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 ملخص الدراسة باللغة العربية

مقتػرح إلكسػاب معممػات الترنيػة تهدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمػى  ثرػر نرنػامد تػدريني   
ـ المػنهد ااسػتخدتـ اإلسبلمية نوالية صبللة في محافظة ظفار مهارات طرح األسئمة الصفية، و 

شػػنا التيرينػػي القػػائـ عمػػى تصػػميـ الميموعػػة التيرينيػػة الواحػػدة ، طنػػؽ فػػي الدراسػػة نطا ػػة 
الػربلث الرئيسػػية  ( مهػػارة فرعيػة لممهػاراتٕٓمبلحظػة صػفية مػف إعػػداد الناحرػة، تكونػت مػف  

لؤلسئمة الصفية وهي: مهارة صياغة األسئمة، مهارة توييا األسػئمة، مهػارة تمقػي اإليانػة، وتػـ 
كمػػب  التأكػػد مػػف صػػد ها ورناتهػػا، و امػػت الناحرػػة ثينػػا ندعػػداد نرنػػامد تػػدريني وفقػػا لنمػػو ج

 Kemp)  األسػئمة ، اشتمؿ عمى ثنشطة وتطنيقػات ميدانيػة لمهػارات مدتدريني معتوهو نمو ج
 الصفية، وتـ التأكد مف صد ا مف  نؿ ميموعا مف المحكميف.

-٘تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف معممػػات الترنيػػة اإلسػػبلمية نمػػدارس التعمػػيـ األساسػػي    
تػػـ اختيػػارهف نطريقػػة  صػػدية نالتعػػاوف مػػ  حيػػث فػػي واليػػة صػػبللة،  ،و لػػؾٕٗٔٓلعػػاـ  (ٕٔ

نحايػػػة إلػػػى تطػػػوير فػػػي هػػػ    هف البلتػػػيمػػػنلمنطقػػػة التعميميػػػة، إ  اختيػػػر مشػػػرفات المػػػادة نا
( ٓٔالمهػػػارات، ننػػػان عمػػػى نتػػػائد الزيػػػارات الصػػػفية، ونمػػػ  نػػػ لؾ عػػػدد ثفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة  

 معممات.
  النرنػامد يػنفتػـ تونعد التطنيؽ القنمي لنطا ة المبلحظة الصفية نوا   مبلحظتيف لكػؿ معممػة، 

نيتيف فػي كػؿ يػـو تػدريني، تػـ نعػدها متانعػة ( ثياـ تدرينية نوا   يمسػتيف تػدريٗالتدريني في  
ثرر التدريب، ووظفت نطا ة المبلحظػة الصػفية لمتطنيػؽ النعػدت، وتػـ حسػاب المتوسػطات  نػؿ 

 t-test(pairedـ اختنار  نرنامد عمى ثفراد العينة، واستخدونعد النرنامد لمعرفة حيـ ثرر ال
sample لمعينة المزدوية، وكانت نتائد الدراسة كاآلتي: 

نػػيف متوسػػط دريػػات ثفػػراد  (0ٓ٘ٓداللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو      اتيويػػد فػػروؽ  -
العينػػػة فػػػي القيػػػاس القنمػػػي والقيػػػاس النعػػػدت لمهػػػارة صػػػياغة األسػػػئمة تعػػػز  لمت يػػػر 

 النرنامد التدريني .
نػػيف متوسػػط دريػػات ثفػػراد  (0ٓ٘ٓداللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو      اتيويػػد فػػروؽ  -

العينة في القياس القنمي والقياس النعدت لمهارة توييا األسئمة تعز  لمت ير النرنػامد 
 التدريني .
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نػػيف متوسػػط دريػػات ثفػػراد  (0ٓ٘ٓداللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو      اتيويػػد فػػروؽ  -
لنرنػامد العينة في القياس القنمي والقياس النعدت لمهارة تمقي االيانات تعز  لمت يػر ا

 التدريني .
نػػيف متوسػػط دريػػات ثفػػراد  (0ٓ٘ٓداللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو      اتيويػػد فػػروؽ  -

العينة فػي القيػاس القنمػي والقيػاس النعػدت لمهػارات طػرح األسػئمة الصػفية ككػؿ تعػز  
 لمت ير النرنامد التدريني .

ش والػػدورات اإلهتمػػاـ نعقػػد الػػور  ننػػرورةتػػائد السػػانقة، فػػدف الناحرػػة توصػػي فػػي نػػون النو 
التدرينيػة لتػػدريب المعممػػيف فػػي ثرنػان الخدمػػة عمػػى مهػػارات طػرح األسػػئمة الصػػفية، واالسػػتفادة 

 مف النرنامد التدريني في نرامد االنمان المهني، وخاصة لممعمميف اليدد.

 كما ا ترحت الناحرة األتي:
تعمـ ايػػران دراسػػة ألرػػر نرنػػامد تػػدريني مشػػانا عمػػى تحصػػيؿ الطػػبلب، ونقػػان ثرػػر الػػ

لديهـ، وايران دراسة مشػانهة الخػتبلؼ ثرػر النرنػامد التػدريني عمػى المعممػيف نحسػب 
 اختبلؼ الينس والخنرة والمؤهؿ التعميمي.
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Abstract 
THE  EFFECT OF A PROPOSED  TRAINING  PROGRAM  TO  HELP 

ISLAMIC TEACHERES  IN DHOFAR REGION  ACQUIRE  A 

CLASSROOM QUESTIONING  SKILLS. 

The purpose of the current study is to investigate the effect of a proposed 

training program to help Islamic teachers acquire a classroom questioning 

skills. . In order to attain this purpose the experimental methodologies 

were used, The researcher was develop  two tools to gathering data the 

first one is a performance observation card  focused on the main three 

skills: constructing questions skill, asking questions skill , and receiving 

answers skill. The three main skills consist  of 20 sub skills. validity and 

reliability are measured in this study. The second tool is a training 

program which was designed based on the famous training model "Kemp 

model". It included activities and applications of classroom questioning 

skills.  

The study sample consisted from Islamic teachers in basic education 

schools (5-12)  in 2014 in Salalah city. They were selected non- randomly 

by the Islamic supervisors in the region based on the teachers' needs which 

were determined by the results of classroom visits in the first semester of 

the academic year 2013\2014. The number of the participants was (10) 

teachers. 

The classroom observation card has been applied twice for each teacher, 

and then the training program was conducted for (4) days, two training 

sessions every day. Then, the effect of training was tracked and during 

that the post- observation card was applied. After that, the average of the 

participants results , before and after the program, were calculated to 

measure the effect of the program on the sample using the paired sample 

t-test. The results of the study were the following: 

-   There were  a statistically significant differences at the level of ( 

0.05) between the averages of the sample's respondents in the pre 

and post measurements of constructing questions skill due to the 

training program variable. 

-    There were  a statistically significant differences at the level of ( 

0.05) between the averages of the sample's respondents in the pre 

and post measurements of asking questions skill due to the training 

program. variable. 

-    There were  a statistically significant differences at the level of ( 

0.05) between the averages of the sample's respondents in the pre 

and post measurements of receiving answers skill due to the 

training program. variable. 
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-There were  a statistically significant differences at the level of ( 0.05) 

between the averages of the sample's respondents in the pre and 

post measurements of all questioning skills due to the training 

program. variable. 

Based on these findings, several recommendations were presented among 

which are: holding workshops and training courses for in-service teachers to 

train them on classroom questioning skills and take advantage of the training 

program in professional development programs, especially for new teachers. 

Study  suggestions: a study about the effect of a similar training program 

on students' achievement and to what extent its effect stays with them and 

study about the effect of gender, experience and educational qualifications 

on the results of a similar training program.  
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 املكدمة :

نهػػا إلػػى  يعتنػػر المعمػػـ الكػػؼن الركيػػزة األساسػػية لمعمميػػة التعميميػػة، والقائػػد الػػ ت يسػػير     
فهو الشخص المنوط نتصميـ الموا ؼ التعميمية التي تػدف  الطالػب  .تحقيؽ األهداؼ المنشودة

عمػى العمميػة  ،  وهو ال ت يصن  نيئة التعمـ الفعاؿ، وينػفيإلى المشاركة في العممية التعممية
 (.٘ٔ، ٜٜٚٔالتعميمية روحا ناننة، ويصن ها نصن ة الحيوية والنشاط  مرسي،

فنياح العممية التعميمية يعتمد نشكؿ كنير عمى كفانة المعمػـ، وامتبلكػا لممهػارات البلزمػة      
ألدان دور  عمػػػى ثكمػػػؿ ويػػػاي وييػػػب عميػػػا العنايػػػة نتطػػػوير  اتػػػا، واالهتمػػػاـ ننمػػػو  المهنػػػي 

ديمي، وال يتػػأتى  لػػؾ إال مػػف خػػبلؿ نػػرامد إعػػداد المعمػػـ  نػػؿ الخدمػػة وفػػي ثرنائهػػا، لػػ لؾ واألكػػا
نبلحػػظ اهتمػػاـ المؤسسػػات الترنويػػة ننػػرامد إعػػداد المعمػػـ، وتزويػػد  نالمهػػارات والكفػػانات التػػي 

 (.ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، ٕ٘ٓٓتنهض نمستوا  المهني واألكاديمي  نركات،
دمػػة لتبلفػػي القصػػور فػػي اإلعػػداد  نػػؿ الخدمػػة، وثينػػا  لػػ ا تنػػرز ثهميػػة التػػدريب ثرنػػان الخ     

لويود صػعونات تظهرهػا مهنػة التػدريس التػي تحتػوت عمػى خنػرات تخمقهػا الموا ػؼ التعميميػة، 
ولحاية المعمـ لمعرفة اليديػد فػي االتياهػات الحديرػة، ولمسػايرة التطػور السػري  فػي المفػاهيـ 

 (.ٕ٘ٓٓلنظاـ التعميمي  الكحبلني،الترنوية وفي ا
مهػارات طػرح األسػئمة الصػفية، حيػث ثنهػا مػف ، ومف ثنرز ما يمكف تدريب المعمميف عميا     

تحتؿ النسنة األكنر مف و ػت الػدرس،  إ ثكرر المهارات التي لها ثهمية  كنيرة  نالنسنة لممعمـ، 
ثكرػر الو ػت مػا هػو إال نقػػاش نػيف المعمػـ وطبلنػا، فاألسػئمة الصػػفية هػي حمقػة التواصػؿ نػػيف و 

نهػػا تريػػر فد (Hussin, 2006حسػػيف    و كػػر(. ٓ٘ٔ، ٕٛٓٓالمعمػػـ والطالػػب.  مػػاروف،
رتقػان نمسػتو  التفكيػر فنولهـ، وتحفز خيالهـ، وتحرهـ عمى المعرفة اليديدة، وتعمؿ عمى اال 

 لد  الطبلب.
 فأيريػػػتو ػػد حظيػػت هػػ   المهػػػارة نػػالتركيز مػػف  نػػؿ النػػػاحريف، والدارسػػيف، والمػػدرنيف،      

الدراسػػات، وصػػممت النػػرامد التدرينيػػة مػػف ثيػػؿ تطػػوير المعمػػـ، ورفػػ  كفانتػػا التدريسػػية، مػػ  
: الدراسػػات ؿوالمحػػور األ ومػػف هػػ   الدراسػػات السػػانقة : االهتمػػاـ نتدرينػػا عمػػى هػػ   المهػػارة، 

التي تتناوؿ ثرر ثو فاعمية نرنامد تػدريني فػي اكسػاب المعممػيف مهػارات طػرح األسػئمة الصػفية 
 اتها ثو مهارات التدريس ومنها األسئمة الصفية :وسموكي
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(: تهدؼ الدراسة إلى ننػان نرنػامد تػدريني لتنميػة مهػارات التػدريس لػد  ٖٕٔٓدراسة اإلماـ  
مدرسي الترنية اإلسبلمية في محافظة نينػو  نػالعراؽ، كانػت مهػارة صػياغة األسػئمة وتوييههػا 

وتػـ  يػاس مهػارات التػدريس نعػد النرنػامد التػدريني فػأظهرت . وتصنيفاتها مف نمف المهػارات
النتائد ويػود فػروؽ  ات داللػة إحصػائية نػيف االختنػارييف القنمػي والنعػدت لمهػارات التػدريس، 
ولصالح االختنار النعدت لمميموعػة التيرينيػة، وظهػر تحسػف ممحػوظ فػي المهػارات ننػان عمػى 

ـ التوصػػيات التأكيػػد عمػػى ثهميػػة التػػدريب العممػػي نتػػائد اسػػتمارة المبلحظػػة الصػػفية، وكانػػت ثهػػ
ونػػرورتا فػػي المهػػارات التدريسػػػية  نػػؿ اإللتحػػاؽ نالمػػػدارس، وا امػػة دورات تدرينيػػة لتقويػػػة 

 مدرسي الترنية اإلسبلمية.
هػدفت هػ   الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى ثرػر نرنػامد تػدريني ( : ٕٕٔٓدراسة العنػدلي  

، واتياهػػاتهـ نحػػو إلكترونػػي فػػي تنميػػة مهػػارات التػػدريس  مػػف ثيػػؿ اإلنػػداع لػػد  معممػػي العمػػـو
النرنػػامد، كانػػت مػػف ثهػػـ نتػػائد الدراسػػة : ويػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتو  الداللػػة 

 𝛂 لصػػػالح التطنيػػػؽ النعػػػدت، عمػػػى مسػػػتو  األداة كمهػػػا، حيػػػث نمػػػ  المتوسػػػط   𝟎𝟎 𝟎 
، وعمػى 0ٜٗٔتطنيػؽ القنمػي ثكنػر مػف متوسػط ال 0ٜٕٔلدريات المعمميف في التطنيؽ النعػدت 

مستو  كؿ فئة مف فئات المهارات حيث كػاف مهػارة األسػئمة الصػفية السػانرة لمتفكيػر اإلنػداعي 
نعد تطنيؽ النرنامد تميها نقية المهػارات عمػى التػوالي: 0ٕٗٙهي األعمى ارتفاعا في متوسطها 

تفكيػر اإلنػداعي، األنشػطة استيانة المعمـ المحفزة لمتفكير اإلنداعي، طرؽ التدريس الداعمػة لم
العمميػػة الداعمػػة لمتفكيػػر االنػػداعي، وثظهػػرت ويػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا عنػػد مسػػتو  الداللػػة 

  𝛂 نالنسػػنة لمقيػػاس االتيػػا  نحػػو النرنػػامد حيػػث كػػاف المتوسػػط الحسػػاني ألدان  𝟎𝟎 𝟎 
فمقػػد نمػػ    0ٖ٘المعممػػيف عمػػى المقيػػاس ثكنػػر مػػف القيمػػة المعياريػػة التػػي ا ترحهػػا المحكمػػيف 

ثت ثف اتياههـ نحو النرنامد كاف موينا نشػكؿ عػاـ، وتػـ حسػاب  يمػة حيػـ  0ٜٕٖالمتوسط 
( وهػػي  يمػػة عاليػػة مػػا دؿ عمػػى ثرػػر 0ٜٓٓاألرػػر لمنرنػػامد التػػدريني ونم ػػت  يمػػة مرنػػ  إيتػػا  

 النرنامد التدريني عمى المعمميف.
نرنػامد تػدريني فػي  هدفت ه   الدراسػة إلػى تقصػي فاعميػة( :ٕٔٔٓدراسة التميمي  

اكساب معممي الريانيات مهارة تنوي  األسئمة الصفية في المسػتويات المعرفيػة المختمفػة وفقػا 
لتصػػنيؼ ديمتػػز، كانػػت مػػف ثهػػـ نتػػائد الدراسػػة : ثف األسػػئمة نعػػد تطنيػػؽ النرنػػامد كانػػت ثكرػػر 

ية المعمومػات تنوعا نحيث غطت معظـ المستويات المعرفية التسعة  الت كر واالسترياع ، معال
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، إيران المقارنات ، الرنط نيف األشيان المدركة والميردة ، تشػكيؿ العمميػات األساسػية لمتعامػؿ 
م  الميردات ، تحميؿ المفاهيـ، معالية المفاهيـ، حؿ المشكبلت ، الحكـ عمػى عمميػة التفكيػر 

، حػؿ المشػكبلت ،  ( ، كما كانت ثكرػر مػيبل إلػى المسػتويات المعرفيػة العميػا  معاليػة المفػاهيـ
 الحكـ عمى عممية التفكير( مقارنة نالقياسيف القنمي والنعدت.

هػػدفت هػػ   الدراسػػة إلػػى إعػػداد نرنػػامد تػػدريني وفػػؽ ثسػػموب (: ٕٔٔٓدراسػػة صػػنرت 
الػػنظـ لمػػادة تػػاريل الدولػػة العناسػػية لطمنػػة المرحمػػة الرالرػػة فػػي  سػػـ التػػاريل فػػي كميػػة الترنيػػة 

، ومػػف ثهػػـ نتػػائد الدراسػػة: يويػػد فػػرؽ  و داللػػة إحصػػائية نػػيف نيامعػػة المستنصػػرية نػػالعراؽ
متوسط دريات الميموعة التيرينية، ومتوسط دريات الميموعة النانطة، إ  نمػ  عنػد األولػى 

 (.0ٜٔ٘ٙ( نينما الرانية  0ٖٕٚٚ 
هػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف ممارسػػػػات (:Oliveira,2010دراسػػػػة ثوليفيػػػػرا  
كانػت مػف ثهػـ نتػائد  نوالية إنديانا األمريكية، في المدارس االنتدائيةالمعمميف لؤلسئمة الصفية 

النرنػػامد: زيػػادة نسػػنة األسػػئمة المريعيػػة وثسػػئمة التونػػيح والتأكيػػد، وكانػػت ثسػػئمة الشػػفوية 
لممعممات ثكرر تحفيزا لمتفكير، وثدت إلى زيادة تفاعؿ التبلمي ، وزيادة نسػنة ثسػئمتهـ لممعممػة، 

عميػػة النرنػػامد التػػدريني عمػػى المعممػػات فػػي تطػػوير مهػػاراتهف فػػي طػػرح ممػػا دؿ هػػ ا عمػػى فا
   .األسئمة الصفية الشفهية، والرف  مف مستو  األسئمة المطروحة عمى التبلمي 

( :وتهػػػدؼ الدراسػػػة معرفػػػة  تػػػأرير نمػػػو ج تدريسػػػي Gegen,2006دراسػػػة يػػػييف  
طػبلب المػنخفض التحصػيؿ مزود نميموعة مف األسئمة واألنشطة التعاونيػة فػي رفػ  مسػتو  ال

(، وصنفت األسئمة إلى مستويات عميا وثخر  منخفنة نحسػب تصػنيؼ نمػـو ٔفي مادة الينر 
مقارنػػة  0ٕٗٚٙٗوكانػػت النتييػػة لصػالح الميموعػػة التيرينيػة نمتوسػػط ، فػي الميػػاؿ المعرفػي
 ، ولوحظ عمى الميموعة التيرينية ثنها اصنحت ثكرر  ػدرة عمػى 0ٖٙٓٛٚنالنانطة نمتوسط 

حؿ المشػكبلت فػي مػادة الينػر وعمػى التفكيػر النا ػد، وثكرػر طرحػا لؤلسػئمة عمػى المعمػـ. عػزت 
 ة واألسئمة في المستويات العميا.الناحرة النتيية إلى تزويدها الميموعة ناألنشط

هػدفت الدراسػة لمعرفػة ثرػر اسػتخداـ نرنػامد تدريسػي مقتػرح فػػي (:ٕ٘ٓٓدراسػة نػدر 
د  الطالنػػات المعممػػات نقسػػـ الريانػػيات فػػي كميػػة الترنيػػة نمكػػة تنميػػة المهػػارات التدريسػػية لػػ

ومػف ثهػـ النتػائد التػي تػـ التوصػؿ إليهػا تفػوؽ  ومف نمنها مهارة صػياغة األسػئمة، المكرمة،
الميموعة التيرينية عمى الميموعة النػانطة نعػد ثف رنػت تكافؤهمػا  نػؿ تطنيػؽ النرنػامد فػي 
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ة ندن  مف التخطػيط لمتػدريس وانتهػان  نػالتقويـ، حيػث دلػت المهارات التدريسية الرئيسية والفرعي
النتػػػائد عمػػػى ويػػػود فػػػروؽ  ات داللػػػة احصػػػائية نػػػيف متوسػػػط دريػػػات الميموعػػػة التيرينيػػػة 

( لصالح التيرينيػة، وهػ ا يػدؿ عمػى ثف 0ٖٔ٘(  ومتوسط دريات الميموعة النانطة  0ٕٜٛ 
لمهػارات الفرعيػة المندريػة الرئيسػية ككػؿ وا لمنرنامد ثرر ا إييانيا في تنميػة المهػارات التدريسػية

 تحتها.
هػػدفت هػػ   الدراسػػة لمكشػػؼ عػػف (: Otto& Schuck,1983دراسػػة ثوتػػو وش ػػؾ  

العبل ة نيف تقنيات ثسئمة المعمػـ التػي يييػدها، ونػيف مسػتو  الطػبلب وتحصػيمهـ، وكانػت مػف 
رر وفػي المسػتو  األعمػى ثهـ النتائد: ثنا المعمميف في الميموعة التيرينية يطرحوف ثسئمة ثك

مقارنػػة نػػالمعمميف مػػف الميموعػػة النػػانطة، وكػػ لؾ كػػاف متوسػػط االختنػػار النعػػدت لمطمنػػة فػػي 
الميموعة التيرينية ثعمى مف طمنة الميموعة النانطة، مما دؿ عمى نقان ثرػر الػتعمـ وارتفػاع 

ولػػوحظ ثرػػر  تحصػػيمهـ يعػػز  ألرػػر النرنػػامد التػػدريني عمػػى المعممػػيف الػػ يف يدرسػػونهـ،  كمػػا
يانػػات الطػػبلب وتفػػاعمهـ، وثوصػػت  النرنػػامد التػػدريني فػػي رفػػ  مسػػتو  األسػػئمة المطروحػػة، وات

 الدراسة ناالستفادة مف النرامد التدرينية في تدريب المعمميف عمى مختمؼ مهارات التدريس.
 :دراسات احملور األولتعكيب على 

تتفؽ الدراسة الحالية م  دراسات المحػور األوؿ فػي  ننػان نرنػامد تػدريني إلكسػاب الفئػة  -
ي و ٕٔٔٓي والتميمػي،ٖٕٔٓالمستهدفة مهارات األسئمة الصفية، مرؿ دراسػة:   اإلمػاـ، 

 & Ottoي وثوتػػػػو وشػػػػؾ Gegen,2006ي ويػػػػييف Oliveira,2010ثوليفيػػػػرا 
Schuck,1983ف اختمفت م  نعنها فػي ثنهػ ا نرنػامد  ػائـ عمػى إكسػاب معممػات (، وات

الترنيػػة اإلسػػبلمية مهػػارات طػػرح األسػػئمة الصػػفية، ولػػيس مهػػارات تدريسػػية مػػف نػػمنها 
(، تصميـ نرنامد إلكترونػي إلكسػاب ٕٕٔٓمهارات األسئمة الصفية مرؿ: دراسة  العندلي،

المعممػػػيف مهػػػارات التػػػدريس اإلنػػػداعي، ومػػػف هػػػ   المهػػػارات األسػػػئمة الصػػػفية، دراسػػػة 
(، فػػي ٕ٘ٓٓ(، لتنميػػة مهػػارتي التحميػػؿ والتركيػػب فقػػط، ودراسػػة  نػػدر،ٕٔٔٓ صػػنرت،

 مهارات التدريس ومف نمنها مهارة األسئمة الصفية.
( إ  كانػػت تسػػتهدؼ ٕ٘ٓٓي ونػػدر،ٕٔٔٓتناينػػت فػػي عينػػة الدراسػػة مػػ  دراسػػة  صػػنرت، -

التػػي ( Gegen,2006طمنػػة الترنيػػة العمميػػة مػػف الكميػػات واليامعػػات، ودراسػػة  يػػييف 
اسػػتهدفت طمنػػة المػػدارس، وتػػأرير نمػػو ج تدريسػػي وفػػؽ مهػػارات األسػػئمة الصػػفية مػػف 
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المسػػتويات العميػػا، وثرػػر  لػػؾ فػػي تحصػػيمهـ الدراسػػي، نينمػػا الدراسػػة الحاليػػة تسػػتهدؼ 
 معممات الترنية اإلسبلمية.

تنوعت ثدوات الدراسة في المحور السػانؽ، ولكنهػا اتفػؽ نعنػها مػ  الدراسػة الحاليػة فػي  -
ي ٕٕٔٓلي،اسػػتخداـ نطا ػػة المبلحظػػة  نػػؿ النرنػػامد التػػدريني ونعػػد  مرػػؿ دراسػػة   العنػػد

ي ٕٔٔٓي وصػػنرت،ٖٕٔٓ(، واختمفػػت مػػ  دراسػػة   اإلمػػاـ،ٕ٘ٓٓي نػػدر،ٕٔٔٓالتميمػػي،
 & Otto، وثوتػػػػو وشػػػػؾ Gegen,2006ي يػػػػييف Oliveira,2010وثوليفيػػػػرا 

Schuck,1983ت، ثوتقػػديـ عػػروض عمميػػة ( إ  تناينػػت نػػيف القيػػاـ ناختنػػار  نمػػي ونعػػد
 ثماـ الزمبلن كدراسة ثوليفيرا، ثو كتانة األسئمة  نؿ النرنامد ونعدها.

