0.31 4.51 22   دورات10أكثر من 
 0.38 4.27 43   دورات   5أقل من 

 0.34 4.37 53   دورات  10-5من 
  الدرجة الكلية

 0.24 4.46 22   دورات10أكثر من 
  

إدراكات معلمي المرحلة في متوسطات  ة وجود فروق ظاهر)12.4(يالحظ من الجدول رقم 
 تعزى لمتغير عدد الدورات األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

 كما )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقالتدريبية
  ).13.4(يظهر في الجدول رقم 
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في إدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على )13.4( جدول
  تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةسئلة الصفية لمهارة طرح األ محافظة رام اهللا والبيرة

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة
 0.228 2 0.456  بين المجموعات
  115  13.624  داخل المجموعات

  األسئلة التمهيدية
  

  117  14.081  المجموع
0.118  

  

1.926 
 

0.150 
 

 0.295 2 0.590  بين المجموعات
  115  19.227  داخل المجموعات

  األسئلة التفكيرية
  

  117  19.817  المجموع
0.167  

  

1.764 
 

0.176 
 

 0.977 2 1.955  بين المجموعات
  115  37.528  داخل المجموعات

  األسئلة السابرة

  117  39.482  المجموع
0.326  

  

2.995 
 

0.054 
 

 0.301 2 0.601  بين المجموعات
  115  16.008  داخل المجموعات

  ئلة  التكوينيةاألس
  

  117  16.609  المجموع
0.139  

  

2.159 
 

0.120 
 

 0.048 2 0.096  بين المجموعات
  115  16.479  داخل المجموعات

    الختاميةاألسئلة

  117  16.575  المجموع
0.143  

  

0.335 
 

0.716 
 

 0.256 2 0.512  بين المجموعات
  115  13.627  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  117  14.139  المجموع
0.118  

  

2.161 
 

0.120 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.120(ومستوى الداللة ) 2.161( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
لمرحلة األساسية إدراآات معلمي اأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

.  تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةالدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة
  .الرابعةوبذلك تم قبول الفرضية وكذلك لجميع المجاالت، 

  

  : نتائج الفرضية الخامسة

إدراآات  سطاتفي متو  )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
تعزى لمهارة طرح األسئلة الصفية  في محافظة رام اهللا والبيرةمعلمي المرحلة األساسية الدنيا 

  .لمتغير الجهة المشرفة

 تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة الخامسةولفحص الفرضية الصفرية 
  طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرةإدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارةعلى 

  . تعزى لمتغير الجهة المشرفة
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إدراآات معلمي المرحلة  على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة)14.4(جدول 
  لمتغير الجهة المشرفةتعزى لمهارة طرح األسئلة الصفية  في محافظة رام اهللا والبيرةاألساسية الدنيا 

  المتوسط  العدد  الجهة المشرفة  المجال
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 0.27 4.45 75  حكومة
 0.57 4.51 9  وكالة

  األسئلة التمهيدية
  

 0.41 4.41 34  خاصة
 0.34 4.28 75  حكومة
 0.50 4.41 9  وكالة

  األسئلة التفكيرية
  

 0.51 4.28 34  خاصة
 0.55 4.08 75  حكومة
 0.68 4.27 9  وكالة

  األسئلة السابرة

 0.61 4.01 34  خاصة
 0.35 4.37 75  حكومة
 0.43 4.45 9  وكالة

  األسئلة  التكوينية
  

 0.41 4.33 34  خاصة
 0.32 4.44 75  حكومة
 0.50 4.58 9  وكالة

    الختاميةاألسئلة

 0.45 4.48 34  خاصة
 0.29 4.35 75  حكومة
 0.47 4.46 9  الةوك

  الدرجة الكلية

 0.41 4.33 34  خاصة
  

إدراآات معلمي المرحلة في متوسطات  ة وجود فروق ظاهر)14.4(يالحظ من الجدول رقم 
،  تعزى لمتغير الجهة المشرفةاألساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

 كما يظهر في )one way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق
  ).15.4(الجدول رقم 
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في إدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على )15.4( جدول
   تعزى لمتغير الجهة المشرفةلمهارة طرح األسئلة الصفية  محافظة رام اهللا والبيرة

مجموع   صدر التباينم  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة
 0.037 2 0.074  بين المجموعات
  115  14.006  داخل المجموعات

  األسئلة التمهيدية
  

  117  14.081  المجموع
0.122  

  

0.306 
 

0.737 
 

 0.079 2 0.157  بين المجموعات
  115  19.660  داخل المجموعات

  األسئلة التفكيرية
  

  117  19.817  المجموع
0.171  

  

0.460 
 

0.633 
 

 0.238 2 0.475  بين المجموعات
  115  39.007  داخل المجموعات

  األسئلة السابرة

  117  39.482  المجموع
0.339  

  

0.701 
 

0.498 
 

 0.052 2 0.104  بين المجموعات
  115  16.505  داخل المجموعات

  األسئلة  التكوينية
  

  117  16.609  المجموع
0.144  

  

0.363 
 

0.697 
 

 0.097 2 0.194  بين المجموعات
  115  16.381  داخل المجموعات

    الختاميةاألسئلة

  117  16.575  المجموع
0.142  

  

0.682 
 

0.508 
 

 0.061 2 0.121  بين المجموعات
  115  14.018  وعاتداخل المجم

  الدرجة الكلية

  117  14.139  المجموع
0.122  

  

0.498 
 

0.609 
 

  

وهي أكبر من مستوى ) 0.609(ومستوى الداللة ) 0.498( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
إدراآات معلمي المرحلة األساسية أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في ) α ≥ 0.05(الداللة 

وكذلك .  تعزى لمتغير الجهة المشرفةافظة رام اهللا والبيرةالدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في مح
   .الخامسةوبذلك تم قبول الفرضية لجميع المجاالت، 
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

___________________________________________________________  

يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها وما يتـضمن مجموعـة            
  من التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة

  

  :سؤال الدراسة األولتائج ن مناقشة 1.5
  

لمهـارة طـرح األسـئلة      في محافظة رام اهللا والبيرة      إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا      ما  

  ؟الصفية

 عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد            إلجابةتمت ا 
 عن التي تعبر    مجاالت الدراسة والدرجة الكلية أوالً    األداة المستخدمة وفقا ل   عينة الدراسة على فقرات     

