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: امللد
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل إتقاف معممات التربية األسرية لميارات طرح
 كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة.األسئمة الصفية في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي بمدينة جدة
- معالجة إجابات الطالبات-تـ إعداد بطاقة مالحظة لميارات طرح األسئمة (تكجيو السؤاؿ
 كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف معممات التربية.)مساعدة الطالبات عمى تكليد األسئمة
،األسرية يمتمككنكؿ مف ميارات طرح األسئمة الصفية كميارات تكجيو االسئمة بدرجة متكسطة
 أما درجة امتالكيف لميارات تصرؼ المعممات بإجابات الطالبات كميارات تكليد األسئمة،
 كتـ تقديـ عدد مف التكصيات منيا ضركرة عقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ.فكانت ضعيفة
.لممعمميف حكؿ ميارة طرح األسئمة الصفية

 الحمقة األكلى مف التعميـ-  ميارة طرح األسئمة-  التربية األسرية:الكممات المفتاحية

.األساسي
Mastering Classroom Questions Skills among Family Education
Female Teachers in Basic Education in Jeddah
Ebtisam Bakeet Nassir Al-Benayyan
College of Education, Jeddah University
Abstract
The current study aimed at identifying the extent to which family
education teachers master the skills of asking questions in basic education
in Jeddah. To achieve the objective of the study, a classroom question
skills (directing questions - addressing students' answers - helping students
generate questions) observation card was prepared. The descriptive
approach utilized to a sample of (30) family education female teachers
working at in Jeddah schools. Results concluded that family education
female teachers have classroom questions skills with a moderate degree.
The skills of directing questions obtained a high degree, addressing
students' answers got moderate degree, and helping students generate
questions obtained a moderate degree among the sample respondents.
Based on the study results, suggestions made, such as holding training
courses and workshops for teachers on classroom questions skills and
training teacher students at the colleges of education on how to improve
and practice classroom question skills in everyday educational situations.
Keywords: Family
Education.
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مكدمة
تحتؿ مرحمة التعميـ األساسي مكاف الصدارة بالنسبة لمراحؿ التعميـ المختمفة ،كنظ ارن

لسعة حجـ ىذا التعميـ كأىميتو بكصفو مرحمة عامة أساسية ينبغي أف يحصؿ عمييا كؿ أبناء
كيعد الحد األدنى الذم ال يمكف االستغناء عنو ألنو يجسد المضمكف المنطقي لمبدأ
الشعبُ ،
تكافؤ الفرص التعميمية في مرحمة الطفكلة ،فيي األساس لنمك الشخصية اإلنسانية كتشكيؿ
سماتيا كتطكيرىا لتنشئة مكاطف صالح كنافع ،كاعداد جيؿ متعمـ مدرؾ لمسئكليتو في مكاجية
التحديات المستقبمية  .إضافة إلى أف مرحمة التعميـ األساسي تعد مرحمة إلزامية يحصؿ المتعمـ
مف خالليا عمى الحد األدنى مف المعارؼ كالميارات.
كيطمؽ مصطمح (التعميـ األساسي) عمى نظـ تعميمية بديمة غير تقميدية تضـ سنكات
المرحمتيف اإلبتدائية كالمتكسطة .كىك تعميـ مكحد تكفره الدكلة لجميع األطفاؿ ممف ىـ فى
سف المدرسة ،مدتو تسع سنكات يقكـ عمى تكفير االحتياجات التعميمية األساسية مف
المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كتنمية االتجاىات كالقيـ التي تمكف المتعمميف مف االستمرار
في التعميـ كالتدريب كفقان لميكليـ كاستعدادىـ كقدراتيـ التي ييدؼ ىذا التعميـ إلى تنميتيا
لمكاجية تحديات كظركؼ الحاضر كتطمعات المستقبؿ (بيكمى.)1188 ،

كتقسـ ىذه المرحمة إلى حمقتيف :األكلى تبدأ مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ الرابع،
كالثانية تبدأ مف الصؼ الخامس كحتى الصؼ التاسع .كتبرز أىمية الحمقة األكلى مف مرحمة
التعميـ األساسي بصفتيا البداية الحقيقية لعممية التنمية الفكرية لمدارؾ األطفاؿ كاكسابيـ
الكسائؿ األكلى الكتساب المعرفة كتنمية الميارات ،كما تُعد أكلى الخطكات عمى طريؽ التممذة
الطكيؿ الذم ال ينتيي عند حد معيف بؿ يستمر في حياة الفرد .كلمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ
التربكية كنظ ارن لتسارع نمك المعرفة المستمر في سائر المجاالت ،يتعيف عمى معمـ تمؾ
المرحمة اإللماـ ببعض الميارات التي تساعده عمى تحقيؽ األىداؼ كلذا برزت الحاجة لتنمية

معممي الحمقة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي بشكؿ خاص .لذلؾ تُعد عممية تطكير
معارفيـ كمياراتيـ كقدراتيـ عممية جكىرية كأساسية في إحداث التغيير التعميمي المرغكب فيو
بالمدرسة ،ألف تطكير فعالية األداء المدرسي كجكدتو يعتمد اعتمادان كبي ارن عمى نمك األداء

الميني لممعمميف كتطكيره (أبك شاىيف.)1188 ،
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كالبد لممعممة مف معرفة التمميذات الالتى تتكلى تنظيـ تعمميف كأىمية عدـ قصر ىذه
المعرفة عمى أسمائيف كأشكاليف بؿ يتعدل ذلؾ إلى األمكر كالجكانب التى ليا انعكاساتيا
عمى قدراتيف العقمية كمستكاىف النمائى كطرائؽ تفكيرىف كمف أىـ تمؾ الحاجات حاجاتيف إلى
المعرفة كالفيـ كيتمثؿ ذؾ فى حب االستطالع كاالستكشاؼ
كلتتمكف المعممة مف سد احتياجات التمميذة فى النكاحى السابقة البد ليا مف مراعاة مايمى:
 ايجاد عالقة سميمة بيف المعممة كالتمميذه كمدل أىميتيا فى طرح ما يدكر بعقؿالتمميذه.

 -العمؿ عمى تنمية الميكؿ كالمكاىب كتشجيعيا باالجابة عمى أسئمة التمميذات.

 العمؿ عمى تكسيع االىتمامات العقمية كتنمية حب االستطالع كاستغالؿ استعدادالتمميذات الكتشاؼ البيئة المحيطة.

 اال تشتت انتباه التمميذه بتقديـ أكثر مف مثير لو فى كقت كاحد بؿ يجب أف تساعدىاكتدربيا عمى التركيز.

كاألسئمة الصفية ىى التي ترسخ المعمكمات في ذىف الطالبات كتكشؼ البنية المعرفية
لدييف سكاء كانت صحيحة أـ خاطئة كتيسر عممية التعمـ كتقكل العالقة بيف المعممة
كطالباتيا كبيف الطالبات كبعضيف البعض كما أف األسئمة تثير اىتماـ الطمبة بالمكضكع
الجديد  .كتييؤىـ لمادة التعمـ الجديدة كتحفزىـ عمى المشاركة كاالنتباه كمف ىنا ندرؾ ضركرة
استخداـ كطرح األسئمة الصفية خالؿ المكاقؼ التعميمية ()Morgan and Saxon, 1991
(عبيدات كالعركد.)1181 ،
كما تؤكد االتجاىات الحديثة في التعميـ كالتعمـ مساعدة المتعمميف عمى أف يتعممكا كيؼ
يتعممكف ،كعمى أف يصبحكا مستقميف في تعمميـ ،كأف يسعكا لتنمية ميارات التفكير لدييـ.
الفعالة في تنمية ىذه المبادئ لدل الطمبة أسئمة المعمـ كميارة طرح
كلعؿ مف أىـ الكسائؿ ًّ

الفعاؿ.
األسئمة كجزء رئيس مف ميارات التدريس الصفي ًّ

بارزا ،لما تمعبو مف دكر أساسى
كتحتؿ األسئمة الصفية في تدريس التربية األسرية مكانا ن
في انجاح عممية تدريسيا ،كمادة التربية األسرية مف المكاد الدراسية التي يمكف مف خالليا

تنمية خياؿ الطالبة في العمؿ كاألداء كمياراتيا في التحميؿ كالتفسير كاستكشاؼ مشاعرىا
كالتعبير عنيا كذلؾ بقدر أىمية األ سئمة التي تطرحيا المعممة عمى طالبتيا.كما أف مادة
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التربية األسرية تمد الطالبات بجسكر المعرفة مف خالؿ الخبرة الحسية كالتجريب المرئي
كالتحميؿ كالتفكير.
كمما يؤكد تمؾ األىمية لألسئمة الصفية ما ذكره عبد المعطى ( )1188مف أف ابف عباس
طالبا لممعرفة ،كبكثرة السؤاؿ كنباىة العقؿ كنقاء
رضى اهلل عنيما – عاش طفكلتون
متسائال ن
القمب حاز ابف العباس منزلة عالية بيف جمكع الصحابة.كقد ذكر كؿ مف (نكار)1112 ،
(عبد المعطى( )1188 ،خالد )1188 ،أف مف خصائص كمميزات معمـ الصفكؼ الثالثة
خاصة
األكلى إتاحة الفرصة لمطالب لمتحدث كطرح األسئمة كاالستماع كحسف اإلصغاء لو.
ن

كأف تمميذ ىذه المرحمة يحب االستطالع كالكشؼ كيبدك ذلؾ في سؤالو عف كؿ شيء يقابمو

بيدؼ المعرفة كما أف التمميذ في بداية المرحمة االبتدائية ،تساؤالتو تقؿ عددا لكنيا تزداد
عمقا كتنكعا ،كيجب أف نستغؿ ذلؾ عند الطفؿ بؿ عمينا أف ننميو بطرؽ عديدة منيا اإلجابة
عمى تساؤالتو بما يتفؽ كنمك مداركو كال يجب أف يضيؽ المعمـ بأسئمة الطفؿ ألف االنصراؼ
عنو يحرمو مف فرصة المعرفة.
باالضافة إلى اف المجتمعات في العصر الحديث تتطكر بسرعة رىيبة ،ىذا التطكر لو
آثاره عمى حياة األفراد كحياة األسرة ،كبما أف التربية األسرية تيدؼ أساسان إلى مساعدة
األفراد في اإل رتقاء بمستكل معيشتيـ كمعيشة األسرة ،كبالتالي في رفع مستكل المجتمع،
يجب إعادة النظر في ىذه المادة عمى أنيا ليست فقط مف مكاد النشاط أك مف المكاد التي
تدرس خارج خطة الدراسة ،كانما تعتبر كيجب أف تعتبر ضمف المكاد األسرية التي تشارؾ في
مراحؿ التعميـ العاـ .كالتربية األسرية لـ تعد تمؾ الخبرة البسيطة التي تمقنيا األـ البنتيا ،بؿ
عمما ُيدرس كخبرة تُكتسب كمجاالن تعد لو الفتاة
أصبحت مع االنفجار المعرفي كالتكنكلكجي ن
جيدا كمقننا .تُعد مادة التربية األسرية مف أىـ المكاد الدراسية التي يمكف مف خالليا
إعدادا ن
ن
دخكؿ التمميذ إلى الحياة اإلجتماعبة لمجماعة ،كذلؾ بعد أف يتمثؿ أسمكب حياة ىذه الجماعة
بما فييا مف قيـ كعادات كتقاليد كاتجاىات كنظـ تساعد األفراد عمى فيـ أنفسيـ كاآلخريف
كالتكيؼ معيـ مف خالؿ ما تكسبو ليـ مف قيـ (الرخيمى.)1183 ،
جي ندا
كلكي تستفيد التمميذة مف ىذه المادة فالبد مف إعداد معممة االتربية األسرية
ن
إعدادا ّ
عمكما ،كىذه المادة
بحيث يككف لدييا فيـ لمميارات الحياتية كالقيادية الالزمة لمينة التعميـ
ن
خصكصا .فالمعمـ يمثؿ الركيزة األساسية في عممية التعميـ ،إذف البد مف أف يحظى إعداده
ن
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عصب المينة كمحركيا األساسي ،فيك المسئكؿ األكؿ عف تحقيؽ
باالىتماـ كالدراسة؛ لككنو
ُ
أىداؼ التربية كعامؿ مف عكامؿ تطكير المجتمع كتنميتو )دركيش.)1111 ،
كال منيما مرتبط
كنظ ار ألف طرفي العممية التربكية كالتعميمية ىما المعمـ كالطالب حيث أف ن