( فػي المػنهد المسػتخدـ وهػو شػنا ٕٕٔٓي و العنػدلي،ٖٕٔٓة   اإلمػاـ،اتفقت م  دراسػ -
التيريني،  ا الميموعػة التيرينيػة الواحػدة، واختمفػت مػ  نقيػة الدراسػات التػي اسػتخدمت 

 ي  و الميموعتيف التيرينية والنانطة.المنهد التيرين
واتفقػػت مػػ  الدراسػػات السػػانقة فػػي فاعميػػة النرنػػامد التػػدريني المقػػدـ لمفئػػة المسػػتهدفة،  -

 وتنمية مهارات طرح األسئمة الصفية لد  عينة الدراسة.
اسػػتفادت الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات السػػانقة فػػي ننػػان النرنػػامد التػػدريني، وتصػػميـ  -

ينية، واالستفادة مف األساليب التدرينية المستخدمة نها، وفي تصػميـ نطا ػة يمساتا التدر 
ي ٕٙٓٓي الكنػدت،ٕٔٔٓي الخروصػي،ٕٔٔٓالعياصػرة، مرػؿ دراسػة:   المبلحظة الصفية

 (.ٖٕٓٓالحنسي،
 ثاىيا : الدراسات اليت هلا عالقة بفعالية أو أثر الربامج التدريبية يف اكساب املعلنني مَارة معيية :

وهدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية النرنػامد التػدريني المقتػرح (:ٖٕٔٓدراسة الزديالية  
فػػػي األنمػػػاط الريانػػػية لتنميػػػة التفكيػػػر الريانػػػي  االسػػػتقران، االسػػػتنتاج، التعنيػػػر نػػػالرموز، 
التخميف، التفكير المنطقػي( ككػؿ وكػؿ عمػى حػدة، لػد  معممػات الريانػيات فػي الحمقػة الرانيػة 

ساسػػي. ومػػف ثهػػـ مػػا توصػػمت إليػػة الدراسػػة: ويػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا عنػػد مػػف التعمػػيـ األ
𝛂مسػػػتو  الداللػػػة    ( نػػػيف متوسػػػطي دريػػػات ثفػػػراد العينػػػة فػػػي التطنيػػػؽ القنمػػػي  𝟎𝟎 𝟎 

والنعدت الختنػار التفكيػر الريانػي ككػؿ، لصػالح التطنيػؽ النعػدت، حيػث كػاف متوسػط التطنيػؽ 
(. وتعز  ه   النتييػة لمنرنػامد 0ٖٔٔٔتطنيؽ النعدت  (، نينما كاف متوسط ال0ٙ٘ٛٔالقنمي  

(، ممػػا دؿ عمػػى فاعميػػة النرنػػامد التػػدريني، 0ٜ٘ٓالتػػدريني، ونحسػػاب حيػػـ األرػػر الػػ ت نمػػ   
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𝛂كما ثظهرت ويود فرؽ داؿ احصائيا عف مستو  داللة    ( نيف متوسطي دريػات 𝟎𝟎 𝟎 
التفكيػػر الريانػػي كمهػػارة مػػف المهػػارات   ثفػػراد العينػػة فػػي التطنيقػػيف القنمػػي والنعػػدت الختنػػار 

االستنتاج، االستقران، التخميف، التعنير نالرموز، التفكير المنطقي( عمى حػدة، لصػالح التطنيػؽ 
 .النعدت

هػػدفت هػػ   الدراسػػة إلػػى تقصػػي ثرػػر النرنػػامد التػػدريني ( :ٕٕٔٓدراسػػة المقيميػػة  
فيزيػػان وعمػػى الممارسػػات الصػػفية المقتػػرح فػػي تنميػػة مهػػارات التفكيػػر النا ػػد لػػد  معممػػات ال

𝛂وثشارت النتائد إلى ويود فروؽ  ات داللػة احصػائية عنػد مسػتو     ، لديهف  𝟎 𝟎𝟎  )
نيف متوسطي دريات معممػات الفيزيػان فػي التطنيقػيف القنمػي والنعػدت الختنػار مهػارات التفكيػر 

 تعز  ألرر النرنامد التدريني. النا د لصالح التطنيؽ النعدت
هػدفت هػ   الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف األخطػان الشػائعة فػي ( :ٕٔٔٓنويودة  دراسة 

الينر لد  طبلب الصؼ الرامف األساسي ومعرفة ثرر نرنامد تدريني مقترح في إكسػاب معممػي 
كػػاف مػف ثهػػـ نتػائد الدراسػة: يويػػد فػرؽ  و داللػػة  نػيات مهػارات معاليػػة هػ   األخطػان،الريا

𝛂إحصػػائية عنػػد مسػػتو  الداللػػة    ( نػػيف متوسػػطي ثدان المعممػػيف فػػي التطنيػػؽ  𝟎𝟎 𝟎 
القنمي والنعدت لبلختنار لصالح التطنيؽ النعدت حيث كاف المتوسػط الحسػاني لمتطنيػؽ النعػدت 

 .(0ٜٛٛ( ثكنر مف المتوسط الحساني لمتطنيؽ القنمي  0ٜٔٔٔ 
مقتػػرح وتهػػدؼ الدراسػػة إلػػى معرفػػة فاعميػػة نرنػػامد تػػدريني (:ٜٕٓٓدراسػػة المػػالكي  

إلكساب معممي الريانيات نمدينػة يػدة، فػي المممكػة العرنيػة السػعودية، نعػض مهػارات الػتعمـ 
حػؿ المشػكبلت(، وعمػى تحصػيؿ واتياهػات طبلنهػـ  -العصؼ الػ هني -النشط  التعمـ التعاوني

ومػػف ثهػػـ مػػا توصػػمت إليػػا الدراسػػة: تويػػد فػػروؽ  ات داللػػة إحصػػائية عنػػد  ،نحػػو الريانػػيات
𝛂مسػػتو     ( نػػيف متوسػػط ثدان معممػػي الريانػػيات عمػػى مقيػػاس األدان لمهػػارات  𝟎𝟎 𝟎 

الػػتعمـ النشػػط  نػػؿ تعرنػػهـ لمنرنػػامد التػػدريني المقتػػرح ، ونعػػد  لصػػالح التطنيػػؽ النعػػدت حيػػث 
(، تعػػػز  النتييػػػة إلػػػى 0ٖٛٗٛ( مقارنػػػة نمتوسػػػط القيػػػاس القنمػػػي  0ٖٖٓٚٔنمػػػ  المتوسػػػط  

موف نحػو النرنػامد التػدريني، وتنػوع وحػدات التػدريب وطػرؽ الحماس والرغنة التي ثنداها المعم
تقػػػديمها، واألسػػػاليب المتنوعػػػة التػػػي اسػػػتخدمها الناحػػػث المػػػدرب  ونياحػػػا فػػػي التػػػأرير عمػػػى 

 .الطبلب
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وتهدؼ الدراسة إلػى اكسػاب الطمنػة المعممػيف، شػعنة التػاريل (: ٕٗٓٓدراسة عرني  
المينيػػة، نعػػض مهػػارات تػػدريس األحيػػان مػػف الطنيعػػي، فػػي كميػػة اآلداب والعمػػـو نيامعػػة سػػنها 

خػػبلؿ تطنيػػؽ نرنػػامد تػػدريني عمػػيهـ، ومعرفػػة مػػد  تػػأرر ثدان طػػبلب المرحمػػة الرانويػػة لػػنعض 
المهارات العممية لؤلحيان نالت ير األدان التدريسي لمعمميهـ مف الطػبلب / المعممػيف، ومػف ثهػـ 

سط دريات ثدان الطػبلب المعممػيف فػي نتائد الدراسة: ال يويد فرؽ  و داللة إحصائية نيف متو 
الميموعػػػة النػػػانطة ومتوسػػػط دريػػػات ثدان الطػػػبلب المعممػػػيف فػػػي الميموعػػػة التيرينيػػػة فػػػي 
اختنػػار الػػتمكف القنمػػي، وال تويػػد فػػروؽ  ات داللػػة احصػػائية كػػ لؾ فػػي ثدائهػػـ عمػػى التطنيػػؽ 

التطنيػػؽ النعػػدت،  ارتفػػ  ثداؤهػػـ عمػػى نطا ػػة المبلحظػػة فػػيو القنمػػي لنطا ػػة المبلحظػػة الصػػفية. 
وكػػ لؾ التطنيػػؽ النعػػدت لنطا ػػة المبلحظػػة عمػػى طػػبلب الرانويػػة. عػػزت الدراسػػة  لػػؾ إلػػى ثرػػر 

 (.0ٜٚٓالنرنامد التدريني عميهـ إ  نم  حيـ األرر  
وهدفت إلى التحقؽ مف ثرر نرنامد تدريني عمى كفايات القيػاس والتقػويـ (:ٕٗٓٓدراسة عمي  

عمـ،  ياس التحصيؿ الدراسي، تقػويـ التحصػيؿ الدراسػي(، ومػف الترنوت  األهداؼ كمخريات لمت
ثهػػـ نتػػائد الدراسػػة: تويػػد فػػروؽ  ات داللػػة احصػػائية نػػيف متوسػػطي دريػػات القيػػاس القنمػػي 

الح دريػػات والنعػػدت ألفػػراد العينػػة فػػي كفايػػة ميػػاؿ األهػػداؼ التػػي تمرػػؿ مخريػػات الػػتعمـ لصػػ
النرنػػػامد التػػدريني ونياحػػػا فػػي تػػػدريب  وتعػػز  هػػػ   النتػػائد إلػػى ميموعػػة القيػػاس النعػػػدت،

المعمميف عمى كفايات القياس والتقػويـ، ومشػاركة الناحػث، نفسػا، فػي التػدريب المناشػر ألفػراد 
 العينة، مما كاف لا الدور في تحفيز الميموعة لبلهتماـ نالمحتو  التدريني واألنشطة. 

 تعكيب على احملور الجاىي :

اتفقت م  الدراسات السػانقة فػي المػنهد المسػتخدـ والميموعػة التيرينيػة الواحػدة ماعػدا  -
( التػػػي اسػػػتخدـ نهػػػا مػػػنهد شػػػنا التيرينػػػي  و الميمػػػوعتيف ٕٗٓٓدراسػػػة   عرنػػػي، 

 النانطة والتيرينية.
ف اختمفػت تخصصػاتهـ -كما اتفقت معها في الفئة المسػتهدفة وهػي المعممػيف - ماعػدا  -وات

 ( التي استهدفت الطمنة المعمميف.ٕٗٓٓدراسة   عرني،
ي ٖٕٔٓوتناينػػػػػت فػػػػػي األدوات المسػػػػػتخدمة فػػػػػي الدراسػػػػػة، مرػػػػػؿ دراسػػػػػة   الزدياليػػػػػة، -

( ٕٗٓٓي وعمػػي،ٕٗٓٓي عرنػػي،ٜٕٓٓي والمػػالكي،ٕٔٔٓي ونويػػودة،ٕٕٔٓوالمقيميػػة،
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إ  اسػػتخدمت نهػػا اختنػػار  نػػؿ تطنيػػؽ النرنػػامد ونعػػد ، لقيػػاس مػػد  تػػأرير النرنػػامد فػػي 
 اسة.عينة الدر 

اتفقػػت مػػ  الدراسػػات السػػانقة فػػي ثرػػر النرنػػامد التػػدريني عمػػى عينػػة الدراسػػة، ودور  فػػي  -
 إكسانها المهارات البلزمة ألدان مهامها.

واسػػتفادت الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات السػػانقة فػػي ننػػان النرنػػامد التػػدريني، وتصػػميـ  -
رػر، واألسػاليب اإلحصػائية اليمسات التدرينية، و ياس حيػـ التػأرير، وتحديػد  ػيـ حيػـ األ 

 المبلئمة.
ثالجا: الدراسات اليت تياولت األسئلة الصفية يف جماهلا إما مبـد  اسـتخداو املعلنـني هلـا أو بت ليـ       

 املياٍج وتكوميَا أو بأثرٍا يف التفاع  الصفي ومستو  حتصي  الطالب :

بل ػػة نػػيف هػػدفت هػػ   الدراسػػة إلػػى دراسػػة الع(: ٖٕٔٓدراسػػة خميفػػة و ثنػػو محفػػوظ  
مستو  القدرة التصنيفية ألنواع األسئمة وزمف االنتظار المست رؽ في توييهها، ونيف تحصػيؿ 

وكانػت مػف ثهػـ  ،الطمنة في الترنية االيتماعية نالمدارس الخاصة في محافظة الزر ان األردنية
  نتػػائد الدراسػػة: ويػػود فػػروؽ  ات داللػػة احصػػائية نػػيف متوسػػط القػػدرة التصػػنيفية والمسػػتو 

% عػز  الناحرػاف  لػؾ إلػى محدوديػة ٓٛالمقنوؿ ترنويا لصػالح المسػتو  المقنػوؿ ترنويػاي ثت 
معرفػػػة المعممػػػات نتصػػػنيؼ نمػػػـو لؤلسػػػئمة، ونػػػعؼ التحنػػػير، ونػػػيف متوسػػػط زمػػػف االنتظػػػار 

رػػواف، وتعػػز  هػػ    ٘-ٖوالمسػػتو  المقنػػوؿ ترنويػػا، ولصػػالح المسػػتو  المقنػػوؿ ترنويػػاي ثت 
المعممػػات عمػػى معرفػػة حايػػات الطالنػػات و ػػدراتهف المعرفيػػة والسػػموكية  النتييػػة إلػػى عػػدـ  ػػدرة

وعدـ استيعانهف لها، وعدـ  مراعاة الفروؽ الفردية لهف، وويػود عبل ػة ارتناطيػة موينػة دالػة 
احصائيا نيف القدرة التصنيفية ألنواع االسئمة مف يهػة، وزمػف االنتظػار المسػت رؽ فػي توييػا 

معممػػات الترنيػػة االيتماعيػػة لمصػػؼ السػػادس األساسػػي ونػػيف األسػػئمة مػػف يهػػة ثخػػر  لػػد  
تحصػػيؿ طالنػػات الصػػؼ نفسػػا فػػي المػػادة نفسػػها، وتعػػز  هػػ   النتييػػة إلػػى اسػػتخداـ المعممػػة 
لؤلسػػئمة فػػي المسػػتويات الػػدنيا نصػػورة ثكنػػر مػػف األسػػئمة فػػي المسػػتويات العميػػا، ممػػا زاد مػػف 

 مشاركة الطالنات. 
هدفت ه   الدراسة إلى معرفة مد  تػوافر مهػارات ( :ٕٕٔٓ  دراسة المزاـ والقحطاني 
معالية االيانات( لد  معممػي العمػـو فػي  –توييا األسئمة  -األسئمة الصفية  صياغة األسئمة

المرحمػػة المتوسػػطة نمحافظػػة القويعيػػة نالسػػعودية، فػػي نػػون التقػػويـ األصػػيؿ. و ػػد توصػػمت 
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ألسػئمة الصػفية كػاف ندريػة متوسػطة نم ػت الدراسة إلػى ثف ثدان المعممػيف فػي مهػارة صػياغة ا
، كانت ثدنى مهارة فرعية نها هي صياغة ثسئمة تتطمب ا تراح كممػات مرادفػة لممصػطمح 0ٜٕٓ

، وكانػػت 0ٜٖٚ، نينمػػا فػػي مهػػارة توييػػا األسػػئمة كانػػت ندريػػة عاليػػة 0ٖٖٔالعممػػي نمتوسػػط 
 نػؿ اختيػار الطالػب المييػب ثدنى مهاراتها الفرعية استخداـ و ت االنتظار نعد توييػا السػؤاؿ و 

، كانػػت ثدنػػػى ٘ٔ،ٖ، وفػػي مهػػارة معاليػػة ايانػػات الطػػبلب ندريػػة متوسػػطة 0ٕٕٗنمتوسػػط 
مهاراتها الفرعية كتانة االيانة عمى السػنورة إ ا كػاف فيهػا نػوع مػف االنػداع ثو األصػالة، وعمػى 

 .الرغـ مف  لؾ فدف المهارات نصورة عامة لـ تصؿ إلى الدرية المقنولة ترنويا
هدفت ه   الدراسة إلى محاولة الكشؼ عػف مػد  اسػتخداـ (:ٕٔٔٓدراسة العياصرة  

معممػي الترنيػػة اإلسػػبلمية فػػي السػػمطنة السػتراتيييات طػػرح االسػػئمة الصػػفية ناسػػتخداـ المػػنهد 
الوصػػػفي التحميمػػػي.  توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى حصػػػوؿ ثرنعػػػة محػػػاور وهػػػي: صػػػياغة األسػػػئمة، 

إليانػػات الطػػبلب، وطريقػػة طػػرح األسػػئمة، عمػػى ثهميػػة نسػػنية والمبلنمػػة، واسػػتيانة المعمػػـ 
% ، والمحػػاور المتانعػػة والتػػوازف و ػػت االنتظػػار حصػػمت ٙ.ٛٚ% و ٕٚمرتفعػػة تراوحػػت نػػيف 

%. ونشػػكؿ عػػاـ حصػػمت النطا ػػة ٙ.ٛٙ% وٗ.ٕٙعمػػى ثهميػػة نسػػنية متوسػػطة تراوحػػت نػػيف 
االسػػتراتييية ندريػػة  %ي وهػػ ا يعنػػي ثنهػػـ يسػػتخدموفٕٚعمػػى ثهميػػة نسػػنية مرتفعػػة نم ػػت 

 .مرتفعة، فهـ يدركوف ثهميتها
هػػػدفت هػػػ   الدراسػػػة إلػػػى محاولػػػة الكشػػػؼ عػػػف مػػػد  ( :ٕٔٔٓراسػػػة الخروصػػػي  د

اسػػتخداـ معممػػي الترنيػػة االسػػبلمية لمهػػارات طػػرح االسػػئمة الصػػفية فػػي نػػون مت يػػرات النػػوع 
وتوصمت الدراسػة إلػى ثف  .والمؤهؿ العممي وسنوات الخنرة وعدد النرامد التدرينية ثرنان الخدمة

(، ٜٜ.ٔثدان العمميف في مهارات طػرح األسػئمة الصػفية يػان كػاآلتي : مهػارة تمقػي االيانػات  
(، ونصػورة عامػة يػانت ندريػة ٘ٚ.ٔ(، مهارة صياغة االسػئمة  ٜ٘.ٔمهارة توييا االسئمة  

تنػة األولػى (، ونينت ثف المهارة الفرعيػة  ثسػئمة تقػيس التػ كر( يػانت فػي المر ٜٓ.ٔمتوسط  
(، واحتمػػت مهػػارة صػػياغة ٜٚ.ٕمػػف حيػػث كرػػرة اسػػتخداـ المعممػػيف لهػػا فػػي الحصػػة نمتوسػػط  

( ، ٔ٘.ٓ(، ٓٚ.ٓ(، ٕٜ.ٓثسئمة تقيس مسػتو  التطنيػؽ والتقػويـ والتركيػب عمػى التػوالي :  
 0ٓٔٓكما ثشارت الدراسػة عمػى عػدـ ويػود فػروؽ  ات داللػة احصػائية عنػد مسػتو  الداللػة  

𝛂 ( فػػػي اسػػػتخداـ لمهػػػارات طػػػرح األسػػػئمة الصػػػفية تعػػػز  لمت يػػػر النػػػوع والمؤهػػػؿ العممػػػي   
 .وسنوات الخنرة وعدد النرامد التدرينية ثرنان الخدمة
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وهػػدفت الدراسػػة إلػػى الو ػػوؼ عمػػى مػػد  اهتمػػاـ الطمنػػة (:ٕٛٓٓراسػػة السػػالمي   د
عمومػا ومهػارات التفكيػر  المعمميف في كمية الترنية نيامعة السػمطاف  ػانوس، نمهػارات التفكيػر

العميػػا خصوصػػا حسػػب تصػػنيؼ نمػػـو لمميػػاؿ المعرفػػي، و لػػؾ ثرنػػان تفػػاعمهـ الصػػفي وطػػرحهـ 
لؤلسػػئمة الصػػفية الشػػفهية، والتعػػرؼ عمػػى مػػد  توزيػػ  األسػػئمة المطروحػػة عمػػى المسػػتويات 

ت % مف األسئمة الصفية كانػت فػي المسػتويا٘ٛالستة. ومف ثهـ نتائد الدراسة: ثف ما يقارب 
% فقط كانػت لممسػتويات العميػا. وهػ   نتييػة ٘ٔ%، منها في مستو  الت كر. نينما ٓ٘الدنيا 

 معدومة. تعتنر مؤشر ييد مقارنة نالدراسات السانقة التي كادت تكوف
هػػدفت هػػ   الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ وتقػػويـ مسػػتويات األسػػئمة (:ٕٛٓٓراسػػة القرينػػي  د

دت عشػػر فػػي منطقػػة الناطنػػة شػػماؿ نسػػمطنة الصػػفية لػػد  معممػػي التػػاريل فػػي الصػػؼ  الحػػا
(، ٖٛ.ٕٚوتوصػػمت الدراسػػة إلػػى ثف ثسػػئمة التػػ كر يػػانت فػػي المرتنػػة األولػػى ننسػػنة   اف.عمػػ

( ، كمػا نينػت عػدـ ويػود فػروؽ  ات داللػة ٜٙ.ٓوثسئمة التركيب فػي المرتنػة األخيػرة ننسػنة  
𝛂إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة    مة الصػػػفية لػػػد  ( نػػػيف متوسػػػطات األسػػػئ  𝟎𝟎 𝟎 

 ٛالمعممػػيف تريػػ  لمت يػػر الخنػػرة ماعػػدا فػػي ثسػػئمة  التقػػويـ لصػػالح الميموعػػة األكرػػر خنػػرة  
𝛂سنوات وثكرر( ، ك لؾ ويدت فػروؽ  ات داللػة احصػائية عنػد مسػتو  الداللػة     𝟎 𝟎𝟎  

( نػػػيف متوسػػػطات األسػػػئمة الصػػػفية تعػػػز  لمت يػػػر النػػػوع لصػػػالح اإلنػػػاث فػػػي ثسػػػئمة التطنيػػػؽ 
𝛂تركيب ، ثينا ويود فروؽ  ات داللة احصػائية عنػد مسػتو  الداللػة   وال ( نػيف  𝟎𝟎 𝟎 

نسػػب األسػػئمة الصػػفية التػػي اسػػتخدمها المعممػػوف عينػػة النحػػث، ونػػيف ثهػػداؼ مقػػرر الحنػػارة 
اإلسبلمية، ولصالح المعمميف في مستو  الت كر. نينما يانت نقيػة المسػتويات لصػالح ثهػداؼ 

التطنيػػؽ الػػ ت لػػـ تظهػػر لػػا فػػروؽ  ات داللػػة، كمػػا ويػػدت فػػروؽ  ات  المقػػرر ماعػػدا مسػػتو 
𝛂داللة احصػائية عنػد مسػتو  الداللػة    ( نػيف نسػب مسػتويات ثسػئمة المعممػيف،  𝟎𝟎 𝟎 

والنسب المعيارية التي ا ترحها نمػـو لممسػتويات الفرعيػة، لصػالح المعممػيف فػي ثسػئمة التػ كر، 
، ولػـ تكػف هنػاؾ فػروؽ ثما نقية المستويات فكانػت لصػالح ا لنسػب المعياريػة التػي حػددها نمػـو

  ات داللة في نسب ثسئمة الفهـ.
 (:ٕٛٓٓدراسة آؿ حيداف  

هدفت ه   الدراسة إلى معرفة وا   تطنيؽ معممي الترنيػة اإلسػبلمية لمهػارات األسػئمة 
الصفية، في مقرر الحديث والرقافة اإلسبلمية، نالمرحمة الرانويػة نمدينػة ثنهػا نالمممكػة العرنيػة 
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ػػا، عمػػى تحسػػيف  السػػعودية، ػػا، ومعممػػي الترنيػػة اإلسػػبلمية خصوص  ومسػػاعدة المعممػػيف عموم 
  كفػػانتهـ نتزويػػدهـ نالمهػػارات البلزمػػة لؤلسػػئمة الصػػفية  صػػياغتها ، طرحهػػا ، ثدائهػػـ ورفػػ

وكانػت مػف ثهػـ نتػائد الدراسػة: كػاف مسػتو  تطنيػؽ معممػي الترنيػة  ،معالية إيانات الطػبلب(
( ٜٜ، ٔاإلسػػبلمية لمهػػارة  صػػياغة األسػػئمة الصػػفية(  ػػد يػػان ندريػػة ت م ك ػػف متوسػػط نم ػػت   

اسػػة نصػػفة عامػػة النتييػػة إلػػى طنيعػػة المػػادة ومػػا تتطمنػػا مػػف %، وعػػزت الدر 0ٖٖٙٙننسػػنة 
صػػياغة ثسػػئمة وانػػحة وسػػميمة الصػػياغة، وثف ثغمػػب المعممػػيف ي درسػػوف وفػػؽ خطػػة الػػدرس 
المعدة مسنقا، وسار عميها الكتاب لتحقيؽ ثهداؼ الدرس، ونالتالي التركيز عمػى ثسػئمة التػ كر 

تطنيػػؽ معممػػي الترنيػػة اإلسػػبلمية لمهػػارة  والفهػػـ والتػػي سػػترد فػػي االختنػػارات، وكػػاف مسػػتو 
%، 0ٖٖٙٚ( ننسػػنة  0ٕٜٕ توييػػا األسػػئمة الصػػفية(  ػػد يػػان ندريػػة تمكػػف متوسػػط نم ػػت   

ويعػػز   لػػؾ لسػػهولة هػػ   المهػػارة عمػػى المعممػػيف، وحرصػػهـ عمػػى تحقيػػؽ العدالػػة نػػيف الطػػبلب 
مهػارة  معاليػة إيانػات ثرنان توييا األسئمة،  وكاف مستو  تطنيػؽ معممػي الترنيػة اإلسػبلمية ل

%، ويعػز   لػؾ لخنػرة المعممػيف وتمكػنهـ ٘ٛ(،وننسػنة 0ٕ٘٘الطبلب( يان التمكف نمتوسط   
مف مونوعات الدروس، و ػدرتهـ عمػى التصػرؼ فػي المو ػؼ التعميمػي، وحرصػهـ عمػى كسػب 

 طبلنهـ.
وهػػدفت إلػػى تحديػػد األسػػناب التػػي تيعػػؿ نعػػض المعممػػيف (:Hussin، 2006دراسػػة حسػػيف  

كانػػت مػػف ثهػػـ  خدموف نعػػض ثنػػواع األسػػئمة الصػػفية.مػػاليزييف لمػػادة الم ػػة اإلنيميزيػػة يسػػتال
% منهػا كػاف فػي ٚٛ%، ومػا نسػنتا 0ٖٚٙالنتائد: نم ت نسنة األسئمة األكاديمية المطروحة 

% فقػط كػػاف ٖٔالمسػتويات الػدنيا نحسػب تصػنيؼ مػور، وهػػي األسػئمة الوا عيػة والتيرينيػة، و
كما ثشارت الدراسة ثنػا يويػد تنػا ض  ي األسئمة التحميمية والتقديرية،ا، وهفي المستويات العمي

نػػيف مػػا تػػدعو إليػػا المنػػاهد الوطنيػػة مػػف االهتمػػاـ نػػالتفكير النا ػػد وتعمػػيـ الطالػػب كيػػؼ يػػتعمـ 
خاصػة عنػػد طػػرح األسػػئمة الصػػفية، ونػػيف ا تصػار المعممػػيف عمػػى المسػػتويات الػػدنيا عنػػد طػػرح 

 .األسئمة
هدفت ه   الدراسة إلػى التعػرؼ مػد  ممارسػة معممػي الم ػة (: ٕٙٓٓ دراسة الكندت 

العرنية مهارات طرح األسئمة الصفية الشفوية في مػدارس الحمقػة الرانيػة مػف التعمػيـ األساسػي 
فػػػي منطقػػػة شػػػماؿ الناطنػػػة نسػػػمطنة عمػػػاف، فػػػي نػػػون مت يػػػرات اليػػػنس والخنػػػرة التعميميػػػة. 