دنيا  ية ال ة األساس ات معلمي المرحل رة إدراآ ي محافظة رام اهللا والبي صفيةف ئلة ال ارة طرح األس . لمه
صفية في محافظة رام اهللا               أنوتبين   ئلة ال ارة طرح األس دنيا لمه ة األساسية ال إدراآات معلمي المرحل

  .جاءت بدرجة عاليةذلك جميع المجاالت كو، ةعالي بدرجة ت جاءوالبيرة
  

وتعزو الباحثة السبب في أن إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة رام اهللا والبيـرة                 
لمهارة طرح األسئلة الصفية جاءت بدرجة مرتفعة، إلى أن المعلمين يدركون أهمية مهـارة طـرح                

لتعليمية، وأن األسئلة الصفية تشكل محوراً أساسياً في العملية         األسئلة الصفية لما لها أثر في العملية ا       
التعليمية ويرجع السبب أيضاً أن المعلمين لديهم القدرة والكفاءة التعليمية، واتباعهم للمنهج الحـديث              
وما يتطلب المنهج من إيجابية التلميذ ونشاطه، وأن المعلمين يستخدموا األسئلة الشفوية كأداة تقـويم               

داخل الفصل، وطرح أسئلة شفوية دقيقة وواضحة، واستخدام أسئلة ذات مستويات مختلفـة،             مستمر  
  .وتشجيع التالميذ على المشاركة بفعالية لإلجابة عن األسئلة
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أما بخصوص مجاالت الدراسة، فقد كانت درجة استجابة أفراد عينة الدراسة على إدراكات معلمـي               
وهـي  " مرتفعـة "ألسئلة الصفية في المجاالت الخمسة التالية       المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح ا     

  :مرتبة تنازلياً على النحو اآلتي
مجال األسئلة الختامية أوالً، مجال األسئلة التمهيدية في المرتبة الثانية، ثم مجال األسئلة التكوينية في               

 األسئلة السابرة فـي المرتبـة        وأخيراً المرتبة الثالثة، ثم مجال األسئلة التفكيرية في المرتبة الرابعة،        
  .الخامسة

  
 األولى هو أن المعلمين يركزون على هذا        ة المرتب  في وتعزو السبب في كون األسئلة الختامية جاءت      

 التغذيـة   واعنالنوع من األسئلة ألهميتها في ترسيخ المفاهيم الواردة في الدرس واعتبارها نوع من أ             
األسئلة التمهيدية في المرتبة الثانية ألنهـا تحظـى بأهميـة           الراجعة للطلبة، وفي الوقت ذاته جاءت       

أمـا  . خاصة من قبل المعلمين ألن بها تبدء الحصة ومن خاللها يتم طرح أفكار ومحتويات الـدرس        
األسئلة التكوينية جاءت في الترتيب الثالث لكونها اختبارات تفحص مدى اكتساب الطلبة المهـارات              

  .المطلوبة منهم
  

سئلة التفكيرية في المرتبة الرابعة ألن المعلمين يستخدمونها بشكل أقل مـن األسـئلة              وقد جاءت األ  
السابقة، وقد يكون السبب في ذلك اعتماد تلك األسئلة على التحليل والتقويم، أمـا األسـئلة الـسابرة          
جاءت في آخر مرتبة ألنها تدخل في أعماق الطالب وعلى قدرة عمقها تأتي قلتهـا فـي اسـتخدام                    

  .لمعلمين لها كاألسئلة السابقةا
  

، )2002(العنـزي   و،  )1989(، ودراسـة غنـيم      )1988(عصفور  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة      
 ,Duster)دوستر و ، )1999(أبو ملوح و، )1989(المفتي واختلفت هذه النتيجة مع دراسة ، (1998

ختالف عينـة الدراسـة     كون بسبب ا  ي والسبب في االختالف قد      )2006(الكندي  و،  )2006(صويلح  
  .وأدوات الدراسة والظروف المحيطة بالدراسة
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   التمهيدية  :األولبالمجال النتائج المتعلقة  مناقشة 1.1.5
  

 عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد           إلجابةتمت ا 
اكات معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا لمهـارة         إدر عن التي تعبر    األداة عينة الدراسة على فقرات   

 اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية       ، حيث تـم   طرح األسئلة التمهيدية في محافظة رام اهللا والبيرة       
إدراكات معلمـي المرحلـة األساسـية الـدنيا          أن فات المعيارية لفقرات هذا المجال وتبين     ااالنحرو

  .لمهارة
  

ط الـدرس    األسئلة هو أن األسئلة التمهيدية تتعلـق بتخطـي         تفاع هذا النوع من   روتعزو السبب في ا   
 له، فالمعلم يطرح ألسئلة لتوضيح أهداف الدرس وعـن طريـق طـرح              وأهدافه والتغذية الراجعة  

توصل الطالب إلى المعلومة المطلوبة، وفي العادة تكون هـذه األسـئلة منوعـة              ياألسئلة التمهيدية   
  .لمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ

  
الـشهراني  و،  )1991(الحادر  و،  )1989(المفتي  ،  )1988(عصفور  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة      

 ,Roberson(روبرسـون  و، )2002(العنزي و، )1993(  ,Duster)دوسـتر  و، )1988 1998) ،
  ).1999(أبو ملوح و، )1993(الحباشنة واختلفت هذه النتيجة مع دراسة ، )2006(الكندي و
  

  التفكيرية: الثاني لمجالنتائج المتعلقة باالمناقشة  2.1.5
  

 عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد           إلجابةتمت ا 
يا لمهـارة   إدراكات معلمي المرحلة األساسـية الـدن       عن التي تعبر    األداة عينة الدراسة على فقرات   

، حيـث تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية            والبيـرة   محافظة رام اهللا   كيريةفطرح األسئلة الت  
إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة       أنواالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال وتبين       

وتعزو الباحثة ذلك أن المعلم     ،  عالية جاء بدرجة     في محافظة رام اهللا والبيرة     التفكيريةطرح األسئلة   
صغى باهتمام للجديد من األفكار واآلراء التي       وييذ على المشاركة الصفية     طرح أسئلة لتشجيع التالم   ي

  .والتقاربي طرح أسئلة تشجع على التفكير التباعديي  والذي في النهايةيطرحها التالميذ
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 تأهل المعلمين لهذا النوع من األسئلة وقد يكون الـسبب           كون السبب في إعداد دورات تدريبية     وقد ي 
وع من األسئلة التعـاون فـي       يعطي هذا الن  كما  معلمين لهذا النوع من األسئلة، و     أيضاً في إدراك ال   

