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  :مستخلص البحث
ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات 

والكشف عما إذا كانت  األسئلة الصفیة في المرحلة الثانویة بالمدینة المنورة ودرجة ممارستھن لھا،
 والخبرة، التخصص،:  اآلتیةتختلف درجة تمكن المعلمات لمھارات األسئلة الصفیة تبًعا للمتغیرات

ولتحقیق أھداف الدراسة اتبعت الباحثة المنھج ". والدورات التدریبیة ونوع المدرسة، والمؤھل،
وتمثلت أداة الدراسة في بناء بطاقة مالحظة المكونة من ثالث مھارات وھي  الوصفي الحقلي،

أما المحور الثاني فتمثل  ة،مھار) ٢٠(المحور األول مھارات صیاغة األسئلة الصفیة ومكونة من 
في حین تناول المحور الثالث معالجة  فقرات،) ١٠(في مھارات توجیھ األسئلة الصفیة وتتضمن

وطبقت الدراسة . مھارة) ٤٢(وبلغ المجموع الكلي للمھارات فقرة،) ١٢(إجابات الطالبات وتضمن 
لفصل األول للعام الدراسي في ا معلمة،)٦٩(بلغ عددھا على عینة اختیرت بالطریقة العشوائیة،

: ولتحلیل بیانات الدراسة استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائیة التالیة .ه١٤٣٧-  ١٤٣٦
معامل . T. test" ت"واستخدام اختبار  االنحراف المعیاري، التكرارات، المتوسطات الحسابیة،
  . واحدتحلیل التباین في اتجاه معامل ارتباط بیرسون، الثبات ألفا كرو نباخ،

وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمات الدراسات االجتماعیة بالمرحلة الثانویة 
ووفقًا لمقیاس التقدیر المعتمد ).٣٫١٢(بالمدینة المنورة للمھارات ككل كانت بمتوسط حسابي بلغ

ق كما أشارت نتائج الدراسة عن وجود فرو. للدراسة فإن درجة الممارسة كانت بدرجة متوسطة
بین متوسطي درجات أفراد عینة الدراسة حول تقدیر )α=0.05(ذات دالة إحصائیة عند مستوى 

بینما ال توجد . درجة ممارسة معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة تعزى لمتغیر الخبرة
بین متوسطي درجات أفراد عینة الدراسة حول ) α=0.05(فروق دالة إحصائًیا عند مستوى داللة 

تقدیر درجة ممارسة معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة تعزى لمتغیر التخصص 
  .والمؤھل و نوع المدرسة والدورات التدریبیة

Abstract:      
The purpose of this study is to identify the reality of social studies 

teachers' use of classroom questions skills in the secondary education in Al 
Medina، and detecting whether the capacity degree of the teachers skills of 
classroom questions could vary depending on the following variables: (the 
major، field of specialization، theexperience، the qualification، type school، 
and the training courses). And in order to achieve the purposes of the study، 
the researcher used the descriptive field approach، and the study 
methodology is represented in developing a note-card that consisted of 
three skills. These skills are: first theme is skills of classroom questions 
formulation that is composed of (20) skill. The second theme is represented 
in the skills of presenting the classroom questions، and it included (12) 
paragraph. And the third theme discussed the approaching of the students' 
answers، and it included (12) paragraph. So، the total set of skills was (42) 
skill. The study was applied on a sample that was randomly selected، so a 
sample of (69) teacher was obtained in the first semester (1436 AH – 1437 
AH.( 

In order to analyze the data of the study، the researcher used the 
following statistical processing of data: Arithmetic averages، frequencies، 
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standard deviation، (T test)، Cronbach's alpha coefficient of reliability، 
Pearson correlation coefficient، and analysis of variance in one way.. 

The results of the study showed that the degree of practice skill of the 
social studies teachers in the secondary education in Al Medina was in an 
arithmetic average of (2.012). And according to the approved rating scale 
of the study، the degree of the practice skill was at a moderate level. Also، 
the results of the study revealed statistical significance differences function 
at the level of (α=0.05) between the medium-degree of the individuals of 
the study sample about the estimation of the social studies teachers' practice 
skill of presenting the classroom questions، and that was according to the 
variables: (field of specialization، the major، the experience، the 
qualification، type school، and the training courses. 

  :المقدمة  
مین المؤھلین من متطلبات العصر التي تسعى إلیھا الدول المتقدمة ھو توفیر یعد توفیر المعل

 ویوضحون طالبھم عقول وینیرون ویبتكرون یجددون ھم الذین المعلمین المعلمین المؤھلین؛ ألن
 مجتمعاتھم، رفاھیة في یسھمون أنھم بالحاضر كما الماضي ویربطون الخفي ویكشفون الغامض،

  . جیل المستقبل لشخصیات متشكیلھ خالل من وذلك
 والمرشد، ألنھ الموجھ،  ویتضح بالتالي أن المعلم ُیمثل ركیزة أساسیة في عملیة التعلم،

وعلیة تقع مسؤولیة تطویر التعلیم لتحقیق الغایات واألھداف  والمؤتمن على أھم ثروة في المجتمع،
س ومن ھذه الطرق مھارات األسئلة ولذلك اھتم كثیر من التربویین بطرق التدری. التربویة المرجوة

ألن كل مرحلة تُبنى على المرحلة السابقة ألن  الصفیة لما لھا من أھمیة في جمیع مراحل التعلیم،
 ومع )٣ص ،٢٠١٣(الشیخ . عملیة التعلم عملیة تراكمیة متنامیة تتم عن طریق األسئلة وتتبعھا

وناتھا وخطواتھا ألنھ ُیشكل أداة اتصال یبقى السؤال الشفھي أحد أھم مك تعدد مھارات التدریس،
لمدخل الذي یبدأ بھ المعلم درسھ واألداة الذي یوجھ بھ طلبتھ للقیام وھو ا لفظي بین المعلم والطالب،

 فعاُال استفھامیًا تربوًیا أسلوًبا السؤال ویعد. وذلك لرفع مستوى التحصیل الدراسي بنشاطات معینة،
 األسلوب ھذا استخدم من أول الیوناني ألنھ الفیلسوف سقراط مفي عملیة التعلم كما فعل المعل

 یثیر كان إلیھ حیث نسبة الطریقة السقراطیة علیھا أطلق حتى رفاقھ ومع مع طلبتھ االستفھامي
 تفكیرھم وتثیر تقلقھم التي األسئلة من متكاثر عدد خالل من نفوسھم في الشكوك ویبعث المستمعین

 إذا لھا حتى إجابات عن البحث في یبدؤون حیث معلوماتھم ویتحدى یطرحھا، التي القضایا في
  ).٣ص  ،٢٠٠٣ والطروانة، عبیدات،( توترھم وذھب شكھم زال اإلجابات تلك إلى وصلوا

من خالل تتبع البحوث التربویة التي ھدفت معرفة مدى ) ٤٣٧ص ،٢٠١٤(ولھذا یؤكد الحیلة
من أكثر مھارات التدریس استخدامًا وجاءت النتائج استخدام األسئلة الصفیة في التدریس حیث أتت 

  : اإلحصائیة على النحو التالي

  في الحصة الواحدة(%)٨٠( سؤال یومیًا بمعدل٤٠٠یسأل المعلم حوالي .  
 أمأل الفراغ أو نعم أو ال : من أسئلة المعلم الشفویة تكون أسئلة مغلقة مثل%) ٦٠(إن حوالي

  .أو أذكر كلمة ما
 ومعظم األسئلة  من وقت الحصة في إثارة أسئلة شفویة،%) ١٦- ٦(ن من یستھلك المعلمی

  .المستخدمة یمكن اإلجابة عنھا في أقل من ثالث ثوان
  المعلمین المؤھلون یسألون أسئلة مھارات علیا وأن الطلبة الذین یتعرضون ألسئلة مھارات

 .علیا ھم طلبة أكثر إنجازًا
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 إلى حد من المھارات المھمة الصفیة األسئلة أن یبالتدر مجال في المھتمین بعض یرى  ولذا
 طریق تطویرھا عن مھارات یمكن وُتعد المختلفة، التربویة األھداف من الكثیر تحقیق في كبیر

  ).٧ ص ،٢٠٠٦ نجد، مركز ریاض.(والتدریب الممارسة
 الواعي الفعال المواطن أھم مھامھ تكوین من أصبح ن دور المعلم في العصر الحاضرإ

 ما على وتأسیسًا).١٣٧ص ،٢٠٠٢ السید،(مشكالتھ ومواجھة النھوض بمجتمعھ، على حریصال
 سبق ُتعد األسئلة في العصر الحاضر من أقوى وسائل التواصل واالتصال بین المعلم وطلبتھ،

حتى یستطیع أن یصل بطلبتھ  ویحتاج طرح السؤال إلى مھارات مطلوب توافرھا في معلم الصف،
  . جید وإعمال العقلإلى مستوى تفكیر

  : اإلحساس بمشكلة الدراسة
 والعمل برزت مشكلة الدراسة من خالل الخبرة المیدانیة للباحثة في مجال التعلیم بالمدارس؛

ومن خالل القیام بزیارات تبادلیة مع بعض  الثانویة، بالمرحلة االجتماعیة للدراسات معلمة
تم مالحظة تدني مستوى أداء بعض فقد   وحضور حصص لھن،المعلمات في بعض المدارس

المعلمات في مھارات السؤال المختلفة وال تزال طریقتھن تعتمد علي العفویة واالرتجالیة في غالب 
یعمل على  وال یخفي علینا أن فن طرح السؤال األحیان وتنحصر في مستویات دنیا من التفكیر،
الباحثة بعمل  أكد من وجود مشكلة قامتوأیضًا للت تنشیط المعلومات في عقل الطالب واسترجاعھا،

وعلى ھذا فإن الدراسة الحالیة  دراسة استطالعیة على المدارس الثانویة قبل بدایة التطبیق الفعلي،
واالستفادة  یمكن اعتبارھا إمرا ھامًا إلفادة معلمات الدراسات االجتماعیة لتحسین ھذه المھارات،

  .من نتائج ھذه الدراسة الحالیة
لقرن الواحد والعشرون ظھرت بعض الدراسات لرصد الممارسات الصفیة للمعلمین  ومنذ ا

 مراجعة خالل ومن الباحثة توصلت وقد والمتعلقة باألسئلة الصفیة في مادة الدراسات االجتماعیة،
 الدراسات ھذه ومن الصفیة، األسئلة لمھارات أداء المعلمین في قصور وجود إلى السابقة الدراسات

 برامج إلى عزتھ ما ومنھا المعلم، جانب إلى الصفیة مھارات األسئلة أداء في لقصورا عزت ما
 وأبو محفوظ، خلیفة،(ودراسة  ،)٢٠١٤ وأبو سنینة، أبو عواد،(فمثال دراسة مثل دراسة   إعداده،
. المعرفي للمجال بلوم تصنیف حسب المعلمات تطرحھا التي الصفیة األسئلة التي صنفت) ٢٠١٣
  . طالباتھن تحصیل وبین بینھما العالقة إیجاد إلى وسعت األسئلة طرح االنتظار عند نزم وقاست

 أن أداء المعلمین في مھارة والتي أظھرتا)٢٠٠٦(والكندي )٢٠٠٤(وھناك دراسة الجماس 
إجماًال أن ) ٢٠١٠(كما أظھرت دراسة بركات  طرح األسئلة الشفھیة جاءت بأداء متوسط،

والعرود  عبیدات، وكما أكدت نتائج دراسة. رتفعة في مھارات األسئلةالمعلمین لھم فعالیة م
أن أكثر مستویات األسئلة الصفیة شیوعًا عند المعلمین ھي التذكر والفھم وأقلھا شیوعًا ) ٢٠١٠(

وذكرت . وأن المعلمین یمتلكون بعض مھارات توجیھ األسئلة بدرجة مقبولة التركیب والتقویم،
  .ني أداء المعلمین في مھارات صیاغة وتوجیھ األسئلة الصفیةتد) ٢٠٠٦(دراسة صویلح

 أن ھناك فروق كبیرة بین النوعین في تصورات )Omobola، 2010( نتائج أظھرتو 
تعزى للنوع ولصالح  الطالب األسئلة الصفیة المستخدمة من قبل المعلمین على إنجازاتھم،

 مھارات السؤال مثل دراسة العزاوي وھناك دراسات اھتمت بتدریب المعلمین على. الطالبات
  .التي قدمت برنامج تدریبي وربطة بمھارات التفكیر الناقد) ٢٠٠٢(

  :مشكلة الدراسة
نستخلص من كل ما سبق أن مھارة طرح السؤال ُتعد أحد األعمدة األساسیة التي یرتكز علیھا 

 ھو الشخص الوحید فالشخص الذي یواظب على طرح األسئلة سیكون فن ومھارة االتصال الجید،
وعلى الرغم من وفرة الدراسات التي تناولت مھارات   اتجاه مواضیع المحادثات،إدارةالقادر على 
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األسئلة الصفیة بأنواعھا المختلفة إال إن الباحثة لم تجد إیھ دراسة تتحدث عن مھارات االسئلة 
وذلك من خالل  حلة الثانویة،الصفیة في تدریس الدراسات االجتماعیة على حد علم الباحثة في المر

مراسلة مكتبة والملك فھد الوطنیة للتحقق من ذلك  فمثًال تم البحث في قواعد البیانات المختلفة،
  خاصة في المرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة 

  :أسئلة الدراسة
 .ةما واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات صیاغة األسئلة الصفی .١
 .معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات توجیھ األسئلة الصفیة ما واقع استخدام .٢
صفیة     .٣ ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس تالف واق دى اخ ا م م

 .باختالف متغیر التخصص
صفیة     .٤ ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس تالف واق دى اخ ا م م

 .الف متغیر المؤھل العلميباخت
صفیة     .٥ ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس تالف واق دى اخ ا م م

 .باختالف متغیر سنوات الخبرة
صفیة     .٦ ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس تالف واق دى اخ ا م م

 .باختالف متغیر نوع المدرسة
ت  .٧ ع اس تالف واق دى اخ ا م صفیة   م ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس خدام معلم

 .باختالف متغیر الدورات التدریبیة
  : أھداف الدراسة

  .تعرف واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات صیاغة األسئلة الصفیة .١
  .تعرف واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات توجیھ األسئلة الصفیة .٢
رف مدى اختالف واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة تع .٣

  .متغیر التخصص باختالف
تعرف مدى اختالف واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة  .٤

 .باختالف متغیر المؤھل العلمي
تماعیة لمھارات األسئلة الصفیة تعرف مدى اختالف واقع استخدام معلمات الدراسات االج .٥

 .باختالف متغیر سنوات الخبرة
تعرف مدى اختالف واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة  .٦

 .باختالف متغیر نوع المدرسة
تعرف مدى اختالف واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة  .٧

  . الدورات التدریبیةباختالف متغیر
  : أھمیة الدراسة  

قد تسھم ھذه الدراسة في إثراء العملیة التربویة ونقل صورة للمھتمین بالتربیة والتعلیم عن  .١
وسبل تنمیة ھذه المھارات  واقع استخدام معلمین الدراسات االجتماعیة لمھارات السؤال،

ى تشخیص مواطن القوة ومواطن وذلك من خالل نتائج الدراسة فإنھ یمكن العمل عل لدیھم،
بشكل قد یمكن متخذي القرارات  الضعف في ممارسات المعلمین المتعلقة باألسئلة الصفیة،
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في المیدان التربوي من التخطیط والتنفیذ والتقویم للبرامج الھادفة وإلى تعزیز مواطن القوة 
 . ومعالجة مواطن الضعف

الل توجیھ انتباه مدیري المدارس إلى مستوى یمكن أن تسھم في تقویم أداء المعلمین من خ .٢
  .استخدام معلمین الدراسات االجتماعیة لألسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة

 قد تفید ھذه الدراسة مخططي مناھج الدراسات االجتماعیة ومؤلفي الكتب الدراسیة وأدلة  .٣
 المرحلة الثانویة المعلمین في تقدیم التغذیة الراجعة بشأن كتب الدراسات االجتماعیة في

وأھمیة تضمین الكتب أنواع األسئلة الصفیة وأھم مھاراتھا الواردة في ھذه . عند تطویرھا
بالشكل  الدراسة وقد تفید في تطویر المناھج وطرائق التدریس إذا تم توظیف نتائجھا

  .الصحیح
م ورفع تقدم الدراسة بعض المقترحات التي یمكن أن تساعد المعلمین على تحسین أدائھ  .٤

وأن یمیزوا بین أنواع وتصنیفات  كفاءتھم بتزویدھم بالمھارات الالزمة لألسئلة الصفیة،
وإمكانیة استفادتھن من اإلطار النظري في . األسئلة الصفیة ومستویات وأھداف كل منھا

 .ودورھا في تطویر العملیة التعلیمیة معرفة أھم تلك المھارات،
  :مفاھیم الدراسة    

القدرة على القیام بعمل من : "بأنھا) ١٢ص ،٢٠٠٢(یعرفھا أبو العال: ارة اصطالحًامفھوم المھ
  ".األعمال بشكل یتسم بالدقة والسھولة والسیطرة واالقتصاد فیما یبذل لھ الفرد من جھد ووقت

لمقدرة التي یمتلكھا معلم الدراسات االجتماعیة عند أداء وتعرف الباحثة المھارة إجرائًیا بأنھا ا
ومسبق بفترة تدریبیة من أجل تأدیتھ بشكل بالغ الدقة وبأقل  ل أو القیام بنشاط معقد نوعًا ما،عم

  .ووقت قصیر ودقة فائقة تكلفة اقتصادیة،
عبارة عن جملة تبدأ بأداة استفھام " بأن السؤال) ٣٩٧ص ،٢٠٠٩( یرى زیتون :مفھوم السؤل

ا الشخص فكرة في معناھا ثم یجیب ویعمل ھذ توجھ إلى شخص لالستفسار عن معلومة معینة،
  ". بإجابة تتفق مع ما تتطلب ھذه الجملة من استفسار

ھي : "األسئلة الصفیة بأنھا) ٣٩ص ،٢٠١٠(والعرود  عرف عبیدات،: مھارات األسئلة الصفیة
  ".األسئلة التي یوجھھا المعلم إلى طلبتھ أثناء الموقف التعلیمي بمختلف المستویات 

 ھو سلوك او أداء یقوم بھ المعلم من خالل صیاغة عبارات جرائي للباحثة أما التعریف اإل
استفھامیة بلغة عربیة صحیحة وتتعلق بالمحتوى التعلیمي وتصاغ باستخدام كلمات مألوفة بصورة 

  . ویوجھھا إلى الطلبة وتھدف إلى تقویم المستوي التحصیلي لھن واضحة،
وتقابل من مراحل النمو مرحلة  ن مراحل التعلیم العام،المرحلة األعلى م: "ھي: المرحلة الثانویة

ویلتحق  وتمتد من انتھاء المرحلة المتوسطة وتنتھي عند مدخل التعلیم العالي، الوسطى، المراھقة
 وتمتد بھا الدراسة على مدى ثالث سنوات،. بھا الطلبة الذین أتمموا الدراسة المتوسطة بنجاح

صا تتیح لھم قدرا أوفى من التثقیف العام وتؤھلھم لاللتحاق ویدرس الطلبة بھا مواد أكثر تخص
  ).١٠٤ص  ،٢٠٠٥ ،وآخرون العتیبي،".(بالجامعات

ھي المرحلة األخیرة من مراحل التعلیم العام في  :الدراسة ھذه في  وتعرفھا الباحثة إجرائًیا
التعلیم الجامعي وتقع ما بین المرحلة المتوسطة ومرحلة  المملكة العربیة السعودیة التربوي،

. والثانویة العامة لتحفیظ القرآن الكریم الثانویة العامة في التعلیم العام،: على نوعین ھما وتشتمل
  .بنوعیھا الحكومیة واألھلیة
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  :حدود الدراسة
 خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  تم تطبیق ھذه الدراسة،: الحدود الزمانیة

  .ھـ١٤٣٧-ھـ١٤٣٦
 تم تطبیق ھذه الدراسة بمدارس المرحلة الثانویة بالتعلیم العام بمنطقة : كانیةالحدود الم

  .المدینة المنورة في المدارس الحكومیة واألھلیة
 عینة من معلمات الدراسات االجتماعیة  اقتصرت ھذه الدراسة على: الحدود البشریة  

 في المدارس التابعة لمنطقة المدینة المنورة بالمرحلة الثانویة.  