يف كػاف متوسػطا فػي مهػارات طػرح األسػئمة الصػفية وتوصمت الدراسػة إلػى ثف كػاف ثدان المعممػ
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الشػػفوية الرئيسػػة الربلث صػػياغة األسػػئمة، وتوييههػػا، وتمقػػي إيانػػات الطػػبلب عنهػػا (، و ػػد 
(، نينما تمقي إيانػات الطػبلب 0ٕٓٚيانت مهارة صياغة األسئمة في المرتنة األولى نمتوسط  

( فػي المرتنػة الرالرػة، وتفػاوت 0ٚ٘ٔ (، وتوييػا األسػئمة 0ٕٓٓٓفي المرتنة الرانية نمتوسط  
ثداؤهـ في المهارات الفرعية المننرقة عف المهارات الرئيسة نيف االرتفاع والتوسػط واالنخفػاض، 

 .وثف معظـ ثسئمة الم ة العرنية في المستويات الدنيا نحسب تصنيؼ نمـو
كتػػب وتهػػدؼ الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ األسػػئمة التقويميػػة فػػي (: ٕٗٓٓالعياصػػرة   دراسػػة

كانت مػف ثهػـ  األساسي في األردف وسمطنة ع ماف،الترنية اإلسبلمية لمحمقة األولى مف التعميـ 
ثف عػػدد األسػػئمة فػػي كتػػب الترنيػػة اإلسػػبلمية فػػي سػػمطنة ع مػػاف يفػػوؽ عػػدد نتػػائد الدراسػػة: 

، وعػزت الدراسػػة  لػؾ إلػػى ثف ( ثسػػئمةٗٓٔاألسػئمة فػي كتػػب الترنيػة اإلسػػبلمية فػي األردف نػػ  
الدروس في كتب السمطنة تفوؽ عدد الدروس في كتػب األردف لتػوائـ نػ لؾ مػ  الحصػص  عدد

( حصػػػص ثسػػػنوعيا، كمػػػا ٘( حصػػػص فػػػي األسػػػنوع نينمػػػا األردف  ٙالدراسػػػية فػػػي السػػػمطنة  
ثظهػػرت الدراسػػة تركيػػز األسػػئمة نكػػؿ مػػف األردف وع مػػاف عمػػى الميػػاؿ المعرفػػي فػػي مسػػتوياتا 

%( مػػف ميمػػوع األسػػئمة الكمػػي ٗ.٘ٛؿ المعرفػػي فػػي األردف   الػػدنيا، ونينػػت ثنػػا ثسػػئمة الميػػا
%(. وكانػػت نسػػنة األسػػئمة ٗ.ٔٔ%( والػػنفس حركيػػة  ٕ.ٖنينمػػا شػػكمت األسػػئمة الويدانيػػة  

%( مػػػف ميمػػػوع ٖ.ٜٙ%(. وفػػػي ع مػػػاف  نم ػػػت نسػػػنة األسئمػػػػة المعرفيػػػة   ٔ.ٛٙالمقاليػػػة  
%(، وثمػػا األسػػئمة ٘.ٕٗحركيػػة  %( والػػنفس ٕ.ٙاألسػػئمة، ونم ػػت نسػػنة األسػػئمة الويدانيػػة  

االخػػتبلؼ فػػي توزيػػ  األسػػئمة فػػي كتػػب الترنيػػة %(. يعػػز  هػػ ا ٜ.ٚٙالمقاليػػة فكانػػت ننسػػنة  
اإلسػػبلمية فػػي األردف وع مػػاف، وثف األسػػئمة التقويميػػة يػػانت فػػي كتػػب الترنيػػة اإلسػػبلمية فػػي 

ة التطػػوير الترنػػوت ع مػػاف ثكرػػر شػػموال  منهػػا فػػي كتػػب الترنيػػة اإلسػػبلمية فػػي األردفي إلػػى خطػػ
 الشاممة لممناهد التي تقـو نها وزارة الترنية والتعميـ في ع ماف التي ثررت نمحتو  المنهد.

هػػدفت هػػ   الدراسػػة إلػػى تحديػػد مػػد  اسػػتخداـ الطمنػػة ( :ٖٕٓٓدراسػػة الحنسػػي   
المعممػػيف تخصػػص العمػػـو فػػي كميػػات الترنيػػة نسػػمطنة عمػػاف، لمهػػارات طػػرح األسػػئمة الصػػفية 

وتوصمت الدراسة إلى ثف متوسط ثدان المعمميف في ميمػؿ ، تدريسهـ في الترنية العممية  ثرنان
المهارات كاف منخفنا ثت ثنهـ يستخدموف ه   المهارات، ولكف ليس نالشكؿ المطمػوب، فمػربل 
في مهػارة صػياغة األسػئمة كػاف ثدائهػـ متوسػطا نينمػا كػاف منخفنػا فػي المهػارة الفرعيػة التػي 

عمالهـ لؤلسػػئمة التػػي تتطمػػب مسػػتو  مػػف التفكيػػر، ممػػا دؿ عمػػى ثف صػػياغتهـ تشػػير إلػػى اسػػت
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لؤلسػػئمة كػػاف معظمهػػا فػػي المسػػتويات الػػدنيا، وكػػ لؾ كػػاف األدان متوسػػطا فػػي مهػػارات تتػػان  
األسئمة، وتمقي اإليانات، واستخداـ الصوت، نينما كاف منخفنا في مهارة الموازنة حيػث كػانوا 

ية محدودة اإليانة، ونادرا ما يطرحػوف ثسػئمة تشػعينية، ويطرحػوف يطرحوف غالنا ثسئمة تيميع
 ثسئمة في المياؿ المعرفي ثكرر مف األسئمة في المياؿ الويداني والمهارت.

 (:ٖٕٓٓدراسة الشناطاتي وخطاينةي وحماديف   
هػػدفت هػػػ   الدراسػػػة إلػػػى تقصػػي مهػػػارة طػػػرح األسػػػئمة الصػػفية لػػػد  معممػػػي العمػػػـو 
والترنية اإلسبلمية والدراسات االيتماعية في المرحمتيف اإلعدادية والرانوية في محافظػة مسػقط 
نسػػمطنة عمػػاف فػػي نػػون مت يػػرات اليػػنس، والتخصػػص، والمرحمػػة التػػي يػػدرس نهػػا المعمػػـ، 

األسػػػئمة نحسػػػب طنيعػػػة الػػػدرس فكػػػاف األكنػػػر فػػػي المتوسػػػط وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى  تكييػػػؼ 
، نينما األ ؿ متوسطا هي: يحفز المعمـ التبلمي  إلى التفكيػر عمػى المسػتو   0ٕٓٔٗالحساني 

فػػي الحػػد  ٖٖفقػػرة مػػف الػػػ ٙٔ، ونصػػورة عامػػة يػػانت  0ٜٔ٘ٔالتشػػعيني نمتوسػػط حسػػاني 
معممػيف فػي مهػارة طػرح األسػئمة األدنى مف المتوسطات الحسانية، ممػا دؿ عمػى نػعؼ ثدان ال

الصفية، وثظهرت الدراسة تدني المعممػيف فػي توظيػؼ هػ   المهػارة يعػز  لعػدـ تمقػيهـ التػدريب 
 الكاؼ لها ثرنان الدراسة اليامعية، و مة النرامد التدرينية ثرنان الخدمة. 

هػػدفت هػػ   الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مسػػتويات األسػػئمة ( :ٕٕٓٓة  دراسػػة اليحائيػػ
صفية الشفوية التي يشػي  اسػتخدامها لػد  معممػي الترنيػة اإلسػبلمية فػي المرحمػة اإلعداديػة ال

نمحافظة مسقط، والو وؼ عمى ثرر كؿ مػف المت يػرات التاليػة :اليػنس، والخنػرة، فػروع المػادة، 
الصػػؼ الدراسػػي، عمػػى مسػػتويات األسػػئمة الصػػفية. وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى ثف معظػػـ ثسػػئمة 

، حيث يػانت ثسػئمة التػ كر المعمميف تركزت  نشكؿ وانح في المستو  األوؿ مف تصنيؼ نمـو
سػؤاال فػػي الحصػة الواحػدة مػف ميمػػوع األسػئمة المطروحػة، وهػػي  ٖٓ% نمعػدؿ 0ٜٙٙننسػنة 

% ، وثف ثكرر مف يستخدمها هـ المعمموف الػ كور، ٕ٘نسنة عالية نمقارنة نالنسنة المعيارية 
سؤاال في الحصة الواحػدة، وهػي  ٖٔ% نمعدؿ 0ٕٚٚٛنسنة وثسئمة الفهـ في المرتنة الرانية ن

% نمعػدؿ سػؤاؿ واحػد 0ٖٓٗ%، وثسػئمة التطنيػؽ رالرػا ننسػنة ٖٓ رينة مف النسػنة المعياريػة 
% نمعدؿ ث ؿ مف سؤاؿ في الحصة، والتحميػؿ خامسػا 0ٚٔٓفي الحصة ، والتقويـ رانعا ننسنة 

% نمعػدؿ ث ػؿ ٕ.ٓالتركيب يانت ننسػنة % نمعدؿ ث ؿ ـ سؤاؿ واحد، نينما ثسئمة 0٘ٓننسنة 
 مف سؤاؿ في الحصة، نؿ تكاد ثف تكوف معدومة. 
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هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة ثنػػػواع  ( :(AL-Belushi, 1996دراسػػػة النموشػػػية 
األسػػئمة الشػػفهية   الم ويػػة، االدراكيػػة، التفاعميػػة( التػػي يسػػتخدمها المعممػػوف العمػػانيوف لم ػػة 

ننيػػػة، فػػػي الصػػػفوؼ، ثرنػػػان التػػػدريس فػػػي المػػػدارس االعداديػػػة االنيميزيػػػة ناعتنارهػػػا ل ػػػة ثي
والرانوية، كمػا هػدفت إلػى تحديػد مػد  ت ييػر نوعيػة األسػئمة حسػب المسػتو  التعميمػي لمطمنػة 

وتوصمت الدراسة إلػى نتػائد مػف ثهمهػا: ثف المدرسػيف النات، وتدريب المدرسيف وخنرتهـ، والط
ثكرر مف األسئمة المريعية، عػزت الناحرػة  لػؾ إلػى العمانييف يستخدموف األسئمة االستعرانية 

ثف المعممػػيف يػػروف ثف األسػػئمة التػػي تتطمػػب تفكيػػر هػػي منػػيعة لمو ػػت. كمػػا ثشػػارت إلػػى ثف 
الكتػػػب العمانيػػػة لم ػػػة االنيميزيػػػة مصػػػممة نحيػػػث ثنهػػػا تحتػػػو  عمػػػى ثسػػػئمة فػػػي المسػػػتو  

الػدرس، ممػا ثد  إلػى نتييػة  المنخفض، فيتقيػد المعمػـ نهػا ناعتنارهػا هػي األسػئمة الػواردة فػي
ثخػػر  وهػػي اسػػتخدامهـ األسػػئمة  ات مسػػتو  التفكيػػر األدنػػى ثكرػػر مػػف األسػػئمة  ات المسػػتو  

 األعمى.
 تعكيب على احملور الجالح:

استفادت الدراسػة الحاليػة مػف الدراسػات السػانقة ناألخػ  نتوصػياتها نننػان نرنػامد تػدريني  -
ة، نعػػد ثف ثظهػػرت هػػ   الدراسػػات القصػػور فػػي إلكسػػاب المعممػػيف مهػػارات األسػػئمة الصػػفي

 ه   المهارة، وحاية المعمميف لنرامد تدرينة لتنميتها.
اختمفػػت نتػػائد الدراسػػة الحاليػػة مػػ  نعػػض الدراسػػات السػػانقة، فػػي ثسػػناب نتػػائد نعػػض  -

( المتػػاف ٕٔٔٓي والعياصػػرة،ٖٕٔٓمهاراتهػػا الفرعيػػة، مرػػؿ دراسػػة   خميفػػة وثنومحفػػوظ،
نتظػار دور فػي عمػؽ األسػئمة المطروحػة، وتنػوع مسػتوياتها، اختمفػت ثظهرتا ثف لػزمف اال 

الدراسػػة الحاليػػة معهػػا، إ  لػػـ يكػػف لػػزمف االنتظػػار  نػػؿ تطنيػػؽ النرنػػامد تػػأرير فػػي تنػػوع 
 مستويات األسئمة المطروحة.

ي ٕٛٓٓي والسػػػالمي،ٕٔٔٓي والعياصػػػرة،ٕٕٔٓاتفقػػػت مػػػ  دراسػػػة  المػػػزاـ والقحطػػػاني، -
( فػػي ثف ALBelushi,1996ي والنموشػػية Hussin,2006ي حسػػيف ٕٛٓٓوالقرينػػي،

 لممنهد المدرسي دور في مستويات األسئمة المطرحة وانخفانها لمستو  الت كر والفهـ.
 ي حسػػيفٕٙٓٓي الكنػػدت،ٕٔٔٓي الخروصػػػي،ٕٔٔٓاتفقػػت مػػ  دراسػػػة   العياصػػرة، -

Hussin,2006 نػػأف سػػنب نػػعؼ المعممػػيف فػػػي مهػػارات األسػػئمة الصػػفية هػػي  مػػػة )
 امد التدرينية.النر 
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( فػػػي ثهميػػة اإلعػػداد المسػػػنؽ ٕٕٓٓي واليحيائيػػة،ٕٛٓٓتتفػػؽ مػػ  دراسػػػة  آؿ حيػػداف، -
 لمدروس في تحسف مستو  صياغة األسئمة الصفية. 

اختمفت الدراسػة الحاليػة مػ  الدراسػات السػانقة فػي المنهييػة المسػتخدمة، إ  ثف الدراسػة  -
السػػانقة كانػػت دراسػػات وصػػفية،  الحاليػػة وظفػػت مػػنهد الشػػنا تيرينػػي، نينمػػا الدراسػػات

 ومنها تحميمية.
تناينت نعض الدراسات السانقة في عينة الدراسة نها م  الدراسػة الحاليػة، فنعنػها كانػت  -

ومنهػا كانػت عينتهػا (، ٕٗٓٓرسػية مرػؿ دراسػة   العياصػرة،عينة الدراسة هي الكتب المد
ي ٕٛٓٓ،الطمنػػػػػػػة المعممػػػػػػػيف فػػػػػػػي اليامعػػػػػػػات والكميػػػػػػػات مرػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة   السػػػػػػػالمي

 (.ٖٕٓٓوالحنسيي
ظػػة تنوعػػت ثدوات الدراسػػة فػػي الدراسػػات السػػانقة ولكػػف فػػي معظمهػػا وظفػػت نطا ػػة مبلح -

فقط استخدمت نطا ات تحميميػة لؤلسػئمة الػواردة نالكتػب ( ٕٗٓٓماعدا دراسة   العياصرة،
 المدرسية.

اسػػتفادت منهػػا فػػي اإلطػػار النظػػرت لمنرنػػامد التػػدريني، وتصػػميـ األنشػػطة فػػي دليػػؿ  كمػػا -
 المتدرب، وفي تصميـ نطا ة المبلحظة الصفية.

 تعكيب عاو على الدراسات السابكة:

 مف خبلؿ استعراض الدراسات السانقة تنيف لمناحرة ما يمي:
ثو فاعميتػا، فػي إكسػاب ويود  مة مف الدراسات التي تناولػت نشػكؿ خػاص ثرػر نرنػامد ،  -ٔ

(، ودراسػػػػػة ثولفيػػػػػرا ٕٔٔٓالمعممػػػػػيف مهػػػػػارات األسػػػػػئمة الصػػػػػفية، كدراسػػػػػة التميمػػػػػي  
 Oliviera,2010 ، ) وثوتػػػػػػو وشػػػػػػاؾOtto&Schuck,1983) حيػػػػػػث ثف معظػػػػػػـ ،)

الدراسػػات تناولػػت األسػػئمة الصػػفية ناعتنارهػػا مهػػارة مػػف مهػػارات التػػدريس، وركػػزت عمػػى 
هػػا مهػػارة فرعيػػة مػػف المهػػارات التدريسػػية. وكانػػت النػػرامد مهػػارة األسػػئمة الصػػفية ناعتنار 

التدرينية المصممة في ه   الدراسات تتنػاوؿ المهػارة  ناعتنارهػا فرعػا  مػف مهػارات التنفيػ  
(، ونػػػدر ٕٔٔٓ(، والعنػػػدلي  ٖٕٔٓفػػػي التػػػدريس، مرػػػؿ مػػػا  امػػػت نػػػا دراسػػػة اإلمػػػاـ  

ف مػػف مسػػتويات األسػػئمة ( و ػػد  اكتفػػت كمهػػا نمسػػتويئٕٔٓ(، ودراسػػة صػػنرت  ٕ٘ٓٓ 
همػػا:  التحميػػؿ والتركيػػب(، وثظهػػرت كمهػػا نيػػاح النرنػػامد التػػدريني فػػي إكسػػاب المعممػػيف 

( التػػػي اسػػػتهدفت Gegen,2006مهػػػارات طػػػرح األسػػػئمة الصػػػفية، ثو دراسػػػة يػػػييف  
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تصميـ نمو ج تدريسي نمستويات عميػا، وتطنيقػا عمػى الطػبلب لمعرفػة مػد  تػأرير  عمػى 
الدراسػػي، واتفقػػت هػػ   الدراسػػات مػػ  هػػدؼ الدراسػػة الحاليػػة وهػػو ننػػان ارتفػػاع تحصػػيمهـ 

 نرنامد تدريني لمعممات الترنية اإلسبلمية إلكسانهف مهارات طرح األسئمة الصفية.
كرػرة الدراسػػات التػػي تناولػػت ثرػػر وفاعميػػة النػػرامد التدرينيػػة فػػي إكسػػاب المعممػػيف مهػػارات  -ٕ

التدريس المختمفػة، اكتفػت الناحرػة ننعنػها، حرصػت ثف تكػوف األحػدث تػتبلنـ معهػا فػي 
(، المقيميػػػة ٖٕٔٓالمنهييػػػة، وفػػػي تصػػػميـ النرنػػػامد التػػػدريني مرػػػؿ دراسػػػة الزدياليػػػة  

(. ٕٗٓٓ(، عمػػػػػػػي ٕٗٓٓ(، عرنػػػػػػػي ٜٕٓٓالكي  (، المػػػػػػػٕٔٔٓ(، نويػػػػػػػودة ٕٕٔٓ 
اسػػػتفادت الناحرػػػة مػػػف هػػػ   الدراسػػػات فػػػي خطػػػوات تصػػػميـ النػػػرامد التدرينيػػػة، ومراحػػػؿ 
التنفيػػ ، والمنهييػػة المبلئمػػة لمرػػؿ هػػ   الدراسػػات، ونيػػاف ثهميػػة تػػدريب المعممػػيف ثرنػػان 

 الخدمة.
ميف لها، وثظهرت يميعهػا كررة الدراسات التي تناولت األسئمة الصفية، ووا   تطنيؽ المعم -ٖ

نػػػعؼ المعممػػػيف فػػػي تطنيقهػػػا، ومنهػػػا الدراسػػػات التػػػي تناولػػػت تطنيػػػؽ معممػػػي الترنيػػػة 
(، آؿ ٕٔٔٓ(، والخروصػي   ٕٔٔٓاإلسبلمية لمهارات األسػئمة الصػفية مرػؿ: العياصػرة 

( التػػػي لػػػـ تقتصػػػر عمػػػى معممػػػي الترنيػػػة ٖٕٓٓ(، والشػػػناطات وآخػػػروف ٕٛٓٓحيػػػداف 
شػػػممت الدراسػػػات االيتماعيػػػة والعمػػػـو ثينػػػا، ودراسػػػة األحيائيػػػة  اإلسػػػبلمية فقػػػط ، نػػػؿ

(، والدراسػػػات التػػػي نحرػػػت فػػػي تطنيػػػؽ معممػػػي المػػػواد األخػػػر  لؤلسػػػئمة الصػػػفية ٕٕٓٓ 
، ٕٛٓٓ(، السػالمي  ٕٕٔٓٓ(، المػزاـ والقحطػاني  ٖٕٔٓكدراسة خميفػة وثنػو محفػوظ  

(، ٕٙٓٓدت  (، الكنػػػػػHussin، ٕٙٓٓ(، دراسػػػػػة حسػػػػػيف   ٕٛٓٓدراسػػػػػة القرينػػػػػي  
(. ومػػف الدراسػػات التػػي (AL-Belushi, 1996(، دراسػػة النموشػػية ٖٕٓٓالحنسػػي  

حّممػػت و ّومػػت كتػػب الترنيػػة اإلسػػبلمية لمعرفػػة مسػػتويات األسػػئمة األكرػػر شػػيوعا، كدراسػػة 
اسػػػتفادت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػف هػػػ   الدراسػػػات فػػػي اتنػػػاع توصػػػيات ، ٕٗٓٓالعياصػػػرة 

مد تػدريني لتػدريب المعممػيف عمػى مهػارات األسػئمة الصػفية، الدراسات السانقة نننػان نرنػا
عػػػداد نطا ػػػة لممبلحظػػػة الصػػػفية فػػػي مهػػػارات األسػػػئمة  وفػػػي اإلطػػػار النظػػػرت لمدراسػػػة، وات

 الصفية، وتصميـ ثنشطة لمنرنامد التدريني.
تنوعت ه   الدراسات في الفئات المستهدفة، منها التي كانت عمى الطػبلب المعممػيف مرػؿ  -ٗ

(،  دراسػػػة ٕٗٓٓي (، عرنػػػٕ٘ٓٓ(، نػػػدر  ٕٛٓٓ(، السػػػالمي  ٕٔٔٓ  دراسػػػة صػػػنرت



 .............................................أثر برنامج تدريبي مقترح في إكساب معلمات التربية اإلسالمية

 
 

(، ونػػػ لؾ Gegen,2006، ثو طػػػبلب مػػػدارس مرػػػؿ  دراسػػػة يػػػييف  (ٖٕٓٓالحنسػػػي  
تختمػػػؼ مػػػ  الدراسػػػة الحاليػػػة التػػػي تسػػػتهدؼ معممػػػات الترنيػػػة اإلسػػػبلمية، وتتفػػػؽ مػػػ  

(، ٖٕٔٓيػػػة  الدراسػػػات التػػػي كانػػػت عينػػػة الدراسػػػة نهػػػا هػػػي المعممػػػيف، كدراسػػػة الزديال
، وثوتػػػػػػو وشػػػػػػاؾ (Oliviera,2010(، ودراسػػػػػػة ثولفيػػػػػػرا  ٕٔٔٓودراسػػػػػػة التميمػػػػػػي  

Otto&Schuck,1983)  المقيميػػػػػة ٕٔٔٓ(، والعنػػػػػدلي  ٖٕٔٓ(، دراسػػػػػة اإلمػػػػػاـ ،)
(،  ٕٔٔٓ(، العياصػػػػرة ٕٗٓٓ(، عمػػػػي ٖٔٗٔ(، المػػػػالكي  ٕٔٔٓ(، نويػػػػودة ٕٕٔٓ 

(، ودراسسػػػػة ٖٕٓٓروف (، والشػػػػناطات وآخػػػػٕٛٓٓ(، آؿ حيػػػػداف ٕٔٔٓوالخروصػػػػي  
(، دراسػة ٕٕٔٓٓ(، المزاـ والقحطاني  ٖٕٔٓ(، وخميفة وثنو محفوظ  ٕٕٓٓاليحيائية  
دراسة يػييف  (،ٕٙٓٓ(، الكندت  Hussin، ٕٙٓٓ(، دراسة حسيف   ٕٛٓٓالقريني  

 Gegen,2006 دراسة النموشية ،)AL-Belushi, 1996).) 
معظػػػـ الدراسػػػات السػػػانقة كانػػػت وصػػػفية تحميميػػػة، ولػػػـ تتفػػػؽ مػػػ  الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي  -٘

المنهييػػػة المسػػػتخدمة وهػػػي المػػػنهد شػػػنا التيرينػػػي  و تصػػػميـ الميموعػػػة التيرينيػػػة 
(، المػالكي ٕٔٔٓ(، نويػودة  ٕٕٔٓ(، العنػدلي  ٖٕٔٓالواحدة، إال دراسات: الزدياليػة 

 ٕٜٓٓ.) 
دراسات السانقة في اختيار العينة القصػدية ، كدراسػة : المػزاـ اتفقت الدراسة الحالية م  ال -ٙ

 (.ٖٕٓٓ(، الحنسي  ٕٔٔٓ(، نويودة  ٕٕٔٓ(، المقيمية  ٕٕٔٓوالقحطاني  
اتفقت نعض الدراسات السانقة م  الدراسة الحالية في اسػتخداـ نطا ػة المبلحظػة الصػفية  -ٚ

(، المقيميػة ٕٕٔٓاسة : العنػدلي  مقياسا   نميا  ونعديا  لمتانعة مد  تطنيؽ المهارات، كدر 
(، ٕٔٔٓ(، العياصػػػػػػػػرة  ٕٔٔٓ(، التميمػػػػػػػػي  ٕٕٔٓ(، المػػػػػػػػزاـ والقحطػػػػػػػػاني  ٕٕٔٓ 

(، دراسػة ٕٛٓٓ(، آؿ حيػداف  ٕٛٓٓ(، القريني  ٕٛٓٓ(، السالمي ٕٔٔٓالخروصي  
(، ٕٗٓٓ(، عرنػػػػػػػي  ٕ٘ٓٓ(، نػػػػػػػدر ٕٙٓٓ(، الكنػػػػػػػدت  Hussin، ٕٙٓٓحسػػػػػػػيف  
، دراسػػة النموشػػية (ٕٕٓٓ(، اليحيائيػػة  ٖٕٓٓف وآخػػرو(، الشػػناطات ٖٕٓٓالحنسػػي  

 AL-Belushi, 1996  دراسة ثوتو وش ؾ ،)Otto& Schuck,1983.) 
كػػؿ الدراسػػات السػػانقة ثوصػػت ننػػرورة عقػػد الػػورش والنػػرامد التدرينيػػة لممعممػػيف ثرنػػان  -ٛ

 الخدمة.
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هػػارات الدراسػػات السػػانقة تؤكػػد عمػػى ثهميػػة النػػرامد التدرينيػػة لممعممػػيف فػػي اكسػػانهـ الم -ٜ
 التدريسية البلزمة، وخاصة مهارات األسئمة الصفية.