وتساعد في الوصول إلى الحقيقة األدبية، والعلمية لذا جاءت األسـئلة التفكيريـة بدرجـة               ،  الصف
  .عالية

  
 ,Duster)دوسـتر  و، )2002(العنـزي  واتفقت هذه النتيجة مـع دراسـة    هوكـسمير  و، (1998

)Hoxmeier,  ، )1993(الحباشـنة   و،)1989(المفتـي  و، )1989(سـلوم  ، واختلفت مع )2003
 ,Roberson(روبرسون و، )2002(خطايبة وآخرون و، )1999(أبو ملوح و، )1993(الشهراني و

1988(  
  

   السابرة:الثالث مجالالنتائج المتعلقة بالمناقشة  3.1.5
  

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد     عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واال       إلجابةتمت ا 
نيا لمهـارة   إدراكات معلمي المرحلة األساسـية الـد       عن التي تعبر    األداة عينة الدراسة على فقرات   

، حيث تم استخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات          في محافظة رام اهللا والبيرة     لسابرةطرح ا 
لمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة       إدراكات مع  أنالمعيارية لفقرات هذا المجال وتبين      

  مـن   وتعزو االسبب في ارتفاع هذا النـوع       ،  عالية جاء بدرجة     في محافظة رام اهللا والبيرة     السابرة
أسئلة تسبر  المعلم  طرح  يحيث  تنشط عقل الطالب وتعطيه الثقة بنفسه       سئلة هو أن األسئلة السابرة      األ

ستخدم األسئلة السابرة   ي حيث تالميذ على اإلجابة عن أسئلة زمالئهم     شجع ال يوغور إجابات التالميذ    
وقد يكون السبب في ذلك إدراك المعلمين لهذا النـوع مـن األسـئلة              ،  التبريرية لتبرير المعلومات  

  .وإعداد الدورات التدريبية التي تأهل المعلمين لهذا النوع من األسئلة
  

سـلوم  ، واختلفت مـع  (Duster, 1998)دوستر و، )2002(العنزي واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
، )1999(أبـو ملـوح     و،  )1993(الـشهراني   و،  )1993(الحباشنة  و،  )1989(المفتي  و،  )1989(
  )2006(الكندي و، )Roberson, 1988(روبرسون و، )2002(خطايبة وآخرون و
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  التكوينية: الرابع لمجالالنتائج المتعلقة بامناقشة  4.1.5
  

 عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد           إلجابةتمت ا 
نيا لمهـارة   إدراكات معلمي المرحلة األساسـية الـد       عن التي تعبر    األداة عينة الدراسة على فقرات   

، حيث تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية           في محافظة رام اهللا والبيرة     كوينيةطرح األسئلة الت  
إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة       أنرافات المعيارية لفقرات هذا المجال وتبين       واالنح

  . بدرجة عاليةتجاء في محافظة رام اهللا والبيرة التكوينيةطرح األسئلة 
  

وتعزو السبب في ارتفاع هذا النوع من األسئلة هو أن المعلمين يطرحون أسئلة تالئـم مـستويات                 
ة ويهتمون بإجابات التالميذ لفهم ما يقولون ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وقد يكون             التالميذ اللغوي 

السبب أيضاً كثرة استخدامها من قبل المعلمين ألنها تكون أثناء الدرسن وإدراك المعلمين ألهميتهـا               
  .الرتباطها بالعملية التقويمية

  
ـ  و، )1993(الحباشـنة  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة   ,Duster)دوسـتر  و، )1999(وح أبـو مل

 ,Hoxmeier(هوكسمير و، )(1998 ، )1989(المفتـي  و، )1989(سـلوم  واختلفت مـع  ، )2003
  .)2006(الكندي و، )Roberson, 1988(روبرسون و،  )2002( العنزي و، )1993(الشهراني و
  

  الختامية: الخامس مجالالنتائج المتعلقة بالمناقشة  5.1.5
  

 السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد          عن هذا  إلجابةتمت ا 
نيا لمهـارة   إدراكات معلمي المرحلة األساسـية الـد       عن التي تعبر    األداة عينة الدراسة على فقرات   

، حيث تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية           في محافظة رام اهللا والبيرة     ختاميةطرح األسئلة ال  
إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة       أنمعيارية لفقرات هذا المجال وتبين      واالنحرافات ال 
وتعزو الباحثة ذلـك كـون      ،  عالية بدرجة   تجاء في محافظة رام اهللا والبيرة       الختاميةطرح األسئلة   

ـ ويع أسئلة شاملة ألهداف الدرس      ونطرحيالمعلمين     تمـارين وتطبيقـات تخـص الـدرس        ونط
 وذلك من خالل أوراق العمل       فهم الطالب ،    من مدى  وة في نهاية الدرس لكي يتأكد     ويستخدمون أسئل 
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التي يعدها المعلمين لمراجعة المادة الدراسية والواجبات البيتية وأيضاً األسئلة الموجودة في نهايـة              
  .كل دراس وهذا النوع من األسئلة يكون بشكل ملخص ومركز للتالميذ

  
ـ      ، )1993(الـشهراني   و،  )1993(الحباشـنة   و،  )1988(عـصفور   ة  واتفقت هذه النتيجة مع دراس

، واختلفت مـع  (Duster, 1998)دوستر و، )Roberson, 1988(روبرسون و، )2002( العنزيو
  )2006(الكندي و، )1999(أبو ملوح و، )1989(المفتي و، )1989(دراسة سلوم 

  

  :  سؤال الدراسة الثانينتائج مناقشة  2.5

لمهارة طرح األسئلة     في محافظة رام اهللا والبيرة      المرحلة األساسية الدنيا   هل تختلف إدراكات معلمي   
الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العملية، عدد الدورات، الجهـة         : باختالف متغيرات الدراسة  الصفية  
  .المشرفة

  

  : نتائج الفرضية األولىمناقشة  1.2.5
  

إدراكات معلمي  في متوسطات    )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال

تعـزى لمتغيـر    لمهارة طرح األسئلة الصفية      في محافظة رام اهللا والبيرة    المرحلة األساسية الدنيا    

  .الجنس

 أفـراد المتوسطات الحسابية السـتجابة     و" ت"نتائج اختبار   حساب  ب األولى الصفريةلفحص الفرضية   تم  
ئلة                 إدرافقرات اسـتبانة    عينة الدراسة على     ارة طرح األس دنيا لمه ة األساسية ال آات معلمي المرحل