باألخر فالطالب يعتمد في خبراتو التي يحصؿ عمييا في المدرسة مف المعمـ الذم ُككؿ إليو
تنفيذ المنيج كما يحتكيو مف خبرات متعددة .كعمى قدر االىتماـ بيما نحصؿ عمى النتائج
المرجكة مف التعميـ بما يحقؽ تطمعات المجتمع كمتطمباتو خاصة في ىذا العصر عصر
المعرفة كتقدميا كجكدتيا كاقتصادىا كعصر التخصص في جميع المجاالت العممية كالتربكية.
لذا فالمعمـ الجيد ىك الذم يستطيع أف يكظؼ أدكات االستفياـ المختمفة في طرح السؤاؿ
المثير لمتفكير لدل المتعمـ ،فاألسئمة التي يطرحيا المعممكف عمى طالبيـ داخؿ حجرة
التدريس تؤثر بشكؿ مباشر في ميارات التفكير التي يسعكف إلى تنميتيا لدل ىؤالء
المتعمميف .فقد أثبتت العديد مف الدراسات التربكية كجكد ارتباط تاـ بيف مستكيات التفكير
التي تظير في إجابات الطمبة عف أسئمة المعمـ كبيف أنكاع األسئمة التي يكجييا المعمـ ،فإذا
كاف المعممكف يركزكف في أسئمتيـ عمى تذكر الحقائؽ ،فمف غير المتكقع أف يفكر الطمبة
تأثير في
نا
تفكي ارن ابتكاريان .فاستخداـ األسئمة في الصؼ أحد أكثر أنكاع السمكؾ التعميمي
التدريس بسبب إمكانيتو في تحفيز التفكير اإلبداعي كالتفكير الناقد لدل المتعمـ ،كتساعد
قسما
عمى تحقيؽ األىداؼ التي حددىا المعمـ لطمبتو كبدرجة عالية مف اإل تقاف ،كتمثؿ ن
عادة ن

كبير مف كقت التدريس ،فيي األداة التي يتكاصؿ بيا الطمبة كالمعممكف كتعتبر عماد الطرؽ
نا
أساسيا مف أركاف الطريقة االستقرائية ،كأسمكب االستقصاء العممي ،كتييئ
الحكارية ،كركنا
ن

الطمبة لمتعمـ الجديد بما تقدـ مف استشارات كتساؤالت ،فترفع مف مستكل فعاليتو ،كتساعدىـ
عمى تنمية طاقاتيـ الفكرية ،كتجعميـ يتجيكف إلى األىداؼ المرسكمة لمحصة الصفية
لتحقيقيا بأعمى قدر مستطاع بحسب ما تسمح بو قدراتيـ كامكاناتيـ)رياف( (1112 ،آؿ
حيداف.)1117 ،
تماما لطريقتو في التعميـ ذلؾ أل ف طرح
إف طريقة المعمـ في السؤاؿ تككف مطابقة
ن
األسئمة مسألة ال غنى عنيا لطرائؽ التدريس عمى كافة أنكاعيا .كانؾ اذا كنت تسأؿ طالبؾ
بطريقة جيدة فيذا يعني أنؾ تدرس ليـ بشكؿ جيد .فميارة طرح األسئمة ىي عالقة كثيقة
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أساسا ىك حفز الطمبة عمى التفكير ،كعميو
لحدكث التعمـ الفعاؿ ،أل ف اليدؼ مف إثارة األسئمة
ن
فاألسئمة الجيدة تنمي التحصيؿ الدراسي بشكؿ جيد (زيتكف.)1118 ،
كتُعد ميارة طرح األسئمة مف الميارات الميمة التي تؤثر عمى أداء المعمـ الميني
كالتربكم داخؿ غرفة الصؼ كىي مف الطرؽ األكثر جاذبية لتعمـ الطمبة ،حيث تسيـ بشكؿ
كاضح في نجاح سير المكقؼ الصفي لما ليا مف تأثير مممكس في إدراؾ كعي الطالب
كفيميـ .كتعتبر عممية طرح األسئمة بطريقة فعالة ميارة يمكف تطكيرىا عف طريؽ الممارسة
كالتدريب ،فالقدرة عمى طرح األسئمة الجيدة ليست مكىبة فطرية كانما ىي تكتسب كتنمى
بالتدريب .كلكي يستطيع المعمـ االستفادة مف األسئمة في تدريسو لممتعمميف ،ال يكفيو أف
يعرؼ أىدافيا كتصنيفيا فحسب بؿ البد أف ينمى لديو ميارة طرح األسئمة ،كىي ليست فقط
تكجيو أسئمة عمى المستكيات المعرفية المختمفة كلكنيا تتككف مف ميارات فرعية أخرل مثؿ
ميارة صياغة السؤاؿ كفقا لممستكيات المعرفية المختمفة كميارة تكجيو السؤاؿ كميارة
أيضا .كميارة طرح األسئمة ىي ركح العممية التدريسية ،بؿ
التصرؼ بشأف إجابات المتعمميف ن
ىي عماد عممية التدريس فاألسئمة التي يطرحيا المعمـ أثناء التدريس قد تأخذ الطالب إلى
منيعا يحكؿ بيف الطالب
نا
عالـ رحب مف التفكير المسبؽ فيما يطرح عمييـ ،كقد تككف
حاجز ن
فعاال لمدة مف الكقت ال يتضمف أسئمة
كالتفكير كاإلبداع ،كال أحد يتصكر
تدريسا ن
ن

كتعتبر عممية طرح األسئمة بطريقة فعالة ميارة يمكف تطكيرىا عف طريؽ الممارسة

كالتدريب ،فالقدرة عمى طرح األسئمة الجيدة ليست مكىبة فطرية كانما ىي تكتسب كتنمى
بالتدريب.
بالرغـ مف تمؾ األىمية لألسئمة الصفية كلميارة طرح تمؾ األسئمة إال أف بعض الدراسات
كمنيا دراسة آؿ حيداف ( )1117أكضحت كجكد قصكر لدل المعمميف في صكغ كتكجيو
األسئمة .كترجع الدراسة ذلؾ إلى أف ما يتـ تقديمو بكميات التربية بيذا الخصكص ال يعدك عف
ككنو محاضرات نظرية في الغالب ينتيي معظـ أثرىا بمجرد امتحاف الطالب فييا.

مشكلة الدراسة وأسئلتَا:
في ضكء التطكير الحالي لمناىج التربية األسرية في المممكة العربية السعكدية كبما
تتضمنة مف مجاالت د ارسية تسيـ في حؿ مشكالت البيئة كزيادة الكعي الصحي كالغذائي
اقتصاديا كتدعيـ القيـ كالتقاليد المرتبطة
إداريا ك
كرعاية األمكمة كالطفكلة كرفع مستكل األسرة
ن
ن
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بالحياة األسرية التي تالئـ المجتمع العصرم المتطكر كتسيـ في حركة تقدـ ىذا المجتمع
كتكليد المعرفة كتكظيفيا لخدمة مجتمعاتيـ كأنفسيـ ككؿ ىذا يسيـ في تنمية شخصيات
التمميذات (ككجؾ.)1114 ،
كلكي يتحقؽ ذلؾ يجب عمى المعممة االبتعاد عف أسمكب التمقيف في التدريس
كتحاكؿ بقدر اإلمكاف إشراؾ التمميذات معيا في المناقشة كمنحيف الفرصة كتشجيعيف عمى
المبادرة في اإلجابة عمى األسئمة كطرحيا كفي إبداء آرائيف ،كىذه مف العكامؿ التي تساعد
عمى تدفؽ األفكار كمف ىنا تبرز أىمية األسئمة في المكقؼ التعميمي.
كقد الحظت الباحثة أثناء إشرافيا عمى الطالبات المتدربات في التربية العممية كمف
قصكر في أداء المعممات
نا
خالؿ حضكر دركس المشاىدة التي تنفذىا معممات التربية األسرية
كعدـ تمكنيف مف ميارات استخداـ األسئمة الصفية سكاء ميارة تكجيو السؤاؿ أك ميارة
معالجة إجابات الطالبات أك ميارة تشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة.
كما الحظت الباحثة بعد اطالعيا عمى العديد مف الدراسات العالمية كالعربية كالمحمية
كدراسة دراسة عبد الرحمف ( )1111كدراسة عبد الرحمف كحسف ( )1113كدراسة محمد
( )1115دراسة الغامدل ( )1118كمف الكاقع الذم لمستو عف طريؽ الخبرة الشخصية ما
يؤكد عدـ تمكف معممات التربية األسرية مف ميارات استخداـ األسئمة الصفية.
كقد تحددت مشكمة الدراسة الحالية في ضعؼ ميارات طرح األسئمة بمياراتيا الفرعية
المتمثمة في (تكجيو السؤاؿ كمعالجة إجابات الطالبات كتشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة)
لدل معممات التربية األسرية ،كالذم يمكف أف يؤدل اكتشافيا كتحديدىا إلى تحسف في أداء
المعممات كبالتالي في تحصيؿ التالميذ كتفكيرىـ .لذا فيناؾ حاجة ماسة لمتعرؼ عمى مدل
تمكف معممات التربية األسرية في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي لميارات طرح األسئمة،
كلمتصدل ليذه المشكمة تحاكؿ الدراسة الحالية اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسى التالي :ما مدل
إتقاف معممات التربية األسرية لميارات استخداـ األسئمة الصفية في الحمقة األكلى مف التعميـ
األساسي؟

ويتفزع مً ٍذا السؤال عدة أسئلة:
 -8ما كاقع استخداـ األسئمة الصفية لمعممات التربية األسرية في الحمقة االكلى مف
التعميـ األساسي؟
- 13 -

مدى إتقان معلمات التربية األسرية لمهارات طرح األسئلة الصفية ...............