 ونظرا لما لؤلسئمة الصفية مف ثهمية فػي رفػ  مسػتو  تفكيػر الطػبلب وتحصػيمهـ الدراسػي     
(، ومػػا ثظهرتػػا الدراسػػات السػػانقة مػػف تركيػػز المعممػػيف عمػػى المسػػتويات ٛ، ٕٔٔٓ التميمػػي،

المعرفية الدنيا عنػد طػرح األسػئمة الصػفية، ونػعؼ مهػارات طػرح األسػئمة الصػفية لػديهـ، وثف 
مػػف ثهػػـ ثسػػناب هػػ ا النػػعؼ هػػو  مػػة النػػرامد التدرينيػػة فػػي مهػػارات طػػرح األسػػئمة الصػػفية، 

، ومػا ثسػفرت حوؿ مهارات طرح األسػئمة الصػفية السانقة نننان نرامد تدرينيةوتنفي ا لمدراسات 
عنػػا النتػػائد اإلييانيػػة لمدراسػػات التػػي طنػػؽ فيهػػا نػػرامد تدرينيػػة وثررهػػا فػػي إكسػػاب المعممػػيف 

 نػػرامد تدرينيػػةالناحرػػة عمػػى دراسػػة فػػي إعػػداد  حصػػوؿوكػػ لؾ عػػدـ  ،مهػػارات تدريسػػية معينػػة
مهػارات طػرح األسػئمة الصػفية، كػاف هػ ا  فنسػمطنة عمػاف إلكسػانه ة اإلسبلميةالترني اتلمعمم

 داعيا لمقياـ نه   الدراسة .
 مشكلة الدراسة وأسئلتَا :

فػػي نػػون مػػا سػػنؽ مػػف دراسػػات فػػي وا ػػ  تطنيػػؽ مهػػارة األسػػئمة الصػػفية، ومػػد  تطنيػػؽ      
مشػػرفة هػػا ، ومػػف خػػبلؿ عمػػؿ الناحرػػة ناعتنار المعممػػيف لهػػ   المهػػارة فػػي المو ػػؼ التعميمػػي

مدرنػة فػػي نتيف، ومبلحظتهػػا ليوانػب القصػػور عنػد المعممػػات، ومشػاركتها نصػػفة ناالنتػداب لسػ
النػػرامد التدرينػػة ونػػرامد االنمػػان المهنػػي، واطبلعهػػا نالتػػالي عمػػى االحتيايػػات التدرينيػػة لقسػػـ 

 ، حيػثٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ معػاـ الدراسػيل ٔالترنية اإلسبلمية وخطة اإلنمان المهني لمحافظة ظفار
مػػف نػػمف خطػػة اإلنمػػان  ،كػػاف رفػػ  الكفػػانة المهنيػػة لممعممػػيف فػػي مهػػارات األسػػئمة الصػػفية

 ،كػ لؾ ناسػتطبلعها آران مشػرفات المػادة نالمحافظػػة المهنػي البلحقػة لقسػـ الترنيػة اإلسػبلمية،
إلػػى تطػػوير، فكانػػت الػػردود  لة، عػػف ثكرػػر المهػػارات التػػي تحتػػاجوالمعممػػات األوائػػؿ نواليػػة صػػبل 

لمهػارات طػرح األسػئمة ى صػياغة األسػئمة وتنويعهػا نشػكؿ خػاص، وافتقػار المعممػات متفقة عمػ
 لؾ كانػػت نتػػائد االسػػتطبلع تنػػيف ثف معممػػات الترنيػػة اإلسػػبلمية نحايػػة إلػػى نصػػفة عامػػة، لػػ

تطوير في مهارات طرح األسػئمة الصػفية، وثنهػف نحايػة إلػي ورش ونػرامد تدرينيػة، تتفػؽ مػ  
 مػة  هػ   الظػاهرة، ثسػناب ثنػا مػف ثهػـ ،ثينػا ،لسػانقة، والتػي نينػتما ثشارت إليا الدراسػات ا

                                                           
1
عبدهللا العجمي، مشرفة التربية اإلسالمية، دائرة تنمية الموارد البشرية، مديرية التربية رسائل نصية مع: ابتسام بنت  

 .11/11/3112والتعليم بمحافظة ظفار،
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فػي إكسػاب معممػات  مقتػرح التدريب، ل ا يانت ه   الدراسة لمتعرؼ عمى ثرػر نرنػامد  تػدريني
الناحرػة فػي دراسػتها لئليانػة عػف  سػعتو ػد الترنية اإلسبلمية مهػارات طػرح األسػئمة الصػفية، 

 :السؤاليف اآلتييف
مهػػارات طػػرح  نواليػػة صػػبللة لمبلئػػـ إلكسػػاب معممػػات الترنيػػة اإلسػػبلميةمػػا النرنػػامد ا -1

 األسئمة الصفية؟
 نواليػػة صػػبللة مػػا ثرػػر نرنػػامد تػػدريني مقتػػرح فػػي إكسػػاب معممػػات الترنيػػة اإلسػػبلمية -2

 مهارات طرح األسئمة الصفية ؟
 فرضيات الدراسة :

ثفػراد العينػة  ( نػيف متوسػط دريػات0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مسػتو    -
فػػي القيػػاس القنمػػي والقيػػاس النعػػدت لمهػػارة صػػياغة األسػػئمة تعػػز  لمت يػػر النرنػػامد 

 التدريني .
( نيف متوسط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مستو     -

فػػي القيػػاس القنمػػي والقيػػاس النعػػدت لمهػػارة توييػػا األسػػئمة تعػػز  لمت يػػر النرنػػامد 
 التدريني .

( نيف متوسط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مستو     -
تعػػػز  لمت يػػػر النرنػػػامد  قيػػػاس النعػػػدت لمهػػػارة تمقػػػي االيانػػػةفػػػي القيػػػاس القنمػػػي وال

 التدريني .
( نيف متوسط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مستو     -

النعػدت لمهػارات طػرح األسػئمة الصػفية ككػؿ تعػز  لمت يػر في القياس القنمي والقيػاس 
 النرنامد التدريني .

 ٍدف الدراسة :

 : هدفت الدراسة إلى     
عمػى مهػارات طػرح  ي و لؾ لتػدرينهفمعممات الترنية اإلسبلميةننان نرنامد تدريني ل -

 األسئمة الصفية.
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الترنيػة اإلسػبلمية نمحافظػة التعرؼ عمى ثرر النرنامد التدريني في اكساب معممػات  -
 ظفار مهارات طرح األسئمة الصفية .

 أٍنية الدراسة :

 : ثهمية الدراسة في اآلتي تكمف
، واالسػػتفادة مػػف النرنػػامد طػػرح األسػػئمة الصػػفيةلمهػػارة  إكسػػاب المعممػػيف والمعممػػات -ٔ

 التدريني في تدرينهـ عميها.
عمى ه ا النرنامد التدريني، واالستفادة منا في تطنيقا عمػى شػريحة اطبلع المشرفيف  -ٕ

 مف المعمميف والمعممات نسمطنة عماف .ثكنر 
 عمى النرنامد التدريني وكيفية تصميما.اطبلع الناحريف والمدرنيف  -ٖ
ارران الميداف الترنوت نالدراسات المهمة في الميػبلت المختمفػة، ومنهػا ميػاؿ صػياغة  -ٗ

 .لد  معممي ومعممات الترنية اإلسبلمية  األسئمة وطرحها
 ميَجية الدراسة :

مػػنهد شػػنا التيرينػػي  و تصػػميـ الميموعػػة التيرينيػػة الاتنعػػت الناحرػػة فػػي هػػ   الدراسػػة      
التصػميـ لمبلنمتػا لهػ ا النػوع مػف الدراسػات، حيػث ثنػا سػيتـ تطنيػؽ ه ا الواحدة، وتـ اختيار 

ديهف  صػػػور فػػي مهػػارة تدريسػػػية معينػػة، فاختيػػػار نرنػػامد تػػدريني عمػػػى فئػػة منتقػػاة ممػػػف لػػ
ميموعػة واحػدة متيانسػػة الخصػائص، ومقارنػػة المعػارؼ والمهػػارات والقػدرات التػػي تتػوفر لػػد  

النػػوع مػػف  هػػ ا يصػػمح مػػ المشػػاركيف  نػػؿ ونعػػد النرنػػامد، وحسػػاب الفػػارؽ ثو التحسػػف، فدنػػا 
(  ، واتنعػػػت الناحرػػػة هػػػ ا التصػػػميـ لدراسػػػة ثرػػػر ٖٚ٘، ٜٜٛٔالتصػػػاميـ التيرينيػػػة  توفيػػػؽ،

نرنػػامد تػػدريني مقتػػرح عمػػى ميموعػػة تيرينيػػة تػػـ اختيارهػػا  صػػديا، وتطنيػػؽ القيػػاس القنمػػي 
، ومػػف رػـ تطنيػػؽ النرنػامد ومتانعػة ثرػػر التػدريب، نالقيػػاس لمو ػوؼ عمػى مػػد  اتقػاف المهػارات

 ونطا ة المبلحظة الصفية.النعدت 
 متغريات الدراسة:

 .المقترحالمت ير المستقؿ:  النرنامد التدريني 
 والمت ير التان : مهارات طرح األسئمة الصفية. 
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 جمتنع الدراسة وعييتُ :

 واليػة صػبللة نمحافظػة ظفػار فػي يشمؿ ميتم  الدراسة يمي  معممػات الترنيػة اإلسػبلمية     
وتـ اختيار العينة  صدا نالتعاوف مػ  مشػرفات المػادة نالمنطقػة، حيػث  ،ٕ(ٓٓٔالنال  عددهف 

تػػـ اختيػػار مػػف هػػف نحايػػة إلػػى تطػػوير فػػي هػػ   المهػػارات، ننػػان عمػػى نتػػائد الزيػػارات الصػػفية 
( ٓٔونم ػت عينػة الدراسػة   ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓلممشرفات خػبلؿ الفصػؿ األوؿ مػف العػاـ الدراسػي 

 لقػرب سػكف نظػرا نواليػة صػبللة، واختيػرت واليػة صػبللة معممات مف معممات الترنية اإلسبلمية
 انعة ثرر التدريب.، ونالتالي سهولة متالناحرة
 : أدوات الدراسةمواد و

 نطا ة المبلحظة : مف إعداد الناحرة .  -ٔ
 النرنامد التدريني: مف إعداد الناحرة.  -ٕ

 مصطل ات الدراسة :

وهػي فػي األصػؿ كممػة فارسػية نمفػظ   programmeنرنامد :كممػة معرنػة مػف األيننيػة      
وتعنػػػػػػي الخطػػػػػػة المرسػػػػػػومة التػػػػػػي تحػػػػػػدد مواعيػػػػػػد القيػػػػػػاـ نعمػػػػػػؿ مػػػػػػا . "نرنامػػػػػػة " 
 (ٕ٘ٔ،ٕ٘ٓٓ يريس،

تدريب : مف فعؿ درب ، يقاؿ درب فبلف نمعنى عود  ومرنا ، فهو عمميػة منظمػة      
ة مسػػتمرة محورهػػا الفػػرد فػػي ميممػػا تهػػدؼ إلػػى إحػػداث ت ييػػرات محػػددة سػػموكية وفنيػػ

و هنية لمقانمة احتيايػات محػددة حاليػا ثو مسػتقنميا يتطمنهػا الفػرد والعمػؿ الػ ت يؤديػا 
 (ٙٛ-٘ٛ، ٕٗٓٓوالمؤسسا التي يعمؿ نها والميتم  نأكمما .  فمية والزكي ،

 النرنامد التدريني المقترح : 
عممػات تعرفا الناحرة ثنا : ميموعة مف المراحؿ المخطط لها مسػنقا تهػدؼ لتمنيػة احتيايػات م

ثهػػداؼ  انمػػة لمقيػػاس  تلنرنػػامد زمنػػي   االترنيػػة اإلسػػبلمية المهنيػػة واألكاديميػػة، وتكػػوف وفقػػ
 والمتانعة، نهدؼ اكسانهف مهارات طرح األسئمة الصفية، خبلؿ فترة زمنية محددة .

                                                           
3
مكالمة مع: عبدهللا بن أحمد بن حسن المشيخي، عضو تخطيط تربوي، مديرية التربية والتعليم بمحافظة  

 33/9/3112ظفار،
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مهارة :مػف فعػؿ مهػر ثت ثحكمػا وصػار نػا حا  ػا ، وهػي األدان الػ ت يقػـو نػا الفػرد فػي      
 (ٕٔٗ-ٕٓٗ، ٕٗٓٓسوان كاف األدان يسميا ثـ عقميا . فمية والزكي،سهولة 

الترنيػػة  عممػػةمتؤديػػا تعرفهػػا الناحرػػة ثنهػػا : ثدان يتسػػـ نالسػػهولة واالتقػػاف وسػػرعة التنفيػػ ، 
 لمتدريس. ااإلسبلمية ند ة في ثرنان ممارسته

هػػا المعمػػـ ( :ثنهػػا يمػػؿ يطرحٜ٘ٔ، ٕٚٓٓاألسػػئمة الصػػفية : عرفهػػا إنػػراهيـ ونمعػػاوت      
خػػبلؿ المو ػػؼ الصػػفي وفػػؽ ثهػػداؼ محػػددة،  ػػد تأخػػ  الصػػي ة االسػػتفهامية، ثو صػػي  األمػػر، 
وتطمػػػب مػػػف المػػػتعمـ اسػػػتيانة تتنػػػايف مػػػف حيػػػث النػػػوع، ثو المنػػػموف، ثو العمميػػػات العقميػػػة 

 المستخدمة، و لؾ وفقا لما يتنمنا السؤاؿ .
( ثنهػػػا :ميموعػػػة مػػػف ٙٛٗ ،ٖٕٓٓمهػػػارات طػػػرح األسػػػئمة الصػػػفية : عرفهػػػا زيتػػػوف      

االيػػرانات التػػي يقػػـو نهػػا المعمػػـ فػػي الموا ػػؼ التعميميػػة، وتظهػػر مػػف خبللهػػا مػػد  معرفتػػا 
ناألساسػػيات الوايػػب اتناعهػػا عنػػد التخطػػيط لمسػػؤاؿ  صػػوغ السػػؤاؿ ( ومػػد  اسػػتخداما ليميػػ  

 .نات التبلمي متنعة في معالية إياثنماط األسئمة وايادتا ألساليب توييا السؤاؿ، واألساليب ال
الترنيػة اإلسػبلمية تتعمػؽ  تؤديها معممػةوتعرفها الناحرة ثنها : ثدانات تتسـ نالسهولة واإلتقاف 

 . الناتلئليانات مف الط الؤلسئمة الصفية ثو توييهها ثو تمقيه انكيفية صياغته
 حدود الدراسة :

هػػ   الدراسػػة عمػػى إكسػػاب معممػػات الترنيػػة اإلسػػبلمية مهػػارات  تر ا تصػػالحػػدود المونػػوعية: 
 طرح األسئمة الصفية مف خبلؿ نرنامد تدريني .

، معممػػػات واليػػػة عمػػػى معممػػػات الترنيػػػة االسػػػبلمية نمحافظػػػة ظفػػػار طنقػػػتالحػػػدود المكانيػػػة : 
 .صبللة

 .ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ الراني مف العاـالدراسي الدراسة في الفصؿ  ه   تطنيؽ تـالحدود الزمانية : 
 إجراءات  الدراسة :

 الناحرة ناإليرانات التالية :  امت     
 إعداد ثداة الدراسة ومادتها: -ٔ
نطا ػػة مبلحظػػة نمهػػارات طػػرح األسػػئمة الصػػفية، و لػػؾ نػػالريوع إلػػى الدراسػػات السػػػانقة   - ث

( ٕٙٓٓ( ،الكنػػػػػػػدت  ٕٔٔٓ( ،الخروصػػػػػػػي ٕٔٔٓواألدنيػػػػػػػات الترنويػػػػػػػة . العياصػػػػػػػرة  
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عمػػػػى  مهػػػارات طػػػػرح و ػػػػد اشػػػتممت (، ٖٜٔ-ٛٛٔ، ٕٙٓٓ( ،زيتػػػوف  ٖٕٓٓالحنسػػػي 
  مهارة صياغة األسئمة، ومهارة توييا األسئمة، ومهارة تمقي اإليانػة( مػ   األسئمة الصفية

 (ٖعاليػػة  ] ربلرػػي متػػدرج عمػػى مقيػػاس  تصػػممت المكونػػة لكػػؿ مهػػارة، و ياالسػػموكإدراج 
فػي القيػاس القنمػي والنعػدت لدريػة اتقػاف  نعػدها[،اسػتخدمت (ٔمنخفنة  ، (ٕمتوسطة  ،

 المهارة . 
إعػػػداد وتصػػػميـ النرنػػػامد التػػػدريني نػػػالريوع إلػػػى األدنيػػػات الترنويػػػة والدراسػػػات السػػػانقة  -ب

واختيار المبلئـ إلكساب المعممات المهارات المطمونة، وتػـ التصػميـ وفقػا لنمػو ج تػدريني وهػو 
نمػا ج شػموال واسػتخداما، والػ ت يعتمػد عمػى تحديػد النسيط، وهو ثكرػر ال Kempنمو ج كمب 

حايػػات المتعممػػيف، وتحديػػد مػػا يعرفونػػا مػػف األهػػداؼ ثت المػػدخؿ القنمػػي، وتحديػػد األهػػداؼ 
السػػػموكية، وتحديػػػد المحتػػػػو  المناسػػػب لتحقيػػػػؽ األهػػػداؼ مػػػ  تصػػػػميـ األنشػػػطة التعميميػػػػة 

وثخيػرا تقػويـ المناسػنة لؤلهػداؼ،  والتعممية، وتحديد اإلمكانات الماديػة، وتصػميـ ثدوات التقػويـ
شػػتمؿ النرنػػامد التػػدريني عمػػى األسػػئمة الصػػفية وثنواعهػػا وثهميتهػػا ومكانتهػػا فػػي او  النرنػػامد.

القػػرآف والسػػنة، وتصػػنيفات األسػػئمة وثمرمػػة عميهػػا، والتصػػنيؼ وفػػؽ نمػػـو مػػ   كػػر لؤلنشػػطة 
 ج التدريني .يمسات تدرينية وفقا لمنمو  خبلؿ عدة  د صمـو والدروس التطنيقية، 

تػـ حيػث  ايران عمميتي الصدؽ والرنات لنطا ة المبلحظة، والصدؽ لمنرنامد التدريني، -ٕ
عمػػى المحكمػػيف،  امػػف نطا ػػة المبلحظػػة والنرنػػامد التػػدريني نعرنػػهم ؿالتأكػػد مػػف الصػػدؽ لكػػ

 .إلتفاؽ المبلحظيف معامؿ ارتناط نيرسوفداـ والتأكد مف رنات نطا ة المبلحظة ناستخ
 اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ نيانات الدراسة:األساليب 

وتػػـ اسػػتخداـ عػػدد مػػف  SPSSلئليانػػة عػػف سػػؤالي الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ نرنػػامد االحصػػائي 
لمعينػػات  T-testاألسػاليب االحصػائية منهػا المتوسػط الحسػػاني واالنحػراؼ المعيػارت، واختنػار 

رينيػػة الواحػػدة مػػ  القيػػاس القنمػػي المزدويػػة، إ  اعتمػػدت الناحرػػة التصػػميـ  و الميموعػػة التي
والنعدت، ل ا فدف العينة  ات خصائص متقارنة، وتوزي  اعتدالي طنيعي، وتػـ  يػاس المت يػرات 
 نؿ تطنيؽ النرنامد ونعػد التطنيػؽ، ممػا يبلئمػا هػ ا النػوع مػف االختنػارات اإلحصػائية، كمػا تػـ 

نتها نتصػنيؼ كػوهيف لقػيـ حيػـ (، ومناسػ²ηحساب حيـ األرر لمنرنامد ناستخداـ مرن  إيتا   
 األرر، ليتـ ننان عمى النتيية  نوؿ الفرنيات  ثو رفنها.
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 عرض ىتائج الدراسة ومياقشتَا:

: مػا النرنػامد المبلئػـ إلكسػاب معممػات الترنيػة ومنا شػتها السؤاؿ األوؿ:النتائد المتعمقة ن ثوال
 مهارات طرح األسئمة الصفية؟ نوالية صبللة اإلسبلمية

لئليانػػػة عػػػف هػػػ ا السػػػؤاؿ  امػػػت الناحرػػػة نننػػػان نرنػػػامد تػػػدريني مقتػػػرح وفقػػػا لنمػػػو ج كمػػػب 
، ناعتنػػار  ثكرػػر النمػػا ج انتشػػارا، وثكررهػػا مرونػػة ومبلئمػػة لتػػدريب معممػػات  Kempالنسػػيط

الترنية اإلسبلمية عمى مهارات طرح األسئمة الصفية، ، وهو النمػو ج الػ ت ت صػمـ وفقػا معظػـ 
سػانقا  د صمـ حسب الخطوات التي  كػرت ي مراكز التدريب نسمطنة عماف ، و نرامد التدريب ف

ّكػـ مػف  نػؿ ميموعػة مػف المحكمػيف، وثخػ  نمبلحظػاتهـ   في إيرانات الدراسػة، نػؿ تطنيقػا وح 
 .عمى العينة المستهدفة

: مػا ثرػر نرنػامد تػدريني مقتػرح فػي إكسػاب ومنا شػتها السػؤاؿ الرػاني: النتػائد المتعمقػة نرانيا
 مهارات طرح األسئمة الصفية ؟نوالية صبللة عممات الترنية اإلسبلمية م

 ولئليانة عف ه ا السؤاؿ صي ت ميموعة مف الفرنيات:
( نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓداللة إحصائية عند مسػتو    ويويد فرؽ   -

النرنػػامد فػػي القيػػاس القنمػػي والقيػػاس النعػػدت لمهػػارة صػػياغة األسػػئمة تعػػز  لمت يػػر 
 التدريني .

( نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مسػتو    -
فػػي القيػػاس القنمػػي والقيػػاس النعػػدت لمهػػارة توييػػا األسػػئمة تعػػز  لمت يػػر النرنػػامد 

 التدريني .
( نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مسػتو    -

تعػػػز  لمت يػػػر النرنػػػامد  نعػػػدت لمهػػػارة تمقػػػي االيانػػػةاس القنمػػػي والقيػػػاس الفػػػي القيػػػ
 التدريني .

( نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مسػتو    -
في القياس القنمي والقيػاس النعػدت لمهػارات طػرح األسػئمة الصػفية ككػؿ تعػز  لمت يػر 

 النرنامد التدريني .
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وحسػاب  SPSSف صحة الفرنيات السانقة ندسػتخداـ نرنػامد التحميػؿ اإلحصػائي وتـ التأكد م
لمعينػػة  t-testالمتوسػػطات واالنحػػراؼ المعيػػارت لكػػؿ مهػػارة، ولممهػػارات ككػػؿ. وثيػػرت اختنػػار 

متأكد مػف تػأرير    لالنرنامد التدريني المقترح، ونعدنطا ة المبلحظة،  نؿ  نعد تطنيؽالمزدوية، 
 مهارات طرح األسئمة الصفية. ساب المعمماتفي اك

 ولتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ :
( نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة ٘ٓ.ٓ يويد فرؽ  و داللػة إحصػائية عنػد مسػتو  -

فػػي القيػػاس القنمػػي والقيػػاس النعػػدت لمهػػارة صػػياغة األسػػئمة تعػػز  لمت يػػر النرنػػامد 
 التدريني .

د ونعػد  لمعرفػة حيػـ تػأرير النرنػامد عمػى وحسػاب المتوسػطات  نػؿ النرنػام tاستخداـ اختنار 
 العينة ويظهر في اليدوؿ التالي :
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 (ٔيدوؿ  
( نهفرَق ثٕه متُسط درجبد معهمبد انترثٕخ اإلسالمٕخ فٓ انمٕبش انمجهٓ َانمٕبش انجعذْ tوتبئج اختجبر )

 نمٍبرح صٕبغخ األسئهخ انصفٕخ  لجم انجروبمج انتذرٔجٓ انممترح َثعذي
 انمٍااااابرح
 انرئٕسٕخ

انساااااااااهُ بد  و
انمكُوااااااااااااااخ 

 نهمٍبرح

تطجٕااااااااااك 
ثطبلاااااااااااخ 
انمالحظاااخ 

 انصفٕخ

انمتُسااااط 
 انحسبثٓ

اإلوحراف 
 انمعٕبرْ

درجاااااااااخ  لٕمخ د
 انحرٔخ

مسااااتُِ 
 انذالنخ

مرثاااااااااا  
 إٔتب
²η 

هخ
سئ

أل
 ا
غخ

ٕب
ص

ح 
بر
ٍ
م

 

تصااااااااااااااااااإ   1
األسااااااااااااااائهخ 
صٕبغخ متمىخ 
صاااااااااااااحٕحخ 

 نغُٔب

 ,39 ,000 9 315,3 33. 1115 انمجهٓ
  جٕر

 ,43 2155 انجعذْ

تااااااااااااااااااارتجط  2
األسااااااااااااااائهخ 
ثأٌاااااااااااااااذاف 
انااااااااااااااااذرش 
)معرفٕاااااااااااااخ 
مٍبرٔاااااااااااااخ, 

 َجذاوٕخ(.

 ,,6 ,022 9 41333 45. 1160 انمجهٓ
 متُسط

 ,40 2150 انجعذْ

 تتىاااااااااااااااااااُ  3
ماااه  األسااائهخ

حٕااااااااااااااااااااا  
انمساااااااتُٔبد 
انمعرفٕااااااااااااخ 
َانُجذاوٕااااااخ 

 َانمٍبرٔخ

20112 15. 1.05 انمجهٓ
5 

9 000, 9,, 
  جٕر

 ,23 2155 انجعذْ

تصاإ  ئساائهخ  4
محذدح َغٕار 

 مجٍمخ

 ,30 ,000 9 61034 34. 1130 انمجهٓ
  جٕر

 ,41 2135 انجعذْ

تصاإ  ئساائهخ  5
متتبثعاااااااااااااااخ 

 َمتسهسهخ.

 ,60 ,005 9 ,31,3 39. 1190 انمجهٓ
 متُسط

 ,41 2165 انجعذْ

تصاإ  ئساائهخ  6
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( يتنػح ويػود فػروؽ  ات داللػة احصػائية  نػيف متوسػط  دريػات ثفػراد ٔمف يػدوؿ  
العينة   نؿ النرنامد التدريني،  ونعد   لصالح القياس النعدت نالنسنة لمهػارة صػياغة االسػئمة 

( ثعمػػػى مػػػف متوسػػػط القيػػػاس القنمػػػي 0ٜٕٗالصػػػفية، حيػػػث يػػػان متوسػػػط القيػػػاس النعػػػدت   
 ، ون لؾ يقنؿ الفرض األوؿ.(0ٓ٘ٓ عند مستو   داؿ احصائيا وهو(، 0ٗ٘ٔ 

 :إلى مايمي، توصمت الناحرة الخاصة نالفرض األوؿونعد تحميؿ النتائد 
يػػانت المهػػارة األولػػى  تصػػي  ثسػػئمة متقنػػة صػػحيحة ل ويػػا( ندريػػة منخفنػػة نمتوسػػط  -ٔ

عممػػات الترنيػػة و لػػؾ فػػي التطنيػػؽ القنمػػي لنطا ػػة المبلحظػػة، وهػػ ا يرنػػت ثف م(، 0ٔ٘ٔ 
يعػػانيف مػػف نػعؼ فػػي الصػػياغة السػميمة لؤلسػػئمة الصػػفية،  -اد العينػةثفػػر  –اإلسػبلمية 

االطػػبلع عمػػى دفػػاتر التحنػػير لمتأكػػد مػػف صػػياغتهف  التأكػػد مػػف  لػػؾ مػػف خػػبلؿ وتػػـ
لؤلسئمة، ومد  مبلئمتهػا لمطػرح عمػى الطالنػات، و ػد يعػز   لػؾ إلػى ثنهػف يفتقػدف إلػى 

ي عػدف كتانػة دفتػر تحنػير  اإلعداد الييد  نؿ الشػروع فػي شػرح الػدرس، فػالنعض مػنهف
إحػػػد  فعمػػػى سػػػنيؿ المرػػػاؿ  امػػػت العػػػاـ السػػػانؽ نكػػػؿ مػػػا فيػػػا ، دوف تعػػػديبلت تػػػ كر، 

درس الريانػػة فػػي "وطرحتػػا عمػػى الطالنػػات مػػف  -يالسػػؤاؿ التػػال ةاغيصػػنالمعممػػات 
لمصػؼ السػادس: الرسػوؿ مػا ا نالنسػنة لنػا؟، وكػف يكرػرف مػف ثسػئمة مػف/ مػا  "اإلسبلـ

هو، مف تحدث لي، نيف لي ، مف تقـو ب ...،  ون لؾ تختمؼ عمػا توصػمت إليػا نتػائد 
( التػػػػي ثظهػػػػرت ثف هػػػػ   المهػػػػارة تػػػػؤد  نطريقػػػػة مرتفعػػػػة، ٕٔٔٓدراسػػػػة  العياصػػػػرة،

( الػ ت يػر  ثنػا النػد ٕٛٓٓ( و آؿ حيداف،ٕٔٔٓومتوسطة عند كؿ مف   الخروصي، 
مػػف اإلعػػداد الييػػد لؤلسػػئمة والتخطػػيط لهػػا  نػػؿ ممارسػػتها حتػػى ال تنقػػى رهينػػة االرتيػػاؿ 

( ثف ٖٕٓٓ( إ  يػػانت متوسػػطة، نينمػػا رثت  اليحيائيػػة،ٕٙٓٓوالعشػػوائية، و الكنػػدت، 
 نعؼ صياغة األسئمة كاف يعز  في دراستها إلى نعؼ اإلعداد المسنؽ.