ر الجنس      الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة      إدراآات   توجد فـروق فـي    ال تبين أنه و . تعزى لمتغي

ر     معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة              تعزى لمتغي
   . الفرضية الصفرية األولىقبول، وبذلك يتم الجنس

  
 والعلمي لدى كل من الجنسين في أهميـة بنـاء           وتعزو الباحثة السبب في اإلدراك والوعي الفكري      

وتأسيس هذه المرحلة وقدرتهم على إدارة الصف ومعرفتهم بطرائق التدريس واسـتخدام الوسـائل              
  .التعليمية وتوظيف األنشطة واستخدام التقويم بمختلف أشكاله
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ويلن ،  )2002(خطايبة وآخرون   و،  )2001(الجالد  و،  )1989(غنيم  فقت هذه النتيجة مع دراسة      وات
)Wilen,  ، )2010(بركـات  و، )2006(صويلح  و،)1993(دراسة الحباشنة ، واختلفت مع )2003
  )2006(الكندي و، )Swift, 2002(سويفت و
  

  نتائج الفرضية الثانيةمناقشة  2.2.5
  

إدراكات معلمي  متوسطات  في   )α ≥ 0.05(ة إحصائية عند مستوى الداللة       توجد فروق ذات دالل    ال

تعـزى لمتغيـر    لمهارة طرح األسئلة الصفية      في محافظة رام اهللا والبيرة    المرحلة األساسية الدنيا    

  .المؤهل العلمي

حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة علـى         ب الثانيةفحص الفرضية الصفرية    تم  
رة    ة رام اهللا والبي ي محافظ صفية ف ئلة ال ارة طرح األس دنيا لمه ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم  إدراآ

إدراآات معلمي   في متوسطات    دالة احصائياً  عدم وجود فروق     ويالحظ. تعزى لمتغير المؤهل العلمي   

ر المؤهل    تالمرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة          عزى لمتغي
   .العلمي

  
وتعزو الباحثة السبب في ذلك أن المعلمين ال يختلفون كثيراً حسب مـؤهلهم العلمـي فـي طريقـة                   
تدريسهم، فهم محكومون بمنهاج البد من إنجازه في نهاية الفصل وملتزمون بما ورد في دليل المعلم                

  .في هذه المرحلة وما يحتويه من تمارين وأسئلة وتطبيقات
  

ربما أيضاً يرجع السبب في ذلك لما اكتسبوه أثناء دراستهم الجامعيـة، خـصوصاً أن كثيـر مـن                   
الجامعات تتيح للمعلمين التدريب واالطالع والممارسة والقدرة على التعامل مع مثل هذه المستويات             

  .العليا وبالتالي اإلفادة مما تعلمه في عملية التدريس التي يمارسها
  

، )2002(العنـزي   و،  )2002(خطايبة وآخـرون    و،  )2001(الجالد  جة مع دراسة    واتفقت هذه النتي  
 ,Wilson(ويلسون و، )2010(بركات و  ,Swift(سويفت و، )2001  )2007(الـسبيعي  و، )2002

  .)2007(غزاالت  دراسةواختلفت مع 
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  : نتائج الفرضية الثالثةمناقشة  3.2.5
  

إدراكـات  في متوسـطات      )α ≥ 0.05(الداللة   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ال 

تعـزى  لمهارة طرح األسئلة الـصفية       في محافظة رام اهللا والبيرة    معلمي المرحلة األساسية الدنيا     

  .لمتغير الخبرة العملية

حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة علـى         ب الثالثةفحص الفرضية الصفرية    تم  
ي المر ات معلم رة   إدراآ ة رام اهللا والبي ي محافظ صفية ف ئلة ال ارة طرح األس دنيا لمه ية ال ة األساس  حل

ة        رة العملي ر الخب ة    أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً فـي         وتبين  ،  تعزى لمتغي إدراآات معلمي المرحل

رة العمل       األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة           ر الخب ة  تعزى لمتغي ، ي
   .الثالثةوبذلك تم قبول الفرضية 

  
وهذا يعني ان هناك تقارباً واضحاً لدى المعلمين ذوي الخبرات القليلة وذوي الخبرات العاليـة فـي                 
طرح األسئلة الصفية، فالمعلم مهما كانت خبرته فإنه يمتلك كفاية طرح األسئلة الصفية بغض النظر               

 األسئلة التي يطرحها المعلمون من أصـحاب الخبـرة          فإذا قارنا بين  . عن مستوى السؤال المطروح   
  .القليلة أو الخبرة العالية فإننا نجد نوعاً ما التوازن بينهم

  

خطايبـة  و،  )1999(أبو ملوح   و،  )1993(الحباشنة  و،  )1989(غنيم  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة      
سويفت و، )Wilson, 2001(ويلسون و، )2010(بركات و،  )2002( العنزي و، )2002(وآخرون 

)Swift,   ,Wilen(ويلن و، )2002 واختلفت مـع  ، )2006(الكندي و، )2007(السبيعي و، )2003
  .)2007(غزاالت و، )2006(صويلح و، )2001(الجالد  دراسة

  
  نتائج الفرضية الرابعةمناقشة  4.2.5

  

إدراكـات  فـي متوسـطات       )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال

تعـزى  لمهارة طرح األسئلة الـصفية       في محافظة رام اهللا والبيرة    معلمي المرحلة األساسية الدنيا     

  .لمتغير عدد الدورات التدريبية

حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على        ب الرابعةفحص الفرضية الصفرية    تم  
ا  دنيا لمه ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم رة إدراآ ة رام اهللا والبي ي محافظ صفية ف ئلة ال  رة طرح األس
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إدراآات معلمي    أنه ال توجد فروق دالة إحـصائياً فـي     وتبين،  تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية    

رة                صفية في محافظة رام اهللا والبي ئلة ال ارة طرح األس ر عدد    المرحلة األساسية الدنيا لمه  تعزى لمتغي
  .الرابعةتم قبول الفرضية  وبذلك ،الدورات التدريبية

  
 ويمكن أن تعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بإلحاق المعلمين بدروات              
تدريبية وورشات عمل مختلفة، واإلطالع على العديد من الكتب والدراسات واألبحاث التي تتمحور              

 طرح األسئلة الـصفية وخاصـة أن عمليـة          حول اإلدارة الصفية ما يؤهلهم لمعرفة كيفية ممارسة       
  .الممارسة تتم بشكل يومي وروتيني وال تتغير عبر السنوات