 -1ما مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة تكجيو السؤاؿ؟
 -2ما مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة معالجة إجابات الطالبات؟
 -3ما مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة تشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة؟
 -4ىؿ يكجد اختالؼ في درجة استخداـ األسئمة الصفية لدل معممات التربية األسرية
يعزل لمتغير الخبرة لدييـ؟

أٍداف الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية الى التعرؼ عمى:
 .8كاقع استخداـ األسئمة الصفية لمعممات التربية األسرية في الحمقة األكلى مف التعميـ
األساسي.
 .1مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة تكجيو السؤاؿ.
 .2مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة معالجة إجابات الطالبات.
 .3مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة تشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة.
 .4مدل تأثير متغير خبرة المعممات في درجة استخداميف لألسئمة الصفية في الحمقة األكلى
مف التعميـ األساسي.

أٍنية الدراسة:
ترجع أىمية الدراسة إلى:
 .1تعد استجابة مكضكعية لما ينادل بو التربكييف في الكقت الحاضر بضركرة ممارسة
كاتقاف المعمميف لميارات طرح األسئمة.

 .2إبراز أىمية تدريب معممات التربية األسرية كتأىيميف عمى إتقاف ميرات طرح األسئمة.
 .3تصميـ بطاقة مالحظة ،لعمو يستفيد منيا المشرفكف في برنامج التربية العممية.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدكد اآلتية:
حدكد مكانية كبشرية :مجمكعة مف معممات التربية األسرية في الحمقة األكلى مف التعميـ
األساسي بمحافظة جدة.
حدكد زمانية :الفصؿ الدراسى األكؿ مف العاـ الدراسى 8326ق8327-ق.
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حدكد مكضكعية :ميارات طرح األسئمة الصفية التالية :تكجيو السؤاؿ-معالجة إجابات
الطالبات-تشجيو الطالبات عمى تكليد األسئمة.

مصطلحات الدراسة:
الرتبية األسزية Family Education

عرفتيا ككجؾ ( ) 1114عمى أنيا عمـ تطبيقي ييتـ بدراسة الحياة األسرية بكؿ
جكانبيا بيدؼ تحسيف مستكل األسرة كالفرد مف خالؿ التفاعؿ مع ظركؼ البيئة المحيطة بما
فييا مف ماديات كأفراد كأشياء كأحياء كتشتمؿ عمى مجمكعة مف المكاد التي تعكس في
جممتيا الحياة األسرية في تكامميا كتداخميا مثؿ الغذاء كالتغذية كادارة المنزؿ كالطفكلة
كالعالقات األسرية كالمالبس كالنسيج كالمسكف كتأثيثو كمفركشاتو كأجيزتو.كىذا ىك التعريؼ
االجرائى الذم تبنتو الباحثو فى ىذه الدراسة
المرحمة

األكلى

مف

التعميـ

األساسي:

The Basic Education

كتضـ الصفكؼ الثالثة األكلى مف التعميـ اإلبتدائي ،كيطبؽ في جميع مدارسيا تقريبان نظاـ

معمـ الفصؿ ،كيقكـ في ظؿ ىذا النظاـ معمـ كاحد بتدريس معظـ المكاد ماعدا المغة

االنجميزية ،التصميـ كفنكف  ،التربية االسرية  ،كالتربية الرياضية.
مَارة طزح األسئلةThe skill of Asking Questions :

تعرؼ عمى أنيا قدرة المعمـ عمى إلقاء االستفسارات كاألسئمة المناسبة كالمتعمقة
بمكضكع الحصة الدراسية كاتقانو لعممية تكزيعيا عمى الطمبة في الكقت المناسب كاستثمارىا
بالشكؿ الذم يساعد عمى تفعيؿ الحصة الدراسية (عمي.)1113 ،
كيعرفيا بربخ كنجـ ( ) 1182بأنيا سمكؾ يقكـ بو المعمـ ليتأكد مف استيعاب الطمبة
ائيا في ىذه
يشتمؿ جميع المستكيات التعميمية بأقصى سرعة كتعرؼ ميارة طرح ألسئمة إجر ن
الدراسة عمى أنيا :ذلؾ النمط التعميمي الذم تستخدمو المعممة كي نثير تفكير الطمبة داخؿ
الحجرة الدراسية عف طريؽ طرح مجمكعة مف األسئمة ليا عالقة بالمادة الدراسية أك
باألنشطة كالخبرات التعميمية التي يمر بيا الطمبة داخؿ حجرة المدرسة أك خارجيا تحت
إشراؼ المعممة ،كيتـ قياس تمؾ الميارة فى ىذه الدراسة عف طريؽ تطبيؽ بطاقة المالحظة
المعدة ليذا الغرض.
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اإلطار اليظزي والدراسات السابكة:
يقكؿ عمى بف أبي طالب رضى اهلل عنو " :العمـ خزائف ،كمفتاحو السؤاؿ ،فاسألكا
يرحمكـ اهلل ،فإنو يؤجر فيو أربعة :السائؿ كالمعمـ كالمستمع كالمحب ليـ" كعف الخميؿ بف
أحمد الفراىيدل (التابعى كعالـ المغة الكبير) أنو قاؿ" :العمكـ أقفاؿ كالسؤاالت مفاتيحيا" (عبد
المعطى.)1188 ،
كتتمثؿ فكائد األسئمة فيما يمي (الخطيب كعيتاني)Hunkins, 2009) )1185 ،
(عبيدات كأبك السميد:)1115 ،
 تحديد مدل تكافر متطمبات التعمـ المسبقة الالزمة لتعمـ مكضكع الدرس الجديد لدلالطالب.

 -تييئة الطالب لمكضكع الدرس الجديد كاثارة دكافعيـ كتنشيطيـ.

 يمكف عف طريؽ األسئمة تكجيو تعمـ الطمبة نحك النقاط اليامة كاألفكار األساسية فيالدرس.

 إثارة تفكير الطمبة كحفزىـ عمى البحث كالتجريب. -أحد أساليب ضبط سمكؾ الطمبة أثناء الدرس.

 كسيمة مف كسائؿ التقكيـ الميمة لمطمبة كمعرفة مدل إتقانيـ لممادة كتحقيقيـألىداؼ الدرس.

 -تجعؿ التمميذ يساىـ في تحمؿ مسؤكلية التعمـ بنفسو.

األسئمة ىي استراتيجية ثابتة لممعمميف ،إذ أف السؤاؿ يقدـ لممعمـ التغذية الراجعة

فيدرؾ المستكل الحقيقي لمطالب ،ككيؼ يبدأ معو كيأخذ بو إلى المستكيات العممية المتقدمة،
ككيؼ ينطمؽ بو إلى المعرفة الجديدة التي تربطو بالمعمكمة التي يعرفيا الطالب (العبيدات
كالعركد.)1181 ،
كتعرؼ ميارة طرح األسئمة بأنيا "قدرة المعمـ عمى إلقاء االستفسارات كاألسئمة
المناسبة كالمتعمقة بمكضكع الحصة الدراسية كاتقانو لعممية تكزيعيا عمى الطمبة في الكقت
المناسب كاستثمارىا بالشكؿ الذم يساعد عمى تفعيؿ الحصة الدراسية (عمي.)1113 ،
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كحتى نتمكف مف إدراؾ مفيكـ ميارة طرح األسئمة البد مف التعرؼ عمى أىـ كظائؼ األسئمة
الصفية المتمثمة كمنيا (الفتالكم( )1113 ،المكمنى كالمكمنى( )1118 ،الخطيب كعيتانى،
)1185
 -8تثير دافعية الطمبة كتشكقيـ لمتعمـ .كتزيد مف تركيز التالميذ كتفاعميـ مع المعمـ.
 -1تكفر لمتمميذ البطئ كقتا أطكؿ لمتفكير في اإلجابة كتصحح المفاىيـ الخاطئة لدل
التالميذ.
 -2تنظـ متابعة خط سير الطالب في التعميـ خالؿ النشاط كتقييـ تقدـ الطالب
 -3تساعد الطمبة في االندماج مع بعضيـ في المناقشات المختمفة
 -4تدرب التالميذ عمى الجرأة في القكؿ كاحتراـ الرأم كالرأم اآلخر.
أ ما بمكـ فصنؼ األسئمة الصفية إلى سمككيات تختص بنمك القدرات كالميارات العقمية
لممتعمـ ،كيقسـ التصنيؼ المعرفي إلى المستكيات التالية (الظاىر كآخركف( )1111 ،جكدت،
( )1118أبك الميف:)1188 ،
 -8المعرفة "التذكر" :تحتكم أسئمة التذكر عمى حقائؽ نكعية أك تعريفات أك تعميمات أك
قيـ أك ميارات أك عمى أكثر مف نكع منيا.
 -1الفيـ "االستيعاب" :تتطمب أسئمة ىذا النكع مف المستكل مف الطالب أف ُيظير فيمان
كافيان لتنظيـ المادة كترتيبيا عقميان .كعمى الطالب ىنا أف يتجاكز استدعاء المعمكمات
كأف يظير فيمان شخصيان لممادة ،بمعنى قدرتو عمى إعادة التعبير عنيا.

 -2التطبيؽ :تتعمؽ ىذه األسئمة بالمعمكمات ذات الصبغة التفسيرية أك التي تختص بحؿ
أيضا باألفكار كالميارات ككميات ،أكثر مف معالجتيا ألجزاء فقط.
المشكالت ،كما تتعمؽ ن
كىي تيتـ بتدريب الطالب عمى االستخداـ المستقؿ لممعمكمات كالميارات في حؿ
المشكالت.
 -3التحميؿ :أسئمة التحميؿ مف أسئمة المرتبة العميا كالتي تتطمب مف الطالب أف يفكركا
بعمؽ كأف يبينكا الدليؿ كيصمكا إلى النتائج كأف يبينكا الدكافع أك األسباب لحدكث شيء
معيف .كما يتطمب ىذا النكع مف األسئمة مف المتعمـ تحميؿ المعمكمات المتكفرة لديو
بقصد الكصكؿ إلى نتيجة أك استنتاج أك تعميـ كتكظيفيا إليجاد الدليؿ أك البرىاف
لدعمو أك رفضو.
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أصيال ،كقدرة عمى ربط
ابتكاريا
تفكير
نا
 -4التركيب :ىي األسئمة التي تتطمب مف المتعمـ
ن
ن
الحقائؽ ،كالعناصر ،كالمفاىيـ ،في منظكمة ذات معنى ،كالتكصؿ إلى نتاج فكرل معيف،
يتميز باإلبداع كاالبتكار.
 -5التقكيـ :مف العمميات العقمية العميا المعقدة حيث يتطمب ىذا النكع مف األسئمة مف
الطالب أف ينجزكا تفكي ارن أصيالن كابداعيان كأف يصدركا حكمان عمى أفضؿ فكرة أك حؿ
لمشكمة أك عمؿ فني كتتيح حرية كبيرة لمطمبة في البحث عف حمكؿ ليا .كىي تستثير
التفكير التباعدم لدل المتعمـ الذم يبدأ مف مشكمة تتيح بدائؿ متنكعة كتؤدم إلى
حمكؿ مختمفة كجميعيا مقبكلة.
كميارة طرح األسئمة ليست فقط تكجيو أسئمة عمى المستكيات المعرفية المختمفة كلكنيا
تتككف مف عدة ميارات فرعية منيا (الجماس:)1113 ،
 -ميارة تكجيو األسئمة.