 تػػرتنط نأهػػداؼ الػػدرس المعرفيػػة والمهاريػػة والويدانػػة( ندريػػة  يػػانت المهػػارة الرانيػػة -ٕ
( ويعز   لؾ إلى ثنا مف األمور التػي تػدرؾ المعممػة نػرورتها ٓٙ،ٔمتوسط نمتوسط  

فػػي تحنػػيرها لمػػدرس، ويػػود ثسػػئمة تقػػيس الهػػدؼ مػػف الػػدرس، وتختمػػؼ النتييػػة مػػ  
ي يػػانت فيهػػا ( التػػٕٙٓٓ(، و الكنػػدت،ٕٔٔٓ( و الخروصػػي،ٕٔٔٓنتػائد  العياصػػرة،

 نمتوسطات مرتفعة.
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يػػػانت المهػػػارة الرالرػػػة  تصػػػي  ثسػػػئمة فػػػي المسػػػتويات المختمفػػػة المعرفيػػػة والمهاريػػػة  -ٖ
(، ويري   لػؾ رنمػا إلػى ثف و ػت الحصػة، ورغنػة 0ٓ٘ٔوالويدانية( نمتوسط منخفض  

المعممػػات فػػي االنتهػػان مػػف المقػػرر الدراسػػي فػػي و تػػا، يعمهػػف يت انػػيف عػػف تنويػػ  
المسػػتويات المختمفػػةي وكػػف يكتفػػيف نأسػػئمة التػػ كر والفهػػـ، إمػػا العتمػػاد  األسػػئمة فػػي

المعممػػات عمػػى المػػنهد الدراسػػي واألسػػئمة المويػػودة فيػػا، وهػػ ا مػػا ظهػػر عنػػدما سػػألت 
الناحرػػة عػػف سػػنب عػػدـ صػػياغتهف ثسػػئمة فػػي المسػػتويات العميػػا، فنػػررف  لػػؾ نكػػونهف 

ض ثكنػػر  ػػدر مػػف المعمومػػات فػػي ممزمػػات نمػػنهد دراسػػي والتقيػػد نمػػا فيػػا، وعمػػيهف عػػر 
مػػا ثف مسػػتو  الطالنػػات غيػػر المشػػي  لصػػياغة ثسػػئمة فػػي مسػػتويات عميػػا،  الػػدرس. وات

(، التػي ٖٕٓٓوه ا كاف المنػرر الرػاني لهػف متفقػة هػ   النتييػة مػ  دراسػة  اليحيائيػة،
ثظهػػرت ثف الكريػػر مػػنهف يكتفػػي نأسػػئمة نعػػـ/ال والقصػػيرة اإليانػػة، نػػؿ مػػنهف مػػف كانػػت 

سئمة موحية ناإليانة، إ  كانت تكرر مف "ثليس كػ لؾ؟" ويكػوف مػتف السػؤاؿ هػو تصوغ ث
( التػػي ٖٕٔٓاليػواب  اتػا، وكانػت هػ   النتييػة متفقػػة مػ  دراسػة  خميفػة وثنومحفػوظ،

ثظهػرت ثف السػنب فػي صػياغة ثسػئمة فػي المسػتويات الػدنيا، ألنهػا ال تحتػاج إلػى و ػػت 
ثكرػػػػػر، كمػػػػػا تتفػػػػػؽ مػػػػػ  دراسػػػػػة طويػػػػػؿ، ورغنػػػػػة المعممػػػػػيف فػػػػػي تقػػػػػديـ معمومػػػػػات 

( التػػي نينػػت لممػػنهد دور فػػي طنيعػػة األسػػئمة المطروحػػة خاصػػة مػػف ٕٔٔٓ العياصػػرة،
( ٕٗٓٓمعممػػي الصػػفوؼ الػػدنيا مقارنػػة نمعممػػي الصػػفوؼ العميػػا، ودراسػػة  العياصػػرة،

( التي نينت ثف معظـ ثسػئمة الكتػاب المدرسػي تركػز  AL-Belushi,1996والنموشية 
ي فػػي المسػػتويات الػػدنيا، وهػػ ا مػػا الحظتػػا الناحرػػة فػػي زياراتهػػا عمػػى الميػػاؿ المعرفػػ

الصػػػػفية لممعممػػػػات، إ  يتقيػػػػدف نأسػػػػئمة الكتػػػػاب المدرسػػػػي، ونينتػػػػا كػػػػ لؾ دراسػػػػة  آؿ 
( ثف الوريقػػػة المكتونػػػة التػػػي Hussin,2006( و ٕٛٓٓ( و القرينػػػي،ٕٛٓٓحيػػػداف،

غنػػة المعمػػـ فػػي يسػػتعيف نهػػا المعمػػـ فػػي ثغمنهػػا ثسػػئمتها  ات مسػػتو  متػػدف، كػػ لؾ ر 
نماف مشػاركة ثكنػر نسػنة مػف الطػبلب، ورغنتػا فػي اختصػار الو ػت، رػـ التركيػز عمػى 

 األسئمة التي سترد في االختنار.
ويػػانت المهػػارة الرانعػػة  تصػػي  ثسػػئمة محػػددة الطمػػب وغيػػر منهمػػة( ندريػػة منخفنػػة  -ٗ

، (، ويعػػز   لػػؾ إلػػى صػػياغتهف ألسػػئمة مركنػػة تحتمػػؿ ثكرػػر مػػف يػػوابٖٓ.ٔنمتوسػػط  
نتييػػػة لػػػرغنتهف فػػػي اإلحاطػػػة نكػػػؿ يوانػػػب الػػػدرس، ونػػػل ثكنػػػر  ػػػدر مػػػف المعمومػػػات 
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لمطالنات، وعمى الرغـ مف ثف معظـ ثسئمة الدرس هػي مػف الكتػاب المدرسػي، ولكػف فػي 
ثغمب األحياف كف يحورف سػؤاؿ الكتػاب لسػؤاؿ خػاص، كمػا  كرنػا فػي األمرمػة السػانقة، 

( ٕٔٔٓراسػػػػػػػة  العياصػػػػػػػرة،وتختمػػػػػػػؼ هػػػػػػػ   النتييػػػػػػػة مػػػػػػػ  مػػػػػػػا توصػػػػػػػمت إليػػػػػػػا د
( التػػػي يػػػانت ندريػػػة مرتفعػػػة، نينمػػػا عنػػػد ٕٙٓٓ( و الكنػػػدت،ٕٔٔٓو الخروصػػػي،

 ( يانت ندرية متوسطة.ٖٕٓٓ الحنسي،
(، ثت 0ٜٓٔثما المهارة الخامسة  تصي  ثسػئمة متتانعػة ومتسمسػمة( فيػانت نمتوسػط   -٘

ى تػػ كير ثنهػػا ندريػػة متوسػػطة، ويعػػز   لػػؾ لحػػرص المعممػػات األوائػػؿ والمشػػرفات عمػػ
ف كػاف تنػوع المسػتويات  المعممات ننرورة التػدرج ناألسػئمة مػف السػهؿ إلػى الصػعب، وات
نػػعيفا، إال ثنهػػف حرصػػف عمػػى ثف يتػػدريف فػػي الػػدرس وعرنػػة مػػف األسػػهؿ لؤلصػػعب، 

 (.ٖٕٓٓ(، و الحنسي،ٕٙٓٓوهي تتفؽ م  دراسة  الكندت،
( يػػػانت منخفنػػػة والمهػػػارة السادسػػػة  تصػػػي  ثسػػػئمة فػػػي المسػػػتويات التفكيػػػر العميػػػا -ٙ

(، ويعػػػػز   لػػػػؾ، كمػػػػا ثشػػػػير سػػػػانقا، إلػػػػى ثف توظيػػػػؼ األسػػػػئمة فػػػػي 0ٔ٘ٔنمتوسػػػػط  
المسػػػتويات الػػػدنيا، مػػػف ثسػػػئمة التػػػ كر والفهػػػـ، لسػػػهولة صػػػياغتها، ورغنػػػة المعممػػػة 
ناإلحاطة نالػدرس، وصػياغة ثكنػر عػدد ممكػف  مػف األسػئمة، ولزيػادة تيػاوب الطالنػات، 

لمدرسػي، واعتقػادهف ثف ثسػئمة التفكيػر العميػا منػيعة والعتمادهف عمػى ثسػئمة الكتػاب ا
لمو ػػت واليهػػد، وخاصػػة ثف مسػػتويات الطالنػػات ال تشػػي  عمػػى  لػػؾ، تنػػا ض نػػ لؾ مػػ  
المهارة التالية:  تناسب المستويات العمرية لمطالنات( إ  مف المتو ػ  ثف تكػوف األسػئمة 

ف حرصػػف عمػػى مراعػػاة تراعػػي مسػػتوياتهف العقميػػة، وتراعػػي الطالنػػات المتميػػزات، ولكػػ
الفروؽ الفردية م  الطالنات األدنى تحصيبل نأسئمة الت كر فػي ثدنػى مسػتوياتها  ثسػئمة 
مونػػػػوعية نسػػػػيطة، ثو محػػػػددة اإليانػػػػة(، و ثمػػػػا الطالنػػػػات المتوسػػػػطات والمرتفعػػػػات 
التحصػػػيؿ فنأسػػػئمة فػػػي مسػػػتو  الفهػػػـ، رػػػـ التػػػ كر، وهػػػ   النتييػػػة تتفػػػؽ مػػػ  دراسػػػة 

 ( إ ا يانت منخفنة.ٕٙٓٓالكندت،(، و ٕٔٔٓ الخروصي،
عمى الرغـ مف نعؼ المعممػات فػي المهػارات الفرعيػة السػانقة إال ثنػا نينػت النتػائد ثف  -ٚ

المهارة السانعة  تصي  ثسئمة تناسب المستويات العمريػة المختمفػة لمطالنػات( كانػت  و 
نػد مػف (،  د يري   لؾ إلدراؾ المعممػات ثنػا ال 0ٕٓٓ يمة متوسطة نمتوسط حساني   

مراعػػػاة المرحمػػػة العمريػػػة التػػػي تدرسػػػنها، وصػػػياغة ثسػػػئمة مبلئمػػػة لمسػػػتواهف العمػػػرت 
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ف كػػػف يممػػػف لطػػػرح ثسػػػئمة التػػػ كر والفهػػػـ ثكرػػػر، وهػػػ ا يتفػػػؽ مػػػ  دراسػػػة  والعقمػػػي، وات
( ال ت يانت فيا مبلنمة األسئمة نمتوسط حساني مرتفػ ، ومنهػا ثف ٕٔٔٓ العياصرة،

 تتناسب األسئمة م  مستو  الطبلب.
 نخفنػةثف مهارة صياغة األسئمة نصورة عامة يانت  نػؿ النرنػامد التػدريني، ندريػة م -ٛ

( الػػػ ت ٕٔٔٓتختمػػؼ مػػػ  مػػا توصػػػمت إليػػا النتػػػائد فػػي دراسػػػة  العياصػػرة، (،0ٗ٘ٔ 
ومػ  دراسػة  آؿ  (، ٖٜ،ٖيانت فيا مهارة صياغة األسػئمة نمتوسػط حسػاني مرتفػ    

ارة صياغة األسػئمة عنػد معممػي الترنيػة ( التي ثشارت دراستا إلى ثف مهٕٛٓٓحيداف، 
% ألف المػػادة نطنيعتهػػا تتطمػػب األسػػئمة الوانػػحة سػػميمة ٙٙاإلسػػبلمية يػػانت ننسػػنة 

مػػػػ  دراسػػػػة  تتفػػػػؽوت ( التػػػػي يػػػػانت متوسػػػػطة،ٕٙٓٓالصػػػػياغة، ودراسػػػػة  الكنػػػػدت، 
يعػػز    ػػد ( والتػػي يػػانت منخفنػػة، ٖٕٓٓي،( و الحنسػػٖٕٓٓ الشػػناطات وآخػػروف،
، وروتػيف المسػنؽ نتييػة العتمػادهف عمػى دفػاتر التحنػير القديمػة لػؾ نػعؼ اإلعػداد 

العمؿ ال ت ثينرهف عمى  مة الحػافز والدافعيػة لصػياغة ثسػئمة سػميمة ومتقنػة ومتنوعػة 
 .المستويات، ورغنتهف لئلنتهان مف الحصة والمقرر في و تا

ونعػػد تطنيػػؽ النرنػػامد لػػوحظ التحسػػف فػػي مهػػارة صػػياغة األسػػئمة عامػػة، ومهاراتهػػا  
الفرعيػػة خاصػػة، وحػػرص المعممػػات عمػػى الصػػياغة السػػميمة المتقنػػة لمسػػؤاؿ ثرنػػان التحنػػير 
لمدرس، وثرنان طرحهف لها، وكػ لؾ فػي تنػوع مسػتويات األسػئمة، فػأدنى معممػة مػف ثفػراد عينػة 

فػي مسػتو  التركيػب، نػأف طمنػت مػف  ولػى لمزيػارة النعديػة سػؤاالالدراسة طرحت في حصتها األ 
الطالنػػات تقػػديـ حمػػوؿ لممحافظػػة عمػػى النيئػػة المدرسػػية انطبل ػػا مػػف فهمهػػف لػػدرس المحافظػػة 
عمى النيئة في الصؼ الرامف، كما كف حريصات ثف يكوف السؤاؿ محػدد الطمػب، وكػف مػف  نػؿ 

حتػػا إحػػداهف عمػػى الطالنػػات: مػػا هػػي آرػػار يصػػ ف السػػؤاؿ نػػأكرر مػػف طمػػب، كالسػػؤاؿ الػػ ت طر 
التدخيف؟ وما ثنػرار  عمػى الميتمػ ؟ وحكمػا؟ فػي درس التػدخيف لمصػؼ الحػادت عشػر، حتػى 

 ثف الطالنات سألنها هؿ يشترط ثف نييب عمى كؿ األسئمة؟.
وعمػػى الػػرغـ مػػف ثف مهػػارت ْي:  تػػرتنط نأهػػداؼ الػػدرس المعرفيػػة والمهاريػػة والويدانيػػة( 

متتانعة متسمسمة (، كانت الزالت في المتوسط، إال ثنها شهدت تحسػنا ال نػأس و تصي  ثسئمة 
 نا، مف حيث الد ة في تحنير األسئمة واإلعداد الييد  نؿ طرحها عمى الطالنات.
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ونصورة عامة يعػز  التحسػف فػي مهػارة صػياغة األسػئمة إلػى النرنػامد التػدريني المقػدـ 
في تعريػؼ المتػدرنات نمهػارات صػياغة األسػئمة الصػفية،  ألفراد العينة، إ  كاف لا الدور الكنير

عطائهف ثمرمة وا عية مف المبلحظات القنميػة لػنعض  وتدرينهف عمميا عميها،  و لؾ نوصفها، وات
ت يااح الحمػوؿ لتفػادت مرػؿ تمػؾ السػموكاألخطان التي و عف نها في الموا ؼ التعميميػة، رػـ ا تػر 

التػػػدريني الت مػػػب عمػػػى هػػػ    ، كمػػػا حػػاوؿ النرنػػػامدالخاطئػػة المنتشػػػرة ثرنػػػان صػػػياغة األسػػػئمة
ات الخاطئة، وكاف لمزيارة الميدانية ثرر كنير في مبلحظػة معممػات  وات خنػرة فػي طػرح يالسموك

األسئمة الصفية، وتقييـ ثدان المعممتػيف المتعػاونتيف، وتتفػؽ هػ   النتييػة مػ  مػا توصػمت إليػة 
مة نعػد تطنيػؽ النرنػامد التػدريني، ثف المعممػيف الدراسات اآلتية في تحسف مهارة صياغة األسػئ

ثصػػػػنحوا يطرحػػػػوف ثسػػػػئمة فػػػػي مسػػػػتويات ثعمػػػػى، مػػػػ  رفػػػػ  مسػػػػتو  مشػػػػاركة طبلنهػػػػـ:   
ي ثوليفيػػػػػػػػػػػرا ٕٔٔٓي صػػػػػػػػػػػنرت،ٕٔٔٓي التميمػػػػػػػػػػػي،ٕٕٔٓي العنػػػػػػػػػػػدلي، ٖٕٔٓاألمػػػػػػػػػػػاـ،

Oliveira,2010 ي يػػػػييفGegen,2006،ي ثوتػػػػو وشػػػػؾ ٕ٘ٓٓي نػػػػدرOtto & 
Schuck,1983 .) 

سػػاب معممػػات الترنيػػة اإلسػػبلمية ـ األرػػر لمنرنػػامد التػػدريني فػػي اكى حيػػولمتعػػرؼ عمػػ
   لمهارة صياغة األسئمة الصفية، فدنا تـ استخداـ مرن  إيتا إليياد حيـ األرر:

 + دح(²/  ت ²:  ت(²ηإيتا   مرن   
 ثت  ترني  داللة ت /  ترني  داللة ت + درية الحرية(

 (ٜ+  ² 0ٜٚٚٛٔ/   ²   0ٜٚٚٛٔحيـ ثرر النرنامد عمى المهارة األولى = 
                                           =ٙ٘ ،ٖٕ٘  /ٖٕ٘0ٙ٘+ٜ) 
                                           =ٓ0ٜٚ 

، ( وهػي  يمػة كنيػرة، ٜٚنم  حيـ تػأرير النرنػامد التػدريني فػي المبلحظػة النعديػة    
 -0ٕٓٓ( وهػي: النػعيؼ  Cohen,1992,98سب  يـ حيـ األرػر التػي حػددها كػوهيف  نح

 فما فوؽ(. – ٓٛ.ٓ( والكنير   0ٜٚٓ -0ٕٔٓفأ ؿ( والمتوسط   
   إفونالريوع إلى ه   القػيـ نيػد ثف حيػـ األرػر لمنرنػامد التػدريني كػاف كنيػرا، حيػث 

%( مػػف التنػػايف الكمػػي لممت يػػر التػػان   مهػػارة صػػياغة األسػػئمة( يريػػ  إلػػى تػػأرير المت يػػر ٜٚ
 المستقؿ  النرنامد التدريني المقترح(.
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ويعػػز  هػػ ا إلػػى حػػرص المعممػػات عمػػى حنػػور األيػػاـ التدرينيػػة، وتطنيػػؽ األنشػػطة 
التعاوني والتطنيػؽ العممػي المصاحنة لمنرنامد التدريني، واألساليب المتنعة في التدريب كالتعمـ 

( التػػي ٕٗٓٓالمػػ يف كانػػا لهمػػا دور فػػي اسػػتيعانهف لممهػػارة، وهػػ ا يتفػػؽ مػػ  دراسػػة   عرنػػي،
ثسػموب  اسػتخدـ فيػا إ نينت ثف ألسموب التدريب المستخدـ دورا في نياح النرنػامد التػدريني، 

عمػػى تنويػػ  التػػدريس المصػػ ر. ولقػػد لػػوحظ فػػي ثرنػػان متانعػػة ثرػػر التػػدريب حػػرص المعممػػات 
اتفػؽ  لػؾ مػ  دراسػة   و مستويات األسئمة المطروحة، وتحديد السؤاؿ، وتفاعمهف م  المدرنػة، 

( التي كػاف فيهػا لمشػاركة الناحػث شخصػيا فػي عمميػة التػدريب، ثهميػة كنيػرة فػي ٕٗٓٓعمي،
 مهـ نالمحتو  التدريني واألنشطة.تحفيز المتدرنيف، واهتما

 : فروض النحث وال ت ينص عمىمف  ولتحقؽ مف صحة الفرض الراني
( نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مسػتو    -

فػػي القيػػاس القنمػػي والقيػػاس النعػػدت لمهػػارة توييػػا األسػػئمة ي عػػز  لمت يػػر النرنػػامد 
 التدريني .
نػامد عمػى العينػة والمتوسطات  نؿ النرنامد ونعد  لمعرفة حيـ تػأرير النر  tتـ استخداـ اختنار 

 ويظهر في اليدوؿ التالي :
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 (2جذَل )
( نهفرَق ثٕه متُسط درجبد معهمبد انترثٕخ اإلسالمٕخ فٓ انمٕبش انمجهٓ َانمٕبش tوتبئج اختجبر )

 انجعذْ نمٍبرح تُجًٕ األسئهخ لجم انجروبمج انتذرٔجٓ انممترح َثعذي

انمٍبرح 

 انرئٕسٕخ

انسهُ بد  و

انمكُوخ 

 نهمٍبرح

تطجٕك 

ثطبلخ 

انمالحظخ 

 انصفٕخ

انمتُسط 

 انحسبثٓ

اإلوحراف 

 انمعٕبرْ

درجخ  لٕمخ د

 انحرٔخ

مستُِ 

 انذالنخ

مرث  

 إٔتب

²η 

هخ
سئ

أل
 ا
ًٕ
ج
ُ
 ت
رح

ٍب
م

 

تىُ  مه  1

ئسبنٕت 

تُزٔ  

األسئهخ 

ثٕه 

 انطبنجبد .

 ,,, ,000 9 ,5154 .24 1135 انمجهٓ

 متُسط

 ,45 2140 انجعذْ

تهمٓ  2

انسؤال 

ثصُرح 

شٕمخ 

 َمثٕرح.

 ,45 ,004 9 313,3 .65 1140 انمجهٓ

 متُسط

 ,39 2140 انجعذْ

تىتظر  3

زمىب مه 

(3-5  )

ثُاوٓ ثعذ 

طرح 

 انسؤال.

 ,10 ,322 9 11043 .66 2165 انمجهٓ

 ضعٕف

 ,21 2190 انجعذْ

تشج   4

انطبنجبد 

عهّ 

 انمشبر خ.

 ,63 ,002 9 41392 .42 11,5 انمجهٓ

 متُسط
 ,40 2150 انجعذْ

تتجىت  5

تكرار 

طرح 

 األسئهخ.

 

 ,93 ,000 9 111699 .39 1140 انمجهٓ

  جٕر

 ,43 2145 انجعذْ

تُازن ثٕه  6

ئوُا  

 األسئهخ.

 ,90 ,000 9 91222 .25 1120 انمجهٓ

  جٕر
 ,41 2165 انجعذْ

 0193 ,000 9 111,03 ,14 1162 انمجهٓ انمٍبرح  كم

  جٕر
 ,19 2155 انجعذْ
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( ثف هناؾ فرو ػا دالػة احصػائيا نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة ٖيتنح مف يدوؿ  
 نػػؿ النرنػػامد التػػدريني ونعػػد النرنػػامد التػػدريني، لصػػالح التطنيػػؽ النعػػدت. ويشػػير إلػػى  لػػؾ 

(، ثعمػػػى مػػػف ٘٘،ٕالتػػػدريني  المتوسػػػط الحسػػػاني فػػػي مهػػػارة توييػػػا األسػػػئمة نعػػػد النرنػػػامد 
(، وتشػير النتييػة ثف معممػات 0ٕٙٔ اتهػا  نػؿ النرنػامد التػدريني  المتوسط الحساني لممهػارة 

الترنيػػػة اإلسػػػبلمية اكتسػػػنف المهػػػارة ندريػػػة عاليػػػة ننػػػان عمػػػى معػػػايير الحكػػػـ عمػػػى المتوسػػػط 
كمػا  – ٖ ػانوس الحساني التي اتفؽ عميها م  ثستا  في القياس والتقويـ مػف يامعػة السػمطاف

( ويقنؿ نػ لؾ الفػرض 0ٓ٘ٓوه   النتيية دالة عند مستو    -ثشرنا إلى  لؾ في الفصؿ الران 
( نػػيف متوسػػط دريػػات ثفػػراد 0ٓ٘ٓالرػػاني نأنػػا يويػػد فػػرؽ  و داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو   

العينػػػة فػػػي القيػػػاس القنمػػػي والقيػػػاس النعػػػدت لمهػػػارة توييػػػا األسػػػئمة تعػػػز  لمت يػػػر النرنػػػامد 
 لتدريني .ا

ونالنظر إلى اليدوؿ السانؽ، فدف الناحرة توصمت إلى ثف مف ثسناب نػعؼ هػ   المهػارة لػد  
 المعممات  نؿ النرنامد التدريني، وخاصة في نعض مهاراتها الفرعية اآلتي:

(، منخفنػة 0ٖ٘ٔيانت المهارة األولػى:  تنػوع مػف ثسػاليب توزيػ  األسػئمة( نمتوسػط    -ٔ
كػػف يعتمػػدف فػػي سػػير الحصػػة عمػػى الطالنػػات األكرػػر مشػػاركة،  الدريػػة، يعػػز  إلػػى ثنهػػف

ونالتػػالي فكػػف هػػف يفػػزف ننصػػيب األسػػد مػػف األسػػئمة المطروحػػة، وثشػػرنا سػػانقا إلػػى ثف 
نعنهف ثستخدـ السؤاؿ لننط الصػؼ، نطػرح سػؤاؿ عمػى غيػر المنتنهػات مػف الطالنػات، 

ط لمصػؼ الدراسػي، كما وثف الناحرػة الحظػت ارنتػيف مػنهف و ػد وظفػف السػؤاؿ كعامػؿ نػن
وشعرت الناحرػة نػأف األسػئمة المطروحػة فػي تمػؾ المحظػة تتصػن  نصػن ة العقػاب لمطالنػة 
نتيية لعدـ تركيزها في الحصة، خاصػة وثف إحػداهف سػئمت عمػى حػيف غفمػة مػف الطالنػة 

( التػػي يػػانت ٕٔٔٓ(، ويختمػػؼ مػػ   الخروصػػي،ٕٙٓٓوهػػ ا يتفػػؽ مػػ  دراسػػة  الكنػػدت،
( فػػي نتائيهػػا ثف المعمػػـ يتينػػب اسػػػتخداـ ٕٔٔٓالعياصػػرة  ، و دراسػػةندريػػة متوسػػطة

( الػػ ت يػػر  ثف المعممػػيف يمتزمػػوف ٕٛٓٓاألسػػئمة كعقػػاب لمطػػبلب، ودراسػػة  آؿ حيػػداف،
 .نتوييا األسئمة نعدالة نيف الطبلب

(ي ثت ندريػػػة 0ٗٓٔومهػػػارة   تمقػػػي السػػػؤاؿ نصػػػورة شػػػيقة ومريػػػرة( يػػػانت نمتوسػػػط   -ٕ
سػػي الػػ يف كانػػت المعممػػات يعػػانيف منػػا لبلنتهػػان مػػف منخفنػػة، ويريػػ   لػػؾ لمنػػ ط النف

                                                           
2
 أستاذ مشارك بقسم علم النفس، كلية التربية في جامعة السلطان قابوس.الدكتور علي محمد إبراهيم،  
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المقرر في و تا، فأرر عمى طريقة طرحهف لؤلسئمة الصفية، فكف يطػرحف السػؤاؿ نطريقػة 
روتينية، خالية مف التشويؽ، و د يكوف  لؾ نسنب حنور الناحرة نهاية اليػـو الدراسػي، 

المخصػص لمػدرس، دوف  و د ثنهكهف العمؿ المدرسي. وكػاف الهػدؼ االنتهػان مػف الو ػت
التركيػػز عمػػى الطالنػػات وشػػد انتنػػاههف نطػػرؽ تػػدريس يا نػػة ثو ثسػػئمة مريػػرة، ثو حتػػى 

( التػػػي ٖٕٓٓ( و الحنسػػػي،ٕٙٓٓنأسػػػموب الطػػػرح، ويختمػػػؼ هػػػ ا مػػػ  دراسػػػة  الكنػػػدت،
( التي يػانت عاليػة فػي مسػتو  الصػوت الوانػح، ٕٔٔٓيانت متوسطة، و الخروصي،
 ومتوسطة في مستو  الننرات.