  

  )Wilson, 2001(ويلسون ، )2010(بركات واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
  

  : نتائج الفرضية الخامسةمناقشة  5.2.5
  

 إدراكـات    متوسـطات  فـي   )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال

تعـزى  الدنيا لمهارة طرح األسئلة الـصفية        في محافظة رام اهللا والبيرة    معلمي المرحلة األساسية    

  .لمتغير الجهة المشرفة

حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة         ب الخامسةفحص الفرضية الصفرية    تم  
رة         إدراآات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمه     على    ارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبي

ة المشرفة      ة      أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً فـي         وتبين  ،  تعزى لمتغير الجه إدراآات معلمي المرحل

ة المشرفة   األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة      ر الجه ،  تعزى لمتغي
  .الخامسة وبذلك تم قبول الفرضية

  

قد يكون السبب هو أن اإلشراف العام من قبل وزارة التعليم العالي وتخضع جميع الجهات لـشروط                 
الوزارة نفسها في علمية التعليم وأيضاً المناهج التي يدرسها المعلمون هي نفسها حتى وإذا اختلفـت                

  .الجهة المشرفة على عملية التدريس
  

  . الجامعات نفسها وتلقوا التدريب المهني المناسبوأيضاً أن معظم المعلمين تخرجوا من
  .)2010(بركات و، )1999(أبو ملوح  دراسةواختلفت مع 
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  :التوصيات  3.5

  
في ضوء نتائج الدراسة التي أظهرت ارتفاع متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على 

  :االستبانة، إال أن الباحثة توصي
  

، والخبرات التجارب الحديثة، و المتجدداألدب االستفادة من ، معألمور التاليةبالمحافظة علي  -
  . ية لرفع مستوى العملية التعليميةالعلم

 واضحة ومتنوعة في جميع المستويات أسئلة في صياغة األساسيةتوصي معلمي المرحلة  -
  .أنواعهابجميع   السابرةاألسئلة إجراءالمعرفية وكذلك 

 المشرفين لتطوير كفاءاتهم وبما يجعل المشرف أمامالفرص  وإتاحة، بويتفعيل دور التوجيه التر -
أثناء أداء رسالتهم من خالل تقديم العون، والمشورة حتى  ،على النجاح للمعلم مساعداً عامالً

   . أداءهم جوانب التفوق في وإثراءيستفيد المعلمين منها في تالفي جوانب القصور 
، ضمن األسئلة الصفية للتعرف على مهارات سيةاألسا دورات تدريبية لمعلمي المرحلة إعداد -

 .برنامج وزارة التربية والتعليم 
  .تشجيع التالميذ من قبل المعلمين لطرح األسئلة على أقرانهم -
 .إعطاء التالميذ فرصة كافية للرد على األسئلة وطرح ما عندهم من أفكار -
  .رات أخرى في ضوء متغي ، وية مختلفةراء دراسات جديدة على مراحل دراسإج -
  

  :في ضوء هذه الدراسة، فإن الباحثة تقدم االقتراحات اآلتية
 الصفية وكيفية األسئلة تضمين مساقات طرق التدريس في كليات التربية في الجامعات موضوع  -

  .صياغتها بمستوياتها المختلفة 
 ئلةاألس التنوع في طرح إمكانيةتقليل من عدد الطالب في الصفوف حتى يتسنى للمعلم من  -

  .الصفية
التركيب والتحليل ( بمواضيع  تثير مهارات التفكير العليا األساسيةتزويد مقررات المرحلة  -

  ).والتقويم
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  االستبانة بصورتها النهائية) 1(ملحق رقم 

  جامعة القدس

  قسم الدراسات العليا/كلية التربية 

  تخصص أساليب تدريس
  

  إستبانة
  

  لة الصفية لمهارة طرح األسئفي محافظة رام اهللا والبيرة إدراكات معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

  
  الطالبة حنان نمر:إعداد 

  

  محمد عمران :إشراف الدكتور

  
  إلى األخوة معلمي ومعلمات المدارس المحترمين، 

  
  ،لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتها
  

تقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى التعرف على إدراكات معلمي المرحلة األساسية  الدنيا لمهارة طرح               
، وذلـك   خصوصعلما بأنه سيتم إجراء دراسة بهذا ال       ،ظة رام اهللا والبيرة   صفية في محاف  األسئلة ال 

ألغراض البحث العلمي، واستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في أساليب التـدريس             
علمـاً بـأن     ،لبيانات الالزمة حول هذا الموضوع    وتم إعداد هذه اإلستبانة لجمع ا      ،ن جامعة القدس  م

  . التامة ةامل بالسريجميع البيانات ستع
  
، حيـث أن    درجة استخدامكم ، واختيار اإلجابات التي تعبر عن       لك يرجى التكرم بتعبئة االستبانة    ولذ

، راجين إعادتها إلينـا فـي أقـرب          على المعلومات المقدمة من طرفكم     أهمية هذه الدراسة ستستند   
  .فرصة ممكنة 
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  :الصحيحة في المكان المخصص لإلجابة  ) Х( يرجى وضع إشارة 

    أنثى□ ذكر       □:     الجنس

   ماجستير فما فوق□ بكالوريوس فقط      □أقل من بكالوريوس        □:   المؤهل العلمي

   سنوات10 أكثر من □ سنوات       10-5 من □ سنوات    5  أقل من □ :الخبرة العملية

   دورات10 أكثر من □ دورات 10-5من  □ دورات 5أقل من  □: عدد الدورات التدريبية

     خاصة             □وكالة         □حكومة        □ : الجهة المشرفة 
  
  

  شاكراً لحسن تعاونكم معنا
  

  حنان نمر:الباحثة 
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  :تعريف بعض المصطلحات التي ورد ذكرها في االستبانة 
  

   :األسئلة السابرة 

هذه اإلجابة سطحية أو غير صـحيحة أو         األولية للطالب لكون     اإلجابة تسبر   األسئلةهي سلسلة من    
أو تبرير أو تركيز، وتؤدي هذه األسئلة إلى توليد المزيد من المعلومات             تحتاج إلى توضيح أو تأكيد    

أو توضيح بعضها أو التركيز على بعضها اآلخر أو تحويل المناقشة لعامة الطـالب فـي حجـرة                  
  :الصف، وهي على أنواع

  
  :األسئلة السابرة التركيزية 

وفي هذا النوع من السبر يطرح المعلم سؤاال أو مجموعة من األسئلة تركز على الطالب نفسه كرد                 
فعل إلجابة صحيحة من أجل تأكيدها أو ربطها بموضوع آخر أو بدرس آخر لربط جزيئات مختلفة                