 -ميارة معالجة إجابات الطالبات.

 -ميارة تشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة كطرحيا.

األسئمة الصفية كألىمية تطبيؽ ميارة طرح األسئمة الصفية في

كنظر ألىمية
نا
التدريس فقد أجريت العديد مف الدراسات فى مجاؿ األسئمة الصفية كمف ىذه الدرسات :دراسة
كيمسكف ( Wilson (2001كالتي ىدفت إلى تقكيـ فعاليات التدريس كصياغة األسئمة في
مؤسسات التدريس العالى باستخداـ مقاييس متعددة األغراض مف كجية نظر الكمية .كأظيرت
نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ في فعالية طرح األسئمة الصفية تعزل لمتغيرات الخبرة كالمؤىؿ
العممى كالدكرات التأىيمية أثناء الخدمة .كدراسة كيمسف ( Wilen (2003التي ىدفت إلى
التعرؼ عمى نتائج االختبارات الشفكية كعالقة ىذه النتائج مع أسمكب المعمـ في طرح األسئمة
أثناء التدريس كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ايجابية جكىرية بيف فعالية المعمـ في
ميارة طرح األسئمة ككيفية استقباليا كقدرة الطالب عمى التحصيؿ.
كدراسة ىككسمير ( Hoxmeier (2003التي ىدفت إلى التعرؼ عمى كجيات نظر
الطمبة مف استخداـ ميارات طرح األسئمة كىؿ ليا عالقة عمى فعالية المعمـ ككفاءتو .كتكصمت
الدراسة إلى أف استخداـ كسائؿ شرح مناسبة كطرؽ جيدة في طرح األسئمة تعمؿ عمى تطكر
فعالية المعمـ كتقدميا ،كما أف عمى المعمـ أف يركز عمى نكعية األسئمة كليس عمى كميتيا.
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ككذلؾ دراسة كيمف ) Wilen (2004التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أسمكب المعمـ في
طرح األسئمة الشفكية كعالقتو بميارة المعمـ في شرح الدرس مف كجية نظر المعمميف كقد
تكصمت الدراسة إلى أف ميارة المعمـ في شرح الدرس تتأثر باسمكبو في طرح األسئمة الشفكية
أثناء الدرس ،كأف استخداـ المعمـ ألسمكب طرح األسئمة يمكنو مف متابعة ردكد أفعاؿ الطمبة
مف األسئمة التي يتـ طرحيا .كدراسة جمز) Gilles (2004التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أىمية
تكفر الميارة في عممية طرح األسئمة كشرح الدرس مف قبؿ طمبة جامعة حرـ القديس لكرانس.
كقد أظيرت الدراسة أف الخصائص النفسية كاالجتماعية لممعمـ ليا أثر كبير في تحديد الميارة
المستخدمة في شرح الدرس ،كقدرة المعمـ عمى تحميؿ أداء الطالب في طرح األسئمة ال يتأثر
بمتغيرات :الجنس كالتخصص كالدكرات التأىمية .دراسة ييب( Yip (2004كالتي ىدفت إلى
التعرؼ عمى ميارات طرح األسئمة عند تدريس المفاىيـ العممية في العمكـ كتقييـ فيـ التالميذ
ليا،كتكصمت الدراسة إلى فعالية ميارات طرح األسئمة في زيادة تحصيؿ التالميذ لتمؾ
المفاىيـ.
دراسة المطيرم ( )1115التي ىدفت إلى التعرؼ عمى األنماط األساسية لألسئمة
الصفية الشفكية التي تستخدميا معممات الفقو في تدريس الصفكؼ الرابع كالخامس كالسادس
في مدارس تحفيظ القرآف الكريـ بالمرحمة اإلبتدائية ،كالتعرؼ عمى مستكل استخداميف
لم يارات األسئمة الشفكية (صكغ كطرح كمعالجة إجابات الطالبات) ،كما تبيف مف نتائج الدراسة
أف المعممات يحققف معايير صكغ األسئمة بنسبة جيدة ،كتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في ميارات المعممات تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كمتغير الخبرة ،ككجدت فركؽ في
سمككيات المعممات عند إلقاء األسئمة لصالح المعممات الممتحقات بأكثر مف  5دكرات تدريبية.
ىدفت دراسة صكيمح ( )1115إلى التعرؼ عمى مدل إتقاف معممي المغة العربية لميارة
األسئمة الصفية في الحمقة األخيرة مف التعميـ األساسي في اليمف .كأظيرت النتائج تدني
مستكل إتقاف ميارت األسئمة الصفية لدل معممي المغة العربية ،كما أظيرت نتائج الدراسة
كجكد فركؽ ذات دال لة احصائية تعزل لمتغير سنكات الخبرة لصالح ذكم الخبرة القصيرة مف
( )4-8سنكات.
دراسة أرسالف ( ARSLAN (2006التي سمطت الضكء عمى أىمية األسئمة
الصفية كأنيا مف أقكل ميارات التدريس التي يجب أف يمتمكيا المعمـ ،كأنيا تتككف مف عدة
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ميارات فرعية مثؿ (طرح األفكار بكضكح كدقة ،كالتكجيو ،كالتكزيع ،كالتقدـ ،كالتحفيز،
كاالستجابة كالرد عمى األسئمة ،كالتسمسؿ) كتكصمت الدراسة إلى أنو ليس عمى المعمميف فقط
أف يطرحكف األسئمة كلكف يجب اشراؾ الطالب بالتساكل في تمؾ العممية مف خالؿ ردكدىـ
عمى األسئمة كتكليدىـ لألسئمة .دراسة شيف  )2008( chinكالتي ىدفت إلى كصؼ أساليب
طرح األسئمة المختمفة كخصائصيا كالظركؼ التي يتـ استخداميا بمكجبيا ،كما ناقشت اآلثار
المترتبة عمى امتالؾ المعمميف ليذه الميارات في الممارسة التعميمية داخؿ الفصؿ الدراسى.
كتكصمت نتائج الدراسة إلى امكانية ترجمة تمؾ النتائج البحثية إلى نصائح عممية لممدرسيف
فيما يتعمؽ بميارات تدريسيـ كخاصة بالنسبة لميارات طرح األسئمة ،مع تقديـ إرشادات
لممعمميف لزيادة قدراتيـ في ميارات طرح األسئمة كالتعامؿ مع اجابات التالميذ.
دراسة عباس كالبشير ( )1117التي ىدفت الى استقصاء مدل ممارسة الطمبة
(المعممات) لميارات السؤاؿ في تدريس قكاعد المغة العربية لمصفيف الخامس كالسادس.
استخدـ الباحثاف بطاقة مالحظة خاصة بكصفيا أداة البحث المطمكبة كتككنت البطاقة مف
( )21فقرة مكزعة عمى مجاليف ىما تكجيو األسئمة كليا ( )87فقرة كتمقي اإلجابة كلو ()11
فقرة .كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ ضعفنا في المستكل العاـ ألداء الطمبة المتدربيف
كالمتدربات لمميارات مجتمعو .كأظيرت كذلؾ تباينا في ممارسة الطمبة المعممات لميارات

السؤاؿ بمجاليو تكجيو السؤاؿ كتمقي االجابة.

دراسة ما ( Ma (2008كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى ميارات طرح األسئمة في
دركس المغة االنجميزية ،كالتي تتطمب الكثير مف الممارسة كتحتاج إلى التعاكف بيف المعمـ
حافز لحدكث
كالطالب في الفصؿ .كتكصمت الدراسة إلى أف امتالؾ المعمـ لتمؾ الميارات يعطى نا
التكاصؿ بينو كبيف الطالب كينمي التفكي ر لدييـ ،كأكصت الدراسة بضركرة اىتماـ المعمميف
بتنمية ميارة طرح األسئمة .دراسة كيتييانكساف ) Kitiyanusan (2008كالتي ىدفت تطكير
ميارات طرح األسئمة الصفية لدل أعضاء ىيئة تدريس بكمية التربية جامعة بكرافا بتايالند،
كذلؾ ليس فقط ليمارسيا الطالب فيما بعد عندما يصبحكف معمميف كلكف ليتعمـ الطالب
المعمميف كيؼ يككف المعمـ الفعاؿ .كدراسة الكندم ( )1181التي ىدفت إلى التعرؼ عمى
مدل ممارسة معممي المغة العربية لميارات طرح األسئمة الصفية في الحمقة الثانية مف التعميـ
األساسي .كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف اداء المعممات متكسطنا في ميارات طرح األسئمة
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الصفية الرئيسية الثالث (صكغ األسئمة كتكجييا كتمقي اجابات الطالب عنيا) كما أسفرت
النتائج عف عدـ كجكد فركؽ بيف معممات كمعمميف المغة العربية تعزل لمخبرة التعميمية.
دراسة بركات ( )1181التي ىدفت إلى معرفة فعالية المعمـ في ممارسة ميارة طرح
األسئمة الصفية كاستقباليا ككيفية التعامؿ مع اجابات الطمبة عمييا كأثر بعض المتغيرات فييا:
الجنس ،كنكع المدرسة ،كالتخصص ،كعدد الدكرات التأىيمية أثناء الخدمة ،كسنكات الخدمة،
إجماال أظيركا فعالية مرتفعة
كالمؤىؿ العممي لممعمـ .كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف المعممكف
ن
في ممارسة ميارة طرح األسئمة كالتعامؿ مع إجابتيا مف قبؿ الطمبة ،كفعالية متكسطة في

استقباليا مف الطمبة ،ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في فعالية المعمميف في ممارسة ميارة
طػرح األسئمة كاسػتقباليا تُعػزل لمتغيرات :التخصص ،كعدد الدكرات التأىيمية أثناء الخدمة،

كسنكات الخدمة ،كالمؤىؿ العممي.

كيرل عبيدات كأبك السميد ( )1115أف المعمميف يستخدمكف عدة أنكاع مف األسئمة
داخؿ الغرفة الصفية ،منيا:
 -8األسئمة االفتتاحية :كىي التي ىدفيا تييئة الطمبة لمدرس الجديد.
 -1األسئمة االستعراضية :كىي التي ىدفيا إثارة حماس الطمبة حكؿ مكضكعات غريبة.
 -2أسئمة المة :كىي التي تيدؼ إلى الحصكؿ عمى إجابات محددة ترتبط بحقيقو محددة.
 -3أسئمة تباعدية :كىي التي تتعمؽ بمستكيات التفكير العميا مثؿ (التحميؿ ،كالتركيب،
كالتقكيـ).
 -4أسئمة سابرة :كىي التي تيدؼ إلى التعمؽ بإجابات الطالب ،كالحصكؿ عمى معمكمات
إضافية.
كما يصنؼ جكف كيمسكف األسئمة إلى :أسئمة تحميمية كأسئمة تجريبية ،كأسئمة قيمية
كأسئمة الغيبيات كصنفيا ىايماف إلى :أسئمة التعريؼ كأسئمة امبيريقية كأسئمة تقيمية كأسئمة
ما كراء الطبيعة (محمكد .)1113 ،يتبيف مما سبؽ أف لألسئمة عدة أنكاع ،ككؿ نكع منيا
يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ معيف لدل الطالب ،مف ىنا ندرؾ ضركرة تنكيع األسئمة خالؿ المكقؼ
التعميمي.
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اجزاءات الدراسة:
 -8االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة كالبحكث التربكية ذات الصمة بمكضكع
الدراسة.
 -1إعداد أداة الدراسة كىي بطاقة مالحظة ميارات طرح األسئمة لمعممات التربية األسرية في
الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي مف إعداد الباحثة.
 -2التأكد مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا.
 -3اختيار مجمكعة الدراسة.
 -4تطبيؽ أداة الدراسة عمى معممات التربية األسرية.
 -5إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة.
 -6عرض النتائج كتحميميا كتفسيرىا.
 -7تقديـ التكصيات كالبحكث المقترحة فى ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.