 الحالیة على دراسة واقع استخدام معلمات الدراسات  تقتصر الدراسة: الحدود الموضوعیة
 .بالمدینة المنورة االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة بمدارس التعلیم العام

  مھارات األسئلة الصفیة في مجال تدریس الدراسات االجتماعیة: اإلطار النظري
  صفیةماھیة األسئلة ال: المحور األول   

  :قدم الباحثون في دراساتھم وكتبھم تعریفات عدة للسؤال یمكن توضیحھا كاآلتي: مفھوم السؤال
ى   ) طالب(جملة استفھامیة أو طلبیة توجھ إلى شخص معین  ": ھو ھ عل بغرض استجالء إجابة أو حث

ھ      ت انتباھ رض لف ئلة بغ د األس دة، " (تولی رون،  حمی ردان ).٢٠٣ص  ،٢٠٠٣ وآخ ا أورد الف   كم
سؤال  أن)٢٥ص، ٢٠٠٩( ي "ال دد ،مثیرعقل صیر، مح ح، وق ؤدي وواض ى ی دوث إل تجابة ح  اس

ف  فوریة ى  تتوق وع  عل ر  ن ھ  المثی ین           ةوھو جمل   . "ودرجت ى شخص مع ة توجھ إل  استفھامیة أوطلبی
ى  ) طالب( ھ      بغرض استجالء إجابة أوحثھ عل ت انتباھ ئلة بغرض لف د األس بن،   " (تولی و ل ، ٢٠١١أب

  ).١ص
  ة الصفیة الشفویة في العملیة التعلیمیةأھمیة األسئل  

  :أشار عدد من الباحثین والتربویین إلى أھمیة األسئلة في النقاط اآلتیة
ب       .١ دى الطال ة ل ول النافع وین المی ة وتك ات المرغوب ة االتجاھ ة لتنمی یلة فعال ئلة وس د األس تع

دى   المعلم لدرسھ،بطرق جدیدة للتعامل مع المادة الدراسیة ولھا دور كبیر في عملیة تقویم      وم
ضعف،     وة وال اط الق ة نق عھا ومعرف ي وض سلوكیة الت داف ال ھ لألھ ة   تحقیق ي محاول ك ف وذل

 ).٢٠٧ص  ،٢٠٠٣ ،وآخرون حمیدة،(لتحسین أداء المعلم وطلبتھ 
ى                   .٢ سبقا وتعمل عل ا م درس المخطط لھ داف ال ة ألھ ساب الطلب دى اكت ویم م ن وسائل تق تعد م

ة؛  ز الطلب اه وتركی ارة انتب اء  إث ؤال أثن ة س ي أي لحظ یھم ف ھ إل ون أن ُیوج م یتوقع ا یجعلھ مم
وتعمل كذلك األسئلة على تطویر قدرتھ على  الدرس؛ ألن الطالب قد یفقد انتباھھ نحو الدرس،  

  . التركیز وحصر نشاطھ الذھني لفترة معینة ولمدة زمنیة محددة
ات و    .٣ ق النتاج و تحقی ي نح ة التعلیم شاط الطلب تمرار ن ى اس ل عل ة تعم ات التعلیمی المخرج

 ).٢٥٠ص  ،٢٠١٠ ،وآخرون الصرایرة،(وترتقي بالمستوى التعلیمي لھم  المرغوبة،
داع    .٤ د واإلب ر الناق ب والتفكی ث والتجری ى البح زھم عل ة وحف ر الطلب ارة تفكی دات،(إث و  عبی وأب

 ).٢٤٢ص  ،٢٠١١ السمید،
ھ،   .٥ م وطلبت ین المعل صال ب یلة ات ضل وس سؤال أف د ال ة ُیع ین الطلب بعض،وب ضھم ال سح   بع وتف

شتھا                ة ومناق ات النظر المختلف ارھم وطرح اآلراء ووجھ م وأفك ن آرائھ ر ع المجال لھم للتعبی
ن       بحریة وصراحة؛ مما ینمي لدیھم الثقة بالنفس،    دًلا م اش ب ن الحوار والنق بحیث یسود جو م

 ).١٠٨ص  ،٢٠١٥ خلیفة،(الھدوء واالستماع فقط دون تعلیق 
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  :فیة الشفویة في تدریس الدراسات االجتماعیةأھمیة األسئلة الص
  : أھمیة األسئلة الصفیة في تدریس الدراسات االجتماعیة من خاللتنبع 

أن المتتبع آلیات القرآن الكریم یجد أن السؤال والتساؤل ومشتقاتھما تعد من طرائق القرآن في ) أ(
ودوره الفعال في استثارة  ،وقد أكدت النصوص القرآنیة على أھمیة السؤال النصح والتوجیھ،

وكذلك السنة النبویة  ودفعھا الستقصاء الحقائق، وتحفیزھا للبحث والمعرفة، ملكات العقل للتفكیر،
  ).٤٥ص ،٢٠٠٩ آل حیدان،(وجعلتھ منمًِّیا للمدارك ومعزًزا لھا  اھتمت بالسؤال،

لتي یعد فیھا الطالب لیبدأ وھي المرحلة ا تعد المرحلة الثانویة من أخطر المراحل التعلیمیة،) ب(
ویالحظ األطباء النفسیون أن كثیًرا من االضطرابات المختلفة ستنفجر  العطاء للمجتمع وبدء العمل،

التي  وتؤثر علیھ إن لم یجد من یأخذ بیده ویعاونھ في تخطي ھذه العقبات في مرحلة المراھقة،
 مشكالت المجتمع وقضایاه المختلفة تواجھھ ومادة الدراسات االجتماعیة من أھم أھدافھا دراسة

  ). ٢٠٠ص  ،٢٠٠٠ مخیمر،(وربطھا بحیاة الطالب 
حتى یتمكن المعلم من معرفة مستوى تفكیر ھذا الطالب  أن األسئلة تعتبر مقیاًسا مھًما للطالب،) ج(

آل (أو مفاھیم معینة  أو تصحیح أخطاء، وما یحتاجھ من إرشاد أو توجیھ حیال قضیة، ونضجھ،
ال یرتاحون ) ٤٤٥ص  ،٢٠١١(والمعلمون المبتدئون كما یشیر جابر ) ٤١ص  ،٢٠٠٩ ،حیدان

كونھا مھارة مھنیة صعبة إال أن المعلم الجید یعمل  الستخدام األسئلة لتحقیق األغراض السابقة،
  . وتنمیة قدراتھ على نحو مستمر لتحسین مھارتھ،

 لطلبة بمثابة التغذیة الراجعة مستمرة،تعتبر مھارات األسئلة وخاصة ما یتعلق بإجابات ا) د(
 وبقاء أثر المادة في طلبتھ، لیتعرف معلم الدراسات االجتماعیة على مدى تقدمھ في تدریسھ،

وبإعداد  واألسئلة الفعالة تقتضي أن یقوم الطلبة على نحو نشط بمعالجة وتجھیز المعلومات،
  ).٦٢ص  ،٢٠١١ جابر،(ویتیح للمعلم أن یراقب الفھم لھم  اإلجابة،

التي تحدث  واألفكار الھدامة، أن طالب المرحلة الثانویة بحاجة إلى معرفة المذاھب المضللة،) و(
والطالب في ھذه  لیقف منھا الموقف الصحیح، وتشوش على انتمائھ لوطنھ، في وقتھ الراھن،

 الشلبي،( فاعلیة واندماجھ في الحیاة االجتماعیة أصبح أكثر المرحلة قد تبلورت قدراتھ واتجاھاتھ،
وقد جاء في سیاسة التعلیم بالمملكة في أھداف المرحلة الثانویة تكوین الوعي ) ٣٣ص  ،٢٠٠٠

 ،٢٠٠٥ وآخرون، العتیبي،(اإلیجابي الذي یواجھ بھ الطالب األفكار الھدامة واالتجاھات المضللة
 ).١٠٥ص 

  : أھمیة األسئلة الصفیة بالنسبة لمعلم الدراسات االجتماعیة
ة        ) أ( المؤثرات المحیط دة ب ة جی ي ومعرف ى وع ون عل د أن یك ة الب ات االجتماعی م الدراس أن معل

رھم،      اة      بالطلبة وما یتركھ في نفوسھم من أثر على معتقداتھم وأسالیب تفكی م لكل مشكالت الحی وفھ
ة      المعاصرة، ة وروی ا بحكم ھ یصل       . یستمع الستفسارات الطلبة ویعالجھ ذي ب و ال ئلة ھ ومجال األس

  . لمعلم إلى المطلوب منھا تجاه طلبتھا
ة    أن معلم الدراسات االجتماعیة مطالب بأن یقف لمساعدة طلبتھ،    ) ب( مقتربًا منھم حتى یجعل عملی

ص  ،٢٠١١ جابر،(ومشوقًة بدًلا من أن یكون عمًلا روتینیًّا مھمًلا ال فائدة منھ ویؤكد       التعلیم ممتعًة، 
م،        أن ھذا یعني أن المعلم المؤثر ھ  )١٥ ن داخلھ ھ م ة طلبت ستثیر دافعی ث ی درس بحی ذي ی ذلك   و ال ول

  .یستمتع الطلبة ویعتقدون أن المادة ذات قیمة حین یستخدم معلمھم أسالیب تدریس جیدة
ن     ) ج( ب م ن الطال ا یمك صفیة بأنواعھ ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی م الدراس أن استخدام معل

یم     نویة، وخاصة في المرحلة الثا     تنمیة قدراتھ،  وقد جاء من أھداف المرحلة الثانویة في سیاسة التعل
ا       ق م ا وف رة وتوجیھھ ذه الفت ي ھ ي تظھر ف ة الت تعداداتھ المختلف ب واس درات الطال د ق ة تعھ بالمملك
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فاألسئلة الشفھیة ). ١٠٤ص   ،٢٠٠٥ ،وآخرونالعتیبي،  (یناسبھ وما یحقق أھداف التربیة اإلسالمیة     
  . وفي تحقیق األھداف المتعلقة بتنمیة التفكیر یة التعلیم والتعلم،تعد وسیلة أساسیة في عمل

ین          ) د ( ا ب ارھم م ة أعم  ١٨-١٥(أن معلم الدراسات االجتماعیة في المرحلة الثانویة یتعامل مع طلب
محاوًلا التأثیر  ینبغي لمن یتعامل معھم أن یفھم طبیعتھم،  وإًذا قد تحققت لھم درجة من النضج،      ) سنة

ھ،         فیھم باس  ى التوجی د حاجة إل ة أش ذه المرحل ي ھ ون     تخدام ما یناسبھم ألنھم ف دأت تك دافھم ب ألن أھ
ة،        وعلى أي حال،  . أكثر تحدیًدا  ة الطلب ة مراعاة طبیع ذه المرحل ب   یجب على المعلمین في ھ ومطال

  ).٣٤ص  ،٢٠٠٠ الشلبیي،(نموھم وإدراك أن ھذا یمثل مفترق الطرق بالنسبة لھم
  سئلة الصفیة الشفویةأھداف ووظائف األ

ي        ا ف شار إلیھ ود، (ذكرت كوثر كوجك الم ئلة    ) ٣٢٢ص ،٢٠١١ محم ستخدم األس م ی أن المعل
  :في الموقف التعلیمي ألھداف ثالثة منھا

ة،          : وظیفة اجتماعیة -١ م والطلب ین المعل ة ب ات االجتماعی ى العالق وع األسئلة عل ذا الن  حیث یؤكد ھ
  .ضھم وتفاعلھم وإحساسھم باالنتماءویعمل على دمج مجموعات الطلبة مع بع

ن   عندما یسأل المعلم الطالب عن أحوالھ الشخصیة أو عن سبب غضبھ أفرحھ،           : كمثال         أو ع
فھذا یؤكد على العالقة الجیدة بین المعلم  عالقاتھ االجتماعیة ببعض األصدقاء أو عن صحتھ،    

  .ویجعلھ یشعر أن المعلم لیس بعید عنھ والطالب،
سھ،   : نفسیة وظیفة-٢ ھ بنف ا    حیث یھدف المعلم من األسئلة إلى تقویة شخصیة الطالب وزیادة ثقت مم

  .یزید من حماسھ للعمل والمشاركة الصفیة
ھ،           :  كمثال        ي عمل سھ وف ي      عندما یحاول المعلم تأكید ثقة الطالب في نف تعلم ف ى ال شجیعھ عل وت

ستواه الع  دود م ي ح ھلة وف ئلة س ق أس ن طری ة ع ي،البدای ھ   قل ن رأی ؤالھ ع ق س ن طری أو ع
ین،     ف مع ي موق ة نظره ف ب،     ووجھ صیة الطال ة شخ دف لتقوی ذلك تھ ھ ب ة   فإن شعره بأھمی وی

  .المشاركة واإلسھام اإلیجابي في الدرس
ة-٣ ة تعلیمی ضمنھا  :وظیف ي یت ات الت ارات واالتجاھ ات والمھ ة المعلوم ساب الطلب ى إك دف إل  وتھ

  .رس المعرفة السابقة للطالبالدرس وھي تعالج قضیة معینة وتد
  : تصنیفات األسئلة الصفیة الشفویة

ز        ن تحفی د م صفیة یزی ئلة ال رح وصیاغة األس ارة ط ى مھ م عل درة المعل ویر ق ة وتط إن تنمی
م                الطلبة للدرس،  د صیاغتھم للفرضیات وحلھ ر عالي المستوى عن ددة للتفكی ا متع م فرًص ویوفر لھ

ات    آلراء ووجھ دیمھم ل شكلة وتق ة ألي م ر المختلف ضي،(النظ ة  ).٥ص ،٢٠٠٧ الرب ًرا ألھمی ونظ
  : فقد تم وضع العدید من التصنیفات منھا األسئلة الصفیة واھتمام التربویین بھا،

   تصنیف األسئلة من حیث توقیت استخدامھا في الدرس-أوًلا 
  األسئلة التي تسبق الدرس -أ

ي ا   دخول ف ل ال درس وقب ة ال ي بدای رح ف ي تط ئلة الت ي األس د،ھ درس الجدی ئلة  ل ر أس وتعتب
درس            . تمھیدیة تحفیزیة لھذا الدرس    ابقة لل ات س ن معلوم ة م دى الطلب ا ل ار م دافھا اختب م أھ ن أھ وم

أي بمعنى ربط المعلومات الجدیدة للدرس بمعلومات الطالب    والتي ستبنى علیھا المعلومات الجدیدة،    
ي     االستطالع فیھم،  وإیقاظ حب  وذلك إلثارة دافعیة الطلبة للتعلم،    . السابقة ب العقل وفیھا اختبار للجان

دة   ات جدی تقبال معلوم ب الس اص    . للطال وع الخ لة بالموض ئلة ذات ص ذه األس ون ھ ي أن تك وینبغ
الي،   درس الح ا     لل ددھا قلیًل ون ع ن  (ویك ى ٣م ئلة ٤ إل صرة     ،) أس صیرة مخت ات ق ستلزم إجاب وت

    ).٢١ص ،٢٠٠٣ ،وآخرونحمیدة؛ (وواضحة 
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  ثناء الدرساألسئلة أ-ب 
د،      ) ٢١٠ص ،٢٠٠٣(یشیر حمیدة؛ وآخرون    درس الجدی ري لل ود الفق ل العم ا ُتمث ود   بأنھ وتق

ز   الطالب الكتشاف الحقائق بنفسھ،   ویمكن من خاللھا تنمیة معلومات ومعارف جدیدة لدیة مع التركی
  .وتعمل كذلك على تنبیھ الطلبة الغیر المنتبھین للدرس على النقاط الھامة للدرس،

ة،      وا رة ومتنوع درس كثی اء ال ي أثن م ف ا المعل ي یطرحھ ئلة الت ارة    ألس دافھا إث م أھ ن أھ وم
ة،        دى الطلب ر ل ن التفكی صفیة،       مستویات مختلفة م شاركة ال ي الم اعلیتھم وحماسھم ف ادة ف وھي   وزی

ئلة    رح أس م أن یط ى المعل ي عل ذا ینبغ سیة؛ ول ة التدری ارة المعلم اءة ومھ شاف كف ة الكت یلة ھام وس
  .وتعمل على إشراك جمیع الطلبة في المناقشة جمیع أجزاء الدرس ومحتویاتھ،تغطي 

   بعد نھایة الدرسالتقویمیة األسئلة -ب
ل       األسئلة المرتبطة بأھداف الدرس السلوكیة،   ھي ق ك د حق ھ ق والتي یتأكد المعلم بواسطتھا أن

ھ،  داف درس ا  أھ ض منھ ن. أو بع وم ویمك سیم تصنیف بل داف ال ) (Bloom تق تة لألھ ى س سلوكیة إل
  :مستویات ھي

  (Cognitive Domain)تصنیف بلوم للمجال المعرفي -أ
  )Knowledge ()المعرفة الحفظ،(ر  مستوى التذك-١

ن    یمثل مستوى التذكر أدنى المستویات الستة في المجال المعرفي،      ویشمل محتوى عریض م
ذكر،  تار،یخ یسمي، یحدد، ومن األفعال المستخدمة فیھا،    المادة الدراسیة،  ال . یصنف  ی دد   : مث أن یع

ظ واسترجاع         ذكر وحف ى ت الطالب أسماء الخلفاء الراشدین؟ یھدف التذكر إلى قیاس قدرة الطالب عل
ة          ة بأشكالھا المختلف دي، (الحقائق والمفاھیم والتعمیمات التي سبق لھا تعلمھا من المادة التعلیمی  الھوی

  ٩٣ص ،٢٠١٢
  )(comprehension) االستیعاب(مستوى الفھم -٢

ي،          ل      یعد الفھم من المستویات الدنیا في المجال المعرف ا مث ال فیھ ن استخدام أفع سر، : ویمك  یف
  قارني بین العصر األموي والعصر العباسي من حیث النشأة؟: مثال. یشرح یلخص،

ى استیعاب       ) ١١٢ص ،٢٠١٣( أشارت الطناوي   ب عل درة الطال اس ق ى قی أن الفھم یھدف إل
ات،   راك معناھا والعالقات بینھا،  وإد المعلومات، ذه المعلوم  وتلخیصھا،  وكذلك المقارنة بین فئات ھ

  . والتوصل إلى استنتاجات مختلفة بشأنھا
  Application)(مستوى التطبیق -٣

ي،         ي المجال المعرف ھ     یعد التطبیق من المستویات الثالثة الدنیا ف ال المستخدمة فی ن األفع : وم
ق، تج، یطب ربط، ین ط، ی ال. ستخدمی یخط سعودیة  : مث ة ال ة العربی ة المملك ب خارط م الطال أن یرس

اھیم             ائق والمف ق الحق ى تطبی ب عل درة الطال ق ق یس التطبی نفط؟ یق ول ال اكن حق ا أم دد علیھ ویح
ا،  ھا وفھمھ ي درس ار واآلراء الت الیب واألفك رق واألس وانین والط ات والق ات والنظری ي  والتعمیم ف

وما فیھا من مشكالت حیاتیة . ل الحجرة الدراسیة أوفي حیاتھ الیومیة مواقف حیاتیة جدیدة سواء داخ    
ك    ي ذل ھ ف دى نجاح ة وم لمان،(واقعی امي ) ٣٣ص  ،٢٠٠٧ س شیر قط د )١٨١ص ،٢٠٠٤(وت یع

وي،     التطبیق من الخبرات المحببة للطلبة،  ب حی ث تجعل الطال شط،  حی ارس،  فاعل،  ن ساعده   مم وی
   .وتینیة التي تعود علیھاعلى ممارسة نشاط یختلف عن النشاطات الر

  Analysis)( مستوى التحلیل -٤
ن    : مثال. یعد من أسئلة المرتبة العلیا والتي تتطلب من الطلبة التفكیر بعمق      ي یمك ة الت ما األدل

  أن تقدمھا لتدعیم القول إن األرض كرویة الشكل؟
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شیر  ل أن )٩٨ص ،٢٠٠٠(الدوسري  وی ضمن التحلی ة یت رھا  تجزئ ى عناص الة إل الرس
ا  ث  األساسیة  ومكوناتھ ات  تتضح  بحی ة   العالق ة أو الھرمی ا  البنائی ا،  فیم ا  بینھ شمل  كم درة  ی ى   الق عل

ل  ات  تحلی ادئ  العناصر  ذات العالق ة  والمب ي  الموجودة  التنظیمی الة  ف ال المستخدمة    .الرس ن األفع وم
  . یستنتج یجزي، یصنف، یحلل،: فیھ
  Synthesis) )(الربط( مستوى التركیب -٥

داعیا،                ن التركی إ ًرا أصیًلا وإب ة أن ینجزوا تفكی ن الطلب ب م ا وتتطل ة العلی ئلة المرتب ن أس  ب م
ال المستخدمة   ب : ومن األفع رح،    یكت ف،  موضوعا یصمم مقت نظم،  یؤل ع،  ی ال . یبتكر  یجم اذا  : مث م

  تتوقع أن یحدث لتوقفت األرض عن الدوران حول الشمس؟
  ):Evaluation( مستوى التقویم -٦

ویم كالتر ا التق ة العلی ة ذات المرتب ات العقلی ن العملی ل م ب والتحلی ن  ،كی ستوى م ر م و آخ وھ
ي،    ال المستخدمة    تصنیف المجال المعرف ن األفع د، : وم ل،  ینق یم،  یعل وزن،  یق دي  ی ھ،  یب م  رأی . یحك

م        بّیني رأیِك في نتائج الحرب العالمیة الثانیة؟  : مثال ب أن یحك ن الطال وب م ذا المستوى المطل في ھ
ة  ى قیم وعاتھا،  عل ة وموض واد التعلیمی خاص       الم وادث واألش ل الح یاء مث ة األش دیر قیم وتق

اییر؛ سواء                 ن المع دد م دد مح ي ضوء ع ات ف وانین والتعلیم ة والق شاریع واألنظم والمؤسسات والم
ة،   وعیة أم ذاتی اییر موض ت مع ا     كان ي رأًی ا أو یعط صدر حكًم ستطیع أن ی الي ی صرایرة،(وبالت  ال

  ).٢٥٧ص ،٢٠١٠ ،وآخرون
  )The Affective Domain( تصنیف أسئلة المجال الوجداني -ب

ونذك الؤه   )١٧٠ص  ،٢٠٠٩(ر زیت ول وزم نف كراث ام )krathwohl(ص ي ع م ١٩٧٤(ف
ي،   ب ھرم ي ترتی ستویات ف سة م ى خم داني إل ال الوج داف المج دة   أھ ي قاع سیر ف سھل الی دأ بال تب

  :وھى وتنتھي بالمعقد والصعب في قمتھ، الھرم،
ستوى اال .١ ل م تقبال أو التقب ة      :Receiving) (س دي الرغب ب أن یب ن الطال ب م ث یطل حی