  .للخروج بتعميم مشترك
  
  

  األسئلة السابرة التوضيحية

 من األسئلة على الطالب نفسه وذلك بنـاء  مجموعةؤاال أو وفي هذا النوع من السبر يطرح المعلم س   
 الجزء الصحيح من اإلجابة وتوجيه الطالب نحـو         لتوضيحعلى إجابة أولية غير تامة لسؤال سابق        

  .اإلجابة التامة بإضافة معلومات توضيحية جديدة للمعلومات األولية
  
  

  :األسئلة السابرة التبريرية

خاطئة،  طرح المعلم سؤال ويعني إجابة من نوع ما صحيحة كانت أو          يظهر السبر التبريري عندما ي    
وعنـدها  . فيعقب المعلم بطرح سؤال على الطالب الذي أعطى اإلجابة ليقدم مبررات لهذه اإلجابـة             

يكتشف المعلم ما إذا كان لدى الطالب فهما خاطئا أو سليما وستصرف في ضوء ذلك بتصحيح الفهم                 
  .ليم بالمدح والثناءالخاطئ أو تأكيد الفهم الس

  

  :أسئلة التفكير التقاربي

بنجاح، يجـب   المهمة  هي األسئلة التي تدفع إلى تطبيق المعلومات وتحليلها، ولكي يؤدي الطلبة هذه             
 وتـسهم . أن تتوفر لديهم معرفة واسعة بأنواع المعلومات التي تقع في مستوى التـذكر المعرفـي              
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 تعد ذات فائدة في العمليات األساسية للعلوم التـي تـشتمل            األسئلة التقاربية في حل المشكالت، كما     
  .القياس واالتصال والمقارنة والتباين: على

  
  :أسئلة التفكير التباعدي

 الشيء اليسير مـن تراكيـب المعلـم أو مـن            تالميذ حيث يعطى ال   التالميذ،هي األسئلة التي تحفز     
لقائمة على ربط األفكار األصلية مع األفكار       المعلومات المسبقة ويشجعوا على التفكير باالحتماالت ا      

وتتطلب هذه األسئلة التفكير التركيبي، وتعزز األسلوب       . المعروفة إلعطاء أفكارا أو تفسيرات جديدة     
  ).االفتراض والتجريب(اإلبداعي في حل المشكالت وعمليات العلم المتكاملة 

  
  :األسئلة التكوينية 

 المنهاج من خالل بناء خبرات جديدة على ضـوء المثيـرات    هي عبارة عن جل األسئلة التي تكون      
  .التعليمية لثبات التعلم عند المتعلم 
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  . األسئلة التمهيدية :المجال األول 
  

 درجة الممارسة

 منخفضة  منخفضة جداً  متوسطة  عالية  عالية جداً

  

 الفقرة   الرقم

         
  

أمهد للدرس عن طريق طرح األسئلة المتعلقة 
 . جديدبالدرس ال

1 

          أطرح أسئلة لربط الخبرات السابقة بالخبرات 
 .الالحقة

2 

           .أوجه أسئلة إلثارة نتباه التالميذ 3 

          أنوع في األسئلة لمراعاة الفروق الفردية بين 
 .التالميذ

4 

           .أربط األسئلة بالواقع واألحداث الجارية 5 

           .أطرح أسئلة بتأني وهدوء 6 

         
  

 .أطرح  أسئلة وفق مخطط الدرس 7 

         
  

أعيد طرح السؤال الذي يصعب فهمه بصياغة 
  .ثانية

8  

         
  

  9  .أطرح أسئلة مبنية على تعلم مسبق
            10  .أطرح أسئلة مشتقة من األهداف التربوية
            11  .أطرح أسئلة تشخيصية
            12  .أطرح السؤال بلهجة تدل على أنه سؤال

  
  
  
  

  .األسئلة التفكيرية :ل الثاني المجا
  

 درجة الممارسة

 منخفضة  منخفضة جداً  متوسطة  عالية  عالية جداً
 الفقرة   الرقم

           .أشجع  التالميذ على المبادرة بالسؤال 13 

           .أشجع التالميذ على طرح أسئلة تفكيرية  14 

          ــئلة   ــد األس ــى تولي ــذ عل ــجع التالمي أش
 .)العصف الذهني (وطرحها

15 

          أطرح أسئلة تتدرج من التذكر إلى الفهـم و         
 منها إلى مهارات التفكير العليا 

16 

           .أطرح أسئلة تشجع على التفكير التباعدي 17 

           .أطرح أسئلة تشجع على التفكير التقاربي 18 
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          أطرح أسئلة وفق نمط مرتـب يـدل علـى          
 .إستراتيجية هادفة 

19 

            20  .لتعزيز السلوك المرغوب فيهأطرح أسئلة 
          أطرح أسئلة لتشجيع التالميذ على المشاركة      

  .الصفية 
21  

          أطـرح أسـئلة لتثبيـت إجابـات التالميـذ      
  .الصحيحة 

22  

          أصغى باهتمام للجديد من األفكـار واآلراء       
  .التي يطرحها التالميذ دون مقاطعتهم 

23  

          تعكـس تفكيـر    أحول أسئلة التالميذ التـي      
  .إبداعي إلى زمالئهم لالجتهاد في إجاباتهم

24  

          أحول إجابات التالميذ إلى زمالئهم مناقشتها      
  .وتقويمها

25  

  

  .األسئلة السابرة: المجال الثالث 
  

 درجة الممارسة

 منخفضة  منخفضة جداً  متوسطة  عالية  عالية جداً

  

 الفقرة   الرقم

           .ات التالميذأطرح أسئلة تسبر غور إجاب 26 

          أستخدم األسئلة السابرة التركيزيـة  للتركيـز        
 .على المعلومات

27 

          أستخدم األسئلة الـسابرة التبريريـة لتبريـر        
 .المعلومات

28 

           .أطرح أسئلة سابرة توضيحية 29 

           .أشجع  التالميذ بطرح أسئلتهم على أقرانهم 30 

          ابة عن أسئلة زمالئهمأشجع  التالميذ على اإلج 31 
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  .األسئلة  التكوينية:المجال الرابع 

  

 درجة الممارسة

 منخفضة  منخفضة جداً  متوسطة  عالية  عالية جداً

  