ميَج الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفى بيدؼ التعرؼ عمى مدل إتقاف معممات
التربية األسرية لميارات طرح األسئمة الصفية مف حيث تكجيو المعممات لألسئمة كمعالجتيف
إلجابات الطالبات كتشجيعيف لمطالبات عمى تكليد األسئمة ،كعالقة ذلؾ بمتغير خبرة
المعممات.

دلتنع وعيية الدراسة:
معممات التربية األسرية بالحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في المدارس التابعة
لكزارة التعميـ في المممكة العربية السعكدية بمنطقة جدة كعددىف ( )871معممة.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )21معممة تربية أسرية ُيدرسكف في مدارس محافظة جدة
تبعا لمتغير الخبرة كيمثمكف بنسبة ( )%86مف المجتمع األصمي تتركاح خبراتيف
كمكزعيف ن
مف ( )2سنكات فأكثر كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ (.)8
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جذٔل( :)1حٕزيغ أفراد ػيُت انذراست ٔفقب نسُٕاث انخبرة
سُٕاث انخبرة

ػذد انًؼهًبث

انُسبت انًئٕيت

يٍ  3إنٗ 6سُٕاث

8

33

يٍ  7إنٗ 11سُٕاث

11

33

أكثر يٍ 11سُٕاث

11

33

انًجًٕع

31

%111

أدوات الدراسة:
كتمثمت في بطاقة مالحظة ميارات طرح األسئمة لمعممات التربية األسرية في الحمقة
األكلى مف التعميـ األساسي (مف إعداد الباحثة).
أسمكبا ،لمتحقؽ مف مدل إتقاف معممات التربية
فقد اعتمدت الباحثة المالحظة المباشرة
ن
األسرية لميارات طرح األسئمة في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ألنيا مف أكثر الكسائؿ
التي يستند إلييا في اختبارات األداء كالسمكؾ.

أ .إعداد األداة
إلعداد بطاقة المالحظة تـ اتباع الخطكات اإلجرائية التالية:
 -8مراجعة األدب التربكل كالدراسات السابقة المرتبطة بميارات طرح األسئمة.
 -1مالحظة أداء عينة مف معممات التربية األسرية المتميزات.
 -2فى ضكء ذلؾ تـ التكصؿ إلى عدد مف الفقرات ( 11فقرة) تعبر عف ميارات طرح
األسئمة ،ثـ تكزيعيا عمى  2ميارات فرعية كىي( :تكجيو السؤاؿ ( )3فقرات -
معالجة إجابات الطالبات ( )6فقرات – تشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة ()88
فقرة) كتـ تحديد مستكبات األداء لكؿ ميارة باستخداـ ميزاف تقدير تضمف  2بدائؿ
كىي( :تمكف تاـ – تمكف – عدـ تمكف).

ب .صدق األداة:
تـ عرض الصكرة األكلية لبطاقة المالحظة عمى مجمكعة مف السادة المحكميف،
كذلؾ لمتأكد مف صالحية البطاقة مف حيث تقسيميا إلى مجاالت رئيسية كمدل مالئمة
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الفقرات الخاصة بكؿ ميارة فرعية  ،كصالحية كؿ فقرة مف فقرات الميارة الفرعية لمغرض
المحدد ليا ،كابداء أرائيـ في:
 مالئمة الفقرات لمميارة الفرعية التي تنتمى إلييا مدل مالئمة سمـ التقدير مدل صحة الصياغة المغكية لمفقرات إضافة أك حذؼ الفقرات التي يركنيا غير مناسبةكقد أجمع المحكمكف عمى شمكلية البطاقة لقياس مدل تمكف كاتقاف معممات التربية
األسرية لممميارات الفرعية لميارة طرح األسئمة الصفية (تكجيو السؤاؿ -معالجة إجابات
الطالبات – تشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة).

صدق االتساق الداخلى:
تـ تطبيؽ بطاقة المالحظة عمى عينة قكاميا ( )84كقد تـ حساب معامالت
االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ مف أسئمة البطاقة كالدرجة الكمية لمبطاقة ،باستخداـ معامؿ
إرتباط بيرسكف ،كالجدكؿ ( )1يكضح النتيجة.
جذٔل ( :)3يؼبيالث االرحببط بيٍ درجت كم سؤال ٔانذرجت انكهيت نالخخببر (ٌ =  )11يخؼهى
أرقبو انؼببراث ٔيؼبيالث االرحببط ٔيسخٕٖ انذالنت
رقى
11
9
8
7
6
1
3
3
3
1
انؼببراث
يؼبيم
1.87 1.69 1.76 1.66 1.81 1.81 1.66 1.19 1.77 1.89
االرحببط
رقى
31
19
18
17
16
11
13
13
13
11
انؼببراث
يؼبيم
1.61 1.88 1.81 1.87 1.93 1.89 1.91 1.89 1.69 1.61
االرحببط
رقى
33
33
33
31
انؼببراث
يؼبيم
1.67 1.87 1.77 1.61
االرحببط
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يتضح مف الجدكؿ ( )1ما يمي:
تراكحت معامالت االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار ،كالدرجة الكمية لالختبار ما
بيف ( )1.82 :1.48كىي معامالت دالة عند مستكل ( )1.14( )1.18مما يشير إلى
االتساؽ الداخمى لالختبار.

ت .ثبات األداة
يقصد بثبات البطاقة أف تعطى البطاقة نفس النتائج نفسيا إذا اعيد تطبيقو عمى
عينة البحث نفسيا في كقت أخر كتحت نفس الظركؼ ،تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ
معامؿ إلفا لكركنباخ ،كذلؾ عمى مجمكعة استطالعية قكاميا ( )84متعمـ مف مجتمع البحث كمف
غير مجمكعة البحث األساسية كاالستناد إليػػػػػػو كمؤشر لمستكل أداة طالب عينة البحث في
بطاقة المالحظة كالجدكؿ اآلتي يكضح النتيجة.
جذٔل ( :)3يؼبيالث انثببث الخخببر انخذصيم انًؼرفي (ٌ =  )11يخؼهًب
انًذبٔر

ػذد األسئهت

يؼبيم أنفب

يسخٕٖ انذالنت

انذرجت انكهيت ()113

33

1.93

1.111

يتضح مف جدكؿ ( )2ما يمي :أف معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ إلفا لكركنباخ
لبطاقة المالحظة داؿ عند مستكل  1.18مما يشير إلى ثبات البطاقة.

ىتائج الدراسة ومياقشتَا:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل إتقاف معممات التربية األسرية لميارات طرح
األسئمة الصفية في ا لحمقة األكلى مف التعميـ األساسي بمدينة جدة .إضافة إلى تحديد أثر
سنكات الخبرة عمى درجة استخداـ األسئمة الصفية لدل معممات التربية األسرية ،كبتحميؿ
إحصائيا تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
البيانات
ن
 .8النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كىك :ما كاقع استخداـ األسئمة الصفية لمعممات التربية
األسرية في الحمقة االكلى مف التعميـ األساسي؟ لإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ تـ حساب
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمدل اإل تقاف كالترتيب التنازلي لكؿ فقرة
كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
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و
1
11
11
3
1
3
3
6
9
7
19
33
8
13
17
13
11
31
18
31
13
16
33
33

جذٔل ( :)3انًخٕسطبث ٔاالَذرافبث انًؼيبريت نبطبقت انًالدظت ككم
انًخٕسط االَذراف انرحبت
انؼببرة
انًؼيبرٖ
1
0.38
1.83
حخخبر انٕقج انًُبسب نخٕجيّ االسئهت
3
0.41
1.79
حسخخذو أشكبل انخؼسيس انًخخهفت نخشجيغ انطبنببث
ػهٗ انًشبركت فٗ االجببت ػهٗ االسئهت
3
0.47
1.68
حذث انطبنببث ػهٗ اًْيت انخأَٗ قبم طهب االجببت
ػٍ انسؤال
3
0.49
1.62
حُٕع االسئهت يٍ ديث يسخٕيبث انخفكير انؼهيب
1
0.50
1.58
حٕجّ أسئهت يُبسبّ نقذراث انطبنبج ٔيسخٕيبحٓى
6
0.50
1.58
حسبػذ االسئهت انطبنببث ػهٗ انخفكير ٔانبذث
7
0.48
1.36
حراػٗ االسئهت ٔظبئف انخقٕيى) انقبهٗ -انبُبئٗ -
انُٓبئٗ(
8
0.47
1.32
حٕجّ انسؤال بهغت بسيطت ٔيفٕٓيت ٔيببشر
9
0.42
1.23
حُخظر ) (10-4ثبَيت بؼذ طرح انسؤال
11
0.41
1.21
حٕجّ انسؤال نجًيغ انطبنببث
11
0.86
0.87
حؼسز إجبببث انطبنببث ببنؼببراث ٔإشبراث انجسذ
انًُبسبت
13
0.73
0.87
حٕضخ نهطبنببث يٍ ديٍ الخر كيفيت صيبغت
االسئهت بشكم ػهًٗ يفٕٓو
13
0.41
0.79
حراػٗ أٌ ال يٕدٗ انسؤال ببالجببت حصريذب أٔ
حهًيذب.
13
0.60
0.79
حؼطٗ فرصت نهطبنبت الكًبل إجببخٓب
11
0.69
0.79
حخجُب اسخخذاو ػببراث يذبطت أٔ سبخرة حؼهيقب
ػهٗ إجببت انطبنبت
16
0.70
0.68
حشجيغ انطبنببث ػهٗ االصغبء انجيذ إثُبء االجببت
يٍ انطبنبت ٔػذو يقبطؼخٓب.
17
0.73
0.66
حٕجّ انطبنببث نهخفكير فٗ إجببت زييهخٍٓ
18
0.72
0.58
حسخخذو أسبنيب يخُٕػت نخشجيغ انطبنببث ػهٗ
طرح االسئهت
19
0.57
0.57
حسخخذو ٔسبئم انذفغ) إػبدة صيبغت انسؤال ،أٔ
حجسئئت أٔ حبسيطّ أٔ إػطبء حؼهيًبث نفظيت
يببشرة أٔ اسئهت سببرة(
31
0.82
0.57
حبذٖ دًبسب نهطبنبت انخٗ حطرح سؤال جيذ
31
0.50
0.53
ال حسًخ ببالجبببث انجًبػيت
33
0.61
0.49
ال حخجبْم اٖ إجببت نهطبنبت
33
0.63
0.40
حٓخى ببالسخًبع السئهت جًيغ انطبنببث
33
0.63
0.40
حُٕع يٍ اًَبط االسخجببت نسؤال انطبنبت دسب
يخغيراث انًٕقف انخؼهيًٗ
0.57
1.01
انًجًٕع
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يذٖ
االحقبٌ
يخٕسطت
يخٕسطت
يخٕسطت
يخٕسطت
يخٕسطت
يخٕسطت
يخٕسطت
يخٕسطت
يخٕسطت
يخٕسطت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
ضؼيفت
يخٕسطت

مدى إتقان معلمات التربية األسرية لمهارات طرح األسئلة الصفية ...............