ة،    ضیة المطروح ام بالق ادة واالھتم ة   الج شاركة الوجدانی ؤ للم لمان،(والتھی  ،٢٠٠٧ س
 ).٣٤ص

تجابة   .٢ ستوى االس ا أو     Respond):(م وع م ي موض ب ف ة للطال شاركة الفعلی ى بالم وُیعن
 . لمستوى قبول االستجابةنشاط معین، وتؤكد نواتج التعلم في ھذا ا

ة      :)(Valuing) تقدیر القیمة (مستوى التقییم    .٣ ا الطلب ي یعطیھ ة الت یھتم ھذا المستوى بالقیم
ا، شيء م دد،  ل لوك مح ة أو س اھرة معین ع    أو ظ ى م لوًكا یتماش ة س ر الطلب أو أن یظھ

ى  وكمثال اعتقاداتھم أو اتجاھاتھم في موقف ال یكون فیھ مجبًرا على الطاعة والخضوع        عل
 ذلك أن یتطوع الطالب ببعض األعمال داخل وخارج المدرسة؟

یم   .٤ یم    :)Organization(مستوى التنظ ن الق ب بمجموعة م زم الطال ستوى یلت ذا الم ي ھ ف
ا        وإظھارھا في سلوكھ،   ا بینھ یم وحل التناقضات الموجودة فیم ذا  . أو تجمیع عدد من الق وھ

 ).٧٠ ،٢٠٠٦ الفتالوي،(دیدةالتنظیم قابل للتعدیل أوالتغیي رمع كل قیمة ج
ة     .٥ ذات  (مستوى االتصاف بالقیم شكیل ال ى    :Characterization) ت ل المستوى األعل یمث

ا           في مجال األسئلة الوجدانیة،    ذا المستوى تبًع ئلة ھ ن أس ة ع ب لإلجاب بحیث یتصرف الطال
  ).٣٤ص ،٢٠٠٧ سلمان،(للقیم التي تمثلھا وتؤمن بھا في داخلھا 

 .)٧٤ص  ،٢٠٠٩ وآخرون، سالمة،(الطالب لجمع الحشرات من البیئةأن یتطوع : مثال آخر
  .أن یثق الطالب بقدرة العلماء المسلمین على حل مشكلة التلوث الحراري :كمثال
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   (The PSy Chomotor Domain)  تصنیف أسئلة المجال المھارى-جـ  
ر       )٧٩ص   ،٢٠٠٩ ،وآخرون  سالمة،(ذكر   ي تعب ة الت داف التعلیمی شمل األھ ب   ی ن الجوان ع

ة   ة   المرتبطة بالمھارات الیدوی اول األدوات      ، والجسمیة بصورة عام ذلك اإلجراءات الخاصة بتن وك
تخدامھا    ة اس زة وكیفی سون   . واألجھ ت سمب نف إلیزابی د ص ي    وق ارى ف ال المھ داف المج ) ٧(أھ
د،     ل صعوبة          مستویات متدرجة في التعقی ن األق ب م ستویات بالترتی ذه الم ًدا (وھ ر  إل )أو تعقی ى األكث

  :وتتمثل مستویات ھذا المجال في اآلتي، )أو تعقیًدا(صعوبة 
ًدا،    ):المالحظة( مستوى اإلدراك الحسي     -١ ة تعقی دى    وھو أقل مستویات األسئلة المھاری رتبط بم وی

راد           شاط الحركي الم ى الن دف الوصول إل دیل، (توظیف األعضاء الحسیة بھ ص  ،٢٠٠٠ قن
٧١.(  

ؤ (داد   مستوى المیل أو االستع    -٢ ة           ):التھی ارة الحركی ة المھ ب لتأدی دى استعداد الطال ى م دل عل وی
ارة                 دء بالعمل أو المھ االت للب ل والجسم واالنفع ن استعداد العق وع كل م ذا الن ویشترك في ھ

  ).٧١ص  ،٢٠٠٩ المالكي،(وتستخدم فیھا األفعال  ألداء نشاط أو سلوك معین، الحركیة،
ة -٣ تجابة الموجھ ة    وھن:  مستوى االس ارة معین ي مھ م ف د المعل وم بتقلی ى أن یق ب إل اج الطال ا یحت

ة    ات المتنوع اییر والمحك ن المع ة م وء مجموع ي ض ي ف شكل تجریب دیل،(ب ص  ،٢٠٠٠ قن
٧٢.(  

ي وسریع،        :  مستوى اآللیة أو التعوید    -٤ شكل آل ة ب ارة الحركی ام بالمھ ب القی  وھنا یتطلب من الطال
ال  مع تكرار السلوك لعدة مرات مما یساھ       م في إیجاد نوع من الثقة والكفاءة لدیھ وتستخدم أفع

  ).٧١ص  ،٢٠٠٩ المالكي،( یبرھن یتعود، یرسم،: مثل
ة     :  مستوى االستجابة الظاھریة المعقدة    -٥ وھذا النوع یركز على قیام الطالب بأداء المھارة الحركی

  ).٣٤ص ،٢٠٠٧ سلمان،(بشكل جید تبًعا لمعاییر السرعة والدقة والمھارة في األداء 
دیل-٦ ف أو التع ستوى التكی دًّا،  :م رة ج ة كبی ورة بدرج ارات المط ى المھ ز عل ف   ویرك ث یكل حی

ارات      ى مھ م عل ن الحك ھ م الیتین تمكن ة ع سرعة ودق ارات ب ن المھ سلة م ة سل ب بتأدی الطال
  ).٣٤ص ،٢٠٠٧ سلمان،(زمالئھ وتعدیلھا 

  :مفھوم مھارات األسئلة الصفیة الشفویة
ارات     )األداءات(السلوكیات : "بأنھا)٨ص ،٢٠١٢( عرفھا القحطاني  ق باستخدام مھ ي تتعل الت

ارة     "ومعالجة إجابات الطلبة والتوجیھ، األسلة الصفیة من حیث الصیاغة،    د مھ ن أن توج ن الممك وم
ي     صد ف ل ویقت ث یقل ق بحی ریع ودقی شكل س ل ب ان العم ى إتق ل عل ي تعم ة الت شكالت الفعلی ل الم ح

 "الجھد
  :ت صیاغة األسئلة الصفیة ما یليومن أبرز مھارا

  صیاغة أسئلة الدرس بطریقة لغویة صحیحة-١
دة     یقصد بھ  اظ الجی ارات واأللف اء العب م انتق سؤال     وأن یكون  ،أن ُیحسن المعل اء ال ب وبن تركی

ة،      ة والبنائی ة اللغوی ن الناحی لیًما م ى          س ھ عل ب وقدرت ة الطال م ومعرف دى فھ ن م وواضًحا یكشف ع
ة        ذكر التفسیرات، ترتیب األفكار و   ة المطلوب م الوصول لإلجاب ن ث س   . وم ى العك صیاغة   وعل إن ال ف

شاركة   للسؤالالركیكة وغیر الواضحة      تعیق النمو اللغوي للطالب وعدم الفھم وتقلل من دافعیتھم للم
صفیة  ا،        . ال ھ واضحة وضوًحا تام ة عن حیحة تجعل اإلجاب سیًطا وصیاغتھ ص سؤال ب ان ال ا ك  وكلم

  .بة كثیًرا عن السؤال المطلوبوتسھل اإلجا
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 صیاغة أسئلة محددة اإلجابة للدرس وتتطلب مطلًبا واحًدا-٢
د       ط، ھو السؤال الذي یتطلب من الطالب متطلًبا واحًدا لإلجابة عن سؤال واح دور حول     فق وی

  ).١١٠ص ،٢٠١٣(الطناوي . فكرة واحدة فقط ویكون واضًحا وبعیًدا عن التفسیرات الكثیرة
  أسئلة تقیس مستویات معرفیة متنوعةصیاغة -٣ 

ل صعوبة         ن األق ًدا (أن مستویات تصنیف بلوم تبدأ في الترتیب م ر صعوبة    )أو تعقی ى األكث إل
   ).٦٨ص ،٢٠٠٩ ،وآخرونسالمة؛ )(أو تعقیًدا(
  صیاغة أسئلة متناسبة مع زمن الحصة الدراسیة-٤ 

ادة ال        یم لم ن وزارة التعل د م غ    إن زمن الحصة الدراسیة المعتم ة یبل ) ٤٥(دراسات االجتماعی
ولھذا یجب على معلم الدراسات االجتماعیة أثناء تحضیر الدروس الیومیة     . دقیقة لكل حصة دراسیة   

زمن الحصة،         ًبا ل ال تكون األسئلة قصیرة      مراعاة أن یكون عدد األسئلة التي سوف یطرحھا مناس ف
ص           ر وت ستویات التفكی ة م شمل كاف صفیة،  تنتھي في منتصف الحصة وال ت ئلة ال ون   نیفات األس أو تك

  طویلة تنتھي بعد نھایتھا
  صیاغة أسئلة تقویمیة نھایة كل عنصر من عناصر الدرس وشاملة للمحتوى التعلیمي-٥ 

ة       إن عملیة التحضیر التي تسبق عملیة التدریس الصّفي الشك تلعب دوًرا ھاما في نجاح عملی
ھ، وأّي محاولة لتنفیذ أحد الدروس دو    التعلیم، ق      ن تحضیر وإعداد مسبق ل لة لتحقی ة فاش فھي محاول

  .األھداف التعلیمیة للدرس والتربویة ككل
  صیاغة أسئلة تراعي الفروق الفردیة لتناسب جمیع الطالبات-٦

ھ          سؤال المطروح لطلبت ي صیاغة ال وع ف من أھم المھارات لمعلم الدراسات االجتماعیة أن ین
ر،  ھل مباش ؤال س ین س ا ب عب م ؤال ص ستویاتھم   وس ة وم ات الطلب ع فئ ع جمی ب م ا لیتناس ا م  نوًع

   )٩٤ص  ،٢٠٠٩ آل حیدان، (.التفكیریة
  . صیاغة أسئلة تقیس مدى تحقق األھداف المھاریة للدرس-٧

ة،  نفس حركی داف ال ة باألھ ي المعروف ة،   ھ ارات الحركی ة المھ ى تنمی ز عل ضمن التركی  وتت
ي الدراسات       ضلیا عصبیا،مثل األعمال التي تتطلب تنسیًقا ع    والعضلیة، ارى ف ب المھ شمل الجان وت

یة،  رة األرض كل للك م ش ل رس ة مث سیة، االجتماعی ة الشم الم، والمجموع ة للع م  أو خارط ورس
  .وغیرھا كثیر مجسمات متنوعة،

 :الشفویة توجیھات لمعلم الدراسات االجتماعیة عند صیاغة األسئلة الصفیة
  :مة وھىھممن التوجیھات المجموعة )١١٩ص ،٢٠١٣(ذكرت الطناوي 

ال تخصصھ،     )١ ي مج الع ف م واسع االط ون المعل ن    أن یك تمكن م ن ال رة م ى درجة كبی وعل
  .فكلما زاد تعمق المعلم في مادتھ زادت قدرتھ على صیاغة أسئلة جیدة ومتنوعة مادتھ،

ادة           )٢ رض الم د ع ي عن اب المدرس ب الكت ى جان ات إل رى للمعلوم صادر أخ تعانة بم  االس
ا            ،الدراسیة ي یتعلمھ الخبرات الت رتبط ب دة ت ارف جدی رات ومع ذه المصادر خب حیث تقدم ھ

ل،    الطلبة من الكتاب المدرسي،    ال العق ر وإعم یح الفرصة    حیث تتیح الفرصة لھم للتفكی وتت
  .للمعلم لوضع أسئلة متنوعة تقیس مستویات التفكیر العلیا

ي یتضمن              )٣ سة الت ار الرئی درس واألفك صفیة     ضرورة تحدید أھداف ال ئلة ال أتي األس ى ت ھا حت
  .ووثیقة الصلة بموضوعة مرتبطة بأھداف الدرس،

التطبیق       )٤ ا ك ستویات العلی ئلة ذات الم ن األس ة ع ي اإلجاب ة ف شل الطلب اة أن ف ي مراع  ینبغ
ا،        درك     والتحلیل یرجع لعجزھم عن تذكر المعلومات الضروریة أو فھمھ م أن ی ى المعل وعل
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ستویات       ذلك عند بحثھ عن أسباب الفشل،   ل قیاسھ لم ات قب ة للمعلوم والتأكید من إلمام الطلب
 .التفكیر األعلى

ئلة،      )٥ ن األس ة م ر      ضرورة تدریب الطلبة عن األنواع المختلف ستویات التفكی ئلة م وخاصة أس
ویمھم،                  اء تق ي أثن یھم إذا استخدمت ف ة عل ى ال تكون غریب یمھم حت اء تعل ي أثن ن   العلیا ف فم

و      شابھ أن ویمھم          القواعد المھمة ت ي تق ة وف یم الطلب ي تعل ئلة المستخدمة ف ن   . اع األس یس م ول
ویمھم     م تق ذكر ث یس الت ي تق ئلة الت ى األس ھ عل ھ لطلبت ي تعلیم م ف ز المعل صواب أن تركی ال

  .والعكس صحیح باستخدام أسئلة تقیس المستویات العلیا،
  :إعداد األسئلة الصفیة الشفویة 

 : على األسئلة الصفیةمھارات تحسین ومعالجة إجابات الطالبات
  :وتتمثل أھم المھارات في اآلتي

 التعزیز الفوري للطالبة عند تمكنھا من اإلجابة الصحیحة بعبارات الثناء .١
ة،        :" یقصد بالتعزیز ھو   .٢ ائج إیجابی ى نت ا إل سلوك المرغوب إم ھ ال ا   اإلجراء الذي یؤدي فی وإم

 وحسب اهللا، إبراھیم،(الصفإلى التخلص من نتائج سلبیة حسب الموقف الصفي داخل حجرة         
  ) ١٨٨ص  ،٢٠٠٢

  مشاركة الطالبات بطرح أسئلة لھا عالقة بالدرس مع تصحیح الخطأ ذاتیا  .٣
  استخدام األسئلة السابرة التوضیحیة عندما تعطي الطالبة إجابة ناقصة .٤
ة     .٥ سا   . استخدام األسئلة السابرة التشجیعیة عندما تعطي الطالبة إجابة خاطئ ئلة ال ل األس برة وتمث

ددة،                 ات المتع ة أوسع باإلجاب ة ومعرف ن الطلب ًرا أعمق م ب تفكی ي تتطل ئلة الت  أحد أنماط األس
  ولیس مجرد اإلجابة السطحیة 

وني    .٦ ا الع سلبي علیھ ق ال دم التعلی ت بع ورة كان ى أي ص ة عل ة الطالب ل إجاب ص  ،٢٠١٠(تقب
٥٧.(  

 لباتاإلصغاء باھتمام للجدید من األفكار واآلراء التي تلقیھا الطا .٧
ا               .٨ ا ھن ة ویقصد بھ ت خاطئ ا إن كان شتھا وتقویمھ یالتھن لمناق ى زم ات إل ات الطالب تحویل إجاب

  .وقد سبق الحدیث عنھا األسئلة السابرة المحولة،
صحیحة،      .٩ ات ال دة لإلجاب ة المؤك ة الراجع دیم التغذی ة   تق ات الخاطئ ة لإلجاب ة   والمقوم للتغذی

ون   ة وتك صیل الطلب ى تح ح عل أثیر واض ة ت دالراجع دیھم ق ذكر  ل ى الت ة عل ل،(رة عالی  جام
  ).١٦٥ص  ،٢٠٠٢

 معلمو الدراسات االجتماعیة: المبحث الثاني
ور األول       ا المح ورین ھم ى مح ث إل ذا المبح سم ھ م : ینق ویم أداء المعل ور  .تق والمح

  .معلمین الدراسات االجتماعیة::الثاني
  تقویم أداء المعلم  :المحور األول

  المعلممفھوم تقویم أداء : أوًال
ویم  -أ ة  :  مفھوم التق م   ھي عملی دار حك وعي  إص ات     ن ى مستوى الفعالی شطة  وكمي عل ي  واألن  الت

درج  سي  األداء ضمن  تن سبًقا          التدری ددة م اییر مح ي ضوء مع دریس ف ة الت ابي، (لعضو ھیئ  الجن
  ).٧ص  ،٢٠٠٩

دیره    ھو السلوك المرئي الظاھر للفرد الذي یمكن مالحظتھ أو مشاھدتھ    :مفھوم األداء -ب م تق ومن ث
  ). ١٠ص ،٢٠٠٠ األزرق،(وتقویمھ
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ي            : مفھوم تقویم األداء   -جـ ستخدم ف ي ُت ة الت ن األسالیب واألدوات المقنن  ھو عبارة عن مجموعة م
دى نجاحھ              ة م م ومعرف الحكم على الجوانب الشخصیة والمھنیة واالجتماعیة والعملیة والثقافیة للمعل

ة،      في تحقیق األھداف التعلیمیة التي یجب       ة معین رة زمنی ا خالل فت واحي      أن یحققھ ة ن ذلك معرف وك
سي،    ھ التدری ي أدائ ضعف ف وة وال ة       الق ھ التعلیمی ق مھام ي تحقی ھ ف ي تواجھ صعوبات الت م ال وأھ

  ).٢٧٣ص  ،٢٠٠٩ والنصار، الكثیري،(والتربویة
  أھمیة تقویم األداء للمعلم:  ثانیًا

ویم    إن عملیة تقویم األ )١٢-١١ص   ،٢٠١٠(ذكر العوني    ة التق ن عملی داء للمعلم تعد جزًءا م
  :وذلك لألسباب التالیة كما أنھا تؤدي دوًرا مھمًّا في العملیة التعلیمیة، التربوي ككل،

       ،مثل البحوث التربویة  یكشف التقویم عن مدى اإلنجاز الذي حققھ المعلم في أدائھ التدریسي
  .واألنشطة التعلیمیة المتنوعة

    سیة،        یعد التقویم اإلطار ال دریس الرئی ة الت ن     عام الذي یحكم عناصر منظوم ي تتكون م والت
 ). البیئة الصفیة- المنھج - الطالب -المعلم (

       ،ع       یعد التقویم أحد عناصر منظومة المنھج المدرسي ة ذات اتجاھین م ة وثیق رتبط بعالق وی
نھج  ر الم اقي عناص داف،(ب وى، األھ ة، المحت شطة التعلیم ائل التعلیمی واألن رق  ة،الوس ط

 .والمؤثر فیھ والمعلم ھو المسئول األول عن تنفیذ المنھج، ،)التدریس
  أھداف تقویم األداء للمعلم: ثالثًا

ن  الكشف   -أ  واحي  ع وة  ن ي  الق ا  األداء ف تفادة  لتعزیزھ ا  واالس ة  منھ ا  وإمكانی ر   لآلخرین  نقلھ عب
اط   متعددة، وسائل د نق ا،   وتحدی ول  ووضع  الضعف لتالفیھ ك األ   الحل ق تل داف، لتحقی ك   ھ وذل

  .بمتابعة سیر تقدم المعلم في مجالھ التدریسي ومدى التقدیم الذي أحرزتھ
ة،  العملیة مكونات أحد المقدم للطالب باعتباره التعلیم نوعیة تحسین -ب   ك  التعلیمی ن خالل   وذل  م

ن  المطلوبة التغیرات نوعیة تحدید م  م ة  المعل  سواء  أو التحسین المدرسي،   التطویر،  إلمكانی
  ).١١ ،٢٠٠٩ الجنابي،(التعلیم  مصادر أوفي الصفیة، البیئة أو في التدریس، طرائق في كان

 أو وضعة في وظیفة المعلم، أو تطویر مسؤولیات تؤدي إلى تعدیل، أن یمكن معلومات توفیر  -ج 
  .أو ترقیتھا خدمتھ، أو إنھاء أخرى،

ة،  لوظائف  و الترقیةأ المتمیز للمعلم، األداء مكافأة في تساھم أو بیانات معلومات، توفیر  -د   قیادی
  . خارجیة أو بعثات تدریبیة، أو مھام

ة   - ه  ارات،  تنمی ات  مھ م  ومعلوم ة  المعل ان  المھنی ساھمتھ  إلمك ة  م ي  بفاعلی ات  ف التطویر   عملی
  ).٣٨ص  ،٢٠٠٣ جاد، (المدرسي المنھج لمنظومة المستمر المستقبلیة أو التحدیث

  أنواع تقویم األداء للمعلم : رابعًا
  :إلى أن تقویم أداء المعلم ینقسم إلى نوعین) ٢٠٥-٢٠٤ص  ،٢٠٠٠ (یشیر قندیل

  :ویتم ذلك عن طریق: التقویم الذاتي للمعلم -أ 
تحلیل نتائج الطلبة في االختبارات؛ ألن الغرض األساسي من التقویم ھو تحدید نقاط القوة     .١

م،           ل المعل ة لعم ن الفاعلی د م ا      والضعف لتحقیق مزی ي االختب ة ف ائج الطلب إن نت د  ف رات تع
  .مقیاًسا لنجاح المعلم في تحقیق أھداف عملھ وعدم تحقیقھا

س موضوعیة             االستبانة الذاتیة للمعلم،   .٢ ى أس وم عل ذي یق ذاتي ال د ال ن أسالیب النق وھي م
  .مستمدة من فھم ومسؤولیات وواجبات المعلم

رین،  -ب   ل اآلخ ن قب م م ویم المعل ویین و  تق شرفین الترب ل الم ن قب ویم م ون التق ا یك دراء وھن م
  .المدارس أو الباحثین
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  أسالیب تقویم أداء المعلم: خامسًا
  :ومنھا إلى أسالیب متعددة،) ٢١ص ،٢٠٠٥(یشیر الفھید 