 الفقرة   الرقم

           .أطرح أسئلة تالئم مستويات التالميذ اللغوية 32 

          أطــرح أســئلة تالئــم مــستويات التالميــذ 
 .التفكيرية

33 

          سئلة تحقق تفاعالً هادفاً بـين المعلـم        أطرح أ 
 .وتالميذه

34 

          لكشف عن ميول التالميذ    أطرح أسئلة تساعد ا   
 .وحاجاتهم

35 

          ية ذات المـستوى    أوازن بين األسئلة التجميع   
 .المتدني والمرتفع

36 

           .أوازن بين األسئلة التجميعية والتشعيبية 37 

           .فية متنوعةأطرح أسئلة ذات مستويات معر 38 

          أحاول االبتعاد عن األسئلة التي يجاب عنهـا        
  . البنعم أو

39  

         
  

إلجابـات التالميـذ لفهـم مـا        أبدي إهتماماً   
  .يقولون

40  

         
  

ثـواني بعـد      ) 5_3( أعطي  زمن انتظار     
  .طرح األسئلة 

41  

          ثـواني بعـد      ) 5_3( أعطي  زمن انتظار     
  .إجابة التالميذ 

42  

          أشرك  عدداً كبيراً من التالميذ قدر المستطاع        
  .في المناقشة 

43  

            44  .أطرح أسئلة أبسط من السؤال األصلي 
            45  .أكيف األسئلة حسب طبيعة الدرس 
            46  .أعزز اإلجابات الصحيحة لفظيا أو ماديا 
          الميذ على طرح أسئلة لها عالقـة       أشجع  الت  

   .ثيقة بالدرسو
47  
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  .األسئلة الختامية  :المجال الخامس
  

 درجة الممارسة

 منخفضة  منخفضة جداً  متوسطة  عالية  عالية جداً

  

 الفقرة   الرقم

         
  

 .أطرح أسئلة شاملة ألهداف الدرس 48 

          لتعرف إلـى نقـاط القـوة       أطرح أسئلة ل  
 .الضعف لدى التالميذو

49 

           الـذين   أشجع  طرح أسئلة مـن التالميـذ       
  .يحتاجون إلى مزيد من التوضيح

50 

          ألسئلة التي تتناسـب مـع وقـت        أطرح  ا  
  .الحصة

51 

          ساسية للدرس عن   أذكر  الطالب بالنقاط األ    
  .طريق طرح األسئلة

52 

           53  .متنوعةأطرح أسئلة متتابعة و

          عن الرأي وخاصـة    أفسح المجال للتعبير    
  .من قبل التالميذ

54 

            طرح األسـئلة لترسـيخ المفـاهيم         أتابع
  .النتائج عند التالميذو

55  

         
  

سـئلة  أجمع  إجابات المتعلمـين عـن األ       
  .وتلخيصها بلغة واضحة وسهلة

56  

            57  .أغلق الدرس بطرح أسئلة تلخيصية
         

  

  58  .أعطي تمارين وتطبيقات تخص الدرس

  

  

  

  شكراً لحسن تعاونكم معنا
  

  الباحثة
  ان نمرحن
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 :قائمة بأسماء المحكمين ): 2(ملحق رقم 

  الدرجة  مكان العمل  اسم المحكم  الرقم

  دكتوراه  كلية العلوم التربوية رام اهللا  محمد عمران      .د  .1
  دكتوراه  أبو ديس–جامعة القدس   محمد عابدين        .د  .2
  هدكتورا  أبو ديس–جامعة القدس محمود أبو  سمرة        .د  .3
  دكتوراه  أبو ديس–جامعة القدس   محسن عدس          .د  .4
  دكتوراه  أبو ديس–جامعة القدس  عفيف زيدان             .د  .5
  دكتوراه  أبو ديس–جامعة القدس   زياد قباجة   .د  .6
  دكتوراه  أبو ديس–جامعة القدس   حسين الدراويش       .د  .7
  دكتوراه  كلية العلوم التربوية رام اهللارائد شماسنة             . د  .8
  دكتوراه  جامعة القدس المفتوحةانشراح الجبريني         .د  .9
  دكتوراه  جامعة القدس المفتوحة  مفيد يعقوب             .د  .10
  دكتوراه  كلية العلوم التربويةناصر سعافين            .د  .11
قسم /وزارة التعليم العالي      أميمة نعيرات      .د  .12

  اإلشراف
  دكتوراه

  دكتوراه  جامعة بيرزيتسعدات جبر              .د  .13
  دكتوراه  جامعة بيرزيتمحمد غرابة              .د  .14
  دكتوراه  كلية العلوم التربوية  رام اهللا  نبيل رمانة         .د  .15
  ماجستير  كلية العلوم التربوية  رام اهللانبيل منصور             . أ  .16
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  آتاب تسهيل مهمة): 3(ملحق رقم 
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  آتاب الموافقة من التربية على توزيع أداة الدراسة): 4(ملحق رقم 
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   آتاب موجه إلى وآالة الغوث الدولية)5(ملحق رقم 
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لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ) 6(ملحق رقم 
  فقرات االستبانه  