يتضح مف جدكؿ ( )3أف المتكسط الحسابى لدرجة اتقاف معممات التربية االسرية
لميارات االسئمة الصفية ( )1.01كانحراؼ معيارل بمقدار ( )0.57كدرجة اتقاف متكسطة
مما يدؿ عمى استخداـ الميارات الصفية بطريقة متكسطة .كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت
إليو دراسة كؿ مف

كيمف  )2003( Wilenىككسمير  ،)2003( Hoxmeierعمي

( ،)1113الجماس ( ،)1113كيمف  ،) 2004) Wilenالمطيرم ( ،)1115الكندل
( )1181مف حيث مدل استخداـ األسئمة الصفية لمعممات التربية األسرية في الحمقة األ كلى
مف التعميـ األساسي كمدل تمكف المعممات منيا كعائد ذلؾ عمى العممية التعميمية.
تكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية إل تقاف معممات التربية األسرية لميارات
األسئمة الصفية كانت ذات درجة تأثير متكسطة ،كقد يرجع ذلؾ لألسباب التالية:
 فعالية المعممة تظير عندما تتمكف مف الميارات الخاصة بصياغة األسئمة كأساليبتكجيييا كبطرؽ إثارة الطمبة بعد طرح األسئمة عمييـ ليحددكا المطمكب منيا كيجيبكا
عنيا بنجاح.
 فعالية المعمـ تزداد كمما عمؿ المعمـ عمى ربط األسئمة التي يطرحيا بأىداؼ الدرسكالخبرات الكاقعية لمتدريس كالتكقيت السميـ لألسئمة ككضكح كسيكلة األسئمة كتنكع
مستكل األسئمة اإلدراكى (معرفة – استيعاب -تطبيؽ-تحميؿ –تركيب-تقكيـ) كتدرج
األسئمة مف السيؿ إلى الصعب لمساعدة الطمبة عمى تجميع أفكارىـ كاجاباتيـ.
 .1النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثانى كىك :ما مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة تكجيو
السؤاؿ؟ لإلجابة عمى السؤاؿ الثانى تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية كمدل اإل تقاف كالترتيب التنازلي لكؿ فقرة مف فقرات المحكر األ كؿ "تكجية
السؤاؿ" كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
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مدى إتقان معلمات التربية األسرية لمهارات طرح األسئلة الصفية ...............
جذٔل ( :)1انًخٕسطبث ٔاالَذرافبث انًؼيبريت نبطبقت انًالدظت في يذٕر حٕجّ األسئهت
و

انؼببرة

انًخٕسط

1
11

حخخبر انٕقج انًُبسب نخٕجيّ االسئهت
حسخخذو أشكبل انخؼسيس انًخخهفت نخشجيغ
انطبنببث ػهٗ انًشبركت فٗ االجببت ػهٗ
االسئهت
حذث انطبنببث ػهٗ اًْيت انخأَٗ قبم طهب
االجببت ػٍ انسؤال
حُٕع االسئهت يٍ ديث يسخٕيبث انخفكير
انؼهيب
حٕجّ أسئهت يُبسبّ نقذراث انطبنبج
ٔيسخٕيبحٓى
حسبػذ االسئهت انطبنببث ػهٗ انخفكير
ٔانبذث
حراػٗ االسئهت ٔظبئف انخقٕيى (انقبهٗ-
انبُبئٗ -انُٓبئٗ)
حٕجّ انسؤال بهغت بسيطت ٔيفٕٓيت
ٔيببشر
حُخظر ) (10-4ثبَيت بؼذ طرح انسؤال
حٕجّ انسؤال نجًيغ انطبنببث
حراػٗ أال يٕدٗ انسؤال ببالجببت حصريذب
أٔ حهًيذب.
انًجًٕع

1.83
1.79

االَذراف
انًؼيبرٖ
0.38
0.41

1
3

1.68

0.47

3

يخٕسط

1.62

0.49

3

يخٕسط

1.58

0.50

1

يخٕسط

1.58

0.50

6

يخٕسط

1.36

0.48

7

يخٕسط

1.32

0.47

8

يخٕسط

1.23
1.21
0.79

0.42
0.41
0.41

9
11
11

يخٕسط
يخٕسط
يخٕسط

1.453636

0.707523

11
3
1
3
3
6
9
7
8

انرحبت

يذٖ
االحقبٌ
يخٕسط
يخٕسط

يخٕسطت

يتضح مف جدكؿ ( )4أف المتكسط الحسابي لدرجة إتقاف معممات التربية األسرية
لميارات تكجيو األسئمة الصفية بمغت ( )1.45كانحراؼ معيارم بمقدار ( )0.70كدرجة إتقاف
متكسطة ،مما يدؿ عمى استخداـ ميارات تكجيو األسئمة بدرجة متكسطة .كتتفؽ ىذه النتيجة
مع ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف الكندم ( )1181عبيدات كالعركد ( )1181مف حيث مدل
استخداـ معممات التربية األسرية لميارات تكجيو األسئمة كمدل تمكنيف منيا.
كتكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية إل تقاف معممات التربية األسرية لميارات
تكجيو األسئمة كانت ذات تمكف متكسط ،كقد يرجع ذلؾ لألسباب التالية:
 أغمب كقت الحصة في التدريس يككف عبارة عف تكجيو أسئمة مف المعمـ إلى الطالب،فيك كسيمة االتصاؿ بيف المعمـ كتالميذه كىك يثير اىتماـ التالميذ كيحفزىـ عمى
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مدى إتقان معلمات التربية األسرية لمهارات طرح األسئلة الصفية ...............

المشاركة ،كىي كسيمة معرفة المعمـ لما لدل تالميذه مف معمكمات كبالتالي تشخيص
نكاحى القكة كالضعؼ لدييـ.
 فعالية المعممة تظير عندما تتمكف مف الميارات الخاصة بتكجيو األسئمة بأف تصاغاألسئمة في ضكء األىداؼ التي حددىا لمدرس كيستخدـ المغة البسيطةة كيربط السؤاؿ
بخصائص الطالب.
 سيكلة تعامؿ المعممة مع ىذه الميارة حيث أنيا ترتبط بميارتى التخطيط لمتدريسكصياغة األىداؼ التدريسية المتيف تعداف مف الميارات التدربسبة األساسية الى يجب
تكفرىا لدل المعممات
 .2النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كىك :ما مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة معالجة
إجابات الطالبات؟
لالجابة عمى السؤاؿ الثالث تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
كمدل اإل تقاف كالترتيب التنازلي لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الثانى "معالجة إجابة الطالبات"
كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
و
8
3
6
1
3
3
1
7

جذٔل ( :)6انًخٕسطبث ٔاالَذرافبث انًؼيبريت نبطبقت انًالدظت في يذٕر يؼبنجت األسئهت
يذٖ
انًخٕسط االَذراف انرحبت
انؼببرة
االحقبٌ
انًؼيبرٖ
ضؼيف
1
0.82
0.57
حؼسز إجبببث انطبنببث ببنؼببراث ٔإشبراث انجسذ
انًُبسبت
ضؼيف
3
0.70
0.53
حؼطٗ فرصت نهطبنبت الكًبل إجببخٓب
ضؼيف
3
0.57
0.49
حخجُب اسخخذاو ػببراث يذبطت أٔ سبخرة حؼهيقب
ػهٗ إجببت انطبنبت
ضؼيف
3
0.60
1.79
ال حسًخ ببالجبببث انجًبػيت
ضؼيف
1
0.73
0.79
حشجيغ انطبنببث ػهٗ االصغبء انجيذ إثُبء االجببت
يٍ انطبنبت ٔػذو يقبطؼخٓب.
ضؼيف
6
0.61
0.68
حٕجّ انطبنببث نهخفكير فٗ إجببت زييهخٍٓ
ضؼيف
7
0.69
0.66
ال حخجبنّ اٖ إجببت نهطبنبت
ضؼيف
8
0.86
0.79
حسخخذو ٔسبئم انذفغ( إػبدة صيبغت انسؤال ،أٔ
حجسئئت أٔ حبسيطّ أٔ إػطبء حؼهيًبث نفظيت
يببشرة أٔ اسئهت سببرة)
ضؼيف
0.67
انًجًٕع
0.48

- 31 -

مدى إتقان معلمات التربية األسرية لمهارات طرح األسئلة الصفية ...............

يتضح مف جدكؿ ( )5أف المتكسط الحسابي لدرجة إتقاف معممات التربية األسرية لميارات
معالجة إجابات الطالبات بمغت ( )0.67كانحراؼ معيارم بمقدار ( )0.48كدرجة إتقاف درجة
تمكف بدرجة ضعيفة كمما يدؿ عمى استخداـ ميارات معالجة إجابات الطالبات تمكف بدرجة
ضعيفة .كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف الكندم ( )1181عبيدات
كالعركد ( )1181مف حيث مدل استخداـ معممات التربية األسرية لميارات معالجة إجابات
الطالبات كمدل تمكنيف منيا .تكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية إل تقاف معممات التربية
األسرية لميارات معالجة إجابات الطالبات كانت ذات تمكف ضعيؼ ،كقد يرجع ذلؾ لألسباب
التالية:
 إدراؾ المعممات أف اإلجابة التى تجيبيا الطالبة ال تسمعيا إال المعممة كعدد قميؿ مفالطالبات  ،كلكف تكرار االجابة مف المعممة يؤدل إلى استيعابيا كسماعيا مف الطالبات
جميعا
 ىناؾ بعض الميارات ضمف ميارة معالجة االسئمة تتطمب مف الطالبة ميارات تفكير عمياكالتركيب كفى المقابؿ تركيز المعممات يككف عمى االسئمة التى تعتمد عمى التذكر كالفيـ
أكثر مف أسئمة التركيب حيث كانت نسبة تركيز المعممات عمى ىذا النكع مف االسئمة
بدرجة قميمة
 إعتقاد المعمما ت أف إجابات الطالبات كاضحة ،كليس فييا غمكض مف كجية نظرىف،بينما ىى مف كجية نظر الطالبات غامضة كغير كاضحة ،فالمعمـ ىدفو الحصكؿ عمى
االجابة الصحيحة بغض النظر عما إذا كانت صحيحة كاضحة أك غير كاضحة لذلؾ قد
تتجاىؿ المعممة فى بعض األحياف اإلجابات الصحيحة الغامضة
 بعض الميارات السمككية الخاطئة التى تسمكيا معممات التربية االسرية فى التصرؼكمعالجة اجابات الطالبات سكاء كانت الصحيحة الغامضة أـ الجزئية أـ الخاطئة:
 -8تكتفى المعممة باالجابة الصحيحة الغامضة كىذا خاطئ ألف دكر المعممة تكضيح
الغمكض فى إجابات الطالبات كتفسيرىا
 -1تكتفى المعممة باالجابة الجزئية دكف تكميميا كىذا خاطئ إذ إف المعممة يجب أف
تحرص عمى إطاء الطالبات االجابة بصكرة كاممة كليس بصكرة جزئية
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 -2تقكـ المعممة بإكماؿ االجابة أثناء االجابة الجزئية مباشرة كىذا سمكؾ خاطئ إذ أف
المعممة يجب أف تعطى فرصة لمطالبة الكماؿ اجابتيا كفى حالة عجزىا يحكؿ السؤاؿ
إلى طالبة أخرل كفى حالة عجزىا تقكـ المعممة باكماؿ االجابة
 بعض المعممات يستيتركف باجابة الطالبة كىذا يؤثر فى نفسية الطالبة فيجب عمىالمعممة أف تشجعيا لمعرفة االجابة بدال مف االستيتار بيا
 بعض المعممات ال يف رفف ما إذا كانت إجابة الطالبة خاطئة كىذا سمكؾ خاطئ النو يكسبالطالبة المعرفة الخاطئة كقد يعكد السبب فى ذلؾ إلى عدـ انتباه المعممة لما تقكلو
الطالبة
 .3النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع كىك :ما مدل تمكف معممة التربية األسرية لميارة تشجيع
الطالبات عمى تكليد األسئمة؟ لإلجابة عمى السؤاؿ الرابع تـ حساب المتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية كمدل اإل تقاف كالترتيب التنازلي لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث
"تشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة" كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
و
3
3
1
3
1