الیب    .١ دریس وأس ة الت ة بعملی ات الخاص تص بالبیان ي تخ ة الت ة المنظم أدوات المالحظ
 .التفاعل الصفي بین المعلم والطالب

 . ومقاییس التقدیر المتدرجةومن أنواعھا القوائم االستطالعات العامة، .٢
 .وغیرھما وكارثول العاطفي، التصنیفات السلوكیة مثل تصنیف بلوم اإلدراكي، .٣
ل    األھداف والكفایات الوطنیة،   .٤ ویقوم على استخدام األھداف السلوكیة واستراتیجیات تحلی

 . المھارات أو االختبارات اإلنجازیة
  . السنویة التي ترصدھا وزارة التعلیماألسالیب التعلیمیة مثل جائزة المعلم المتمیز .٥

  معلمو الدراسات االجتماعیة: المحور الثاني 
  معاییر الحكم على مدى كفاءة معلم الدراسات االجتماعیة: أوًال

  : أشار عدد من التربویین إلى مجموعة من المعاییر وھي كاآلتي
داد    یقصد بھ ) ٢٦٤ص   ،٢٠١٢(وآخرون ذكر یحیى، : القدرة على التدریس  -أ   ى إع م عل قدرة المعل

ة،    دروس الیومی ة،       وتحضیر ال ار المناسب للوسائل التعلیمی ذلك التخطیط واالختی ھ   وك وقدرت
مع تنویع المثیرات داخل الصف   على توظیف االستراتیجیات الحدیثة والمتماشیة مع الدرس،    

یلة تق  لجذب انتباه وتركیز الطالب للدرس،    ة   وكذلك تحدید الواجبات المنزلیة كوس ة ختامی ویمی
  .للتحصیل في نھایة الدرس

ة   -ب ل المدرس ادقة داخ سانیة ص ات إن ة عالق رام آراء  :  إقام ب واحت صدر رح ل ب ا التعام ومنھ
ور،     والتعاون مع الجماعة،    ومشاعر الطلبة،  اء األم ع أولی اھم م ادف،     والتف د الھ ل النق ع تقب  م

  ).١٤١ص  ،٢٠٠٢ السید،(وغرس قیمة التسامح 
ین ال-ج ربط ب ع ال ع المجتم ة م ة المحلی ة والبیئ نھج  : مدرس وعات الم ط موض ى رب ل عل ا العم ومنھ

ع،    ة والمجتم ة المحلی رر الدراسي،     بالبیئ ض مشكالتھ ضمن المق ال بع اء   وإدخ شجیع أولی وت
ة خارج المدرسة         األمور على المشاركة في األنشطة المدرسیة،      شطة التعلیمی شجیع األن مع ت

ة     كالتعرف على المشر   المتنوعة، ى، (وعات السیاحیة واألثریة والبیئی  ،٢٠١٢ ،وآخرون  یحی
  ).٢٦٤ص 

بالتالي نالحظ أن ھناك معاییر دقیقة للحكم على كفاءة معلم الدراسات االجتماعیة ومدى 
وأھمیة أن  ولھا تأثیر قوي على كفاءة ونجاح المعلم في عملھ، قدرتھ على القیام بمھنة التدریس،

  .ایرة كل ما یستجد في النظام التعلیميیكون المعلم قادرًا على مس
  أھم الصفات الناجحة لمعلم الدراسات االجتماعیة: ثانیًا

ویحتاج إلى إعداد مسبق بمستوى  ُیعد المعلم العامل األول في نجاح أو فشل عملیة التعلم،
قسم وتن وألنھ یتعامل مع جوانب وخصائص مختلفة لنمو الطالب، عاٍل لیكون مؤھل لمھنة التدریس،

  :إلى
  تشمل ما یلي: الصفات المھنیة-أ

  ى    بما أن المعلم ھو القائد والموجھ األول في الصف، : القیادة التربویة ستلزم أن یتحل لذلك ی
ة،   اد الطلب ھ وإرش سھ لتوجی ي نف ة ف صبر والثق ادة وال روح القی نھم، ب اون بی ث روح التع  وب

 .ویعمل على تنظیم المناقشة في الصف
  ویقصد بھا مشاركة المعلم باألنشطة والفعالیات االجتماعیة في المجتمع    : الخبرة االجتماعیة

دوات،    ة كالن ة،    والمحاضرات،  والمؤسسات االجتماعی ة المختلف ال  وحمالت التوعی واألعم
ھ،           ي مجتمع سانیة ف ات اإلن ب بدراسة العالق ھ مطال ث إن ة؛ حی ة والخیری والتعرف   التطوعی
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ی     ي تع ة الت ة المحلی ة البیئ ى طبیع شكالتھا   عل ة وم ع الطلب ا م سید،(ش فیھ ص  ،٢٠٠٢ ال
١٣٧.( 

     ھ ھ وتراث المي وأھداف ع اإلس سفة المجتم ة فل ات    : معرف ین الدراس ن معلم رة م سبة كبی ن
المي       ع اإلس سفة المجتم ضمنھا فل ي تت صطلحات الت اھیم والم اولون المف ة ال یتن االجتماعی

  . یة دون فھموالشعارات العاد وأھدافھ وتراثھ إال على مستوى األلفاظ،
        ة المناسبة ف التعلیمی وفیر المواق اس لت لذلك على المعلم أن یكون لدیھ درجة عالیة من الحم

ھ،   ع طلبت تراك م ھ باالش ع وأھداف سفة المجتم اھیم فل ا مف ارس فیھ ي تم وعي  الت الفھم وال وب
ھ،     ھ وتراث ھ،            لفلسفة مجتمع راث مجتمع ى ت ي التعرف عل م ف دوة لھ وأال یكون   وأن یكون ق

  ).٢٥٧ص  ،٢٠١٢ ،وآخرون یحیى،(سلًطا برأیھ ویسمح لطلبتھ بإبداء الرأي مت

           م متنوعة ددة ومصادر تعل دریس متع د   :استخدام طرائق واستراتیجیات ت رن الواح  إن الق
م،        المعلم    والعشرین ھو عصر الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة في شتى مجاالت العل ذلك ف ل

رز     ى أب ستمر عل االطالع الم ب ب ددة   مطال ة المتج ائل التعلیمی سید، ( الوس ص  ،٢٠٠٢ ال
١٤٠.(  

  : الصفات الشخصیة تشمل ما یلي-ب
   م، ) ٢٢٤ص ،٢٠١٠( ذكر آل عمرو   :صفات شخصیة عامة  وھي التي تبرز شخصیة المعل

  :وتتمیز بالتالي. وتكون فاعلة ومؤثرة مثل الصحة البدنیة العامة الجیدة
بس    سالمة الصدر، بعد عن الغرور،وال والثقة بالنفس، اإلحساس بالمسؤولیة،  .١ المظھر والمل

ادل،    لھا عالقات جیدة مع اآلخرین ومع طلبتھ خاصة،        الحسن، رام المتب سودھا االحت و   ی فھ
  .حازم ویدیر الصف بفعالیة

ھ       : السمو الفكري  .٢  إن الفكر ھو حصیلة عملیات التفكیر الھائلة التي یقوم بھا المعلم طول حیات
  ).٣٥٠ص ،٢٠١٢ عمران،(

ة   -ج ة والخلقی ي      )٢٢٤ص  ،٢٠١٠(ذكر آل عمرو  : الصفات اإلیمانی ر عظیم ف م أث لشخصیة المعل
 . ألنھ القدوة األولى بالمدرسة لھم نفوس طلبتھ،

من مسؤولیات المعلم مراقبة ومالحظة سلوك الطلبة داخل وخارج الصف    : استشعار المسؤولیة -د
  . لغرض توجیھم وإرشادھم نحو السلوك التربوي الصحیح

ھ،   ي مجتمع ھ ف ؤثر ب مًوا ی سان س الق باإلن سمو األخ دل،  أن ت ل الع ة، مث صدق، والرحم  وال
  .ألن مھنة التعلیم شاقة ویجب أن یكون المعلم صبور ویتحمل مشاق المھنة، وكذلك الصبر،

ـ ة-ھ صفات العقلی م،  :  ال ة للمعل رعة البدیھ ذكاء وس دى ال ا م صد بھ ة   یق ق المالحظ ون دقی وأن یك
ى   اع،    وقادًرا عل شة واإلقن ر العلمي،     المناق ذاتي،   والتفكی تعلم ال وظیفي،   وال ذلك أن   واالنضباط ال وك

  ). ٣٦٥-٣٦٢ص ص ،٢٠١٢ عمران،(ومرشًدا طالبیا  وزمیًلا نموذجیا، یكون مرؤوًسا مثالیا،
ة        صفات الالزم ن ال ة بمجموعة م یتضح بالتالي أنھ یجب أن یتحلى معلم الدراسات االجتماعی

  . وال غنى عنھا للحكم على كفاءتھ واستمراریتھ في مھنتھ التعلیمیة لتدریس،لمھنة ا
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  إعداد معلم الدراسات االجتماعیة: ثالثًا
  اإلعداد المھني التربوي-أ

یختص ھذا الجانب بتقدیم قدر معین من المعرفة التربویة للطالب المعلم في العلوم االجتماعیة 
ص     قبل الخدمة،  داد           حیث یتم إعداده ب ة بإع ات التربی تم كلی ذلك تھ ادة تخصصھ؛ ل تقن م ھ ی ورة تجعل

ة،  ة بالجامع ة العملی رة التربی اء فت دریس أثن ة الت ة لمھن ع   الطالب ل م ة التعام ى كیفی درب عل ث یت حی
صف   ارج ال ل وخ شكالت داخ ة الم ة مواجھ ة وكیفی ین وإدارة المدرس ة والمعلم ي،(الطلب  العتیب

  ) ٢٥٥ص ،٢٠٠٥ ،وآخرون
  عداد األكادیمي اإل-ب

ي مجال تخصصھ                 ة المتنوعة ف ات والثقاف ارف والمعلوم م للمع تالك المعل دى ام ھ م یقصد ب
ادیمي،        داد األك ة باإلع ات التربی ب     لمادة الدراسات االجتماعیة؛ حیث تھتم كلی ث یتخصص الطال حی

شكل عام،             ة ب وم االجتماعی ة بدراسة العل ي دراسة     في بدایة دراستھ بالكلی م یتخصص ف ن   ث رع م  ف
  ).١٤٢ص  ،٢٠٠٢ السید،(سریع أو التاریخ، الجغرافیا، فروع منھج الدراسات االجتماعیة كعلم

   اإلعداد الثقافي-جـ
سانیة،             ة اإلن واحي المعرف ب ن ي أغل ان ف در اإلمك ف بق ن      أن یكون المعلم مثق ھ م ي تمكن والت

  .االستفادة من ثقافتھ في مجال تطویر عملیة التدریس
ة،     ریس ال تتم في فراغ،  إن عملیة التد   ة ثقافی ي بیئ ا ف ھ       وإنم ة مجتمع م بثقاف ة المعل د الثقاف وتم

  والثقافة 
ة، سانیة           العالمی ضارة اإلن م الح ن فھ ھ م صریة تمكن ة ع م بثقاف د المعل ى تزوی داد إل دف اإلع ویھ

  ).٢٥٤ص  ،٢٠٠٥ وآخرون، العتیبي،(واالتصال مع اآلخرین وتتبع التطورات العلمیة والتقنیة 
ل    ل واء قب ات س ى إمكانی اج إل ة تحت ة منظم ة عملی ات االجتماعی ین الدراس داد معلم ول أن إع ذا نق ھ

ع              الخدمة أو أثناءھا،   وفیر جمی المعلم وت ام ب وي االھتم ى النظام الترب ائمین عل ى الق ستلزم عل وھذا ی
  .الطرق واألسالیب الحدیثة للرفع من كفاءتھا وتوجیھھا

  بقةالدراسات السا: الجانب الثاني
ارات         )٢٠٠٦(دراسة الكندي    .١ ة لمھ ة العربی ھدفت إلى التعرف على مدى ممارسة معلمي اللغ

ة شمال       طرح األسئلة   ي منطق یم األساسي ف الصفیة الشفویة في مدارس الحلقة الثانیة من التعل
شیع استخدام            عمان،  الباطنة بسلطنة  ة ی ة المعرفی ستویات العقلی ن الم وأیضًا في أي مستوى م

ارات طرح       الصفیة الشفویة،  اللغة العربیة لألسئلة    معلمي ین لمھ ف ممارسة المعلم وھل تختل
 موزعین  معلمًا ومعلمة، ) ٦٠(وتكونت عینة الدراسة من      . والخبرة األسئلة باختالف الجنس،  

واستخدم الباحث بطاقة . العشوائیة الطبقیة بالتساوي بین الجنسین، حیث تم اختیارھم بالطریقة    
ین،  مالحظ  ات المعلم نھج الوصفي   ة لمالحظة ممارس ع استخدام الم ة .  م ائج الدراس ن نت  وم

ثالث صیاغة           سة ال شفویة الرئی صفیة ال ئلة ال ارات طرح األس أھمھا كان أداء المعلمین في مھ
ا،  ئلة وتوجیھھ طا، األس ا متوس ة عنھ ات الطلب ي إجاب ارات  وتلق ي المھ م ف اوت أداؤھ ا تف بینم

ین ممارسة          . اع والتوسط واالنخفاض  الفرعیة بین االرتف   ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف وتوج
ة، ة العربی ي اللغ ارات  معلم ا لمھ صالح   ومعلماتھ نس ل ى الج زى إل صفیة تع ئلة ال رح األس ط

  .و ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الخبرة التعلیمیة. اإلناث
زالت   .٢ تخدام م)٢٠٠٧(دراسة غ ة اس ى درج رف عل ى التع دفت إل المیة ھ ة اإلس ي التربی علم

ري التخصص العلمي         للمرحلة الثانویة لألسئلة الصفیة في األردن،      ر متغی ى أث و التعرف عل
صفیة  ئلة ال تخدام األس ة اس ي درج ا ف المیة ومعلماتھ ة اإلس ي التربی ة لمعلم رة التعلیمی . والخب
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ة،  ة مالحظ ن بطاق ارة ع ي عب ة وھ داد أداة الدراس ة بإع ت الباحث تمل وقام ى واش ) ٢٨(ت عل
رة االت،  فق سة مج ى خم ة عل ن   موزع ة م ة مكون ى عین ة عل ق الدراس م تطبی ا )٤٠(وت معلم

نھج          تخدام الم ع اس شوائیة م ة الع ة بالطریق ار العین دتم اختی رش وق ة ج ن محافظ ة م ومعلم
ي، في التحلیل ة    الوص ي التربی تخدام معلم ة اس ت درج ا كان ائج منھ ى نت ة إل لت الدراس وتوص

المیة ومعل ة  اإلس ة عالی صفیة درج ئلة ال ا لألس ي    ،.ماتھ صائیة ف ة إح روق ذات دالل ود ف وج
ل      ر المؤھ زى لمتغی صفیة تع ئلة ال ا لألس المیة ومعلماتھ ة اإلس ي التربی تخدام معلم ة اس درج

ستیر،  ل الماج صالح مؤھ ي ول تخدام    العلم ة اس ي درج صائیة ف ة إح روق ذات دالل ود ف ووج
ألسئلة الصفیة تعزى لمتغیر الخبرة التعلیمیة ولصالح من معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتھا ل   

  .عاما فأكثر) ١١(خبرتھم أكثر من 
ة    . ٣ ة خلیف ى  )٢٠٠٨(دراس دفت إل ة   مستوى  تقصي   ھ ة  طالب التربی ي  العملی درتھم  ف ى  مق  عل

ئلة،  طرح لمھارة المعرفي الجانب تطبیق ر تخصصھم   األس ادیمي  وأث سھم  األك ي  وجن ك  ف  تل
ذ  ولتحقیق. المقدرة مَّ   اھ دف ت داد  الھ ار  إع ي  تحصیلي  اختب ب  ف ي  الجان ار  المعرف  طرح ة لمھ
أداة للدراسة،    مستوى من األسئلة ق ك ى  واشتملت  التطبی رة  )٣٠ (عل ن  فق ئلة  م سابرة  األس  ال

دودة،  ئلة  والمفتوحة،  والمح وم،  تصنیف  حسب  وأس سیكولوجیة    بل ق ب رات تتعل  طرح  وفق
ین  من(٨٨(عددھا بلغ عشوائیة عینة اختیار تمو. وإجراءات طرحھا األسئلة ي   الطلبة المعلم ف

ة،  السنة الرابعة ي األردن،  أثناء التربیة العملیة المیدانی ي،      ف نھج شبة التجریب ع استخدام الم  م
 المعرفي الجانب تطبیق على التربیة طلبة مقدرة في إحصائیًا دال فرق وجود النتائج دلت وقد

ارة  ئلة  طرح  لمھ ین  األس ول  المستوى  ب اً  المقب ستواھم  تربوی ي،  وم صالح  الفعل ستواھم  ول  م
 فرق وجود وعدم. العلمي التخصص واألدبي، ولصالح العلمي التخصص طلبة وبین الفعلي،

  .والتخصص الجنس بین وللتفاعل للجنس یعزى إحصائیا دال
دى  استقصاء  إلى ھدفت).٢٠٠٨(والبشیر دراسة عباس، . ٤ ة  ممارسة  م ین  الطلب ارات  المعلم  لمھ

د  تدریس في السؤال ة  قواع ة  اللغ صفین  العربی سادس  الخامس  لل رت  وال ذا  واختی  الغرض  لھ
یم  التربیة لمدیریة التابعة الحكومیة المدارس من مدرسة )١٤( من مكونة عینة ة  والتعل  لمنطق

ي األردن  ا  وھي . الزرقاء ف دارس  ذاتھ ة  الم ع  المتعاون ة  م ي  الھاشمیة  الجامع دریب  ف ة  ت  طلب
ة  ة  التربی غ . العملی دد  وبل دربین  ع ي  المت ذه  ف دارس  ھ ا  )٤٠( الم ارھم     طالب م اختی ة وت وطالب
واستخدام . المطلوبة الدراسة أداة بوصفھا خاصة مالحظة استمارة الباحثان استخدم و قصدیًا،

ذه  المالحظة  استمارة  وتكونت المنھج الوصفي، ن  ھ رة  )٣٠(م ى  موزعة  فق الین  عل ا  مج  ھم
ا   الدراسة وتوصلت فقرة، )٢٢(ولھا اإلجابة وتلقي فقرة، )١٨( ولھا األسئلة توجیھ ائج منھ  نت

اك  أن ي  ضعفا  ھن ام  المستوى  ف ة  ألداء الع دربین  الطلب دربات  المت ارات  والمت ة،  للمھ  مجتمع
ي  تباینا كذلك وأظھرت ة  ممارسة  ف ین  الطلب ارات  المعلم سؤال  لمھ ھ  ال ھ  بمجالی سؤال  توجی  ال

  . اإلجابة وتلقي
ات   ھدفت إل )krashen، 2009(دراسة   .٥ ى معرفة مھارات طرح األسئلة من قبل المعلم و توقع

ة     ن      . الطلبة في مادة اللغة اإلنجلیزیة لطلبة الجامع ة م ة عشوائیة مكون ار عین م اختی ) ٢٦٧(وت
 واستخدم الباحث . في الصین) Lishui(معلمًا من طلبة السنة األولى في جامعة       ) ٢٣(طالبًا و 

ل    وأدوات متنوعة لج   المنھج شبة التجریبي،   ات مث صفیة    (مع البیان تبانات والمالحظات ال االس
ي  ل الكم صوتیة والتحلی سجیالت ال ن  ).و الت ستخدمة م ئلة الم ارات األس ى مھ ز عل م التركی وت

ة        ئلة،   التخطیط، (المعلمین في الجوانب األربعة التالی ئلة،   وتصمیم األس ویم  وضبط األس  والتق
ارات    وكل ذلك بقصد استكشاف العوامل المؤثرة في األسئ      ذه المھ ق ھ لة الفاعلة وعرض تطبی

یھم        ائج   . األربع على صفوف اللغة اإلنجلیزیة الحالیة وتوقعات الطالب تجاه معلم وأشارت نت
ین و              ن المعلم دم م ر الرجعي المق ة واألث شاركة الطلب ین و م ى أن اتجاھات المعلم الدراسة إل

ئلة     ة األس ى فاعلی ر عل ر كبی ا أث ان لھ ئلة ك ارات األس ن   وأن. مھ ة م ئلة المقدم ادات األس  ع
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ص مخرجات                   ا یخ ر مفضلة فیم ت غی ة كان ة أجنبی ة كلغ ة اإلنجلیزی ي دروس اللغ المعلمین ف
  . الطلبة اللغویة وكان ھناك فجوة بین عادات المعلمین في طرح األسئلة و بین توقعات الطلبة

رى   .٦ ا        ) Dumteeb) 2009أج ون و مھ ئلة المعلم ات أس ة آلی ى معرف دفت إل ة ھ رات دراس
تقنیات األسئلة  وكذلك التحقق من. التفكیر الناقد للطلبة في حصص اللغة اإلنجلیزیة في تایالند  

ر            ارات التفكی شجع مھ ة و ت ي تعزز استجابات الطلب التي یطرحھا معلمین اللغة اإلنجلیزیة الت
ة اإل   )٢٠(واستخدم الباحث العینة القصدیة وتم اختیار عدد  . الناقد ا یدرسون اللغ ة  معلم نجلیزی