قيمة  الرقم
R 

الدالة 
 اإلحصائية

قيمة   الرقم
R 

الدالة 
  اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1  0.518
** 

0.000  21  0.595
** 

0.000  41  0.289** 0.002  

2  0.414
** 

0.000  22  0.301
** 

0.001  42  0.383** 0.000  

3  0.677
** 

0.000  23  0.500
** 

0.000  43  0.471** 0.000  

4  0.548
** 

0.000  24  0.592
** 

0.000  44  0.380** 0.000  

5  0.311
** 

0.001  25  0.499
** 

0.000  45  0.566** 0.000  

6  0.415
** 

0.000  26  0.718
** 

0.000  46  0.508** 0.000  

7  0.345
** 

0.000  27  0.658
** 

0.000  47  0.546** 0.000  

8  0.499
** 

0.000  28  0.612
** 

0.000  48  0.544** 0.000  

9  0.389
** 

0.000  29  0.628
** 

0.000  49  0.538** 0.000  

10  0.482
** 

0.000  30  0.536
** 

0.000  50  0.732** 0.000  

11  0.558
** 

0.000  31  0.563
** 

0.000  51  0.477** 0.000  

12  0.467
** 

0.000  32  0.549
** 

0.000  52  0.481** 0.000  

13  0.611
** 

0.000  33  0.596
** 

0.000  53  0.384** 0.000  

14  0.603
** 

0.000  34  0.608
** 

0.000  54  0.603** 0.000  

15  0.583
** 

0.000  35  0.566
** 

0.000  55  0.554** 0.000  

16  0.537
** 

0.000  36  0.642
** 

0.000  56  0.541** 0.000  

17  0.705
** 

0.000  37  0.630
** 

0.000  57  0.299** 0.001  

18  0.649
** 

0.000  38  0.496
** 

0.000  58  0.495** 0.000  

19  0.552
** 

0.000  39  0.458
** 

0.000       

20  0.571
** 

0.000  40  0.591
** 

0.000       
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  فهرس الجداول
 

رقم 

  الجدول

رقم   عنوان الجدول

  الصفحة
  52   الدراسة حسب مغير الجنسأفرادتوزيع   1.3
  53  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي  2.3
  53   عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العلميةأفرادتوزيع   3.3
  53   عينة الدراسة حسب متغير عدد الدوراتأفرادتوزيع   4.3
  54  ةف عينة الدراسة حسب متغير الجهة المشرأفرادتوزيع   5.3
  56  نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات االستبانة  6.3
  57  رنبا خ ألفا لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية معامل الثبات ك  7.3
 إدراكات أداةعلى   عينة الدراسةأفراد المعيارية االستجابات االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  1.4

   الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة األسئلة الدنيا لمهارة طرح األساسيةمعلمي المرحلة 
61  

 إدراكات أداةعلى   عينة الدراسةأفراد المعيارية االستجابات االنحرافاتوالمتوسطات الحسابية   2.4
    التمهيدية في محافظة رام اهللا والبيرةاألسئلة الدنيا لمهارة طرح األساسيةمعلمي المرحلة 

62  

 إدراكات أداةعلى   عينة الدراسةأفراد المعيارية االستجابات االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  3.4
   التفكيرية في محافظة رام اهللا والبيرةاألسئلة الدنيا لمهارة طرح األساسيةي المرحلة معلم

63  

 إدراكات أداةعلى   عينة الدراسةأفراد المعيارية االستجابات االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  4.4
  لبيرة السابرة في محافظة رام اهللا وااألسئلة الدنيا لمهارة طرح األساسيةمعلمي المرحلة 

64  

داة إدراكات أعلى  فراد عينة الدراسةأفات المعيارية االستجابات االمتوسطات الحسابية واالنحر  5.4
   التكوينية في محافظة رام اهللا والبيرةاألسئلة الدنيا لمهارة طرح األساسيةمعلمي المرحلة 

65  

داة إدراكات أعلى  نة الدراسة عيأفرادفات المعيارية االستجابات االمتوسطات الحسابية واالنحر  6.4
  في محافظة رام اهللا والبيرة  الختاميةاألسئلة الدنيا لمهارة طرح األساسيةمعلمي المرحلة 

66  

 معلمي المرحلة إدراكات العينة في أفرادللعينات المستقلة الستجابات " ت" اختبارنتائج   7.4
  األسئلة الدنيا لمهارة طرح األساسية

67  

إدراكات معلمي  على الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات   8.4
 تعزى لمتغير المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

  المؤهل العلمي

68  

 معلمي المرحلة األساسية إدراكاتنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على   9.4
  الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

69  

إدراكات معلمي  على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  10.4
 تعزى لمتغير في محافظة رام اهللا والبيرةالمرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية 

  الخبرة العملية

70  

إدراكات معلمي المرحلة األساسية نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على   11.4
   تعزى لمتغير الخبرة العمليةالدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

71  

  72إدراكات معلمي  على سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتو  12.4
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المرحلة األساسية الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير 
  عدد الدورات التدريبية

إدراكات معلمي المرحلة األساسية نة على نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العي  13.4
 تعزى لمتغير عدد الدورات الدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

  التدريبية

73  

إدراكات معلمي  على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  14.4
 تعزى لمتغير رة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرةالمرحلة األساسية الدنيا لمها

  الجهة المشرفة

74  

إدراكات معلمي المرحلة األساسية نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على   15.4
  مشرفة تعزى لمتغير الجهة الالدنيا لمهارة طرح األسئلة الصفية في محافظة رام اهللا والبيرة

75  
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  فهرس المالحق
  

رقم 

  الملحق

رقم   الملحقعنوان 

  الصفحة
  97  االستبانة في صورتها النهائية   1
  105  قائمة بأسماء المحكمين  2
  106  كتاب من جامعة القدس لتسهيل مهمة الباحثة   3
  107  الدراسةكتاب من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بخصوص الموافقة على توزيع أداة   4
  108  كتاب موجه لوكالة الغوث الدولية إلجراء الدراسة  5
  109  نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات االستبانة  6
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 فهرس المحتويات
 

  رقم الصفحة  الموضوع

    إهداء
  أ  إقرار
  ب  الشكر
  ج  الدراسة ملخص

Abstract  د  
  1  األول الفصل

  1  أهميتهاو الدراسة مشكلة

  2   المقدمة 1.1
  5  الدراسة مشكلة  2.1
  6   الدراسة أسئلة 3.1
  6   الدراسة فرضيات 4.1
  7   الدراسة أهداف 5.1
  7   الدراسة أهمية 6.1
  8  الدراسة محددات 7.1
  9  الدراسة مصطلحات 8.1

  11  الثاني الفصل

  11  السابقة والدراسات النظري اإلطار

  12  يةاالبتدائ المرحلة 1.2
  13  المعلم 2.2
  16  التدريس مهنة 3.2
  24  األسئلة مفهوم 4.2
  36   السابقة الدراسات 5.2

  50  الثالث الفصل

  50  واإلجراءات الطريقة

  51  الدراسة منهج 1.3
  51  الدراسة مجتمع 2.3
  52   الدراسة عينة 3.3
  54   الدراسة أداة 4.3
  56  الدراسة متغيرات 5.3
  57  الدراسة بيقتط إجراءات 6.3
  57  اإلحصائية المعالجة 7.3
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  58  الرابع الفصل

  58  الدراسة نتائج

  59   نتائج سؤال الدراسة االول1.4
  59   نتائج سؤال الدراسة الثاني2.4

  75  الخامس الفصل

  75  والتوصيات الدراسة نتائج مناقشة

  76  سؤال الدراسة االول نتائج مناقشة 1.5
  81  سؤال الدراسة الثاني نتائج مناقشة 2.5

  85   التوصيات
  86   المراجع
  97  المالحق
  110  الجداول فهرس
  112  المالحق فهرس
  113  المحتويات فهرس

 
 

  