رػواني نعػد طػرح السػؤاؿ( فمرتفعػة  نػؿ النرنػامد التػدريني،  ٘-ٖما مهػارة  تنتظػر زمنػا  ث -ٖ
ونعد ، وفي ه ا تنا ض م  رغنتهف نالتقيد نو ت الحصة، واالنتهػان مػف المقػرر، تو عػت 
الناحرة ثنهف سيهممف و ت االنتظار، وستزداد سرعة وتيػرة طػرح األسػئمة. ونسػؤالهف: مػا 

نعػػد طػػػرح السػػؤاؿ و نػػؿ التعقيػػػب عمػػى اليػػواب؟ ، كانػػػت ردود السػػنب فػػي تو فػػػؾ نرهػػة 
ثفعالهف واحدة، وهي استنكار سؤاؿ الناحرة!، فمف النديهي لد  المعمػـ التو ػؼ نعػد طػرح 
السؤاؿ لو تي حتى يختػار الطالػب ثو ليػر  مػد  اسػتيانة الطػبلب، ثو لتسػتوعب الطالنػة 

اد العينػة مػا يخػالؼ رثيهػف إال معممػة السؤاؿ ييدا  نؿ اإليانػة، لػـ تشػهد الناحرػة مػف ثفػر 
طرحت فػي حصػتها األولػى  نػؿ النرنػامد التػدريني، فػي درس مظػاهر  ػدرة اي تعػالى فػي 
الننات لمصؼ السادس خبلؿ العشر د ائؽ األولى مف الحصة، ربلرة عشر سؤاؿ، السػؤاؿ 

دراسػػة تمػو اآلخػػر دوف تعقيػػب مناسػػب عػػف إيانػػات الطالنػػات. واختمفػػت هػػ   النتييػػة مػػ  
( التػي ثشػارت إلػى ثف هنػاؾ عبل ػة ارتناطيػة موينػة دالػة نػيف ٖٕٔٓ خميفة وثنومحفوظ،

القدرة التصنيفية ألنواع األسئمة مف يهة، وزمػف االنتظػار المسػت رؽ فػي توييػا األسػئمة 
،  -عينػة الدراسػة-مف يهة ثخر ، تر  الناحرة في  لؾ ثف زمف االنتظار عند المعممػات 

، ثت ثنهف لـ يقمف ندعداد ثسئمة ييدة، وتحديد زمػف طػرح كػؿ سػؤاؿ،  لـ يكف مخططا  لا
نمػا مػا  فيكوف ن لؾ التحنير واإلعػداد المسػنؽ سػننا فػي الحػرص عمػى و ػت االنتظػار، وات
تعػػودف عميػػا مػػف انتظػػار زمػػف نعػػد طػػرح السػػؤاؿ، وتختمػػؼ النتييػػة مػػ  دراسػػة  المػػزاـ 

( المتػػيف يانتػػا منخفنػػة، ٖٕٓٓ(، و الحنسػػي،ٕٙٓٓ(، و  الكنػػدت،ٕٕٔٓوالقحطػػاني،
 ( التي يانت متوسطة .ٕٔٔٓودراسة  العياصرة،
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(، ثت ندريػػة ٘ٚ،ٔويػػانت المهػػارة الرانعػػة  تشػػي  الطالنػػات عمػػى المشػػاركة( نمتوسػػط   -ٗ
متوسطة، كما سنقت اإلشارة ثف عامؿ الو ت فػي الحصػة، وحػرص المعممػات عمػى التقيػد 

ثرنػان توزيػ  األسػئمة، ويهممػف األخريػات،   نا، يعمهف يكتفػيف نالطالنػات األكرػر مشػاركة
ولػػػـ يمقػػػى السػػػؤاؿ نحمػػػاس وانػػػح، إ  كػػػاف االهتمػػػاـ نتزويػػػد الطالنػػػة نػػػأكنر  ػػػدر مػػػف 
المعمومػػات عػػف الػػدرس، مػػ  الشػػرح واالسػػهاب فػػي  لػػؾ، ولػػـ تشػػهد الناحرػػة حالػػة لسػػؤاؿ 

سػػئمة طالنػػة لممعممػػة، و ػػد يعػػز   لػػؾ إلػػى ثف المعممػػة ال تشػػي  الطالنػػات عمػػى طػػرح األ
عميها، خوفا مف نياع و ت الحصة، ثو منعا لتق  فػي موا ػؼ محريػة، ثو ألف الطالنػات 
لػػـ يتعػػودف طػػرح األسػػئمة عمػػى المعممػػات ثو زمػػيبلتهف،  وتتفػػؽ نػػ لؾ مػػ  دراسػػة  خميفػػة 

(، AL-Belushi,1996( والنموشػػية  Hussin,2006( وحسػػيف  ٖٕٔٓوانومحفػػوظ،
لممشػاركة ناإليانػة ثو لمسػؤاؿ، خوفػا مػف إنػاعة في عدـ إتاحػة الفرصػة ليميػ  الطػبلب 
( المتػيف نينتػا Oliveira,2010(، ثولفيػرا  ٕٔٔٓالو ت، وتختمؼ م  دراسػة  العياصػرة،

ثف ثسئمة المعمـ كانت ثكرر تحفيػزا لمشػاركة نسػنة ثكنػر مػف الطػبلب، كمػا ثتاحػت الفػرص 
 .المتساوية لممشاركة في اإليانة

(، ثت منخفنػػػة 0ٗٓٔح األسػػػئمة( فيػػػانت نمتوسػػػط   ثمػػػا مهػػػارة:   تتينػػػب تكػػػرار طػػػر  -٘
نحسػػب معيػػار الحكػػـ عمػػى المتوسػػط، و ػػد يكػػوف لتػػدف مسػػتو  التحصػػيؿ الدراسػػي لػػد  
الطالنػػات هػػو السػػنب فػػي إعػػادة المعممػػات لؤلسػػئمة نالصػػياغة نفسػػها، اعتقػػادا مػػنهف ثف 

الطالنػات الطالنات سيسػتوعنف السػؤاؿ كممػا تكػرر ثكرػر، ممػا ثكسػب الحصػة رتانػة ويعػؿ 
ينصػػرفف لمحػػديث اليػػانني، وعػػدـ معرفػػة المعممػػات نطريقػػة سػػنر األسػػئمة المحػػوؿ، وهػػي 

( الػػ ت ٕٛٓٓ(، وتختمػػؼ مػػ  دراسػػة آؿ حيػػداف،ٕٙٓٓنػػ لؾ تتفػػؽ مػػ  دراسػػة  الكنػػدت،
 يانت ندرية متوسطة في المونوع.

ني كانػػت ث ػػؿ المهػػارات الفرعيػػة السادسػػة:   تػػوازف نػػيف ثنػػواع األسػػئمة(، نمتوسػػط حسػػا -ٙ
(، حيػػث ثف المعممػػات ركػػز فيهػػا عمػػى األسػػئمة الم مقػػة ومحػػدودة اإليانػػة، وفػػي 0ٕٓٔ 

المسػػتويات المعرفيػػة الػػدنيا فقػػط، كمػػا ثشػػرنا سػػانقا، ثف ثسػػئمة التػػ كر والفهػػـ كانػػت هػػي 
المتحكمة نالمو ؼ التعميمي، و د نم  عدد األسئمة المطروحة في إحػد  الحصػص لػدرس 

شر سؤاال خبلؿ ثرنعيف د يقة فقط مػف و ػت الحصػة، كمهػا الرفؽ لمصؼ الخامس ثرنعة ع
فػػي مسػػتو  التػػ كر، وكػػررت ألكرػػر مػػف مػػرة نػػ ات الصػػياغة، وكػػادت األسػػئمة التػػي فػػي 
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(، ثف ثكرػر ٖٕٓٓالمستو  المهارت ثف تكوف معدومة، متفقة ن لؾ مػ  دراسػة  الحنسػي،
عنػدما سػألت الناحرػة األسئمة تصاغ في الميػاؿ المعرفػي ثكرػر مػف المهػارت والويػداني، و 

المعممات: لما ا ال تص ف ثسػئمة تقػيس المسػتو  المهػارت؟ ثيػنف ثنهػا ال تويػد فػي دليػؿ 
المعمـ إال نادرا، مما دؿ عمى ثنهف يعتمدف كريػرا عمػى دليػؿ المعمػـ فػي التحنػير المسػنؽ 

ي لؤلسػئمة الصػػفية، واسػػتنتيت الناحرػػة  ثف لممنػػاهد الدراسػػية وألدلػػة المعمػػـ ثينػػا دور فػػ
نػػػعؼ مهػػػارات طػػػرح األسػػػئمة الصػػػفية، ومنهػػػا توييػػػا السػػػؤاؿ، وهػػػ ا يتفػػػؽ مػػػ  دراسػػػة 

( و آؿ  AL-Belushi,1996( و النموشػػػػية ٕٗٓٓ(، و العياصػػػػرة،ٕٔٔٓ العياصػػػػرة،
( نػأف لمكتػاب المدرسػي دور فػي Hussin,2006( و ٕٛٓٓ( و القرينػي،ٕٛٓٓحيداف،

ي ٖٕٔٓي خميفػة وثنومحفػوظ،ٖٕٔٓنوعية السػؤاؿ المطػروح، واتفقػت مػ  دراسػة  اإلمػاـ،
ي ٕٔٔٓي التميمػػػػػي،ٕٔٔٓي الخروصػػػػػي،ٕٔٔٓي العياصػػػػػرة،ٕٕٔٓالمػػػػػزاـ والقحطػػػػػاني،

ي ٕٛٓٓي آؿ حيػػػػػداف،ٕٛٓٓي السػػػػػالمي، Oliveira,2010ي ثوليفيػػػػػرا ٕٔٔٓصػػػػػنرت،
شػػػػػػػػػػػػػناطات ي الٖٕٓٓ، الحنسػػػػػػػػػػػػػي،ٕٙٓٓي الكنػػػػػػػػػػػػػدت،Hussin,2006حسػػػػػػػػػػػػػيف 
 & Ottoشػػػػػؾ ي ثوتػػػػػو و AL-Belushi,1996ي النموشػػػػػية ٖٕٓٓوآخػػػػػروف،

Schuck,1983 ) فػػي ثف مسػػتو  التػػ كر هػػو ثكرػػر المسػػتويات المعرفيػػة اسػػتخداما مػػف
 نػػؿ المعممػػيف، ويميػػا مسػػتو  الفهػػـ، وثف ثكرػػر األسػػئمة اسػػتخداما هػػي األسػػئمة الم مقػػة 
محػػدودة اإليانػػة، وث مهػػا اسػػتخداما المسػػتويات العميػػا مػػف ثسػػئمة فػػي مسػػتويات التحميػػؿ 

ألسئمة المفتوحة، فتحتؿ ن لؾ ثسئمة المستويات الدنيا النصػاب األكنػر والتركيب والتقويـ وا
% مػػف األسػػئمة التػػي ٘ٛ( نػػأف ٕٛٓٓمػػف الحصػػة، و ػػد ثكػػدت نتييػػة دراسػػة  السػػالمي،

 تطرح في الصؼ تصنؼ في المستويات الدنيا.
(، يري   لؾ إلى عػدـ 0ٕٙٔنمتوسط   ،المستو  متوسطةونشكؿ عاـ كانت ه   المهارة 

تدرنا المعممات عمى ه   المهارات في نرامد إعداد المعمميف سوان فػي كميػات الترنيػة ثو ثرنػان 
الخدمة في مراكز التدريب، و د يكوف لتقارب خصائص المعممػات المهنيػة واألكاديميػة دور فػي 

الدراسػػػات كػػػونهف يعػػػانيف مػػػف نػػػعؼ فػػػي  ات المهػػػارات، فػػػأفراد العينػػػة مػػػف مخريػػػات كميػػػة 
اإلسبلمية والم ػة العرنيػة فػي دنػي، ماعػدا معممتػيف مػف األردف ال تتػوافراف عمػى مؤهػؿ ترنػوت، 
ألنهػػف مػػف مخريػػات ثصػػوؿ الػػديف والفقػػا، فكػػاف  لػػؾ عػػامبل مهمػػا فػػي نػػعؼ المعممػػات فػػي 
مهػػارات طػػرح األسػػمة الصػػفية، ومػػف نػػمنها مهػػارة توييػػا األسػػئمة، وهػػ ا يختمػػؼ مػػ  دراسػػة 
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( التي نينت ثنا ال تويد فروؽ دالة احصائيا فػي مهػارات األسػئمة الصػفية، ٕٔٔٓ الخروصي،
ومنها توييا األسئمة، يعز  لممؤهؿ العممي، وتر  الناحرة ثف السنب في عػدـ اتفا هػا مػ  هػ   
الدراسة،  د يعود لكوف الدراسػة طنقػت عمػى فئػة مػف المعممػيف والمعممػات مػف خرييػي يامعػة 

الترنيػػة نالسػػمطنة، ورنمػػا يريػػ   لػػؾ إلػػى ثنهػػـ مػػروا ننػػرامد إعػػداد  السػػمطاف  ػػانوس، وكميػػات
اشتممت عمى نعض ه   المهارات التدريسية، ومنها مهارات األسئمة الصفية كيزن منها، نينمػا 
عينػػة الدراسػػة هنػػا تصػػادؼ ثف معظمهػػا مػػف مخريػػات كميػػة الدراسػػات نػػدني، ورنمػػا لػػـ يتػػدرنف 

 عمى ه   المهارات مف  نؿ.
نيؽ النرنامد التدريني لوحظ تحسف في مهارة توييػا السػؤاؿ، ومهاراتهػا الفرعيػة، ونعد تط

( 0ٕٓٔخاصػة فػػي مهػػارة  تػػوازف نػػيف ثنػػواع األسػئمة (، التػػي ارتفػػ  متوسػػطها الحسػػاني مػػف  
( نعد النرنامد التدريني، وهػ ا يعػز  إلػى النرنػامد التػدريني ٘ٙ،ٕ نؿ النرنامد التدريني، إلى  

ثنشطة عممية تطنيقية، وثمرمة لخنرة المدرنة في مياؿ التدريس، لمهػارة توييػا وما احتوا  مف 
السؤاؿ لمطالنات، كما ويعز  إلى المحفزات التي حاولت الناحرػة ثف تنرهػا فػي نفػوس المعممػات 
المتدرنات، وخاصة ثف ثغمنهف كف يشعرف نالنػ ط النفسػي، والػروتيف اليػومي الػ ت ثرػر عمػى 

تػػػالي عػػػدـ االهتمػػػاـ ندنمػػػان  واتهػػػف مهنيػػػا وعمميػػػا، كػػػ لؾ لؤلسػػػاليب مسػػػتو  تدريسػػػهف، ونال
التدرينية التي وظفتها الناحرة ثرنان التدريب، كاأللعاب التدرينية التي كاف لها الػدور فػي يػ ب 

 المتدرنات وتشويقهف لممعمومات المعرونة. 
تعػاني مػف سػرعة  و د ظهر  لؾ في الزيارات النعدية لممعممات، فالمعممة  اتهػا التػي كانػت

وتيرة األسئمة، ننهتها الناحرة لو ت االنتظػار، وثهميتػا فػي اسػتيعاب الطالنػة لمسػؤاؿ، ونالتػالي 
عمؽ اإليانػة، والحظػت الناحرػة فػي زيارتهػا األولػى تحسػف ال نػأس نػا، إ  اسػتخدمت الناحرػة 

رحػت إحػد  الساعة لتو يت الزمف، وتػدويف األسػئمة المطروحػة، وخػبلؿ الرنػ  سػاعة األولػى ط
 عشر سؤاال مف درس رواب العمؿ الصالح لمصؼ السادس كانت كاآلتي:

 مف تقرث الحديث؟ -
 مف هو راوت الحديث؟ -
 ما ا تعرفيف عف راوت الحديث؟ -
 ما هو العمؿ الصالح؟ -
 ما الشروط ليكوف العمؿ صالحا؟ -
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 اعطيني ثمرمة عمى العمؿ الصالح؟ -
 ماهي النية؟ -
 في الحديث؟ ما مفهـو الخشية مف اي كما وردت -
 متى ينكي اإلنساف مف خشية اي؟ -
 مف هو اليندت هنا؟ -
 لما ا عمما يعتنر مف األعماؿ الصالحة؟ -

كانت هي التي تييب عف معظـ ثسئمتها ، وال تتح الفرصة لمطالنات، رػـ ثشػارت إليهػا 
 الناحرة، ثف انتنهي لو ت االنتظار، فقممت وتيرتها في الد ائؽ التالية لمحصة.

( الػ ت كػاف النرنػامد التػدريني المقتػرح سػننا ٜٜٚٔ لؾ مػ  دراسػة  مرسػي،متفقة نػ 
سػؤاال، وكانػت  ٕٕفي ارتفػاع عػدد األسػئمة المطروحػة عمػى الطػبلب فػي الميموعػة التيرينيػة 

سػػاب معممػػات حيػػـ ثرػػر النرنػػامد التػػدريني فػػي اكاألسػػئمة تتسػػـ نػػالعمؽ ثكرػػر، ولمتعػػرؼ عمػػى 
 ألسئمة تـ استخداـ الترنية اإلسبلمية مهارة توييا ا

 (ٜ+  ²η)   =ٔٔ0ٚٓٛ ²  /ٔٔ0ٚٓٛ  ²إيتا   مرن  
                    =ٖٔٚ0ٓٚٚ    /ٖٔٚ0ٓٚٚ  +ٜ) 
                   =ٜٖ، 

( وهػػػي: Cohen,1992,98ونػػػالريوع إلػػػى  ػػػيـ حيػػػـ األرػػػر التػػػي حػػػددها كػػػوهيف  
 فما فوؽ(. – ٓٛ.ٓ( والكنير   0ٜٚٓ -0ٕٔٓفأ ؿ( والمتوسط    -0ٕٓٓالنعيؼ  

%( مػف التنػايف الكمػي ٖٜنيد ثف حيـ األرر لمنرنامد التدريني كاف كنيرا، حيػث ثف   
لممت يػػر التػػان   مهػػارة توييػػا األسػػئمة( يريػػ  إلػػى تػػأرير المت يػػر المسػػتقؿ  النرنػػامد التػػدريني 

 المقترح(.
إلػػى حػػرص المعممػػات المتػػدرنات عمػػى تطنيػػؽ األنشػػطة  هػػ ا، كمػػا ثشػػرنا سػػانقا، ويعػػز 

، وتوييػػػا األسػػػئمة خاصػػػة. كمػػػا ويريػػػ  إلػػػى األسػػػاليب التدرينيػػػة العمميػػػة فػػػي المهػػػارات ككػػػؿ
المتنوعػػة لمنرنػػامد التػػدريني، وكسػػر حػػايز المػػدرب والمتػػدرب، ممػػا ثتػػاح الفرصػػة لممعممػػات 

سػػانهف لهػػ   المهػػارات، والتػػدرب عميهػػا فػػي يػػة عػػف كيفيػػة اكفرصػػة لمسػػؤاؿ نأريحالمتػػدرنات ال
 المو ؼ الصفي.

 :مف فروض النحث ال ت ينص عمى ولتحقؽ مف صحة الفرض الرالث
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( نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓ يويد فرؽ  و داللػة إحصػائية عنػد مسػتو  -
تعػػز  لمت يػػر فػػي القيػػاس القنمػػي والقيػػاس النعػػدت لمهػػارة تمقػػي إيانػػات المتعممػػات 

 النرنامد التدريني .
والمتوسػطات  نػؿ النرنػامد ونعػد  لمعرفػة حيػـ تػأرير النرنػامد عمػى  tتـ استخداـ اختنػار 

 العينة ويظهر في اليدوؿ التالي :
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 (3جذَل )
( نهفرَق ثٕه متُسط درجبد معهمبد انترثٕخ اإلسالمٕخ فٓ انمٕبش انمجهٓ َانمٕبش انجعذْ tوتبئج اختجبر )

 نمٍبرح تهمٓ إجبثبد انمتعهمبد  لجم انجروبمج انتذرٔجٓ انممترح َثعذي

انمٍااابرح 

 انرئٕسٕخ

انسهُ بد انمكُوخ  و

 نهمٍبرح

تطجٕاااااااك 

ثطبلاااااااااخ 

انمالحظخ 

 انصفٕخ

انمتُسط 

 انحسبثٓ

اإلوحراف 

 انمعٕبرْ

درجااااخ  لٕمخ د

 انحرٔخ

مساااتُِ 

 انذالنخ

مرثاااااااااا  

 إٔتب

²η 

ثخ
جب

إل
 ا
ٓ
هم
 ت
رح

ٍب
م

 

زمىااب مااه  تىتتىظاار 1

( ثااُاوٓ ثعااذ 3-5)

 إجبثخ انطبنجخ.

 ,22 ,140 9 11616 .62 2150 انمجهٓ 

 متُسط
 ,25 2130 انجعذْ

تتجىااااااات تكااااااارار  2

 إجبثبد انطبنجبد.

 ,33 ,000 9 61,03 .31 1140 انمجهٓ

  جٕر

 ,45 2140 انجعذْ

تعاااااااسز اإلجبثااااااااخ  3

انصحٕحخ ثأسبنٕت 

 متىُعخ.

 ,1, ,001 9 41,43 .,4 1135 انمجهٓ

 متُسط
 ,,4 2.35 انجعذْ

تصاااُة اإلجبثااابد  4

 انخبطئخ.

 ,1 ,343 9 11000 .36 1195 انمجهٓ

 ضعٕف
 ,,4 2115 انجعذْ

تشاااجٕ  انطبنجااابد  5

 عهّ اإلجبثخ .

 ,29 ,,03 9 11922 .61 1190 انمجهٓ

 متُسط
 ,34 2130 انجعذْ

تطاارح مسٔااذا ماااه  6

نتُساااإ   األساااائهخ

 إجبثخ انطبنجخ .

 ,33 ,000 9 61,36 .41 1135 انمجهٓ

  جٕر

 ,23 2145 انجعذْ

تساااااااااااااااااااااااااااتعٕه  ,

ثبإلٔحاااابغاد غٕاااار 

انهفظٕااااخ نتشااااجٕ  

انطبنجااااااااخ عهااااااااّ 

االساااااااااااااااااااااتمرار 

 ثبنجُاة .

 ,45 ,023 9 21,39 .,4 1135 انمجهٓ

 متُسط

 ,,4 1135 انجعذْ

 01,3 ,000 9 51,05 ,30 1163 انمجهٓ انمٍبرح  كم

 متُسط
 ,13 2132 انجعذْ

 
( إلػى ثف هنػاؾ فر ػا  ا داللػة إحصػائية نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة  نػؿ ٗويشير يدوؿ  

(، ومتوسػط دريػاتهـ نعػد النرنػامد التػدريني فػي مهػارة تمقػي إيانػات 0ٙٛٔالنرنامد التدريني  
ة لنيػاح النرنػامد التػدريني فػي هػ   النتييػ(، لصالح التطنيؽ النعدت، تعز  0ٖٕٕالمتعممات  
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يويػػد فػػرؽ  و سػػاب معممػػات الترنيػػة اإلسػػبلمية هػػ   المهػػارة، ونػػ لؾ يقنػػؿ الفػػرض الرالػػث: اك
( نػػيف متوسػػط دريػػات ثفػػراد العينػػة فػػي القيػػاس القنمػػي 0ٓ٘ٓداللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو   

 النرنامد التدريني .والقياس النعدت لمهارة تمقي إيانات المتعممات تعز  لمت ير 
 ونالنظر لمنتائد السانقة في اليدوؿ، استنتيت الناحرة اآلتي:

رواني نعػد إيانػة الطالنػة( مرتفعػة  نػؿ النرنػامد التػدريني  ٘-ٖكانت مهارة   تنتظر زمنا  -1
(، عػزت الناحرػة  لػؾ إلػى ثنػا 0ٕٛٓ(، ونعد  نمتوسػط حسػاني  0ٕ٘ٓنمتوسط حساني  

تاحػة الفرصػة مف النديهي ثف يتو فف نرهػ ة لبلسػتماع إلػى يػواب الطالنػة  نػؿ التعقيػب، وات
دارة  لمطالنػػات لئلسػػتماع إلػػى يػػواب زميمػػتهف، وكػػاف فػػي  لػػؾ ثينػػا نػػوع مػػف النػػنط وات
الصػػؼ، ندينػػار نقيػػة الطالنػػات االسػػتماع لميػػواب، رغػػـ ثنػػا  زمػػف االنتظػػار ( يفتػػرض ثف 

  مػا هػو متفػؽ عميػا، وهػ   يؤدت إلى العمؽ في السؤاؿ المطروح، ولكنػا تنػا ض هنػا مػ
ي ٕٔٔٓي العياصػػػػػػرة،ٖٕٔٓالنتييػػػػػػة تختمػػػػػػؼ مػػػػػػ  دراسػػػػػػة  خميفػػػػػػة وثنػػػػػػو محفػػػػػػوظ،

 (ٖٕٓٓي الحنسي،ٕٙٓٓالكندت،
(، ندريػػػة منخفنػػػة، 0ٗٓٔمهػػػارة:  تتينػػػب تكػػػرار إيانػػػات الطالنػػػات( يػػػانت نمتوسػػػط   -2

ل ويريػػػ   لػػػؾ إلػػػى اعتقػػػاد المعممػػػة ثف تكػػػرار اإليانػػػة يعطػػػي مزيػػػدا مػػػف الفهػػػـ والترسػػػي
لممعمومة، وه ا يتنا ض م  حرصها عمى التقيد نالو ػت واالنتهػان مػف المػنهد فػي و تػا، 
ف كانػػت المعممػػات ال يرػػريف اإليانػػة سػػو  ندعػػادة إيانػػة الطالنػػة، وتعقيػػب نسػػيط فقػػط،  وات

( فيػانت ندريػة متوسػطة، وكانػت ثدنػى ٕٕٔٓتتفؽ ن لؾ م  دراسة   المػزاـ والقحطػاني،
 عمى السنورة. سموكياتها كتانة اإليانة

ثف مف ثسناب نػعؼ المعممػات فػي مهػارة:  تعػزز اإليانػة الصػحيحة نأسػاليب متنوعػة(،  -3
و تطرح مزيدا مػف األسػئمة لتوسػي  إيانػة الطالنػة(، و تسػتعيف ناإليحػانات غيػر المفظيػة 

إ  نمػ  المتوسػط الحسػاني لممهػارات السػانقة  -لتشيي  الطالنة عمى االستمرار نػاليواب( 
 مة النرامد التدرينية  في هػ     -هو األدني مف نيف المهارات الفرعية األخر (، و ٖ٘،ٔ 

المهارات نخاصة، ومهارات طرح األسئمة الصػفية عامػة، ومهػارة تمقػي ايانػات المتعممػات 
 خصوصا.