من كلیة اآلداب مع مجموعتین من طالبھم الذین یدرسون في السنة األولى في تخصص اللغة   
ة و               .اإلنجلیزیة ة الفردی تبانة و المقابل دیو واالس ل أشرطة الفی دة أدوات مث واستخدم الباحث ع

زة ة المرك ة الجماعی في . المقابل نھج الوص تخدام الم ع اس ت  .م ام كان شكل ع ائج ب اءت النت وج
دنیا            األ ر ال ستویات التفكی د م ت عن ین كان ا المعلم ي یطرحھ ًا  (سئلة المتكرر استخدامھا الت وفق

د            ).لمستویات بلوم  ذا ق ر و ھ ن التفكی ا م ونتیجة لذلك كانت استجابات الطلبة عند مستویات دنی
د    ر الناق ارات التفكی شجیع مھ ة و ت تجابات الطلب ز اس ي تعزی ساعد ف ستویات . ال ی ئلة الم وأس

ات        المعر ارف أو معلوم ن مع ذا  .فیة الدنیا تتطلب استجابة روتینیة آلیة لما تم حفظھ سابقًا م وھ
ات بطرقھم         ع اإلجاب ل والتعامل م قد ال یوفر تحدیًا للطلبة كي یقوموا بعملیات التفسیر والتحلی

   .الخاصة
ة  .٧ ومني، دراس ومني  الم دفت ) ٢٠٠٩(والم ذه  ھ ة   ھ ى معرف  استخدام  مستوى  الدراسة إل

م  تخصص المعلمین الطلبة لدى المساءلة یجیاتاسترات ن  الصف  معل ة  م ین  نظر  وجھ  المعلم
اونین  ر  المتع دریب  وأث داني  الت ي  المی ذه  تطویر  ف ارة  ھ ت . المھ ة  وتكون شكل   الدراسة  عین ب

األردن،  الیرموك جامعة في الدارسین وطالبة طالًبا )٩٥(من عشوائي د  ب ات  جمعت  وق  البیان
ن    لھذه دتأع مالحظة بطاقة باستخدام ة م رة، ) ٣٤(الغایة ومكون نھج الوصفي،    فق ع الم  و م
ائج  أشارت  ى  الدراسة  نت ساءلة  استراتیجیات  استخدام  مستوى  أن إل ة  الم دى  الكلی ة  ل  الطلب

ي  إحصائیا  دالة فروق وجود عدم متوسًطا، و كان الصف معلم تخصص المعلمین  مستوى  ف
ین  وللتفاعل  الجنس  لمتغیر تعزى الدراسة عینة لدى المساءلة استراتیجیات استخدام الجنس   ب
دل  ا  التراكمي،  والمع ائج  أظھرت  بینم اك  أن النت ا  ھن ة  ذات فروًق ي  إحصائیة  دالل  مستوى  ف
 ذوي الطلبة لصالح التراكمي للمعدل تعزى الدراسة عینة لدى المساءلة استراتیجیات استخدام

 استخدام مھارة تطویر في إیجابًیا مأسھ المیداني التدریب أن النتائج وأكدت. المرتفع التحصیل
  .الدراسة عینة لدى المساءلة استراتیجیات

وي  . ٨ ة البل دفت ) ٢٠٠٩(دراس ة      ھ ي اللغ راءة لمعلم ي دروس الق صفیة ف ئلة ال ل األس ى تحلی إل
سعودیة،        ة ال ا    العربیة في المرحلة المتوسطة في محافظة العال بالمملكة العربی دى ارتباطھ وم

دد      وت بالقراءة الناقدة،  ن ع ة الدراسة م ت عین ارھم قصدیًا،    )٤٠(كون م اختی ًا وت واستخدم   معلم
صف،     رة ال ي حج ین ف ئلة المعلم ل أس ة لتحلی ة مالحظ ث بطاق نھج   الباح تخدام الم ع اس م

ئلة      الوصفي، دد األس غ ع ین       وقد أظھرت نتائج الدراسة بل ا معلم ي طرحھ شفھیة الت صفیة ال ال
غ   سؤاال، )١٠٥٥(مادة اللغة العربیة    ي الصف األول المتوسط       وبل ئلة المطروحة ف دد األس ع

ؤاال،)٤١٩( ط  س اني المتوس صف الث ؤاال،)٣٦٩( وال ث   س صف الثال ي ال وف
ل         سؤاال،)٣٦٧(متوسط دنیا مث ة، (وارتكزت اغلب أسئلة المعلمین على أسئلة التفكیر ال  المعرف
م ة والمرتب      )والفھ ة العربی ي اللغ ا معلم ي طرحھ صفیة الت ئلة ال دد األس غ ع القراءة  وبل ة ب ط
  .سؤاًال) ١٠٥٥(سؤال من المجموع الكلي وھو )٢١٠(الناقدة

ة     ھدفت  ) ٢٠١٠(دراسة العظامات    . ٩ ة العربی إلى معرفة مستوى األسئلة الصفیة لدى معلمي اللغ
ي               ة األساسیة ف ن المرحل ة م ة الثانی ة الحلق د طلب سماعي عن ھ باالستیعاب ال ومعلماتھا وعالقت

ة   ة البادی شمالیة وا منطق ي األردن،  ال شرقیة ف ن     ل ة م ة الدراس ت عین ادة  ) ٢٠(وتكون ًا لم معلم
سابع و   صف ال ة لل ة العربی ة، )٢٠٠(اللغ ا وطالب شوائیة    طالب ة الع ارھم بالطریق م اختی وت
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واعد الباحث بطاقة مالحظة للمعلمین واختبار تحصیلي  طلبة لكل معلم،  )١٠(بواقع   البسیطة،
فقرة واشتملت على ) ٣٠(وتكونت البطاقة من طلبة،لقیاس مستوى االستیعاب السماعي لدى ال  

دائل ة ب سبة،  . أربع أعلى ن ة ب ستوى المعرف اء م ھ ج ائج أن رت النت ستوى   وأظھ سبة م ل ن وأق
وعدم وجود . وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع مستویات بلوم الستة         التركیب،

ي     فروق ذات داللة إحصائیة تعزى ألثر المؤھل العلمي لدى ال  الوریوس ف ن بك ى م معلم األعل
ق،  ب والتطبی ستوى التركی ل      م ستوى التحلی ي م صائیة ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج وع

  .والتقویم
ات   .١٠ ئلة    ) ٢٠١٠(دراسة برك رح األس ارة ط ي ممارسة مھ م ف ة المعل ة فعالی ى معرف دفت إل ھ

ا،  ة علیھ ات الطلب ع إجاب ل م تقبالھا والتعام صفیة واس ى ال رف عل ضًا التع رات وأی ر المتغی  أث
ة،  وعدد الدورات التأھیلیة، والتخصص،  ونوع المدرسة،   كالجنس، والمؤھل   وسنوات الخدم
ي، ن     العلم ة م ة الدراس ت عین ًا،)٩٠( وتكون دارس    )١٠٠(و معلم ي الم ون ف ة یدرس معلم

نھج     الحكومیة في محافظة طولكرم بدولة فلسطین تم اختیارھم عشوائیًا،       واستخدم الباحث الم
ف رح      ي،الوص ارة ط ة مھ ي ممارس م ف ة المعل اس فعالی اس لقی ن مقی ة م ت أداة الدراس وتكون

ة          ات الطلب ع إجاب ا        . األسـئلة واسـتقبالھا وكیفیة التعامل م ائج منھ ى نت د توصلت الدراسة إل وق
ا             ع إجابتھ ئلة والتعامل م ارة طرح األس أظھر المعلمون إجماًال فعالیة مرتفعة في ممارسة مھ

ة    ل الطلب ن قب ة       ،م ن الطلب تقبالھا م ي اس ة متوسطة ف ي     . وفعالی ة إحصائیًا ف روق دال د ف وتوج
ـري     تقبالھا ُتعزى لمتغی ئلة واس وع   الجنس،  :فعالیة المعلمین في ممارسة مھارة طرح األس ون

ب    ى الترتی ة عل ة الثانوی ات والمرحل صلحة المعلم ك لم ة وذل ة  . المدرس روق دال د ف وال توج
رات    ـزى لمتغی صائیًا ُتع صص،إح ة،   التخ اء الخدم ة أثن دورات التأھیلی دد ال نوات  وع وس

  .والمؤھل العلمي الخدمة،
دات،   .١١ ى التعرف    )٢٠١٠(والعرود   وأجرى عبی دفت إل شائع      دراسة ھ صفیة ال ئلة ال ى األس عل

ي             ة ف ات الطلب ا والتصرف بإجاب ة توجیھھ استخدامھا لدى معلمي الدراسات االجتماعیة وكیفی
ة  ) ٣٥(و تكونت عینة الدراسة من  ال في دولة األردن، مدیریة تربیة لواء دیر ع     معلمًا ومعلم

ة     ات االجتماعی ادة الدراس ون م ن یدرس اریخ،(مم ا، الت ة  والجغرافی ة الوطنی ام ) والتربی للع
ي  صدیة .م٢٠٠٩/٢٠١٠الدراس ة الق ارھم بالطریق م اختی د ت نھج . وق ة الم تخدمت الدراس واس
وم،      وبناء بطاقة مالحظة حیث تألف     الوصفي، ئلة تصنیف بل ك   ت من ثالثة أجزاء وھي أس وذل

ستویات      . من خالل مالحظة موقفین تعلیمیین لكل معلم      ر م ائج الدراسة أن أكث وقد أظھرت نت
ویم،   والفھم، التذكر،: األسئلة الصفیة شیوعًا ھي    ین    وأقلھا شیوعًا ھي التركیب والتق ذلك تب وك

ر الخ زى لمتغی صائیة تع ة إح روق ذات دالل ود ف رة،وج ون  ب ین یمتلك ین أن المعلم ذلك تب وك
د      بعض مھارات توجیھ األسئلة بدرجة مقبولة،    ة فق ات الطلب ین بإجاب أما درجة تصرف المعلم

  .فكانت مھاراتھم منخفضة أما فیما یتعلق بالتصرف باإلجابة الصحیحة، كانت عالیة،
ئلة  مھارات ھدفت إلى معرفة تقویم)٢٠١٢(دراسة القحطاني .١٢ صفیة  األس دى  ال وم  معلمي  ل  العل

ي  ة  ف سعودیة   المتوسطة بمحافظة   المرحل ة بال ي  القویعی ویم  ضوء  ف  واستخدم  األصیل،  التق
نھج  الباحث ة   الوصفي،  الم د بطاق أداة  مالحظة  وأع ذه  ك م  الدراسة،  لھ ام  ث ق   ق  الباحث بتطبی
 توتوصل  وتم اختیارھم قصدیًا، العلوم معلمي من معلمًا( ٢٤ )من مكونة عینة على الدراسة
ئلة  بمھارات قائمة منھا بناء نتائج إلى الدراسة صفیة  األس ي  ال ا  ینبغي  الت دى  توافرھ  معلمي  ل
وم  ي  العل ویم  ضوء  ف ارات  أفضل  وأن. األصیل  التق وافراً  المھ ارة  ھي  ت ھ  مھ ئلة  توجی  األس

صفیة  ث  ال غ  حی وافر  وبدرجة ( ٣ ،٧٩( األداء الحسابي لدرجة   المتوسط  بل ة،  ت ا  عالی  ویلیھ
ات  جة معال مھارة ة  إجاب ث  الطلب غ المتوسط   حی  وبدرجة  )١٥ ،٣( األداء لدرجة  الحسابي  بل
وافر  م  متوسطة،  ت ارة  ث صفیة   صیاغة  مھ ئلة ال ث  األس غ  حی  لدرجة  الحسابي  المتوسط  بل
  .متوسطة توافر وبدرجة )٩٠ ،٢(األداء
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ن          Al-Darwish  2012دراسة   .١٣ ة م ة اإلنجلیزی دریس اللغ ى ت سلیط الضوء عل ى ت دفت إل ھ
وقد تم . في المدارس العامة االبتدائیة الكویتیة)الحواریة والتقلیدیة(طریقة طرح األسئلة   خالل  

ة،   ة المالحظ الل أداة بطاق ن خ ات م ع البیان في  جم نھج الوص تخدام الم ة.  واس ت عین  وتكون
دیھن            معلمة،) ١٥(الدراسة من  دیثات التخرج ول ة ح ة اإلنجلیزی ات اللغ  سبعة منھن من معلم

ي كیف    ة،       خبرة ف ئلة الحواری ة طرح األس دة         ی رة لم ون الخب ذین یمتلك ات ال ن المعلم ة م   وثمانی
ئلة      ) ١٠( رح األس الل ط ن خ ة م ة أجنبی ة كلغ ة اإلنجلیزی دریس اللغ ي ت رة ف ن الخب ا م عام

ا وراء موضوع درس       . التقلیدیة ات م شجع الطالب وكشفت الدراسة أن بعض المعلمات الجدد ت
تنباطي     ومع ذلك،. لحواریةالیوم من خالل طرح األسئلة ا      نھج االس یستخدم البعض اآلخر الم

م الموضوع         دم فھ سبب ع ة ب ات معین ع إجاب ئلة وتوق ن خالل طرح األس ت  م ضیق الوق . أو ل
رح    ة ط ي كیفی رة ف دیھم خب ذین ل رج ال دیثات التخ ة ح ة اإلنجلیزی ات اللغ لوب معلم ان أس وك

ن   )١٠(الذین یمتلكون الخبرة لمدة األسئلة الحواریة أكثر فعالیة من أسلوب المعلمات       أعوام م
  .الخبرة من خالل طرح األسئلة التقلیدیة في تعلم اللغة االنجلیزیة

تم استخدامھا        Temiz 2012 دراسة .١٤ ي ی ئلة الت واع األس ى استكشاف أن ھدفت إلى التعرف عل
ي       من قبل المعلمین في الغرفة الصفیة،      ئلة المتنوعة ف ر استخدام األس ى أث ة  والتعرف إل  عملی

نھج الوصفي،       . التدریس ي الدراسة الم أداة       واستخدام الباحث ف ة المالحظة ك داد بطاق ع أع م
واع          لجمع المعلومات،  ن أفضل أن ة ع باإلضافة إلى توجیھ سؤال رئیسي لكل معلم داخل العین

ن  األسئلة التي یستخدمھا المعلمین والتي تؤثر على فھم الطلبة،     ) ١١(وتكونت عینة الدراسة م
ا      لممع ة تركی ة اسطنبول بدول و أظھرت  .لمادة اللغة اإلنجلیزیة من مدرستین مختلفین في مدین

صفیة          ة ال ة داخل الغرف م الطلب نتائج الدراسة أن ھناك أثر الستخدام األسئلة المتنوعة على تعل
ر استخداما داخل         للغة االنجلیزیة،  ة ھي أكث ر التقاربی وأظھرت نتائج الدراسة أن أسئلة التفكی

ة    ،)ال/نعم(الغرفة الصفیة كما استخدم المعلمین أسئلة متنوعة من ضمنھا أسئلة   ئلة اإلجاب وأس
  .القصیرة واألسئلة االستعراضیة

ة،   .١٥ ة خلیف دفت دراس وظ  ھ و محف ن      )٢٠١٣(وأب صنیفیة وزم درة الت ستوي الق ة م ى معرف إل
ا ب         ي وعالقتھم سادس األساس صف ال ات ال دى معلم ئلة ل رح األس د ط ار عن ستوي االنتظ م

ة      ة االجتماعی ي التربی اتھن ف صیل طالب درة     . تح ار الق اء اختب ن بن ة م ت أداة الدراس وتكون
ي،            ب المعرف ي الجان وم ف ار تحصیلي     التصنیفیة ألنواع األسئلة بحسب تصنیف بل اء اختب وبن

ھ    لمباحث التاریخ والجغرافیا والتربیة الوطنیة،     ي توجی وأداة قیاس زمن االنتظار المستغرق ف
سجیل صوتي،         األس ذلك شریط ت نھج الوصفي،    ئلة باستخدام ساعة وك وشملت   واستخدام الم

ة و  ) ٣٥(العینة   األردن وھي           ) ٧٩٥(معلم اء ب ي محافظة الزرق سادس ف ن الصف ال ة م طالب
ین متوسط               . عینة عشوائیة   ة إحصائیة ب روق ذات دالل ى وجود ف ائج الدراسة إل وتوصلت نت

و   صنیفیة والمستوي المقب درة الت ا،   الق ول تربوی صالح المستوي المقب ا ل ط  ل تربوی ین متوس وب
ة    . زمن االنتظار والمستوي المقبول تربویا ولصالح المستوي المقبول تربویا         رق دال ووجود ف

صالح        ا ل ستویات العلی ئلة ذات الم سبة األس إحصائیا بین نسبة األسئلة ذات المستویات الدنیا ون
  .األسئلة ذات المستویات الدنیا

ربخ، دراسة   .١٦ م   ب وغ         )٢٠١٣(ونج ارات ص ة مھ رح لتنمی ى وضع تصور مقت دفت إل ي ھ والت
المیة          ین تخصص الدراسات اإلس ة المعلم دى الطلب ة ل ات الطلب ى إجاب ا وتلق األسئلة وطرحھ

ي األردن،           ة األقصى ف ي جامع ھ     وأسالیب تدریسھا ف دى فاعلیت ة م ة    . ومعرف ت عین د تكون وق
. واستخدم الباحث المنھج شبة التجریبي قصدیًا، اختیارھمطالبًا وطالبة وتم ) ٦٠(الدراسة من  

وأظھرت نتائج الدراسة الى وجود فروق في متوسطات مھارات صوغ   . وبناء بطاقة مالحظة  
صالح        ة المالحظة ل ة لبطاق األسئلة وطرحھا وتلقي إجابات الطلبة في المجاالت والدرجة الكلی

ات    وتوجد فروق في متوسطات مھار     التطبیق البعدي،  ي إجاب ا وتلق ات صوغ األسئلة وطرحھ
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ة،            صالح الطلب ة المالحظة ل ة لبطاق ي المجاالت والدرجة الكلی ات ف  الطلبة بین الطلبة والطالب
ي        ة الكل ي المجاالت والدرج ة ف ع للطلب ث والراب ین المستوى الثال روق ب د ف ذلك . وال یوج وك

ة  ة التجریبی ة المجموع ین طلب صائیا ب ة إح روق ذات دالل ود ف صور وج دریبھا بالت د ت  بع
  . ویدلل ھذا أن البرنامج ذو فاعلیة في تنمیة ھذه المھارات المقترح،

واد، .١٧ و ع ة أب نینة  دراس و س ي  ) ٢٠١٤(وأب صفیة الت ئلة ال صائص األس ة خ ى معرف دفت إل ھ
سطین         یطرحھا معلمین مادة التربیة االجتماعیة والوطنیة في مدارس وكالة الغوث بغزة في فل

ة  ) ١٥٢(وقد تكونت عینة الدراسة من  . ممن وجھة نظرھ   معلمة من معلمي التربیة االجتماعی
أداة  . والوطنیة وتم اختیارھم عشوائیاً    ولتحقیق أھداف الدراسة فقد استخدم الباحثان االستبانة ك

ي     في التحلیل نھج الوص تخدام الم ع اس ات، م ات والبیان ع المعلوم ة  . لجم ائج الدراس ت نت وبین
ن          ارتفاع مستوى تقد  شكل عام، م ستخدمونھا ب ي ی صفیة الت ئلة ال ین لخصائص األس یر المعلم

ي أغراضھا،         ع ف ا،  حیث صیاغتھا والتنوی روق ذات          وطرحھ دم وجود ف ائج ع ت النت ا بین كم
م     داللة إحصائیة بین المعلمین في درجة امتالكھم لمھارات األسئلة  ن جنس المعل تعزى لكل م

وعدد  ،)وماجستیر فما فوق   ودبلوم بعد البكالوریوس،   وبكالوریوس، دبلوم،(والمؤھل العلمي   
ن   ل م ھ أق نوات خبرت نوات،) ٥(س ن )٥- ١٠(و س ر م نوات وأكب نوات) ١٠(س ود )س ، ووج

صفیة تعزى لتخصص            ئلة ال ي مجال صیاغة األس ین ف فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلم
  . المعلم و لصالح معلمي التاریخ والجغرافیا

رى  .١٨ ستخدمھا   Cıkmaz) (2014أج ي ی ئلة الت اط األس ي أنم ث ف ى البح دفت إل ة ھ دراس
ارة          ي مھ المعلمین ذوي المستوى المنخفض والعالي والذین تم تصنیفھم وفقًا لدرجات الطلبة ف

ة ى       . الكتاب ي عل ساؤل المبن ة الت تخدام طریق ي باس صف الدراس ي ال اط ف ك األنم ق تل وتطبی
ة    ) الجدل(النقاش ا          والمعروفة باسم طریقة الكتاب ة تركی ذه الدراسة بدول ت ھ د أجری ة وق  العلمی

  على عدد
ة          معلمین)٦( .١٩ ى طریق في الدراسة االستطالعیة مسجلین في برنامج للتطویر المھني یركز عل

ار    الكتابة العلمیة المساعدة على االكتشاف،    م اختی ة     )٣٠( وبعد ذلك ت ي مدرسة ثانوی ًا ف معلم
ار      وبن بمنطقة األناضول وكانت العینة قصدیة،     ع االختی ة ووق اًء على درجات الطلبة في الكتاب

وتم جمع البیانات . على المعلمین لكي یمثل أحدھما المستوى األعلى واآلخر المستوى المتدني    
وقد استخدم الباحث المنھج . باستخدام أشرطة الفیدیو وعینات الكتابة واستخدام بطاقة مالحظة