جذٔل ( :)7انًخٕسطبث ٔاالَذرافبث انًؼيبريت نبطبقت انًالدظت في يذٕر حٕنيذ األسئهت
يذٖ
انرحبت
االَذراف
انًخٕسط
انؼببرة
االحقبٌ
انًؼيبرٖ
ضؼيف
1
0.63
0.87
حٕضخ نهطبنببث يٍ ديٍ الخر كيفيت صيبغت
االسئهت بشكم ػهًٗ يفٕٓو
ضؼيف
3
0.73
0.58
حسخخذو أسبنيب يخُٕػت نخشجيغ انطبنببث ػهٗ
طرح االسئهت
ضؼيف
3
0.72
0.57
حبذٖ جًبسب نهطبنبت انخٗ حطرح سؤال جيذ
ضؼيف
3
0.63
0.40
حٓخى ببالسخًبع السئهت جًيغ انطبنببث
ضؼيف
1
0.40
حُٕع يٍ اًَبط االسخجببت نسؤال انطبنبت دسب
0.57
يخغيراث انًٕقف انخؼهيًٗ
ضؼيف
0.65
انًجًٕع
0.56

يتضح مف جدكؿ ( )6أف المتكسط الحسابي لدرجة إتقاف معممات التربية االسرية
لميارات تكليد األسئمة الصفية بمغت ( )0.56كانحراؼ معيارم بمقدار ( )0.65كدرجة إتقاف
درجة تمكف بدرجة ضعيفة .كمما يدؿ عمى استخداـ الميارات معالجة األسئمة الصفية تمكف
بدرجة ضعيفة.
تكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية إل تقاف معممات التربية األسرية لميارات تكليد
األسئمة الصفية كانت ذات تمكف ضعيؼ ،كقد يرجع ذلؾ لألسباب التالية:
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 انشغ اؿ المعممات فى الشرح كتنفيذ االنشطة كربما تجنب أسئمة التالميذ التى تبيفضعفيـ فى الشرح كتكصيؿ المعمكمات لمتالميذ
خمال في العممية التعميمية كمع أف أسئمة
 كما أف إحجاـ الطمبة عف طرح األسئمة يحدث نالطمبة ال يمكف إنكار قيمتيا إال أف الكاقع يبيف عدـ شيكعيا.

 األساسي في طرح عدد كبير مف األسئمة ىك المعمـ ،لذلؾ فاف الفرص المتاحة لألطفاؿجدا ،كأنو ال يكجد في كثير مف المدارس أل دليؿ يشير إلى أف
كي يطرحكا أسئمتيـ قميمة ن

ضمنيا مساعدة الطالب كتشجيعيـ عمى
مباشر أك
نا
أحد أىداؼ المنيج ،سكاء أكاف ىدفنا
ن
طرح األسئمة .كانما المدرسكف يطرحكف كؿ األسئمة داخؿ الصؼ ،سكاء ما يعرؼ
المدرس إجاباتيا أك تمؾ التي تيدؼ إلى دعكة الطالب لمتفكير كالبحث .كأنو ال بد أف
ييتـ المعممكف بنتيجة ميارة طرح األسئمة عند الطمبة كيمكف استخداـ عدة طرؽ ناتجة
عف ىذه الميارة ( )Barakat & Awad, 2012حيث يمكف أف يساعد المعممكف
الطمبة في صياغة األسئمة كأف يككنكا عمى يقيف مف شعكر الطمبة بأف األسئمة تعكس
رغبتيـ في التعمـ ،ككما يمكف االستجابة إلى أسئمة الطمبة بعمؽ كباىتماـ ،كبطريقة
كدية ،كأف يشار إلى أىمية أسئمة الطمبة.

االستنتاجات:

كبناء عمى النتائج السابقة جاء ترتيب الميارات الفرعية لميارة طرح األسئمة حسب المتكسط
الحسابي لكؿ ميارة عمى النحك التالي :ميارات تكجيو األسئمة الصفية ،فقد كاف بمتكسط
حسابي ()8.342525ثـ ميارات معالجة األسئمة بمتكسط حسابي ( )1.56كأخي ار ميارات
تشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة بمتكسط حسابي ( .)1.45كما ظير مف النتائج أف
تطبيؽ المعممات ليذه الميارات قد اشتمؿ عمى درجات تطبيؽ (تمكف تاـ -تمكف متكسط –
تمكف ضعيؼ)  ،كقد ظير مف خالؿ تحميؿ البيانات إلى أف الميارات الخاصة بمعالجة األسئمة
كتشجيع الطالبات عمى تكليد األسئمة تطبقاف بدرجة ضعيفة ،مما يتطمب مف معممات التربية
األسرية زيادة االىتماـ بمثؿ ىذه الميارات .كتشيد الباحثة بالمستكل الجيد لممعممات فيما
يتعمؽ بميارة تكجيو األسئمة الصفية فقد أبدت المعممات تمكنا في ىذه الميارة ،كتتمنى

الباحثة زيادة ذلؾ التمكف ،كاالستمرار فيو كأرجعت الباحثة ذلؾ إلى استخداـ المعممة ألساليب

طرح األسئمة بميارة عالية يجعؿ الطالبة تستجيب بفعالية ،كالتعامؿ مع اجابات الطمبة
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كاالىتماـ بيا كتعزيزىا لتشجيع الطمبة عمى إلقاء األسئمة المتعمقة بالدرس .كأف ميارة
المعممة في شرح الدرس تحدد اتجاه الطالبة نحك طبيعة األسئمة ككيفية تكجيييا ،كما أف
تكجيو األسئمة يمكف الطالبة مف فيميا بسيكلة إذا ما تـ طرحيا بأسمكب كدرجة ميارة
عالية ،كأف استخداـ أسمكب طرح األسئمة مف قبؿ الطالبات يمكف المعممات مف متابعة ردكد
افعاؿ الطمبة تجاه األسئمة التي يطرحيا ،كتعمؿ بذلؾ عمى تطكر فعالية المعممة بحيث يصبح
التركيز عمى نكعية األسئمة كليس كميتيا.
 .4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كىك :ىؿ يكجد اختالؼ في درجة استخداـ األسئمة
الصفية لدل معممات التربية األسرية يعزل لمتغير الخبرة لدييف ؟ لإلجابة عمى ىذا
السؤاؿ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمعرفة مستكل استخداـ
األسئمة الصفية لدل معممات التربية االسالمية تبعا لمتغير الخبرة لدييـ.
جذٔل ( :)8انًخٕسطبث ٔاالَذرافبث انًؼيبريت نسُٕاث انخبرة نذٖ يؼهًبث انخربيت األسريت
سُٕاث انخبرة

انًخٕسطبث انذسببيت

االَذرافبث انًؼيبريت

يٍ 3انٗ 6سُٕاث

1.82

0.22

يٍ 7إنٗ 11سُٕاث

2.25

0.44

أكثر يٍ 11سُٕاث

2.56

0.36

يتضح مف الجدكؿ كجكد فركؽ ظاىرية فى المتكسطات الحسابية فى مستكل استخداـ
األسئمة الصفية تبعا لمتغير الخبرة كلتحديد داللة ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التباسف
االحادل كالجدكؿ ( )8يبيف ىذه النتيجة.
انًخغيراث
االخخببر
انخذصيهي

جذٔل ( :)9حذهيم انخببيٍ أدبدٖ االحجبِ نذٖ انًؼهًبث حبؼب نًخغير انخبرة
يخٕسط
يجًٕع
ف
درجت انذريت
يصذر انخببيٍ
انًربؼبث
انًربؼبث
16.11
3
13,36
بيٍ انًجًٕػبث
1.8
داخم انًجًٕػبث
6
18.17
37
37.39
"انخطبء"
39
11.37
انًجًٕع

يسخٕٖ
انذالنت
غير دال

يتضح مف جدكؿ ( )8عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ()0.05
في مستكل استخداـ األسئمة الصفية حيث بمغت قيمة ؼ ( )1.75مما يعنى أنو ال تكجد
فركؽ جكىرية فى درجة استخداـ األسئمة الصفية لدل معممات التربية األسرية تعزل لمتغير
سنكات الخبرة لدييف.
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كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات  ،(2001 ( Wilsonالمطيرم (،)1115
الكندل ( )1181بركات ( ،)1181أبك عكاد كأبك سنينة ( )1183التى أظيرت عدـ كجكد
فركؽ جكىرية فى درجة استخداـ األسئمة الصفية لدل معممات التربية األسرية تعزل لمتغير
سنكات الخبرة لدييف .كيمكف تفسير ىذه النتيجة لألسباب اآلتية:
-

اإلعداد التربكم الكافي قبؿ الخدمة ،حيث أف اإلعداد التربكم الكافي يجعؿ المعمـ
عمى دراية بنظريات التعمـ المتعمقة بميارة طرح األسئمة ،كىذا يساعده عمى أف ينيج
النيج الصحيح في إسمكب التعمـ القائـ عمى االستقراء كالحكار ليحصؿ عمى تعمـ
أفضؿ

 إف الخبرة التدريسية التي يكتسبيا كيحصؿ عمييا المعمـ عبر سنكات عممو في مينةالتدريس ،ليا أثر كبير في تكجيو أفكار الطمبة كسمككيـ ككجدانيـ ،فالطمبة يكتسبكف
المعارؼ العممية كالقيـ كاالتجاىات كالميكؿ مف البيئة التي يعيشكف فييا كيتفاعمكف
اجتماعيا ،كمف سمكؾ االفراد ،كبخاصة المعمميف في ىذه البيئة ،كليذا
ماديا ك
ن
معيا ن
آجال،
فإف الخبرة العممية كالمينية كالشخصية لممعمـ تنعكس عمى طمبتو
عاجال اـ ن
ن

قادر عمى تقديـ بيئة تعميمية  -تعممية مثيرة لتعمـ الطمبة تتفؽ مع
حيث يككف نا
تفكيرىـ كرغباتيـ كاتجاىاتيـ كميكليـ ،التي تؤدم بال شؾ الى اقباؿ الطمبة عمى
التعمـ كالتفاعؿ مع االنشطة العممية ،كمع تطكر خبرات المعمميف تتحسف طرؽ
تدريسيـ كبالتالي تتحسف قدرتيـ عمى ايصاؿ المادة الدراسية كطريقة تنظيميا
كعرضيا كاثارة اىتماـ الطمبة بالمادة الدراسية.