و ػػػد يريػػػ  السػػػنب لنػػػعؼ المعممػػػات فػػػي مهػػػارة:  تعػػػزز اإليانػػػة الصػػػحيحة نأسػػػاليب  -4
الرنػػان الزائػػد ثو اسػػتخداـ ثلفػػاظ محننػػة لمرنػػان ومػػدح متنوعػػة(، إلػػى اعتقػػادهف نسػػمنية 
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الطالنة غير المتداوؿ نيف المعممات مف  وؿ ثحسنِت، وناركؾ اي، وممتػازة. كػ لؾ عنػدما 
سألت الناحرة نعنهف: لما ا لـ يوظفف سيؿ الدريات لتعزيػز الطالنػات؟، لػـ يكػف يػدركف 

نمػػ ا اعتنرنػػا ثسػػمونا تقويميػػا لمعرفػػة ثف السػػيؿ يعتنػػر ثحػػد ثسػػاليب التعزيػػز الماديػػة، وات
مستو  الطالنة التحصيمي، ومػنهف مػف كانػت تعمػـ ثنػا ثسػموب تعزيػزتي ولكنهػا ظنػت ثف 
مف المستحسف عػدـ اعطػان الطالنػات دريػات عمػى ثسػئمة يوميػة تطػرح فػي الػدرس، كمػا 

دونف  الت: "لتكف الدريات عمى األنشطة واألعماؿ الكتانية والمحفوظات فقط(، ولـ يكػّف يػ
إيانػػات الطالنػػات الصػػحيحة عمػػى السػػنورة تعزيػػزا  لهػػف إال نػػادرا، وتتفػػؽ نػػ لؾ مػػ  دراسػػة 

 ( إ ا كانت ندرية متوسطة.ٕٙٓٓ( وتختمؼ م   الكندت،ٕٔٔٓ الخروصي،
نينما السنب في نػعفهف فػي مهػارة   تطػرح مزيػدا مػف األسػئمة لتوسػي  إيانػة الطالنػة(،  -5

نقة، ثنهػػف كػػف يكرػػرف مػػف ثسػػئمة التػػ كر والفهػػـ ال كمػػا ثشػػير فػػي المهػػارات الرئيسػػة السػػا
سػػيما الم مقػػة منهػػا، و ات االيانػػات المحػػددة، وكػػاف المػػتحكـ فػػي  لػػؾ الكتػػاب المدرسػػي 
ودليؿ المعمـ مف يهة، والو ت المتو   منها لبلنتهان مف الدرس مػف يهػة ثخػر ، ونػادرا 

نميػػة لػػـ تشػػهد الناحرػػة ثت مػػا كانػػت تطػػرح ثسػػئمة مفتوحػػة وتناعديػػة، وثرنػػان الزيػػارات الق
سػػؤاؿ سػػانر مػػف طػػرؼ المعممػػات، وسػػألت نعنػػهف: عػػف عػػدـ سػػنرهف أليونػػة الطالنػػات؟ 
وخاصة لئليانة الخاطئة، ثو النا صة، فأياب نعنهف ثنهػف ال يعممػف كيفيػة السػنر، ولػـ 
يسمعف نالكممة مف  نؿ. ومنهف مف نررت  لؾ نأف في  لػؾ منػيعة لمو ػت، وثف المػنهد  

عمػػى سػػنر ثسػػػئمتا، ثو ثف التحصػػيؿ الدراسػػي لمطالنػػػات غيػػر مشػػي  ألسػػػئمة  ال يسػػاعد
السانرة، اعتقادا منا ثنػا المػراد نالسػنر هػو المسػتويات العميػا فقػط لؤلسػئمة، ونػ لؾ يتفػؽ 

 (.ٕٙٓٓو الكندت، (ٕٔٔٓه ا م  دراسة  الخروصي،
، تمرار نػاليواب( تستعيف ناإليحانات غير المفظيػة لتشػيي  الطالنػة عمػى االسػوثما مهارة  -6

فكاف لشخصية المعممة وطناعها دور كنير فػي نػعؼ هػ   المهػارة لػد  المعممػات، فػأرر 
 لػػؾ عمػػػى المو ػػػؼ التعميمػػػي، إ  نػػػادرا مػػػا تقػػػـو إحػػػداهف نديمػػػانات الويػػػا لمتعنيػػػر عػػػف 
االستحساف، وكريرا ما كانت تظهر عمى نعنهف ايمانات نعػدـ الرنػا عػف اليػواب نشػكؿ 

ا تعػػزز االيانػػات الصػػحيحة ندشػػارات اليسػػد المناسػػنة، ونػػادرا مػػا تنقػػي مسػػتمر، ونػػادرا مػػ
انتناهها مشدودا نحو الطالنة الميينػة، وكػف إمػا يكتػنف عنصػر مػف عناصػر الػدرس عمػى 
السػػنورة ثرنػػان إيانتهػػا، ثو يسػػتمعف لئليانػػة ويكػػررف كممػػة نعػػـ داللػػة عمػػى االستحسػػاف، 
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فيف نعد سػماع اإليانػة نديمػانة نسػيطة مػف دوف االلتفات لمطالنة، والنعض منهف كف يكت
الرثس  ثف ايمسي(، و د يعز   لؾ، كما  كر سانقا، لشخصية المعممة وعدـ  ػدرتها عمػى 
توظيػػػؼ ل ػػػة اإلشػػػارات، ثو التواصػػػؿ ال يػػػر لفظػػػي مػػػ  الطالنػػػات، و ػػػد ينػػػرر  لػػػؾ نكػػػوف 

انات  ثو طبل ػة المعممات ال يستس ف ثف يستعمؿ معمـ الترنية اإلسبلمية الكرير مف االيمػ
الويػػػا نػػػالتعنيرات غيػػػر المفظيػػػة، العتقػػػادهف ثف هػػػ ا يفقػػػد المعمػػػـ  يمتػػػا ومكانتػػػا لػػػد  
الطالػػب... وعنػػدما ثنػػدت الناحرػػة مبلحظتهػػا إلحػػداهف ثف طريقػػة القصػػة تتطمػػب منهػػا ثف 
تكوف ثكرػر تنوعػا فػي ننػرات صػوتها، لتظهػر مػواطف التعيػب واإلرػارة والفػرح والحػزف فػي 

ميمي ثرنان سػردها لمقصػة وثرنػان طرحهػا لمسػؤاؿ حولهػا، عنػرت المعممػة عػف المو ؼ التع
(، ٕٔٔٓخيمهػػػػا لفعػػػػؿ  لػػػػؾ ثمػػػػاـ الطالنػػػػات، وهػػػػ ا يتفػػػػؽ مػػػػ  دراسػػػػة  الخروصػػػػي، 

 (.ٖٕٓٓ(، و الحنسي،ٕٙٓٓو الكندت،
وثمػػا مهػػارة  تصػػويب اإليانػػات الخاطئػػة( فيػػانت نقيمػػة متوسػػطة، ويعػػز   لػػؾ إلػػى مػػا  -,

مراعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة ننسػػنة معينػػة، مػػف تقريػػب اليػػواب   كرنػػا  مػػف حرصػػهف عمػػى
لمطالنػػػة المخطئػػػة، واعطػػػان االيانػػػة الصػػػحيحة غالنػػػا دوف سػػػنر لمسػػػؤاؿ لمتوصػػػؿ إلػػػى 

 اإليانة.
كػػ لؾ مهػػارة  تشػػيي  الطالنػػات عمػػى اإليانػػة( يػػانت نقيمػػة متوسػػطة، إ  كػػف يشػػيعف  -3

ثلفػاظ التحفيػز المعتػادة  ممتػازة الطالنات عمػى اليػواب، نأسػموب المعمػـ التقميػدت، نتكػرار 
استمرت ، نعـ ما ا نعد ناركؾ اي(، تر  الناحرة ثف ه   المعززات لـ تعػد تػؤتي ثكمهػا مػ  
الطالنػػات، نػػؿ تحتػػاج ألسػػاليب تشػػييعية ثفنػػؿ مػػف  لػػؾ، نطػػرح سػػؤاؿ تحفيػػزت لممسػػتو  

تشػيي  المتقدـ مف الطالنات، وتخصيص دريات ثو يوائز عينية نسيطة، هػ ا مػف شػأنا 
الطالنات عمى اإليانة وتحفيزهف لممشاركة، كما ظهػر عمػى المعممػات  ػدرتهف عمػى نػنط 

 الصؼ ومن  اإليانات اليماعية.
( 0ٙٛٔلقػػد كانػػت مهػػارة تمقػػي ايانػػات المتعممػػات  ات دريػػة متوسػػطة نمتوسػػط حسػػاني 

المكتسػػنة لهػػ    اتتشػػهد إال تحسػػنا طفيفػػا فػػي السػػموك (، فمػػـٖٖ،ٕ نػػؿ النرنػػامد، ونعػػد  نػػػ 
المهارة،  د يعز   لؾ إلى ثف رغنة المعمـ نالتقيد نالو ت منعهػا مػف تكػرارا االيانػات ثو سػنرها، 
و ػػد يكػػوف اعتقادهػػا ثنػػا ال يمكنهػػا ثف تسػػمح لمطالنػػة نالسػػؤاؿ، وهػػ ا مػػا ثشػػارت إليػػة دراسػػة 

محػرج (، في ه ا منيعة لمو ت، و د ييعؿ المعممة تقػ  فػي مو ػؼ Hussin,2006حسيف  
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نعدـ  درتها عمى اإليانة عمى سؤاؿ الطالنػة، ولػ لؾ تمنعهػا. وتختمػؼ هػ   النتييػة مػ  دراسػة 
( التػػي يػػػانت فيهػػا المهػػارة مرتفعػػػة، نينمػػا تتفػػؽ مػػػ  دراسػػة  كػػؿ مػػػف:   ٕٔٔٓ العياصػػرة،
 (.ٖٕٓٓي الحنسي،ٕٙٓٓي الكندت،ٕٔٔٓالخروصي،

سػف فػي مهػارة تمقػي ايانػات ونصورة عامػة نعػد تطنيػؽ النرنػامد التػدريني لػوحظ التح
ف كانػػػت التػػػزاؿ فػػػي مسػػػتو  المتوسػػػط  نػػػؿ النرنػػػامد ونعػػػد ، ولكػػػف نت ييػػػرات  المتعممػػػات، وات
ممحوظة، يعز   لؾ إلى النرنامد التػدريني المقػدـ ألفػراد العينػة، إ  كػاف لػا دور  فػي تػدرينهف 

( المػ يف ٕٔٔٓ( و صػنرت،ٕٕٔٓعمى كيفية سنر األسئمةي متفقة ن لؾ مػ  دراسػة  العنػدلي، 
كاف لنراميهما التدرينية دور في زيادة ثسئمة السنر لد  المعمميف، ومهػارات التفكيػر االنػداعي 
لد  الطمنة، والتفكير المتمايز. فمقد شهدت الناحرة عمػى ثرنػ  معممػات مػف العشػرة ثفػراد عينػة 

شػهد الناحرػة الدراسة، ثيدف سنر األسئمة وخاصة السؤاؿ السانر التشييعي والتونػيحي، وتست
 نمو ؼ حدث م  إحداهف في درس ثوؿ سفران اإلسبلـ لمصؼ الرامف كاف كاآلتي:

 طرحت المعممة السؤاؿ عمى الطالنة: ما دورؾ في تونيح منادئ اإلسبلـ لآلخريف؟   
 الطالنة: ثصمي، ثصـو 

 المعممة: تماـي ما ا تقوليف لمف يسألنا عف اإلسبلـ؟
نا ديف زيف الطالنة: يمكف ثخنرهـ  عف اإلسبلـ، وات

، فهػػؿ  المعممػػة: يميػػؿ، إ ف ثنتػػي عنػػدما يسػػألؾ ثخػػوؾ الصػػ ير عػػف كيفيػػة الصػػبلة والصػػـو
 تخنرينا عنها فقط دوف تطنيؽ عممي منؾ حتى يتعمـ؟؟

 الطالنة: ثخنر ، وثخميا يصمي معي حتى يشوؼ، ويقمد حركاتي .
يمكػػف لممسػػمـ القيػػاـ نهػػا لتونػػيح  المعممػػة: مػػف هنػػا نسػػتطي  ثف نقػػوؿ إف مػػف األدوار التػػي

 منادئ اإلسبلـ لآلخريف ثف يكوف  دوة صالحة ل ير ي ثليس ك لؾ؟ ثه ا ما تريديف  ولا؟
وظهػػر التحسػػف كػػ لؾ عمػػى توظيػػؼ االشػػارات وااليمػػانات لتعزيػػز الطالنػػات، وناعتنػػار  

ف اسػتمررف عمػى خيمهػف مػف  التواصػؿ ثسمونا لطرح السؤاؿ نصػورة شػيقة ويا نػة لمطالنػة، وات
غيػػر المفظػػي، ولكػػف كػػاف تحسػػنا النػػأس نػػا يحتػػاج إلػػى مواظنػػة مػػف المعممػػة ورغنػػة ثكيػػدة فػػي 

 الت يير.
وظهر تحسف وانح في مشاركة الطالنات لمعمماتهف في تشييعهف عمػى طػرح ثسػئمة 
حػػوؿ فقػػرات معينػػة مػػف الػػدرس، لتػػدريب الطالنػػات عمػػى توييػػا األسػػئمة لممعممػػة ولػػزميبلتهف، 
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( فػي دور النرنػامد ٕ٘ٓٓي نػدر،Otto & Schuck,1983اسػة  ثوتػو وشػؾ متفقػة مػ  در 
التدريني في تحسف ايانات الطبلب، وتفاعمهـ الصػفي، ومشػاركتهـ  فػي طػرح األسػئمة، وتؤكػد 

( التي نينت دراستها ثرر األسئمة في المستويات العميا فػي Gegen,2006 لؾ دراسة يييف  
 ، وثنهـ اصنحوا ثكرر طرحا لؤلسئمة عمى المعمـ.ارتفاع مستو  الطبلب وتفاعمهـ الصفي

ساب معممات الترنيػة اإلسػبلمية لمهػارة تمقػي ـ األرر لمنرنامد التدريني في اكولمتعرؼ عمى حي
 إيانات المتعممات، فدنا تـ استخداـ مرن  إيتا إليياد حيـ األرر:

 (ٜ+ ²η)  =٘0ٚٓ٘ ²  / ٘0ٚٓ٘ ²إيتا   مرن  
                      =٘ٗ ،ٖٕ   /ٖٕ0٘ٗ  +ٜ) 
                     =ٚٛ، 

، ( وهي  يمة متوسػطة، ٛٚنم  حيـ تأرير النرنامد التدريني في المبلحظة النعدية   
 -0ٕٓٓ( وهػي: النػعيؼ  Cohen,1992,98نحسب  يـ حيـ األرػر التػي حػددها كػوهيف  

 فما فوؽ(. – ٓٛ.ٓ ( والكنير  0ٜٚٓ -0ٕٔٓفأ ؿ( والمتوسط   
ونػػالريوع إلػػى هػػ   القػػػيـ نيػػد ثف حيػػـ األرػػر لمنرنػػػامد التػػدريني كػػاف متوسػػطا، حيػػػث ثف   

%( مػػف التنػػايف الكمػػي لممت يػػر التػػان   مهػػارة تمقػػي إيانػػات المتعممػػات( يريػػ  إلػػى تػػأرير ٘ٗ
 المت ير المستقؿ  النرنامد التدريني المقترح(.

ي فرنػػت نفسػػها عمػػى ثسػػمونها فػػي المو ػػؼ ويعػػز  هػػ ا إلػػى شخصػػية المعممػػات التػػ
التعميمي، وخاصة في التواصؿ غير المفظي م  الطالنػات، وخيمهػف مػف  لػؾ، و ػد يعػز  كػ لؾ 
إلػػى عػػدـ إلمػػامهف الكػػافي نطػػرؽ سػػنر األسػػئمة، وخاصػػة ثف نعنػػهف نػػررف مػػو فهف نكػػونهف 

 نحاية إلى و ت ثكرر لمتدريب عمى كيفية السنر إليانات الطالنات.
 :مف فروض النحث وال ت ينص عمىؽ مف صحة الفرض الران  ولتحق
( نػيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة 0ٓ٘ٓ يويد فرؽ  و داللػة إحصػائية عنػد مسػتو  -

في القياس القنمي والقياس النعػدت لمهػارات طػرح األسػئمة الصػفية كمهػا تعػز  لمت يػر 
 النرنامد التدريني .

والمتوسػطات  نػؿ النرنػامد ونعػد  لمعرفػة حيػـ تػأرير النرنػامد عمػى  tتـ استخداـ اختنػار 
 العينة ويظهر في اليدوؿ التالي :
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 (4جذَل )
( نهفرَق ثٕه متُسط درجبد معهمبد انترثٕخ اإلسالمٕخ فٓ انمٕبش انمجهٓ tوتبئج اختجبر )

 انممترح َثعذيَانمٕبش انجعذْ نمٍبراد طرح األسئهخ انصفٕخ  كم لجم انجروبمج انتذرٔجٓ 

 

 

انمٍااابراد 

  هٍب

تطجٕااااااااااك 

ثطبلااااااااااااخ 

انمالحظاااخ 

 انصفٕخ

انمتُسط 

 انحسبثٓ

اإلوحراف 

 انمعٕبرْ

درجااااااخ  لٕمخ د

 انحرٔخ

مساااتُِ 

 انذالنخ

مرثاااااااااا  

 إٔتب

²η 

 0194 ,000 9 ,12160 ,13 1153 انمجهٓ

 ,16 2145 انجعذْ  جٕر

 
متوسػػط دريػػات ثفػػراد يشػػير اليػػدوؿ ثعػػبل  إلػػى ثف هنػػاؾ فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا نػػيف 

(، لصػالح التطنيػؽ النعػدت، ونػ لؾ يقنػػؿ ٘ٗ،ٕ( ونعػػد   0٘ٛٔالعينػة  نػؿ النرنػامد التػدريني  
( نػػيف متوسػػط دريػػات ثفػػراد 0ٓ٘ٓ الفػػرض الرانػػ  يويػػد فػػرؽ  و داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو 

لمت يػػر العينػػة فػػي القيػػاس القنمػػي والقيػػاس النعػػدت لمهػػارات طػػرح األسػػئمة الصػػفية ككػػؿ تعػػز  
 النرنامد التدريني.

 ونحساب حيـ ثرر النرنامد التدريني ندستخداـ مرن  إيتا:
 (ٜ+  ²η)  =ٕٔ0ٙٓٚ²   /ٕٔ0ٙٓٚ ²إيتا   مرن  

                   =ٜٔ٘0ٖٚٓ  /ٜٔ٘0ٖٚٓ+ٜ) 
                   =ٓ0ٜٗ 

كنيػػرة،  ، ( وهػػي  يمػػةٜٗنمػػ  حيػػـ تػػأرير النرنػػامد التػػدريني فػػي المبلحظػػة النعديػػة   
 -0ٕٓٓ( وهػي: النػعيؼ  Cohen,1992,98نحسب  يـ حيـ األرػر التػي حػددها كػوهيف  

 فما فوؽ(. – ٓٛ.ٓ( والكنير   0ٜٚٓ -0ٕٔٓفأ ؿ( والمتوسط   
%( مػػف التنػػايف ٜٗونيػػد ثف حيػػـ األرػػر لمنرنػػامد التػػدريني كػػاف كنيػػرا، حيػػث ثف   

لػػى تػػأرير المت يػػر المسػػتقؿ  النرنػػامد الكمػػي لممت يػػر التػػان   مهػػارة صػػياغة األسػػئمة( يريػػ  إ
 التدريني المقترح(.

وفػػي هػػ   إشػػارة وانػػحة إلػػى نيػػاح النػػرامد التػػي تسػػتهدؼ اكسػػاب المعممػػيف مهػػارات األسػػئمة 
الصفية ثو مهارات التدريس ومف نمنها مهارة طرح األسئمة وتوييهها والتصرؼ نشػأف إيانػة 

ي ٖٕٔٓا الدراسػػػػات اآلتيػػػػة:  اإلمػػػػاـ،المػػػػتعمـ، وتتفػػػػؽ هػػػػ   النتييػػػػة مػػػػ  مػػػػا توصػػػػمت إليػػػػ
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 Ottoي ثوتو وشؾ ٕ٘ٓٓي ندر،Oliveira,2010ي ثوليفيرا ٕٔٔٓ، صنرت،ٕٔٔٓالتميمي،
& Schuck,1983. ) 

ي ٕٔٔٓي المقيمػػػػػػػي،ٕٔٔٓي نويػػػػػػػودة،ٖٕٔٓواتفقػػػػػػػت مػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػات   الزدياليػػػػػػػة،
فػػي  ( فػػي الػػدور األساسػػي لمنرنػػامد التػػدرينيٕٗٓٓي عمػػي ٕٗٓٓي عرنػػي،ٜٕٓٓالمػػالكي،

اكساب المعمميف المتدرنيف معػارؼ ومهػارات لهػا ثرػر فعػاؿ عمػى نمػوهـ المهنػي، ويريػ  نيػاح 
 النرنامد إلى:

 حرص المعممات المتدرنات عمى تنمية  واتهف. -ٔ
 اليانب التطنيقي كاف ثكرر مف اليانب النظرت . -ٕ
 تنوع ثساليب التدريب. -ٖ
نالحنػػور، وسػػؤاؿ المدرنػػة  الناحرػػة( عػػف كيفيػػة تطنيػػؽ هػػ   المهػػارات فػػي  التػػزامهف -ٗ

 المو ؼ التعميمي، وطمنهف المساعدة منها في تحميؿ ثسئمة نعض دروسهف.
تػػائد عمػػى حيػػـ ثرػػر ونػػ لؾ تمػػت اإليانػػة عمػػى السػػؤاؿ الرػػاني مػػف الدراسػػة، ودلػػت الن

 ار مهارات طرح األسئمة الصفية.ساب معممات الترنية اإلسبلمية نمحافظة ظفالنرنامد في اك
 خبلصة ما توصمت إليا الناحرة:

عينػػة الدراسػػة المعرفػػة الكافيػػة نالمهػػارات طػػرح  -معممػػات الترنيػػة اإلسػػبلمية –ال تمتمػػؾ  -ٔ
 األسئمة الصفية.

ثنهف لـ يتدرنف مسنقا عمى مهارات طػرح األسػئمة الصػفية، حيػث تفتقػد النػرامد التدرينيػة  -ٕ
د تدرينية في مهارات طرح األسئمة الصفية، مما يػؤدت إلػى  صػور في ثرنان الخدمة لنرام

( ٕٔٔٓفػػي مهػػارات األسػػئمة الصػػفية عنػػد المعممػػيف، وهػػ ا يتفػػؽ مػػ  دراسػػة  العياصػػرة،
(، ٕٙٓٓ(، و الكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت،ٕٔٔٓ( و   الخروصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،ٕٔٔٓو التميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،

(، التػػي نينػػت نتائيهػػا ثف مػػف ثسػػناب  لػػؾ: هػػو  مػػة النػػرامد Hussin,2006وحسػػيف 
 درينية في مياؿ األسئمة الصفية.الت

 د يكوف لنرامد إعداد المعمميف في اليامعات والكميات دورا في نعؼ المعممػيف فػي هػ    -ٖ
 المهارات.

لممنػػاهد الدراسػػية دور آخػػر فػػي اعتمػػاد المعممػػيف عميهػػا فػػي صػػياغة األسػػئمة الصػػفية،  -ٗ
 فمعظـ األسئمة في ه   المناهد كانت في مستو  الت كر والفهـ.
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نمطية نرامد التدريب المصممة مف  نؿ مراكز التدريب نالمنػاطؽ التعميميػة، ثد  إلػى  مػة  -٘
االسػػتفادة منهػػا، وكػػ لؾ  ػػد يريػػ  ثينػػا إلػػى تكرارهػػا دوف تيديػػدها نمػػا تتطمػػب الحايػػة 

 التدرينية اليديدة.
 ىتائج الدراسة :

العينػة فػي  ( نيف متوسػط دريػات ثفػراد0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مستو    -
 القياس القنمي والقياس النعدت لمهارة صياغة األسئمة تعز  لمت ير النرنامد التدريني .

( نيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة فػي 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مستو    -
 القياس القنمي والقياس النعدت لمهارة توييا األسئمة تعز  لمت ير النرنامد التدريني .

( نيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة فػي 0ٓ٘ٓرؽ  و داللة إحصائية عند مستو   يويد ف -
 تعز  لمت ير النرنامد التدريني . قياس النعدت لمهارة تمقي االيانةالقياس القنمي وال

( نيف متوسػط دريػات ثفػراد العينػة فػي 0ٓ٘ٓيويد فرؽ  و داللة إحصائية عند مستو    -
هارات طرح األسئمة الصفية ككػؿ تعػز  لمت يػر النرنػامد القياس القنمي والقياس النعدت لم

 التدريني .
 توصيات الدراسة:

 في نون النتائد السانقة، فدف الناحرة توصي نما يمي:
تصػػميـ نػػرامد تدرينيػػة وفقػػا لمحايػػة التدرينيػػة الحاليػػة، دوف تكػػرار لمنػػرامد مػػف األعػػواـ  -ٔ

 المانية.
تفعيؿ وظيفة اخصائي تقييـ نرامد  االنمان المهنػي، ومتانعػة النػرامد التدرينيػة المنفػ ة،   -ٕ

 ومد  ظهور ثرر التدريب عمى العينات المستهدفة.
اإلهتماـ نعقد الورش والدورات التدرينية لتدريب المعمميف فػي ثرنػان الخدمػة عمػى مهػارات  -ٖ

 طرح األسئمة الصفية.
لمهارات طرح األسئمة الصفية، ثو انافة ننػود متانعػة ثكرػر اعتماد نطا ة مبلحظة خاصة  -ٗ

 لنطا ة المبلحظة الصفية المعتمدة  مف الوزارة.
 االستفادة مف النرنامد التدريني في نرامد االنمان المهني، وخاصة لممعمميف اليدد. -٘
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 مكرتحات الدراسة:

 ثرر التعمـ لديهـ. ايران دراسة ألرر نرنامد تدريني مشانا عمى تحصيؿ الطبلب، ونقان -ٔ
ايػػران دراسػػة مشػػانهة الخػػتبلؼ ثرػػر النرنػػامد التػػدريني عمػػى المعممػػيف نحسػػب اخػػتبلؼ  -ٕ

 الينس والخنرة والمؤهؿ التعميمي.
  



 .............................................أثر برنامج تدريبي مقترح في إكساب معلمات التربية اإلسالمية

 
 

 املراجع العربية

 (. موسوعة التدريس. اليزن الخامس، عماف: دار  المسيرة.ٕٗٓٓإنراهيـ، ميدت عزيز. 
(.منظومة تكويف المعمـ في نون معايير اليودة الشاممة، الطنعة ٕٚٓٓإنراهيـ، محمد عندالرزاؽ 

 الرانية، عماف: دار الفكر.
 (.فف التدريس وطرائقا العامة ،عماف: دار حنيف.ٕٚٓٓإنراهيـ، معتز ثحمدي نمعاوت، نرهاف نمر. 

لقاهرة: الميموعة العرنية لمتدريب (. مراحؿ العممية التدرينية. آٜٕٓثنو النصر، مدحت محمد  
 والنشر.

 (. استراتيييات التدريس. عماف: دار المعتز.ٕٛٓٓثنو شريل، شاهر. 
(. مناهد النحث في العمـو النفسة والترنوية، الطنعة السانعة، القاهرة: ٕٔٔٓثنوعبلـ، ريان محمود 

 دار النشر لميامعات.
( مف  ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٙٔـ استرياع المقالة نتاريل (.تٖٕٔٓ/ٖ/ٕٚاتقاف المعمـ األسئمة الصفية. 

 http://tarbawee.com/thread3098.html#.Uoohf9LIaIsالرانط 
مف الرانط  ٕٗٔٓ/ٔ/٘(. نما ج تصميـ التعميـ . تـ استرياعا نتاريل ٕٓٔٓاألخنر، هنة  

topic-http://goodtree99.ahlamontada.com/t77 
(. وا   تطنيؽ معممي الترنية اإلسبلمية لمهارات األسئمة  الصفية ٕٛٓٓآؿ حيداف، ريا عوض 

 ، يامعة ثـ القر ، مكة.(رسالة مايستير غير منشورةالرانوية  نمدارس ثنها 
مدرسي  الترنية  (.فاعمية نرنامد تدريني في تنمية مهارات التدريس لد ٖٕٔٓحساف خميؿ  اإلماـ،

 . ٓٙ-ٜٖ(،صٕٗ ٙاإلسبلمية في محافظة نينو . ميمة دراسات ترنوية،العراؽ،
استراتيييات التعميـ  (.ٖٕٓٓ  هارت.، ثورليل، دونالدي كاالهاف، رتشاردي هاردر، ونرتي ينسوف

 ثنوننعة( ،الكويت : مكتنة الفبلح. ايثفنؿ  . تريمة :عندالدليؿ نحو تدريس 
(.ثرر استخداـ نرنامد تدريني مقترح في تنمية المهارات التدريسية لد   ٕ٘ٓٓندر، نرينة محمد 

الطالنات  المعممات نقسـ الريانيات نكمية الترنية نمكة المكرمة. اليمعية المصرية لمقرانة 
 .ٙٗعرفة، العددوالمعرفة، ميمة القرانة والم

(. لدورات التدرينية ثرنان الخدمة وعبل ة  لؾ نفعالية المعمـ واتياهاتا نحو  ٕ٘ٓٓنركات، زياد  
 .ٕٙ٘ص  -ٕٔٔ، ص٘ٗمهنة التدريس. ميمة اتحاد اليامعات العرنية، األردف، العدد

مي (.ثرر نرنامد تدريني مقترح في إكساب معمٕٔٔٓنويودة، خالد عندالمعطي عندالسبلـ . 
 الرامف األساسي ب الصؼ نر لد  طبلالريانيات مهارات معالية األخطان الشائعة في الي

  رسالة مايستير غير منشورة ( .يامعة السمطاف  انوس ،سمطنة عماف .

http://tarbawee.com/thread3098.html#.Uoohf9LIaIs
http://goodtree99.ahlamontada.com/t77-topic
http://goodtree99.ahlamontada.com/t77-topic
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(.فاعمية نرنامد تدرني مقترح في إكساب معممي الريانيات مهارة ٕٔٔٓالتميمي، سعيد نف عمي . 
 رسالة مايستير غير منشورة (  لمستويات المعرفية المختمفةتنوي  األسئمة الصفية في ا

 .يامعة السمطاف  انوس، سمطنة عماف .
 (. التدريب:األصوؿ والمنادئ العممية. القاهرة: كوميت يروب.ٜٜٛٔتوفيؽ، عندالرحمف  
نرات (. تقييـ التدريب. اليزن الران ، الطنعة الرانية، الييزة: مركز  الخٕٔٔٓتوفيؽ، عندالرحمف  
 المهنية لئلدارة.
 (. العممية التدرينية. القاهرة: كوميت يروب.ٜٜٛٔتوفيؽ، عندالرحمف 

 (.معيـ مصطمحات الترنية والتعميـ ،لنناف: دار النهنة العرنية .ٕ٘ٓٓيريس، ميشاؿ يريس. 
ور ة عمؿ  الوا   والرؤية نظرة تحميمية ،–(.التدريب والتأهيؿ ٕٕٓٓالحنرمي ، سيؼ نف سعود. 

 مسقط . ،ٕٔؤٔقدمة لمندوة الوطنية حوؿ تطوير التعميـ ما نعد األساسي لمصفيف م
حسفي  القرش، حميدة، إماـ مختاري النيدت، ثحمدي عرفة، صبلح الديفي راشد، عمي محي الديفي

 (.مهارات التدريس ،القاهرة :مكتنة زهران الشرؽ.ٖٕٓٓعندالرزاؽ، صبلح. 
(.وا   استخداـ معممي الترنية اإلسبلمية لمهارات طرح األسئمة ٕٔٔٓمحمد. الخروصي، راشد نف 

السمطاف  .يامعة (منشورةالصفية في الحمقة الرانية مف التعميـ األساسي  رسالة مايستير غير 
  انوس ،سمطنة عماف .

 التصنيفية وزمف االنتظار عند  طرح(. مستو  القدرة ٖٕٔٓخميفة، غازتي ثنو محفوظ، صفان 
االيتماعية.  تهما نتحصيؿ طالناتهف في الترنيةاألسئمة لد  معممات الصؼ السادس وعبل 

 .ٕٕٚص  -ٖٕ٘(، صٕ ٕٚميمة يامعة النياح لؤلنحاث العموـ االنسانية، فمسطيف، ميمد 
في  (.تعميـ الترنية اإلسبلمية التيديد والتطوير ٕٓٔٓالخوالدة، ناصري عيد، يحيى اسماعيؿ 

 ريس والتقويـ ونما ج تطنيقية. عماف: دار حنيفالتخطيط والتد
ة الم  معممية مفهـو تعميـ القرانة لد  (،ثرر نرنامد تدريني في تنميٕٙٓٓالدخيؿ، عواد نف دخيؿ  

المممكة  الممؾ سعود، ، يامعة(رسالة مايستير غير منشورة  العرنية في المرحمة اإلنتدائية
 العرنية السعودية.

 تقنيات التدريب.  تريمة: خالد العامرت(، القاهرة: دار الفاروؽ.(. ٕٚٓٓرات، ليزلي  
(. تصميـ وتنفي  وتقييـ نرامد التدريب، القاهرة: الميموعة العرنية ٖٕٔٓرنواف، محمود عندالفتاح  

 لمتدريب.
 (. طرؽ تدريس الم ة العرنية، دمشؽ: دار الفكر .ٜٜٙٔالركاني، يودت. 
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(. فاعمية نرنامد تدريني مقترح في األنماط الريانية لتنمية ٖٕٔٓ، ثمينة ننت عنداي  الزديالية
التفكير الرياني لد  معممات الريانيات نالحمقة الرانية مف التعميـ األساسي  رسالة مايستير 

 غير منشورة(، يامعة السمطاف  انوس.
 التدريس. القاهرة: عالـ الكتب. (. مهارات التدريس: رؤية في تنفي ٕٙٓٓزيتوف، حسف حسيف  
 (.التدريس ،القاهرة :عالـ الكتب.ٕٙٓٓزيتوف،حسف حسيف . 

 (.التدريس نما يا ومهاراتا ،القاهرة :دار ميدالوتٖٕٓٓزيتوف،كماؿ عندالحميد. 
(. مد  تنميف  درات التفكير العميا في األسئمة الصفية لطمنة ٕٛٓٓالسالمي، حمد نف سميماف 

 ميمة اليمعيةة الترنية نيامعة السمطاف  انوس. ية لمدراسات االيتماعية نكميالترنية العمم
 .ٚٓٔص -٘ٛ(، ص٘ٔالترنوية لمدراسات االيتماعية، مصر، العدد 

تطنيقية  معاليةطرائؽ التدريس العامة: (. ٜٕٓٓسبلمة، عادؿ ثنو العزي صوافطة، وليد عندالكريـ. 
 معاصرة. عماف: دار الرقافة.

 (.نما ج في تصميـ التدريس، عماف: دار النداية.ٖٕٔٓالحافظ محمد   سبلمة، عند
 (. التدريب والتدريس اإلنداعي. الطنعة الرانية، الكويت: ٕٙٓٓالسويداف، طارؽ محمد  

 اإلنداع الفكرت. شركة   
 الفكردار  ، القاهرة:ٖ(.عمـ النفس االحصائي و ياس العقؿ النشرت. طٜٜٚٔالسيد، فؤاد النهي  

  .العرني
األسئمة الصفية  (.استراتيييات طرح ٖٕٓٓالشناطات، محمودي خطاينة، عندايي حماديف، فخرت . 

في المناهد  دراساتلد  معممي العمـو والترنية اإلسبلمية والدراسات االيتماعية نسمطنة عماف ،
 ٕٔٓ-ٛٙٔوطرؽ التدريس ،القاهرة ،

المصرية  الدار. لتعمـ الحديرة وصناعة العقؿ العرني(.استراتيييات التعميـ وإٛٓٓشحاتة، حسف. 
 المننانية.

(. دراسة تقويمية لنرنامد إعداد المعمـ كمية الترنية يامعة  السمطاف ٜٕٓٓالشرعي، نمقيس غالب  
اليودة في التعميـ  الميمة العرنية لنماف انوس وفؽ متطمنات معايير اإلعتماد األكاديمي. 

 .ٓ٘-ٔ، ص ٗلعدد ا ٕالعالي، اليمف، ميمد
(.تطوير نرامد تدريب المعمميف نسمطنة عماف في نون التويهات ٕٓٔٓالشكيمي، ثحمد نف محمد  

 شمس، مصر. ، يامعة عيف(رسالة مايستير غير منشورة  المعاصرة لتنمية الموارد النشرية
ميدانية. (. ثساليب التدريس والتقويـ في الترنية اإلسبلمية: دراسة ٕٕٓٓصالح، عندالرحمف  

 القاهرة: دار الفكر العرني 
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(. مدخؿ إلى الترنية اإلسبلمية ٜٜٔٔصالح، عندالرحمفي خوالدة، ناصري الصمادت، محمد عنداي 
 وطرؽ تدريسها. عماف: دار الفر اف.

نموـ  (.ثرر نرنامد تدريني في تنمية مهارتي التحميؿ والتركيب لتصنيؼ ٕٔٔٓصنرت، سعاد محمد  
ي طمنة  سـ التاريل. ميمة كمية الترنية األساسية، اليامعة المستنصرية، العراؽ، لممياؿ المعرف

 .ٕٔٙص  -ٕٔٓص  ،ٓٚع 
ميمة  (.السؤاؿ في القرآف الكريـ وثرر  في الترنية والتعميـ ،ٕٓٓٓنميمي، ثحمد عندالفتاح . 

 ٖ٘ٓ-ٕٓٛ، ٔٔٔاليامعة اإلسبلمية نالمدينة المنورة ،
تقويما. عماف:  تخطيطا، مهاراتا، استراتييياتا، (. التدريس الفعاؿ:ٜٕٓٓمصطفى. الطناوت، عفت 

 دار المسيرة.
(.تصنيؼ نموـ المحدث.تـ استرياع المقاؿ ٕٓٔٓعندالنارت، ماهر شعناف 

(عمى: ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٙٔنتاريل 
ww.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=3990http://w 

اإلسبلمية وطرؽ  مدخؿ إلى الترنية(.ٜٜٔٔعنداي، عندالرحمفي خوالدة، ناصري الصمادت، محمد . 
 تدريسها ،عماف :دار الفر اف .

 (. المعمـ  إعداد ، تدرينا، كفاياتا(، عماف: دار الصفان.ٕٙٓٓعنيد، يمانة محمد 
(. استراتيييات التدريس في القرف الحادت والعشريف: ٕٚٓٓثنو السميد، سهيمة   عنيدات،  و افي

 دليؿ المعمـ والمشرؼ الترنوت، عماف: دار الفكر.
( . ثرر نرنامد تدريني مقترح لتنمية نعض مهارات تدريس األحيان لد  ٕٗٓٓعرني، صنرت محمد  

نعض المهارات العممية لؤلحيان. ميمة الطبلب المعمميف نيامعة سنها نمينيا عمى ثدان طبلنهـ ل
 .ٛٓٔ -ٖٚ(، ص ٚ  ٗالترنية العممية، مصر، ع 

 (. استراتيييات طرح األسئمة م  تطنيقات ريانياتية. عماف: دار ديمة.ٕٓٔٓالعزاوت، رحيـ يونس  
دار  ، القاهرة:(. منهييات النحث العممي في الترنية وعمـ النفسٕٕٔٓعطيفة، حمدت ثنو الفتوح  

 نشر لميامعات.ال
(. تقويـ معممات العمـو الشرعية في المرحمة المتوسطة في نون ٕٚٓٓالعمي، ريـ عندالعزيز 

يامعة الممؾ  ،(رسالة مايستير غير منشورة   المعايير المقترحة ليودة االدان التدريسي
 سعود،المممكة العرنية السعودية.

http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=3990
http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=3990
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عينة مف  نعض كفايات القياس والتقويـ لد (. ثرر نرنامد تدريني لتنمية ٕٗٓٓعمي، محمد سعد  
معممي المرحمة الرانوية نالمممكة العرنية السعودية. ميمة كمية الترنية نيامعة األزهر، مصر، 

 .ٙٚ-ٖٗ( ، ص ٕ  ٕٙٔع
(.المري  في تدريس الترنية ٜٕٓٓالعمرت، شوكت ي اليبلد، مايدي الخوالدة، ناصري يوسؼ، عمر . 

 التعميـ األساسي ،عماف :دار الفكر.اإلسبلمية لمرحمة 
عماف عممي الترنية اإلسبلمية في سمطنة(.مد  استخداـ مٕٔٔٓالعياصرة ،محمد عندالكريـ . 

 .ٚ٘ٔ-ٖٓٔ،(ٕ ٘، الستراتييية طرح األسئمة الصفية ،ميمة الدراسات الترنوية والنفسية
لمحمقة  تب الترنية اإلسبلميةتحميؿ األسئمة التقويمية في ك (.ٕٗٓٓالعياصرة، محمد عندالكريـ. 

العمـو الترنوية  ميمةاألولى مف التعميـ األساسي في األردف وسمطنة ع ماف "دراسة مقارنة". ، 
 .ٕٔٚص  -ٖٛٙ(، صٕوالدراسات اإلسبلمية، يامعة الممؾ سعود ،ع 

(. نرنامد تدريني مقترح لتطوير األدان التدريسي لمعممي الترنية ٕٕٔٓعيسى، محمد ثحمد  
اإلسبلمية نالمرحمة الرانوية في نون المعايير المهنية ليودة األدان، ميمة العمـو الترنوية 

 . ٗٓٗص  – ٖٖٙ، ص ٗالعدد  ٖٔوالنفسية، ميمد 
الرانوية في  عممي الترنية اإلسبلمية نالمرحمة(.الكفايات البلزمة لمٜٜ٘ٔال افرت، هاشؿ نف سعد . 

عممي الترنية اإلسبلمية في منطقة الظاهرة  رسالة سمطنة عماف و ياس مد  توافرها لد  م
 مايستير غير منشورة( .يامعة السمطاف  انوس ،سمطنة عماف .

(. المرشد الحديث  في الترنية العممية ٜٜٜٔالفرا، عنداي عمري يامؿ، عندالرحمف عندالسبلـ. 
 والتدريس المص ر، عماف: دار الرقافة

معيـ مصطمحات الترنية لفظا (.ٕٗٓٓندالفتاح. فمية، فاروؽ عند ي الزكي، ثحمد ع
 واصطبلحا.االسكندرية :دار الوفان .

 (. مهارات التدريس الفعاؿ. عماف: دار الفكر.ٕٗٓٓ طامي، نايفة. 
(.ثساليب التعميـ ومهاراتا في نون القرآف والسنة الننوية  الشريفة. ٜٕٓٓالكنيسي ، عندالواحد. 
 عماف :دار يرير.

األساسي  (. نرنامد تدريني مقترح لمعممي الترنية اإلسبلمية نالتعميـٕ٘ٓٓ، كريمة  اسـ الكحبلني
 ، اليمف.(رسالة مايستير غير منشورة  في نون احتياياتهـ التدرينية

(.مد  ممارسة معممي الم ة العرنية لمهارات طرح األسئمة الصفية ٕٙٓٓالكندت، محمد نف عنداي . 
انية مف التعميـ األساسي  رسالة مايستير غير منشورة ( .يامعة الشفوية في الحمقة الر

 السمطاف  انوس ،سمطنة عماف .
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(. مهارات التعميـ األساسية. تريمة: شيريف نوفؿ(، العيف: دار الكتاب ٕٗٓٓكيرياكو، كريس. 
 اليامعي.

ة لد  معممي (. تقويـ مهارات األسئمة الصفئٕٕٓالمزاـ، انراهيـ محمدي القحطاني، عائض يانر 
العمـو في المرحمة المتوسطة نمحافظة القويعية في نون التقويـ األصيؿ. ميمة الرقافة 

 .ٕٗص-ٕ(، صٔٙوالتنمية، مصر، العدد 
الترنوية  الحديرة  في نون االتياهات(.طرائؽ التعميـ نيف النظرية والممارسة ٕٛٓٓماروف، يوسؼ. 

 الحديرة لمكتاب. ، طرانمس : المؤسسة وتدريس الم ة العرنية في التعميـ األساسي
الريانيات نعض  امد تدريني مقترح في إكساب معممي(.فاعمية نرنٜٕٓٓالمالكي، عندالممؾ مسفر. 

مهارات التعمـ النشط وعمى تحصيؿ واتياهات طبلنهـ نحو الريانيات  رسالة دكتوراة غير 
 قر  ، المممكة العرنية السعودية.منشورة ( .يامعة ثـ ال

لتنمية الميتم   رؤية–يـ الييد في ميتم  المعرفة (. آفاؽ التعمٕ٘ٓٓمود، صبلح الديف عرفة. مح
 ، القاهرة: عالـ الكتب.-العرني وتقدما

(. تعميـ وتعمـ مهارات التدريس في عصر المعمومات، القاهرة: ٕٔٔٓمحمود، صبلح الديف عرفة. 
 عالـ الكتب.

الشفوية وتوييهها  مقترح لتنمية مهارات صياغة األسئمة (.فاعمية نرنامدٜٜٚٔمرسي، فؤاد محمد  
رسالة الخميد العرني، السعودية،  .والتصرؼ نشأف إيانات التبلمي  عميها لد  الطبلب المعمميف

 .ٗٙ-٘ٔ، صٖٙع 
 (.الترنية العممية ،القاهرة :الشركة العرنية المتحدة .ٕٛٓٓمرعي، توفيؽ ي مصطفى، شريؼ. 

عمى الرانط  ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٖ، استريعت في معايـ الم ة العرنية
http://www.maajim.com/%D8%A3%D8%AB%D8%B1 

لكميات  وكالة الوزارة(. حقينة تدريب المتدرنيف. ٕٚٓٓالمعايطة، داودي ثنو حشيش، عندالعزيز 
 السعودية.المعمميف، الرياض، المممكة العرنية 

(. االتياهات المعاصرة في إعداد المعمـ ٕٚٓٓالمفرج، ندريةي المطيرت، عفاؼي حمادة، محمد 
 الترنية، الكويت.   ، وزارةوتنميتا مهنيا. نحث مقدـ إلى وحدة نحوث التيديد الترنوت

 نا دالتفكير الفي تنمية مهارات  (.ثرر نرنامد تدريني مقترحٕٕٔٓالمقيمي، فاطمة ننت محمد . 
السمطاف  .يامعة والممارسات الصفية لها لد  معممات الفيزيان  رسالة مايستير غير منشورة (

 سمطنة عماف . ، انوس
 (.] رص ليزر[ نيروت: شركة العريس لمكمنيوتر.ٕٓٓٓمكتنة الحديث الشريؼ  

http://www.maajim.com/%D8%A3%D8%AB%D8%25B
http://www.maajim.com/%D8%A3%D8%AB%D8%25B
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موايهتها  الترنوية المتعمقة نالمدرسة وسنؿ(.تحديات العولمة ٕٚٓٓمنصور، مصطفى يوسؼ . 
 .ٗٗٙ-ٜٗ٘المنورة. ،نحوث مؤتمر اإلسبلـ والتحديات المعاصرة ، اليامعة اإلسبلمية نالمدينة 

دمياط:  .المعمـ (. الت يرات العالمية المعاصرة وانعكاساتها عمى إعدادٕٚٓٓ  المهرت، سعيد نخيت
 دار المهندس لمطناعة والنشر.

مف عمى  ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔمف عمى المو   نتاريل (، تـ االسترياع ٖٕٔٓموسوعة الحديث الشريؼ  
الرانط 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_n
o=1191&pid=871603  

 اليازورت العممية .. عماف: دار  ساليب الحديرة في التعميـ والتعمـ(. األٕٛٓٓننهاف، يحيى محمد  
(. النرامد التدرينية وثررها عمى ثدان موظفي وزارة الترنية والتعميـ ٕٔٔٓالنيار، عفاؼ ثحمد  

، يامعة (رسالة مايستير غير منشورة في محافظة الخميؿ: وا   وطموحات   الفمسطينية
 الخميؿ، فمسطيف.

(.تقويـ ثدان معممي الي رافيا في المرحمة الرانوية في نون  ٕٔٓٓليمى ننت ثحمد . النيار، 
 .يامعة السمطاف المهارات التدريسية مف ويهة نظر الطمنة  رسالة مايستير غير منشورة (

 سمطنة عماف .  انوس ،
القاهرة:  .التدريب(. تقييـ التدريب نيف التكمفة والعائد: متانعة وتقييـ ٕٕٔٓهبلؿ، محمد عندال ني  

 مركز تطوير األدان والتنمية .
(.األسئمة الصفية لد  معممي الترنية اإلسبلمية في  المرحمة ٕٕٓٓاليحيائية، نصران ننت سعيد . 

سمطنة   انوس ، اإلعدادية نمحافظة مسقط   رسالة مايستير غير منشورة ( .يامعة السمطاف 
 عماف .

 املراجع األجيبية

AL-Belushi,Ahoud Saeed.(1996).Oral questioning by Omani teachers of 

English as a foreing Language in Muscat Prebaratory  and Secondary 

Schools( Unpublished Master ). SQU. 

Cohen, J (1992).Statistical power analysis. Current Dirrections in 

Psychological Science, Vol 1, No 3, pp 98-101.Retrieved from http:// 

www.jstor.org/stable/20182143, accessed: 17\5\2014  3:27 am 

Cotton, Kathleen (2001). Classroom Questioning.  Retrieved from 

http://rsd.schoolwires.com/145410515152938173/lib/1454105151529381

73/Classroom_Questioning_by_Cotton.pdf 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1191&pid=871603
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1191&pid=871603
http://www.jstor.org/stable/20182143
http://rsd.schoolwires.com/145410515152938173/lib/145410515152938173/Classroom_Questioning_by_Cotton.pdf
http://rsd.schoolwires.com/145410515152938173/lib/145410515152938173/Classroom_Questioning_by_Cotton.pdf


 .............................................أثر برنامج تدريبي مقترح في إكساب معلمات التربية اإلسالمية

 
 

Daived,Fakeye.(2007).Teacher's Questioning Behaviour and ESL 

Classroom Interaction Pattern ,Humanity & Social Science Journal 

,2(2),127-131. 

Dillon, J T (1988). Questioning & Teaching. London: Croom Helm 

Curriclum Policy And Research. 

Gegen, S E (2006). THE EFFECTS OF HIGHER-LEVEL 

QUESTIONING IN A HIGH SCHOOL MATHEMATICS 

CLASSROOM ( UN PUBLISHER MASTER), Wichita State 

University, USA.  

Hussin, H. (2006). Dimensions of questioning: A qualitative study of 

current classroom practice in Malaysia. TESL Journal, 10(2), 1-15 

Kerry,Travor.(1982) ,Effective Questioning –A teaching Skills Workbook 

,London :Macmillan Education LTD. 

Montague, Earl J (1987). Fundamentals Of Secondary Classroom 

Instruction. Columbus: Merrill Publishing Company. 

Oliveira, Alandeom W (2010). Improving Teacher Questioning in Science 

Inquiry Discussions Through Professional Development. JOURNAL 

OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING, VOL. 47, NO. 4, PP. 422–

453 

Otto, Paul B; Schuck, Robert F. (1983).The Effect Of A Teacher 

Questioning Strategy Training Program on Teaching  Behavior Student 

A chievement, And Retention. Journal Of Research In Science 

Teaching, Vo20, No6, pp 5210528.  

Shomoossi, Nematullah.(2004).The Effect Of Teachers' Questioning 

Behaviour on EFL Classroom Interaction :A Calssroom Research study 

,The Reading Matrix ,vol 4,No 2,P96-104. 

Wragg, EC ;Brown,G.(2001).Questioning in the Secondry School 

,London&New York :Routledge Falmer. 