نوعیة أن تطبیقات المعلمین في الفصول قد أظھرت  وأظھر تحلیل البیانات ال النوعي المقارن، 
اش      اط النق ى أنم اًء عل رة بن ات كبی ق   . وجود اختالف ذي حق ى أي ال المعلم ذو المستوى األعل ف

ر                     ستویات التفكی اول م ت تتن ھ وكان ر لطالب ئلة أكث د سأل أس ة ق ي الكتاب ا ف طالبھ درجات علی
  .العلیا بشكل اكبر من المعلم ذو المستوى المتدني

ستخدمھا         Douglas) (2015دراسة   .٢٠ ي ی ئلة الت واع األس ى أن ذه الدراسة للتعرف عل  ھدفت ھ
وع            د ن ال وتحدی ع األطف شطة م ن خالل األن معلمي المرحلة التعلیمیة في المدرسة االبتدائیة م

ة            األسئلة التي طرحت،    ن بطاق ارة ع ت األداة عب ي وكان نھج التجریب د استخدم الباحث الم وق
ذلك ت  ة وك وم    مالحظ الل الی ر خ د الظھ صباح وبع شطة ال الل أن ین خ صوت للمعلم سجیل ال
د، ي الواح شوائیة،  الدراس ة ع ار عین م اختی ة   وت ي المدرس ین ف ى أن المعلم ائج إل شیر النت وت

ة  دة األمریكی ات المتح ة الوالی ي دول ة ف ة . االبتدائی ئلة المعرفی رح األس لوب ط ستخدمون أس ی
ئل  م وأس ئلة الفھ ذكر وأس ئلة الت ویم   أس ئلة التق ب وأس ئلة التركی ل وأس ئلة التحلی ق وأس ة التطبی

ى     واألسئلة المغلقة وكان ذلك خالل األنشطة داخل المجموعات الطالبیة وتشیر ھذه النتیجة إل
ة نحو        ئلة الموجھ ن األس أن المعلمین في مرحلة ما قبل المدرسة یحتاجون إلى طرح المزید م

   .األنشطة الفردیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة
٥٩٦ 

  التالیة األمور في السابقة الدراسات من الحالیة الدراسة استفادت
  .المناسبة األدوات على والتعرف ومجتمعھا، الدراسة، مشكلة اختیار .١
راء  تأصیل في السابقة الدراسات من االستفادة .٢ ة،   النظري  اإلطار  وإث د  للدراسة الحالی  وتحدی

 .صفیةبأھم مھارات األسئلة ال یتعلق فیما وخاصة الرئیسة للدراسة، المحاور
 .االھتداء إلى بعض المصادر العربیة واألجنبیة التي تناولت موضوع الدراسة .٣
ة،  .٤ ة الدراس د منھجی ات      تحدی ة بیان م معالج ي تالئ صائیة الت الیب اإلح م األس د أھ و تحدی

 .ومعلومات الدراسة الحالیة
 .والتجریبي التحلیلي الوصفي المنھج وھو الدراسة منھج واختیار تحدید في ساعدت .٥
 .وأدواتھا فروضھا وإعداد الدراسة، مشكلة صیاغة في عدتسا .٦
 .تحدید المتغیرات الرئیسیة والفرعیة للدراسة ومدى درجة العالقة بینھما .٧
ذه           .٨ ي ھ دة ف ات المعتم م العین ى حج الع عل د االط ة بع ة الدراس ب لعین م المناس د الحج تحدی

 .في دراستناالدراسات مما سّھل علینا التوصل إلى استنتاجات وتوصیات مھمة 
 . االطالع على أسالیب الصدق والثبات المستخدمة في ھذه الدراسات .٩

  .والمقترحات التوصیات وتقدیم ومناقشتھا وتفسیرھا النتائج عرض .١٠
  :ممیزات الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

سئلة تطویر اإلطار النظري المتعلق بواقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات األ    .١
ادة الدراسات          الصفیة، ي م ة ف باعتباره موضوع لم یتم التطرق لھ من قبل على حد علم الباحث

 .ولم تطبق على طالبات المرحلة الثانویة من قبل االجتماعیة،
اختلفت حجم عینة الدراسة عن الدراسات السابقة والوحدات المختارة للدراسة والفترة الزمنیة          .٢

 .للدراسة
 . الدراسة بشكل مفصللمصطلحاتات اإلجرائیة تم تحدید التعریف .٣
 . الحالیةالدراسةالتعرف على العدید من الكتب والمراجع العلمیة التي تخدم وتثري  .٤
ار          .٥ ي اختب ل   فرضیات تحدید المعالجات اإلحصائیة المناسبة والتي استخدمت ف  الدراسة وتحلی

 .البیانات والنتائج
  . الحالیة تفسیرًا علمیًا وموضوعیًاالدراسةیھا اإلسھام في تفسیر النتائج التي توصلت إل .٦

  تعقیب عام ألوجھ الشبة واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة
  :للدراسات السابقة ما یلي یتضح من العرض السابق 

تقبال            .١ ا واس صفیة وتوجھیھ ئلة ال ارات األس ة مھ ى أھمی سابقة عل ات ال ع الدراس ت جمی اتفق
 . ودورھا في تفعیل البیئة الصفیة للطلبةاإلجابات علیھا 

دا دراسة األنصاري           .٢ ي دراساتھم ماع نھج الوصفي ف استخدمت الدراسات السابقة جمیعھا الم
 .فقد استخدمت المنھج التجریبي

 . وكذلك الدراسة الحالیة استخدمت الدراسات السابقة أداة بطاقة المالحظة، .٣
ا .٤ ق دراس ى تطبی سابقة عل ات ال صرت الدراس طة اقت ة والمتوس ل االبتدائی ي المراح تھم عل

 . والمرحلة الثانویة وكذلك الدراسة الحالیة 
ل دراسة           .٥ ئلة مث ھ األس ات توجی اول كفای ا تن ا م اختلفت الدراسات السابقة في اتجاه البحث فمنھ

ل دراسة         ،)األنصاري( ئلة مث شباطات، (ومنھا ما تناول استراتیجیات طرح األس ) وآخرون  ال
أما الدراسة ) وأبو محفوظ خلیفة،(ول زمن االنتظار في طرح السؤال مثل دراسة    ومنھا ما تنا  

 .الحالیة فركزت على واقع استخدام األسئلة الصفیة وبیان أھم مھاراتھا
 .اتفقت ھذه الدراسة مع غالبیة الدراسات السابقة في منھج الدراسة وھو المنھج الوصفي .٦
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صل ا      .٧ ة الف ع بدای ة م ق أداة الدراس م تطبی ام  ت ي األول لع ي   ه،١٤٣٧-١٤٣٦لدراس ك ف وذل
ات،    دروس مقرر الدراسات االجتماعیة،    ي     وحضور حصص دراسیة للمعلم ك ف سجیل ذل وت

ة المالحظة    ض          . استمارات بطاق ي بع ة ف ع الدراسة الحالی سابقة م م اختالف الدراسات ال رغ
ي  أالنھا تتفق معھا في ھدف مھم جد    أھدافھا ومجتمعاتھا وإجراءات دراستھا،    ا وھو اإلسھام ف

 .والرفع من مستواه التعلیمي والمھني تطویر وتنمیة أداء المعلم،
ض               .٨ ع بع ة م ادة الدراسات االجتماعی ادة الدراسیة م ث الم ن حی ة م ذه الدراسة الحالی تتشابھ ھ

 .الدراسات السابقة
  .یةومعرفة األسالیب اإلحصائ االستفادة من الدراسات السابقة في تصمیم بطاقة المالحظة، .٩

  : فروض الدراسة
ى النحو                  روض الدراسة عل سابقة یمكن صیاغة ف ات ال بعد عرض اإلطار النظري والدراس

  :التالي
واقع استخدام معلمات في  )٠ ،٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة .١

  . الصفیة باختالف متغیر التخصصالدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة
وق ذات داللة إحصائیة في واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات ال توجد فر .٢

  .األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر المؤھل
الثانویة في  بالمرحلة االجتماعیة الدراسات معلمات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .٣

 .ةمھارات األسئلة الصفیة راجعة لمتغیر سنوات الخبر
الثانویة في  بالمرحلة االجتماعیة الدراسات معلمات بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد .٤

  .مھارات األسئلة الصفیة راجعة لمتغیر نوع المدرسة
    :منھج الدراسة وإجراءاتھا

ث،     نھج البح ف م زء وص ذا الج ضمن ھ ھ، ت ھ، ومجتمع ھ،   وعینت صمیم أدوات راءات ت   وإج
  ستخدمةواألسالیب اإلحصائیة الم

ي )الوصفي  المنھج تم استخدام: منھج الدراسة: أوًال ق (الحقل داف  لتحقی ك  الدراسة؛  أھ  لمناسبة  وذل
ع  دراسة  على المنھج ھذا یعتمد حیث الدراسة، لموضوع المنھج ھذا و   الواق ا ھ ا،  كم تنتاج  تماًم  واس

  . )٢١١ ، ص٢٠١٢العساف،  (المشاھدة وقائع من والبراھین الدالالت
ة،          : مع الدراســة  مجت :ثانًیا ة الخاضع للمعاین راد العین ع أف یتم    یمثل مجتمع الدراسة جمی ذي س أي ال

  .وبالتالي تعمیم النتائج علیة اختیار أفراد العینة منھ،
ي          ة ف ات االجتماعی ات الدراس ع معلم ن جمی ة م ة الحالی ي الدراس ة ف ع الدراس ون مجتم تك

ورة،       ألداره التربیة وال   التابعین المرحلة الثانویة،  ة المن ة المدین ي منطق یم ف ام     تعل یم الع دارس التعل بم
ة،      دارس الحكومی ة،  ویعملن في الم ام الدراسي        واألھلی ي الع ات     . ه١٤٣٧-١٤٣٦ف دد معلم غ ع وبل

  .مدرسة ثانویة) ٧٢(وعدد المدارس بلغ  معلمة،) ٢٥٧(الدراسات االجتماعیة 
ة الدراسة   :  ثالًثا ا فھمي    عین ارة ):"١٠٠ص ،٢٠٠٥( عرفھ تم        عب ع الدراسة ی ن مجتم ن جزء م  ع

دد     ". اختیاره بطریقة علمیة محددة للحكم على كل مجتمع الدراسة  ن ع ة الدراسة م حیث تكونت عین
ع   %) ٢٦(أي بنسبة  معلمة من معلمات الدراسات االجتماعیة في المرحلة الثانویة،   ) ٦٩( من مجتم

  .المعلمات األصلي
ن م    سیطة م شوائیة ب ة ع ار عین م اختی ث ت ة، حی ات االجتماعی ات الدراس ى   علم سمت إل وانق

ا     تطالعیة ومجموعھ ة االس ا العین ان ھم لي،   )١٩(عینت ع األص ارج المجتم ن خ ة م ة  معلم والعین
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ا ق ومجموعھ یة للتطبی ة) ٥٠(األساس ة  . معلم یم بالمدین ب إدارة التعل ع مكات ة جمی ملت العین وش
  ) غرب-شرق-شمال(وھي مكتب المنورة،

دف التعرف         : الدراسة أداة وإعداد  بناء:رابًعا ة المالحظة بھ ة بطاق ي الدراسة الحالی تم استخدام ف
  .على واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة

 المتعلقة والمعلومات البیانات لجمع بتصمیم بطاقة مالحظة كأداة المالحظة على الباحثة واعتمدت  
   :التالیة الخطوات تم تطبیق ،بالدراسة

  المالحظة بطاقة من الھدف تحدید .١
ع  تعرف  ات  استخدام  واق ة  الدراسات  معلم صفیة    االجتماعی ئلة ال ارات األس ة  لمھ  بالمرحل

ي  العینة أفراد استجابات متوسطات بین الفروق على والتعرف الثانویة، رات  ضوء  ف  الدراسة  متغی
  .)التدریبیة الدورات نوع المدرسة، لعلمي،المؤھل ا الخبرة، التخصص، (:التالیة

   المالحظة بطاقة بناء مصادر تحدید .٢
   :اآلتیة وذلك عن طریق الخطوات

 الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات البحوث مراجعة .  
 التربویین والمختصین في المیدان التربوي وآراء العالقة ذي التربوي األدب على االطالع . 
 
  ور البطاقة وعباراتھاتحدید محا .٣

د   م االطالع    محاور   لتحدی ة ت ى  البطاق سابقة  الدراسات  عل ي   ال اھتمت بمجال    والبحوث الت
ة      مھارات األسئلة الصفیة وخاصة المتعلقة بالدراسات االجتماعیة،       د محاور البطاق ومن ھنا تم تحدی

  :التي تتمثل في اآلتي
 ور األول صفیة  :المح ئلة ال یاغة األس ارات ص م مھ ضمن   أھ ة ویت ات االجتماعی ي الدراس  ف

 ).٢٠:١(وھي العبارات من رقم مھارة،) ٢٠(المحور
  اني ور الث ضمن      :المح ة ویت ات االجتماعی ي الدراس صفیة ف ئلة ال ھ األس ارات توجی م مھ أھ

 ).٣٠:٢١(وھي العبارات من رقم مھارة،) ١٠(المحور

  ة ویتضمن    أھم مھارات استقبال ومعالجة إجابات الطلبة في   :المحور الثالث الدراسات االجتماعی
  ).٤٢:٣١(وھي العبارات من رقم مھارة،) ١٢(المحور

ضبط : الدراسة أداة ضبط: سادًسا  ة  ل م  المالحظة  بطاق د  ت ن  التأك دق  م ات  ص ة  وثب  المالحظة  بطاق
  :كاآلتي

ة-١ دق أداة الدراس ضروریة  :ص شروط ال ن ال صدق م ي   أن ال ي األداة الت ا ف ي توافرھ ي ینبغ الت
ا  تقیس سوف نھا أ من بمعنى التأكد"وھو  الدراسة،تعتمدھا  دت  م   ،٢٠١٢ العساف، . ("لقیاسھ  أع

   :بطریقتین الدراسة أداة صدق من التأكد تم وقد ،)٣٨٧ص 
ین -أ اھري  (صدق المحكم صدق الظ دق     )ال ة ص م استخدام طریق اس ت ذا المقی دق ھ ن ص ق م للتحق

ى   عرضھا  تم األولیة صورتھا في الحظةالم بطاقة إعداد المحتوى بأسلوب صدق المحكمین بعد عل
اھج وطرق         مجموعة من المحكمین،   ة والمن ي التربی ات المتخصصین ف ات والكلی من أساتذة الجامع

ة    یم واإلدارة التربوی ا التعل ى  ،التدریس وتكنولوجی ن  مجموعة  وعل ات  م  ومشرفات  ومشرفي  معلم
ذف   ألخذ آرائھم امحكًما ) ٢٩(وعددھم  االجتماعیة، الدراسات ا بالح لعلمیة حول بنودھا وفقراتھا إم

دیل    ك أو اإلضافة أو التع دف  وذل ق  بھ ن  التحق دق  م ا،     ص وى المؤشرات المتضمنة فیھ دى   محت وم
ارات   وضوح صیاغتھا،   اس  وصالحیة العب ا  لقی ة،    م ن أجل دي مناسبتھا وصالحیتھا     وضع م وم

  .للتطبیق
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  )Internal Consistency): (الصدق البنائي( صدق االتساق الداخلي -ب   
معلمة كعینة ) ١٩( مالحظة ، تملبطاقة المالحظة الصدق الداخليلكي یتم التحقق من 

إدخال البیانات التي تم الحصول ثم  لمھارات األسئلة الصفیة، من خارج عینة الدراسة،استطالعیة 
ت لحساب مصفوفة معامال) SPSS (برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةعلیھا إلى 

االرتباط بین درجة كل مھارة والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ ثم بین درجة كل محور 
  :وجاءت النتائج كما یوضح الجدولین التالیین والدرجة الكلیة لبطاقة المالحظة،

  )١٩= ن(نتائج صدق االتساق الداخلي لمھارات بطاقة المالحظة )١(جدول 
رقم 

 المھارة
  معامل

  االرتباط
قم ر

 المھارة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 المھارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المھارة

معامل 
 االرتباط

  رقم
  المھارة

معامل 
 االرتباط

 مھارات صیاغة األسئلة الصفیة: المحور األول
٠٫٦٦٠ ٥ ** ٠٫٧٨٤ ٤ ** ٠٫٨١٢ ٣ ** ٠٫٧٨٤ ٢ *٠٫٥٥٩ ١ ** 
٠٫٦٧٤ ١٠ ** ٠٫٦٦٢ ٩ ** ٠٫٦٩٨ ٨ ** ٠٫٥٧٩ ٧ * ٠٫٥٦٥ ٦ ** 

٠٫٦٥٦ ١٥ ** ٠٫٦٠٩ ١٤ * ٠٫٥٠٨ ١٣ * ٠٫٤٨٨ ١٢ ** ٠٫٦٠٥ ١١ ** 
٠٫٥٩٨ ٢٠ * ٠٫٤٦٤ ١٩ * ٠٫٥١١ ١٨ * ٠٫٥٧٠ ١٧ * ٠٫٥٣٦ ١٦ ** 

 مھارات توجیھ وطرح األسئلة الصفیة: المحور الثاني
٠٫٧٢٦ ٥ ** ٠٫٧١٧ ٤ ** ٠٫٧٦٣ ٣ ** ٠٫٧٠٢ ٢ ** ٠٫٦٣٢ ١ ** 
٠٫٥٥٢ ١٠ ** ٠٫٦٥٣ ٩ ** ٠٫٦٦٠ ٨ * ٠٫٥٤٠ ٧ ** ٠٫٦٩٧ ٦ *  

 مھارات معالجة إجابات الطالبات على األسئلة الصفیة: المحور الثالث
٠٫٥٤٩ ٥ ** ٠٫٧٦٨ ٤ ** ٠٫٦٩٢ ٣ ** ٠٫٧١٨ ٢ * ٠٫٥١٧ ١ * 
٠٫٦٧٥ ١٠ * ٠٫٥٨٧ ٩ ** ٠٫٧٥٩ ٨ ** ٠٫٦٧٥ ٧ ** ٠٫٦٢٢ ٦ ** 

٠٫٧٧٢ ١٢ ** ٠٫٦٠٣ ١١ ** - - - - - - 
                    

  )٠٫٠٥( دالة عند مستوى *       )٠٫٠١(الة عند مستوى د    **
ارة       )١(تشیر نتائج جدول   والدرجة  )مؤشر (أن جمیع قیم معامالت االرتباط بین درجة كل مھ

مما یدل ) ٠٫٠٥(و ،)٠٫٠١(الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ جاءت دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة    
ة (مالحظة تتمتع بدرجة مناسبة   بطاقة ال ) مؤشرات(على أن جمیع مھارات    ساق    )عالی دق االت ن ص م

  .الداخلي
  )١٩= ن (نتائج صدق االتساق الداخلي لمحاور بطاقة المالحظة )٢( جدول 

معامل  محاور بطاقة المالحظة
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائیة

 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٨٢٠ مھارات صیاغة األسئلة الصفیة: المحور األول

 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٦٩١ ھارات توجیھ وطرح األسئلة الصفیةم: المحور الثاني

تحسین ومعالجة إجابات الطالبات  مھارات: المحور الثالث
 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٧٦٠ على األسئلة الصفیة

  )٠٫٠١ )مستوى عند إحصائیا دال ** (
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ة   أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور والدرجة الكل   )٢(تشیر نتائج الجدول رقم      ی
ع محاور     )٠٫٠١(لبطاقة المالحظة جاءت دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة    ى أن جمی دل عل ، مما ی

  .من صدق االتساق الداخلي)عالیة(بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة مناسبة 
معلمة ) ١٩(وذلك من خالل توزیع األداة على عینة استطالعیة مكونة من: ثبات بطاقة المالحظة-٢

 ستكون اإلجابة أن من التأكد "ویعنى الثبات أیضا ).٠٫٩٢(الثبات الكلي لألداة حیث كانت قیمة 
 التحقق وقد تم) ٣٨ص  ،٢٠١٢ العساف،)أنفسھم األشخاص تطبیقھا على تكرر إذ تقریبًا واحدة

  :ثبات بطاقة المالحظة بطریقتین من
كرو -ألفا"معادلة  م استخدامفقد ت للتحقق من ثبات بطاقة المالحظة :الثبات بطریقة ألفا كرو نباخ-أ

وذلك على البیانات التي  لحساب معامالت الثبات للمحاور وللدرجة الكلیة لبطاقة المالحظة، "نباخ
أن معامالت الثبات لمحاور بطاقة المالحظة بلغت على  تم الحصول علیھا من العینة االستطالعیة،

 محاور بطاقة المالحظة تتمتع وھى قیم تدل على أن)٠٫٨٧٢( ،)٠٫٨٤٧( ،)٠٫٨٨٦(الترتیب 
وھى قیمة تدل على أن بطاقة ) ٠٫٩١٢(بدرجة مرتفعة من الثبات، كما بلغ معامل الثبات الكلى 

حیث كانت  حیث لم یتم حذف أي محور من المحاور،. المالحظة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات
  .معامالت الثبات مرتفعة في كل المحاور

  )المالحظین(المحكمین الثبات بطریقة اتفاق -ب
ة           ن العین ة م شرة معلم سعة ع ة أداء ت ي مالحظ ا ف ة لھ ع زمیل تراك م ة باالش ت الباحث قام

ة،   ة الدراس ارج عین ن خ تطالعیة، م وء     االس ي ض ده ف ى ح ا عل ة مالحظاتھ ل ُمالحظ جلت ك  وس
ة،   ة المالحظ ارات بطاق وبر         مھ ة ك تخدام معادل ین باس ین المالحظت اق ب ل االتف ساب معام م ح وت