التكصيات كالمقترحات:
فى ضكء نتائج الدراسة الحالية يمكف التكصية بما يمى:
 ضركرة عقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ لممعمميف حكؿ ميارة طرح األسئمة الصفية(تكجيييا  -كيفية استقباؿ إجابات الطمبة كأنكاعيا  -تكجيو المعمميف لتشجيع الطمبة
عمى طرح األسئمة).
 تدريب الطمبة /المعمميف في كميات التربية عمى ميارات التدريس عامة كميارة طرحاألسئمة خاصة ككيفية تكظيفيا كممارستيا في مكاقؼ تعميمية حية.
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 ضركرة السعي إليجاد بطاقة مالحظة لتقكيـ المعمميف ،يضمف فييا استخداـ األسئمةالصفية في ضكء مياراتيا كجزء مف أداة تقكيـ المعمـ ،يستخدميا مدراء المدارس أك
المشرفكف التربكيكف.
 اإلفادة مف بطاقة المالحظة المعدة فى الدراسة الحالية لتقكيـ أداء الطالبات المعمماتفى كمية التربية خالؿ سنكات الدراسة لمتثبت مف إتقانيف لميارات طرح األسئمة
الصفية.
 ضركرة إعداد مناىج التربية األسرية بما يساعد عمى طرح األسئمة الصفية كخاصةقى الميارات التي أثبتت الدراسة ضعفيا عند المعمميف.
 ضركرة اىتماـ معممات التربية األسرية باألسئمة الصفية مف حيث التخطيط ليا قبؿإلقائيا عمى الطالبات ،حتى ال تبقى رىينة االرتجاؿ أك العشكائية.
 اإلفادة مف الزيارات المتبادلة بيف معممات التربية األسرية بتفعيميا كمناقشة ما يتعمؽبتطبيؽ ىذه الميارات المتعمقة باألسئمة الصفية ككنيا مف ضركريات التدريس،
كاختالؼ ميارة بعض المعممات عف بعضيف في أدائيا.
كما يمكف اقتراح إجراء البحكث المستقبمية التالية:
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمعممات التربية األسرية عمى تمميذات المرحمتيفالمتكسطة كالثانكية.
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى تالميذ المرحمتيف المتكسطة كالثانكية. تطكير مناىج التربية األسرية بالمراحؿ التعميمية المختمفة في ضكء ميارات طرح األسئمةالصفية.
 إجراء دراسة لمعرفة كاقع إعداد معممات التربية األسرية ،كاشتماليا عمى ميارات األسئمةالصفية مف عدمو ،كمف ثـ اقتراح برنامج يشمميا.
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى معممات المكاد األخرل. إعداد برنامج تدريبى لطالبات التربية الميدانية فى مادة التربية األسرية فى المرحمةاألساسية فى ميارات طرح األسئمة الصفية كقياس أثره فى مستكل أدائيف.
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املزاجع:
أوال :املزاجع العزبية:
أبك شاىيف ،دالؿ أحمد .) 1188( .دكر المكجو التربكل في النمك المينى لمعممى الحمقة األكلى مف

مرحمة التعميـ األساسي "دراسة ميدانية آلراء المعمميف في محافظة القنيطرة" .رسالة دكتكراه.

مجمة جامعة دمشؽ.16 ،

متاح

في:

أبك الميف ،كجيو مرسى .)1188( .ميارات طرح األسئمة.
kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268089
آؿ حيداف ،رجا بف عكيضة سعيد .)1117( .كاقع تطبيؽ معممى التربية االسالمية لميارات األسئمة
الصفية بمدارس أبيا الثانكية .رسالة ماجستير .جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية ،المممكة العربية

السعكدية.

بركات ،زياد .)1181( .فعالية المعمـ في ممارسة ميارة طرح األسئمة الصفية كاستقباليا كالتعامؿ مع
إجابات الطمبة عمييا .جامعة القدس المفتكحة ،طكلكرـ.35 ،

بربخ ،أشرؼ كنجـ ،مناؿ .)1182( .تصكر مقترح لتنمية ميارات صكغ األسئمة كطرحيا كتمقي

إجابات الطمبة لدل الطمبة المعمميف تخصص الدراسات اإلسالمية كأساليب تدريسيا في
جامعة األقصى .مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العمكـ االنسانية).)81(16 ،

بيكمى ،صالح مصطفى عمى .)1188( .التعميـ األساسي المفيكـ كاألىداؼ ككيفية تفعيمو .متاح
فىhttps://alhadidi.files.wordpress.com :

الجماس ،أميمة .)1113( .ميارة طرح األسئمة الصفية لدل طمبة معممي مجاؿ العمكـ العامة خالؿ
التربية العممية في جامعة اليرمكؾ .رسالة ماجستير .جامعة اليرمكؾ ،إربد ،األردف.

جكدت ،سعادة .)1118( .تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية .األردف ،دار الشركؽ.
خالد ،حسف ظاىر .) 1188( .فف التدريس في الصفكؼ اإلبتدائية الثالثة األكلى .عماف ،دار أسامة
لمنشر كالتكزيع.

الخطيب ،عدناف كعيتاني ،خديجة .)1185( .التربية كبناء األجياؿ .دمشؽ ،دار الفكر.

دركيش ،إبراىيـ .)1111) .مدل استخداـ أنشطة التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المعمميف في برنامج
التربية العممية كالمعمميف في الخدمة في مراحؿ تدريس التربية الفنية :دراسة ميدانية.

دراسات تربكية كاجتماعية )3(7 ،جامعة حمكاف ،القاىرة.
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الرخيمى ،ىند ناصر عبد اهلل .)1183( .القيـ األسرية المتضمنة في كتب التربية األسرية لمصفكؼ
األكلية مف المرحمة اإلبتدائية .رسالة ماجستير .كمية العمكـ االجتماعية .جامعة الغماـ

محمد بف سعكد اإلسالمية ،السعكدية.

رياف ،فكرم .)1112) .التدريس .الطبعة األكلى .القاىرة :دار الثقافة العربية لمطباعة.
زيتكف ،حسف .)1118( .ميارات التدريس :رؤية في تنفيذ التدريس .القاىرة :عالـ الكتب.

صكيمح ،ىناء .) 1115( .مدل إتقاف معممي المغة العربية لميارات األسئمة الصفية في الحمقة
األخيرة مف التعميـ األساسي في اليمف .رسالة ماجستير .جامعة صنعاء ،اليمف.

الظاىر ،زكريا محمد كآخركف .)1111( .مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية .الدار العممية الدكلية
لمنشر كالتكزيع .عماف ،األردف.

عباس ،سعاد عبد الكريـ كالبشير ،أكرـ عادؿ .)1117( .ميارات السؤاؿ في تدريس قكاعد المغة
العربية لدل طمبة التربية العممية (دراسة تقكيمية) .مجمة دراسات العمكـ التربية،)1( 24 .

.211-288

عبد الرحمف ،عاطؼ رضكاف .)1111( .تطكير برنامج إعداد معمـ المرحمة اإلبتدائية األزىرية في

ضكء مدخؿ الكفايات .رسالة دكتكراه .جامعة القاىرة ،معيد الدراسات كالبحكث التربكية،

قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،القاىرة.

عبد الرحمف ،عبد الممؾ طو كحسف ،محمد عيد .)1113( .معايير األداء الميني لمطالب المعمـ
بكميات التربية في ضكء مفيكـ الجكدة كاالعتماد األكاديمي .المؤتمر العممي التاسع معايير

كمستكيات التعميـ الجامعي في مصر إعداد المعمـ في عصر المعمكمات كمية التربية ،جامعة

طنطا  4-3مايك.

عبد المعطى ،عبد اهلل .)1188( .مف اليكـ ...لف تيرب مف أسئمة طفمؾ المحرجة .القاىرة ،دار
التكزيع كالنشر.

عبيدات ،ذكقاف كأبك السميد ،سييمة .)1115( .استراتيجيات التدريس في القرف الحادم كالعشريف.
عماف :دار الفكر.

عبيدات ،ىاني كالعركد ،منصكر .)1181( .األسئمة الصفية الشائع استخداميا لدل معممي الدراسات
االجتماعية ككيفية تكجيييا كالتصرؼ بإجابات الطمبة في مديرية تربية لكاء دير عال .مجمة

الزرقاء لمبحكث كالدراسات اإلنسانية .األردف.36-22 )1(81 .

عمي ،مكسى .)1113( .فعالية معمـ المغة العربية لميارة شرح الدرس كطرح األسئمة .رسالة
ماجستير .جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.
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الغامدم ،لطيفة غرـ اهلل .)1118( .فاعمية اإلعداد التربكل لمعممات الصفكؼ األكلية .رسالة
ماجستير .متاح فيhttps://www.assakina.com :

الفتالكم ،سييمة .)1113) .كفايات تدريس المكاد االجتماعية بيف النظرية كالتطبيؽ .عماف :دار
الشركؽ.

الكندم ،محمد .) 1181( .مدل ممارسة معممي المغة العربية لميارات طرح األسئمة الصفية في

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي .رسالة ماجستير .جامعة السمطاف قابكس :سمطنة

عماف.

ككجؾ ،ككثر حسيف .)1114( .اتجاىات حديثة في المناىج كطرؽ التدريس :التطبيقات في مجاؿ
التربية األسرية (االقتصاد المنزلي) .القاىرة :عالـ الكتب.

محمػد ،جييػاف كمػاؿ .)1115( .بػرامج إعػػداد معمػـ التعمػيـ العػاـ فػػي مصػر .دراسػة تقكيميػة .المركػػز
القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،القاىرة.

محمكد ،صالح الديف عرفة .)1113( .تعميـ كتعمـ ميارات التدريس في عصر المعمكمات .ط.8
القاىرة :عالـ الكتب.

المطيرم ،مؤمنة .)1115) .أنماط األسئمة الصفية الشفيية لمعممات مادة الفقو في المرحمة

اإلبتدائية .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية .المممكة
العربية السعكدية.

المكمنى ،محمد أحمد كالمكمنى ،إبراىيـ عبد اهلل .)1118( .مستكل استخداـ استراتيجيات المساءلة
لدل الطمبة المعممات تخصص معمـ الصؼ مف كجية نظر المعمميف المتعاكنيف .مجمة

دراسات العمكـ التربكية.)1( 25 ،

نكار ،إيزيس عازر .)1112( .استراتيجيات كط ارئؽ تدريس االقتصاد المنزلي .االسكندرية ،دار
المعرفة الجامعية.
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