(Cooper) وھي كالتالي :  
  

  ١٠٠ ×                                                                   =معامل االتفاق 
   
  
  ).٢٢٦ص  ،٢٠١٢ الوكیل والمفتي،(

  )١٩= ن(نتائج ثبات بطاقة المالحظة بطریقة اتفاق المالحظین ) ٣(جدول 

عدد مرات  محاور بطاقة المالحظة
 االتفاق

 مرات عدد
 االختالف

معامل 
 االتفاق

  %٩٢٫٠ ١٦ ١٨٤ مھارات صیاغة األسئلة الصفیة: المحور األول

مھارات توجیھ وطرح األسئلة : المحور الثاني
  %٩٠٫٠ ١٠ ٩٠ الصفیة

تحسین ومعالجة  مھارات: المحور الثالث
  %٩٠٫٨ ١١ ١٠٩ إجابات الطالبات على األسئلة الصفیة

  %٩١٫٢ ٣٧ ٣٨٣ الدرجة الكلیة للبطاقة

ب   )٣(تشیر نتائج جدول      ٩٢(أن معامالت االتفاق لمحاور بطاقة المالحظة بلغت على الترتی
ع     %)٩٠٫٨(،   %)٩٠٫٠( ،%) ، وھى قیم مرتفعة تدل على أن جمیع محاور بطاقة المالحظة تتمت

 عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق 

 عدد مرات االتفاق
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ة المالحظة                  ام لبطاق اق الع ة معامل االتف ا بلغت قیم وھى   ،)%٩١٫٢(بدرجة كبیرة من الثبات، كم
  .تجعلھا صالحة للتطبیق قیمة مرتفعة تدل على أن بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة كبیرة من الثبات،

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
  مھارات صیاغة األسئلة الصفیة : نتائج السؤال األول

ى   سؤال األول عل ص ال یاغة     :" ن ارات ص ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس ا واق م
  ئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة؟األس

 المتوسط الحسابي الكلى لبطاقة مالحظة واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة)٤(جدول 
  )٥٠=ن ( صیاغة األسئلة الصفیة في المرحلة الثانویة لمھارات

 درجة األداء

 المؤشرات م

سب
الن

 و
ات

رار
لتك

ا
 

 منعدم ضعیف متوسط عالي

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

 

اء
ألد

ة ا
رج

د
 

یب
رت

الت
 

 ٠ ٥ ٣٠ ١٥ ت
صیاغة أسئلة الدرس  ١

  % .بطریقة لغویة صحیحة
 ٠٫٠ ١٠٫٠ ٦٠٫٠ ٣٠٫٠ 

٠٫٦١ ٣٫٢٠ 

سط
تو

م
 

٨ 

 ٠ ٤ ١٠ ٣٦ ت
٢ 

صیاغة أسئلة محددة 
للدرس وتتطلب  اإلجابة

 ٠٫٠ ٨٫٠ ٢٠٫٠ ٧٢٫٠ % .متطلبا واحدا
لي ٠٫٦٣ ٣٫٦٤

عا
 

٣ 

 ٠ ١ ٣ ٤٦ ت
٣ 

 اغة أسئلة تقیسصی
مستوى التذكر بدقة 

 ٠٫٠ ٢٫٠ ٦٫٠ ٩٢٫٠ % علمیة
لي ٠٫٣٦ ٣٫٩٠

عا
 

١ 

 ٠ ٢ ٩ ٣٩ ت
٤ 

صیاغة أسئلة تقیس 
مستوى الفھم بدقة 

 ٠٫٠ ٤٫٠ ١٨٫٠ ٧٨٫٠ % .علمیة
لي ٠٫٥٣ ٣٫٧٤

عا
 

٢ 

 ١ ٩ ٢١ ١٩ ت
٥ 

صیاغة أسئلة تقیس 
مستوى التطبیق بدقة 

 ٢٫٠ ١٨٫٠ ٤٢٫٠ ٣٨٫٠ % .علمیة
٠٫٧٩ ٣٫١٦ 

سط
تو

م
 

٩ 

 ٢ ٧ ٢٥ ١٦ ت
٦ 

صیاغة أسئلة تقیس 
مستوى التحلیل بدقة 

 ٤٫٠ ١٤٫٠ ٥٠٫٠ ٣٢٫٠ % .علمیة
٠٫٧٨ ٣٫١٠ 

سط
تو

م
 

١٠ 

 ٩ ١١ ٢٧ ٣ ت
٧ 

صیاغة أسئلة تقیس 
مستوى التركیب بدقة 

 ١٨٫٠ ٢٢٫٠ ٥٤٫٠ ٦٫٠ % .علمیة
٠٫٨٦ ٢٫٤٨ 

ف
ضعی

 

١٨ 

 ١٥ ١٤ ٢٠ ١ ت
٨ 

ة أسئلة تقیس صیاغ
مستوى التقویم بدقة 

 ٣٠٫٠ ٢٨٫٠ ٤٠٫٠ ٢٫٠ % علمیة
٠٫٨٨ ٢٫١٤ 

ف
ضعی

 

١٩ 

 ١ ٨ ١٢ ٢٩ ت
٩ 

صیاغة أسئلة متناسبة 
مع زمن الحصة 

 ٢٫٠ ١٦٫٠ ٢٤٫٠ ٥٨٫٠ % .الدراسیة
لي ٠٫٨٣ ٣٫٣٨

عا
 

٥ 

 ٠ ١٠ ١٤ ٢٦ ت
١٠ 

صیاغة أسئلة تقویمیة 
نھایة كل عنصر من 

 ٠٫٠ ٢٠٫٠ ٢٨٫٠ ٥٢٫٠ %ملة عناصر الدرس وشا
لي ٠٫٧٩ ٣٫٣٢

عا
 

٦ 
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 درجة األداء
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سب
الن
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ات
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لتك
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 منعدم ضعیف متوسط عالي
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سا
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ة ا
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الت
 

 للمحتوى التعلیمي
 ٠ ١٦ ٢٧ ٧ ت

١١ 
صیاغة أسئلة تشمل 
على حقائق خالل 

 ٠٫٠ ٣٢٫٠ ٥٤٫٠ ١٤٫٠ % .الدرس
٠٫٦٦ ٢٫٨٢ 

سط
تو

م
 

١٤ 

صیاغة أسئلة تشمل  ١٢ ٠ ١٥ ٣٣ ٢ ت
 ٠٫٠ ٣٠٫٠ ٦٦٫٠ ٤٫٠ % .مفاھیم خالل الدرس

٠٫٥٣ ٢٫٧٤ 

سط
تو

م
 

١٥ 

 ١ ٥ ٢٥ ١٩ ت
١٣ 

صیاغة أسئلة تحتوي 
على أقل عدد ممكن من 

 ٢٫٠ ١٠٫٠ ٥٠٫٠ ٣٨٫٠ % .الكلمات
٠٫٧٢ ٣٫٢٤ 

سط
تو

م
 

٧ 

 ٩ ٨ ١٠ ٢٣ ت
١٤ 

صیاغة أسئلة تقیس 
مدى تحقق األھداف 

 ١٨٫٠ ١٦٫٠ ٢٠٫٠ ٤٦٫٠ % .الوجدانیة للدرس
١٫١٧ ٢٫٩٤ 

سط
تو

م
 

١٢ 

 ٧ ١٠ ١١ ٢٢ ت
١٥ 

 أسئلة تقیس صیاغة
األھداف  مدى تحقق

 ١٤٫٠ ٢٠٫٠ ٢٢٫٠ ٤٤٫٠ % .المھاریة للدرس
١٫١٠ ٢٫٩٦ 

سط
تو

م
 

١١ 

 ٨ ٩ ١٣ ٢٠ ت

١٦ 

صیاغة أسئلة مرتبطة 
باألحداث الجاریة في 

  .البیئة المحلیة
  
 

% ١٦٫٠ ١٨٫٠ ٢٦٫٠ ٤٠٫٠ 
١٫١١ ٢٫٩٠ 

سط
تو

م
 

١٣ 

 ٢٢ ١١ ٨ ٩ ت
١٧ 

صیاغة أسئلة مرتبطة 
اث الجاریة في باألحد

 ٤٤٫٠ ٢٢٫٠ ١٦٫٠ ١٨٫٠ % .البیئة العالمیة
١٫١٦ ٢٫٠٨ 

ف
ضعی

 

٢٠ 

 ٢ ٨ ٥ ٣٥ ت
١٨ 

الدرس  صیاغة أسئلة
وفق المصطلحات 
العلمیة للمحتوى 

 .التعلیمي
% ٤٫٠ ١٦٫٠ ١٠٫٠ ٧٠٫٠ 

لي ٠٫٩١ ٣٫٤٦
عا

 

٤ 

 ٣ ١٤ ٢٩ ٤ ت
١٩ 

صیاغة أسئلة مرتبطة 
بأھداف الدرس المحددة 

الل المنھج من خ
 .المدرسي

% ٦٫٠ ٢٨٫٠ ٥٨٫٠ ٨٫٠ 
٠٫٧١ ٢٫٦٨ 
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 بدرجة أداء متوسط ٣٫٠٣ المتوسط الحسابى العام
   :أن) ٤(رقم  یتضح من الجدول

     صفیة       : (المتوسط الحسابي العام للمحور األول ئلة ال ارات صیاغة األس غ  ) مھ وھى   ،)٣٫٠٣(بل
ى أن       صفیة         قیمة تدل عل ارات صیاغة األسئلة ال ستخدمن مھ ة ی ات االجتماعی ات الدراس معلم

  . في المرحلة الثانویة) متوسطة(بدرجة أداء 
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  طات سابیة المتوس رات الح ور لمؤش ارات  مح ین   مھ ت ب صفیة تراوح ئلة ال یاغة األس ص
ین )٣٫٩٠( م  )٢٫٠٨(وب ارة رق اءت المھ د ج ة  ) ٣(وق ذكر بدق ستوى الت یس م ئلة تق یاغة أس ص

ة سابي        .علمی ط ح ستوى األداء بمتوس ث م ن حی ى م ة األول ي المرتب ة أداء  ) ٣٫٩٠(ف وبدرج
م           )عالي( ارة رق ي حین جاءت المھ ة ف      )١٧(ف داث الجاری ئلة مرتبطة باألح ة  صیاغة أس ي البیئ

رة بمتوسط حسابي            .العالمیة ة العشرین واألخی ك  )ضعیف (وبدرجة أداء  )٢٫٠٨(في المرتب وذل
 .معلمات الدراسات االجتماعیة في المرحلة الثانویةمن وجھة نظر عینة الدراسة من 

   دد ین أن ع ى درجة أداء    ) ٦(تب صلت عل د ح سؤال ق یاغة ال ارات ص ن مھ ة(م ین ) عالی ي ح ف
مھارات على ) ٣(وجاءت عدد)متوسطة(لمھارات حصلت على درجة أداء    من ا )١١(جاءت عدد 
  ).ضعیف(درجة أداء

  جاءت مھارات صیاغة األسئلة الصفیة الالزمة لمعلمات الدراسات االجتماعیة في المرحلة
 :الثانویة بدرجات أداء متفاوتة كالتالي

  )عالي(أھم مھارات صیاغة األسئلة الصفیة وتقع في درجة أداء-أ
یس مستوى   ": في الترتیب األول والتي تنص على    ) ٣( المھارة رقم    جاءت .١ صیاغة أسئلة تق

ة   ."التذكر ة،     )٣٫٩٠(قد جاءت بقیم ة عالی سبة األداء    وھي قیم ذه النتیجة   ).٠٫٣٦(وبلغت ن وھ
ة   ع دراس ق م رود تتف دات والع ویلح .)٢٠١٠(عبی ارت ص ذا أش ى ) ١٤٩ص ،٢٠٠٦(ولھ إل

ف   أھمیة التذكر واعتباره محورًا بشریا  ي الموق  وجھدا تربویا یمكن بسھولة أن یبذلھ الطالب ف
ى           )٢٠٠١(وتؤكد دراسة حسن      )١٤٩ص(التعلیمي د عل ي تعتم دریس الت ق الت استمرار طرائ

 . والمعرفة التي ال تركز على الطالب بل على مجرد الحفظ التلقین إلى حد ما في المدارس،
نص ع     )٤(جاءت المھارة رقم     .٢ ي ت اني الت ب الث ي الترتی ى ف یس مستوى     : "ل صیاغة أسئلة تق

ة    ة علمی م بدق ة   ".الفھ اءت بقیم د ج سبة األداء   ) ٣٫٧٤(فق ت ن ادة  ) ٠٫٥٣(وبلغ ا أن م وبم
 معلومات على تحتويالدراسات االجتماعیة تحتاج إلى فھم لبعض الحقائق وشرح وتلخیص و

ذا ال   تعلیم،لذلك ال یستغني عنة في ال. ویحتفظ بھا الطالب أن یتذكرھا البد مھمة، ومفاھیم ولھ
دان       .تزال تمارس بسھولة في الصف   ع دراسة آل حی ذه النتیجة م وحسن  )٢٠٠٩(واختلفت ھ

وني   )٢٠١٠(وعبیدات والعرود  )٢٠٠١( ین          )٢٠١٠(والع ن المعلم ائجھم تمك ي أظھرت نت الت
 . مستوى الفھم من

م    .٣ ارة رق ث  )٢(جاءت المھ ب الثال ي الترتی ب مت    : "ف ة وتتطل ئلة محددة اإلجاب ا صیاغة أس طلب
دا ة ".واح اءت بقیم د ج سبة األداء )٣٫٦٤(فق ت ن سبة )٠٫٦٣(وبلغ د ن ھ یوج ن )٢٠٫٠(إال أن م

طة،  ة متوس ا بدرج ین یطبقونھ ة  المعلم ع دراس ة م ة متفق ذه النتیج دان ) وھ ) ٢٠٠٩(وآل حی
 ). ضعیف(التي جاءت بمستوى أداء) ٢٠١٠(ولكن اختلفت مع دراسة العوني

ع  جاءت في التر )١٨(أما المھارة رقم   .٤ ب الراب ى    تی نص عل ي ت درس    ": والت صیاغة أسئلة ال
وبلغت نسبة ) ٣٫٤٦(كان متوسطھا الحسابي  ". وفق المصطلحات العلمیة للمحتوى التعلیمي      

ة )٠٫٩١(األداء ة ومقبول سبة عالی ذه ن دان   .وھ ة آل حی ع دراس ق م ة تتف ذا النتیج  ،٢٠٠٩(وھ
ى   ویعزى ھذا التمكن إلى أن نسبة كبیرة م    : "وكما یشیر ) ٣٧ص ئلتھم عل ن المعلمین كانت أس

  ". وھناك الكثیر من المصطلحات العلمیة التي سوف یلتزم بھا المعلم غرار أسئلة الكتاب،
ي ) ٩(تأتي المھارة رقم    .٥ ى     ف نص عل ي ت ب الخامس والت ع     : " الترتی صیاغة أسئلة متناسبة م

یة صة الدراس ن الح سابي".زم طھا الح ان متوس سبة األداء)٣٫٣٨(ك ت ن ذه )٠٫٨٣(وبلغ  وھ
ة، سبة عالی طة ن سبة متوس ت ون عیفة،) ١٦٫٠(و) ٠ ،٢٤(كان سبة ض دم  ن سبة منع ون

 ) ٢٫٠(بلغت
م       .٦ ارة رق ى         )١٠(تلیھا المھ نص عل ي ت سادس والت ب ال ي الترتی ة    . : " ف صیاغة أسئلة تقویمی

وى التعلیمي           املة للمحت درس وش ة    .نھایة كل عنصر من عناصر ال د جاءت بقیم ) ٣٫٣٢(فق
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سبة األدا ت ن ة، ،)٠٫٧٩(ءوبلغ ق عالی ة تطبی سبتھن  بدرج ات ن ن المعلم سبة م اءت ن وج
  ). ٢٫٠(ونسبة ضعیفة ) ٢٨٫٠(متوسطة بلغت

   ارات، ) ٦( عن تمكن المعلمات بأداء عالي في أسفرت نتائج محور مھارات صیاغة األسئلة  مھ
  : وربما قد یعزى السبب إلى

   ذكر ستوى الت یس م ي تق ئلة الت یاغة األس ارة ص ستوى  أن مھ یوعًا  وم ر ش اءت األكث م ج الفھ
 إلى أن معظم المعلمات یركزن علیھا، وإتقانًا من حیث استخدام المعلمات لھا؛وقد یعود السبب  

وذلك لسھولة صیاغتھا وال تستغرق وقت من الطالبات لإلجابة علیھا؛ ألنھا تقیس نسبة الحفظ     
شا         ذلك تكون م ة    واالسترجاع وتعتبر من المستویات العقلیة الدنیا؛ وك ا عالی ات فیھ ركة الطالب

  .وبدرجة كبیرة
                 ة ددة اإلجاب ئلة مح ارتي صیاغة أس ن مھ ات م ن المعلم ئلة    یرجع ربما سبب تمك وصیاغة أس

ة،   صطلحات العلمی ع الم ة م دادھما  متفق ي إع د ف د أو جھ سھولتھما دون تعقی ى .ل اج إل وال تحت
ل، دریب طوی دة  ت رة واح ى فك زھن عل ات وتركی ة الطالب ن لطبیعی ادة .وفھمھ ذلك أن م ك

ة     الدراسات االجتماعیة ذات مصطلحات ومفاھیم وأسئلة محددة وواضحة،       ى الطالب سھل عل ی
    .فھمھا وخاصة إذا ارتبطت بالبیئة المحلیة

          ة ئلة تقویمی ن الحصة وصیاغة أس د یكون  یعزى السبب في تمكن المعلمات من مھارتي زم   ق
یة،     صة الدراس د للح داد الجی ضیر واإلع ا  للتح ن ج سبة أداء    ولك ات بن ن المعلم سبة م ءت ن

عیف( صف   ) ض ي منت ي ف ًا تنتھ ت وغالب ة الوق در قیم نھن ال تق بعض م ى أن ال ود إل ا یع ربم
 .وكذلك استعجال البعض وعدم اإلكثار من األسئلة في التدریس.الحصة الدراسیة

  ) متوسطة(أھم مھارات صیاغة األسئلة الصفیة التي تطبق بدرجة أداء : ب
م   جاءت المھار  .١ ى      ) ١٣(ة رق نص عل ي ت سابع والت ب ال ي الترتی وي     : "ف صیاغة أسئلة تحت

ات         ل عدد ممكن من الكلم ألداء     ) ٣٫٢٤(بمتوسط حسابي   ."على أق ق ل سبة التحق وبلغت ن
سبة  )٢٫٠(ونسبة  ).ضعیف(بمستوى أداء ) ١٠٫٠(ونسبة ،)متوسط(بمستوى أداء ) ٠٫٧٢( بن

  ).منعدم(أداء 
ة  : " الثامن والتي تنص على  في الترتیب   )١(تأتي المھارة رقم   .٢ صیاغة أسئلة الدرس بطریق

ة     ".لغویة صحیحة  د جاءت بقیم سبة األداء    )٣٫٢٠(فق ة،     )٠٫٦١(وبلغت ن  وھي درجة مقبول
سبة  سبة  )٣٠٫٠(ون ة ون ة عالی عیف،)١٠٫٠(درج ة     ض ع دراس ة م ة متفق ذه النتیج وھ
 ). عالي(التي جاءت بمستوى أداء ) ٢٠١٠(العوني

م    .٣ ارة رق اءت المھ ى   ف) ٥(ج نص عل ي ت ع والت ب التاس یس   : "ي الترتی ئلة تق یاغة أس ص
ة   ة علمی ق بدق ستوى التطبی ة  ".م اءت بقیم د ج ق    )٣٫١٦(فق ة تطبی ى درج دل عل ي ت وھ

طة، سبة األداء متوس ت ن دان  ).٠٫٧٩(وبلغ ة آل حی ع دراس ة م ة متفق ذه النتیج ) ٢٠٠٩(وھ
 ).ضعیف(التي جاءت بمستوى) ٢٠١٠(واختلفت النتیجة مع دراسة العوني

یس   صیاغة أسئلة : "والتي تنص على)١٠(فجاءت في الترتیب رقم   ) ٦(أما المھارة رقم     .٤ تق
ة  ة علمی ل بدق ستوى التحلی ة ". م اءت بقیم د ج ق   ) ٣٫١٠(فق ة تطبی ى درج دل عل ي ت وھ

طة، سبة األداء متوس ت ن وني )٠٫٧٨(وبلغ ة الع ن دراس ت ع ة اختلف ذه النتیج وھ
سن )٢٠١٠( دان ) ٢٠٠١(وح ي ج )٢٠٠٩(وآل حی سبة أداء الت عیف(اءت بن ى  ،)ض وعل

ن               ا م ال للتحضیر لھ ا قصور وإھم اك نوعا م ن ھن الرغم أنھا من مھارات التفكیر العلیا لك
ات  ع . قبل بعض المعلم ل  أن م ن  التحلی ئلة  م ي  األس شجع  الت ى  ت ة، وكشف    عمل  عل المقارن

ة، وني   العالق ذكر الع ا ی سي، ):" ٢٠١٠(وكم بء التدری ل الع دوافع  ثق ود ال دم وج  وع
  ).٨٨ص"(والحوافز للمعلم التي تشجعھ على اإلبداع والتفوق

م      .٥ م     )١١(وتأتي المھارة رق ب رق ي الترتی ى     ) ١١(ف نص عل ي ت یس    :" والت صیاغة أسئلة تق
ق  دى تحق درس   م ة لل داف المھاری ة  ".األھ اءت بقیم د ج سبة   )٢٫٩٦(فق ت ن وبلغ

سبة   ،)١٫١٠(األداء اءت ن ن ج ستوى)٤٤٫٠(لك الي(بم ت   )ع عیف بلغ سبة ض ) ٢٠٫٠(ون
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التي جاءت ) ٢٠٠٩(وھذه النتیجة تختلف عن دراسة آل حیدان  ).١٤٫٠(ونسبة منعدم بلغت    
 ).متوسط(التي بلغت نسبة أداء)٢٠١٠(ولكن متفقة مع دراسة العوني )ضعیف(بنسبة

دى     : "والتي تنص على)١٢(الترتیب   في )١٥(وتأتي المھارة رقم     .٦ یس م صیاغة أسئلة تق
د    ة لل داف الوجدانی ق األھ ة  ".رستحق اءت بقیم سبة األداء  )٢٫٩٤(ج ت ن  ،)١٫١٧(وبلغ

طة، ة أداء متوس سبة  وبدرج عیف،)١٦٫٠(ون سبة  ض دم،)١٨٫٠(ون ن منع ي  لك ت ف اختلف
  ).ضعیف(التي جاءت بنسبة أداء ) ٢٠٠٩(النتیجة عن دراسة آل حیدان 

م    .٧ ارة رق ا المھ ب  ) ١٦(أم ي الترتی ى  ) ١٣(ف نص عل ي ت ة   ": والت ئلة مرتبط یاغة أس ص
ة     باألح ة   ."داث الجاریة في البیئة المحلی ق      ) ٢٫٩٠(جاءت بقیم ى درجة تطبی دل عل وھي ت

سبة وھي    )١٫١١(وبلغت نسبة األداء  متوسطة، اقي الن أداء )٤٠٫٠(ولكن ب سبة   ،)عالي (ب ون
عیف(أداء غ )ض غ  )١٨٫٠(بل دم بل سبة منع ة     ).١٦٫٠(ون ع دراس ة م ة متفق ذه النتیج وھ

وني  دان  )٢٠١٠(الع شیر  ،)٢٠٠٩(وآل حی ى ) ٢٠١١ )برجا  وی م  أن عل ة   تفھ م للبیئ  المعل
ة،  ھ المحلی ھ یجعل ة یوج ة  تعلیم ي الوجھ ي الت ة ترب ة  الطلب ي تربی ل ف داف ظ  أھ
 ).٢٦ص(المجتمع

م   ) ١١(تأتي المھارة رقم     .٨ ب رق ى   )١٤(في الترتی نص عل ي ت شمل    : "  والت صیاغة أسئلة ت
درس  الل ال ائق خ ى حق سابي".عل طھا الح ان متوس ى د) ٢٫٨٢(ك دل عل ي ت ة أداء وھ رج
 ).ضعیف(بأداء ) ٣٢٫٠(لكن نسبة ،)٠٫٦٦(متوسطة وبلغت نسبة األداء

صیاغة أسئلة متنوعة  : "والتي تنص على) ١٥(في الترتیب رقم ) ١٢(وتأتي المھارة رقم  .٩
اھیم   شمل مف درس  ت الل ال ة .  ،"خ اءت بقیم د ج ة أداء   ) ٢٫٧٤(فق ى درج دل عل ي ت وھ

 ).ضعیف(بأداء)٣٠٫٠ (لكن نسبة)٠٫٥٣(وبلغت نسبة األداء متوسطة،
م    .١٠ ارة رق اءت المھ ب  ) ٢٠(وج ي الترتی ى  ) ١٦(ف نص عل ي ت ئلة  : "والت یاغة أس ص

ات         ع الطالب ب جمی ة   ".تراعي الفروق الفردیة لتناس د جاءت بقیم سبة    ،)٢٫٧٢(فق وبلغت ن
أداء  ) ٣٤٫٠(ونسبة  ،)عالي(بأداء ) ٦٫٠(وجاءت نسبة    ،)٠٫٥٧(األداء ذه   ،)ضعیف (ب وھ

 ). متوسط(التي جاء ت بنسبة أداء) ٢٠١٠( دراسة العوني النتیجة متفقة مع
م     ) ١٩(رقم   وتأتي المھارة  .١١ ب رق ي الترتی ى    )١٧(ف نص عل ي ت صیاغة أسئلة   : "والت

ي      نھج المدرس الل الم ن خ ددة م درس المح داف ال ة بأھ ة   ". مرتبط اءت بقیم د ج فق
سبة األداء )٢٫٦٨( ت ن سبة  ).٠٫٧١(وبلغ اءت ن أداء )٢٨٫٠(وج عیف(ب ذه وتتف ،)ض ق ھ

دان      ة         ) ٢٠٠٩(النتیجة مع دراسة آل حی ات أھمی ال المعلم ى إغف سبب إل د یرجع ال ا ق وربم
ل الحصة،     ق خطة     تحدید أھداف الدرس بمستویاتھ المتنوعة في التحضیر لھا قب سیر وف وال

 .أھداف الكتاب المدرسي الدرس
      أدا  أسفرت نتائج محور مھارات صیاغة األسئلة الصفیة ات ب ي  ) متوسط (ء  عن تمكن المعلم ف

  :وربما قد یعزى السبب إلى اآلتي مھارة،) ١١(عدد 
     ،یرجع إلى أن بعض لمعلمات تحاول صیاغة سؤال     ربما  مھارة صیاغة اقل عدد من الكلمات

صة،   ن الح اء زم ل انتھ درس قب اء ال ل إلنھ ب أو طوی یاغة   مرك ة ص ل كیفی د تجھ بعض ق وال
  . السؤال الصحیح

   ة صیاغة أسئلة بطریقة لغویة صحیحة إلى قصور برامج اإلعداد ربما قد یكون السبب في مھار
 . اللغوي الجید للمعلمات في مراحل التعلیم العام

     وف ى تخ ل إل ق والتحلی ارتي التطبی ي مھ ات ف ض المعلم صور بع ي ق سبب ف ا ال زى ربم ویع
شطة متنوعة،              ات وأن ن حرك ن الحصة م ا طویال م ع   البعض ان مھارة التطبیق تستقطع وقت م

ن التطبیق والتحلیل یعتبر من المستویات التفكیریة التي لھا مجال رحب في مقرر الدراسات      كو
  .واألكادیمي في كلیات التربیة وكذلك قصور في برامج إعدادھن التخصصي. االجتماعیة

   ي ى            ربما یعزى السبب ف داني إل اري والوج ب المھ ارتي الجان ي مھ ات ف ض المعلم قصور بع
درس   إغفال بعض المعلمات    ة ال ادة حیوی . ألھمیة الجانب المھارى في تنشیط ذاكرة الطالبة وزی
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ن الحصة         ن وضعھ،      .وأنھا قد تستقطع وقتا من زم داني ال یمك دف الوج وقعھن أن الھ ذلك ت  وك
ن     ف ممك ع یختل ة الوض ات االجتماعی رر الدراس ي مق ن ف ھ، ولك سؤال علی ھ وال ھ  وقیاس قیاس

 .بسھولة
         ض المع ي قصور بع ة،        یعزى السبب ف ة المحلی درس بالبیئ ط ال ارتي رب ي مھ ات ف دم    لم ى ع إل

صفیة      داث          ،التخطیط واإلعداد المسبق لألسئلة ال ة األح ى معرف ة إل ى حاجة المعلم باإلضافة إل
ة،  ي البیئ ة ف سھولة        الجاری ل ال ي معام ا ف ات منھ ض المعلم ن بع بب تمك ون س د یك ا ق وربم

ردا           اظ والمف ة باأللف زام المعلم ى الت ي الحصة         والصعوبة إل ا ف م تطبیقھ اب ث ي الكت واردة ف ت ال
صعب، ى ال سھل إل ن ال دریج م تمكن  بالت ون ال ي أن یك الي(وینبغ ھ )ع ات ألن اقي المعلم دى ب ل

ا   شویش علیھ اة أو ت ات دون معان ار الطالب ات وأفك ب إجاب ي ترتی ساعد ف دریج ی زال . الت وال ت
ي تعت         ا الت ستویات دنی ظ،     بعض المعلمات تركز في األسئلة على م ذكر والحف ى مجرد الت د عل   م

 . وإھمال باقي المستویات مختلفة التي تناسب الطالبات كل فئات المتفوقات والضعیفات
  ) ضعیف(أھم مھارات صیاغة األسئلة الصفیة التي تطبق بدرجة أداء

یس مستوى    : "والتي تنص على ) ١٨(في الترتیب رقم   )٧(تأتي المھارة رقم     .١ صیاغة أسئلة تق
ب بد ةالتركی ة علمی سابي". ق طھا الح ان متوس سبة األداء) ٢٫٤٨(ك ت ن ت  ،)٠٫٨٦(وبلغ وكان

 على تدل النتیجة وھذه ،)٢٠٠٩(أل حیدان (وھي متفقة مع دراسة  بأداء منعدم،) ١٨٫٠(نسبة 
ح  قصور  دى  واض ة    ل ات الدراسات االجتماعی ي  معلم درة  ف ى صیاغة   الق ئلة  عل یس  أس ذا  تق  ھ

 .العالي التفكیر من المستوى
م وت .٢ ارة رق م   ) ٨(أتي المھ ب رق ي الترتی ى  ) ١٩(ف نص عل ي ت ئلة  : "والت یاغة أس یس  ص تق

سبة األداء    ،)٢٫١٤(جاءت بقیمة ".مستوى التقویم بدقة علمیة    ذه النتیجة    ،)٠٫٨٨(وبلغت ن وھ
 ).ضعیف(التي جاءت بأداء ) ٢٠١٠(متفقة مع دراسة العوني 

م  .٣ ارة رق اءت المھ م )١٧( ج ب رق ي الترتی ي ت)٢٠(ف ىوالت ة :"نص عل ئلة مرتبط یاغة أس ص
ة    ة    ".باألحداث الجاریة في البیئة العالمی د جاءت بقیم ق      )٢٫٠٨(فق ى درجة تطبی دل عل وھي ت

 ).٢٠٠٩(وھذا النتیجة تتفق مع دراسة آل حیدان  ،)١٫١٦(وبلغت نسبة األداء ضعیفة،
       أداء    أسفرت نتائج محور مھارات صیاغة األسئلة الصفیة ات ب ن المعلم ي  ) فضعی ( عن تمك ف

 : وربما قد یعزى السبب إلى مھارات،) ٣(
         ،ویم ب والتق ارتي التركی ات لمھ ض المعلم صور بع ي ق سبب ف زى ال ام    یع ة اھتم ى قل  إل

ویم التحصیل،            ة تق ي عملی ة ف ى سجل المتابع ط عل ال   المعلمات بالتقویم العتمادھن فق وإھم
 بین أوراق عمل وأنشطة صفیة وتنوع أسالیبھ ما  األسئلة التقویمیة في أثناء الدرس ونھایتھ،     

  . واختبارات وغیرھا والتدوین في سجل الدرجات
           ،ة داث العالمی درس باألح ط ال ارة رب ن مھ ات م ى    یعزى ربما السبب عدم تمكن المعلم ذه إل ھ

ا،   ة لھ ا ال قیم بعض أنھ د ال ا     اعتق صفیة، وتوظیفھ ئلة ال سبق لألس یط الم دم التخط ذلك ع وك
ت،       ألن طالبا  التوظیف المناسب،  ي كل وق ستمرة ف داًثا م ؤثرات،  تنا یعایشن أح واتجاھات   وم

ة، ھ،   عالمی الواقع وأحداث ة ب ئلة المعلم رتبط أس ضروري أن ت ن ال ات أن   فم ستطعن الطالب لت
  .دون أن تمر مجردة عن أي تفسیر أو تعلیل تبدین رأیھن فیھ،

    ي درجة األدا     اتفقت نتیجة ھذا المحور ع دراسة    مھارات صیاغة األسئلة الصفیة ف ء المتوسط م
نینة    ولكن اختلفت مع دراسة أبو عواد،   ،)٢٠٠٩(الخیالني   و س سبة    )٢٠١٤(وأب ي جاءت بن الت

دات،     ،)مرتفعة(أداء ة   واختلفت كذلك مع دراسة عبی سبة أداء    ) ٢٠١٣(والطراون ي جاءت بن الت
 ).عالي(
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  مھارات توجیھ وطرح األسئلة الصفیة:  الثانينتائج السؤال   
ما واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة :" على سؤال الثاني للدراسةنص ال

  ؟األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة) طرح(لمھارات توجیھ 
  : المتوسطات الحسابیة مرتبة تنازلیًا في المحور الثاني)٥(جدول 

  )٥٠= ن(مھارات توجیھ وطرح األسئلة الصفیة 
 ة األداءدرج

 المؤشرات م

سب
الن

 و
ات

رار
لتك

ا
 

 منعدم ضعیف متوسط عالي

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

 

اء
ألد

ة ا
رج

د
 

یب
رت

الت
 

توجیھ السؤال بصوت  ٢١ ٠ ١ ١٠ ٣٩ ت
 ٠٫٠ ٢٫٠ ٢٠٫٠ ٧٨٫٠ % مسموع لكل الطالبات

لي ٠٫٤٨ ٣٫٧٦
عا

 

١ 

 ٠ ٢ ٤٨ ٠ ت
٢٢ 

توجیھ السؤال في الوقت 
المخصص لھ حسب خطة 

 ٠٫٠ ٤٫٠ ٩٦٫٠ ٠٫٠ % .الدرس
٠٫٢٠ ٢٫٩٦ 

سط
تو

م
 

٦ 

 ٠ ٦ ١٩ ٢٥ ت
٢٣ 

توجیھ السؤال بنبرة 
حماسیة مشجعة ومشوقة 

 ٠٫٠ ١٢٫٠ ٣٨٫٠ ٥٠٫٠ % .على التفاعل واإلجابة
لي ٠٫٧٠ ٣٫٣٨

عا
 

٣ 

توجیھ أسئلة تشجع على  ٢٤ ٢ ٧ ٤١ ٠ ت
 ٤٫٠ ١٤٫٠ ٨٢٫٠ ٠٫٠ % التفكیر التقاربى

٠٫٥١ ٢٫٧٨ 

سط
تو

م
 

٩ 

توجیھ أسئلة تشجع على  ٢٥ ٠ ٩ ٤١ ٠ ت
 ٠٫٠ ١٨٫٠ ٨٢٫٠ ٠٫٠ % .التفكیر التباعدي

٠٫٣٩ ٢٫٨٢ 

سط
تو

م
 

٨ 

 ١ ٨ ١٣ ٢٨ ت
٢٦ 

توجیھ أسئلة تمھیدیة لربط 
الخبرات السابقة بالخبرات 

 ٢٫٠ ١٦٫٠ ٢٦٫٠ ٥٦٫٠ % .الالحقة خالل الدرس
لي ٠٫٨٣ ٣٫٣٦

عا
 

٤ 

احدة مرة و توجیھ السؤال ٢٧ ٠ ٨ ١٢ ٣٠ ت
 ٠٫٠ ١٦٫٠ ٢٤٫٠ ٦٠٫٠ % .بصفة عامة بدون تكرار

لي ٠٫٧٦ ٣٫٤٤
عا

 

٢ 

 ٦ ١٣ ١٤ ١٧ ت
٢٨ 

توجیھ أسئلة سھلة 
للطالبات ذوات المستوى 

المنخفض من باب 
 .التشجیع

% ١٢٫٠ ٢٦٫٠ ٢٨٫٠ ٣٤٫٠ 
١٫٠٤ ٢٫٨٤ 

سط
تو

م
 

٧ 

 ٧ ٧ ١٠ ٢٦ ت
٢٩ 

طرح أسئلة وفق تخطیط 
ة منظم واستراتیجیة ھادف
 ١٤٫٠ ١٤٫٠ ٢٠٫٠ ٥٢٫٠ % .حسب تسلسل الدرس

١٫١١ ٣٫١٠ 

سط
تو

م
 

٥ 

 ٠ ٢٢ ٢٨ ٠ ت
٣٠ 

توجیھ السؤال لجمیع 
الطالبات داخل الفصل وقبل 

 ٠٫٠ ٤٤٫٠ ٥٦٫٠ ٠٫٠ % .اختیار الطالبة المجیبة
٠٫٥٠ ٢٫٥٦ 

سط
تو

م
 

١٠ 

 بدرجة أداء متوسط ٣٫١٠ المتوسط الحسابي العام
  :أن) ٥(ضح من جدولیت

     اني صفیة     (المتوسط الحسابي العام للمحور الث ئلة ال ھ وطرح األس ارات توجی غ  ).مھ  ،)٣٫١٠(بل
معلمات الدراسات االجتماعیة یستخدمن مھارات توجیھ وطرح األسئلة وھى قیمة تدل على أن   

  . في المرحلة الثانویة) متوسطة(الصفیة بدرجة 
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   ین    ال لمؤشرات  الحسابیة  المتوسطات ین  ) ٣٫٧٦(محور تراوحت ب اءت  ).٢٫٥٦(وب د ج وق
ن  .توجیھ السؤال بصوت مسموع لكل الطالبات في الصف) ١(المھارة رقم   في المرتبة األولى م

ارة     )عالي (وبدرجة أداء   ) ٢٫٧٦(حیث مستوى األداء بمتوسط حسابي          ي حین جاءت المھ ، ف
ة توجیھ السؤال لجمیع الطالبات داخل الفصل وقبل     ) ١٠(رقم   ة   .اختیار الطالبة المجیب ي المرتب ف

ة   ،)متوسط(وبدرجة أداء   ) ٢٫٥٦(العاشرة واألخیرة بمتوسط حسابي      وذلك من وجھة نظر عین
 .معلمات الدراسات االجتماعیة في المرحلة الثانویةالدراسة من 

  دد ین أن ع ة أداء    ) ٤(تب اءت بدرج د ج سؤال ق ھ ال ارات توجی ن مھ ة(م اء   ،)عالی ین ج ي ح ف
ي درجة أداء      )متوسطة ( من المھارات بدرجة أداء   )٦(عدد ارة ف أتي أي مھ م ت ي  ) ضعیف (ول ف

 .ھذا المحور
       ة ي المرحل ة ف ات االجتماعی ات الدراس ة لمعلم صفیة الالزم ئلة ال ھ األس ارات توجی اءت مھ ج

  :الثانویة بدرجات أداء متفاوتة كاآلتي
  ) يعال(توجیھ األسئلة الصفیة وتقع في درجة أداء أھم مھارات-أ

سؤال بصوت    : " والتي تنص على) ١(في الترتیب رقم  ) ٢١(جاءت المھارة رقم     .١ ھ ال توجی
ات   ل الطالب سموع لك سابي  ".م ط ح ة أداء )٣٫٧٦(بمتوس الي(وبدرج ة )ع وبقیم

 ). ٢٠١٠(ودراسة العوني) ٢٠٠٩(وھذه النتیجة تتفق مع دراسة وآل حیدان )٠٫٤٨(
م    ) ٢٧(جاء ت المھارة رقم      .٢ ب رق ي الترتی ى   ) ٢(ف نص عل ي ت رة    : "والت سؤال م ھ ال  توجی

غ متوسطھا الحسابي    ". واحدة بصفة عامة بدون تكرار   ،)عالي (وبدرجة أداء  ) ٣٫٤٤(فبل
 ). ٠٫٧٦(فیما بلغت القیمة 

توجیھ السؤال بنبرة حماسیة   :"والتي تنص على) ٣(في الترتیب) ٢٣(جاءت المھارة رقم   .٣
ل    ى التفاع شوقة عل شجعة وم سابي  ،"م ط ح ة أداء)٣٫٣٨(بمتوس الي(وبدرج ة  )ع وبقیم

 ).ضعیف(بأداء  فقد كانت)٢٠١٠(واختلفت ھذه النتیجة مع دراسة العوني  ،)٠٫٧٠(
ى    )٤(في الترتیب رقم  ) ٢٦( جاءت المھارة رقم     .٤ نص عل ي ت ھ أسئلة  : " والت ة   توجی تمھیدی

) عالي (وبدرجة أداء  ) ٣٫٣٦(بمتوسط حسابي  ".لربط الخبرات السابقة بالخبرات الالحقة  
 ). ٠٫٨٣(وبقیمة

         صفیة أداء      أسفرت نتائج محور مھارات توجیھ األسئلة ال ات ب ن المعلم ن تمك ي  ) عالي ( ع ) ٤(ف
  : وربما قد یعزى السبب إلى مھارات،

        ،دة رة واح سؤال م ھ ال سموع وتوجی صوت الم ارتي ال ات لمھ ن المعلم ن   أن تمك ى أنھ إل
ئلة       ض األس دة مرات  حریصات على عدم ھدر وقت الحصة في تكرار بع ارات   .ع وھي مھ

ع الفوضى،         ى ضبط الصف ومن ؤدي إل ق وت د،     سھلة التطبی ك األحم د ذل ا یؤك ذام  وكم وح
ة          )." ١٣٠ص ،٢٠٠٤( وحتى ال تدع مجاال للشك أو االلتباس في الفھم والتركیز لدى الطلب

."  
       ئلة ھ أس رات مشجعة وتوجی وربما یعود سبب تمكن المعلمات من مھارتي توجیھ السؤال بنب

ویزید تركیزھن لالنتباه نحو  إلى أن ذلك یطرد الملل أو السأم من نفوس الطالبات،       یدیة،تمھ
ة          وإثارة حماسھن ورفع مستواھن التحصیلي،     الدرس، ة الطیب ة العالق ن تقوی د م وأیضا یزی

 .وتھیئ ذھنھا لمعلومات جدیدة. وتھیئة وجذب الطالبة لھ ،.بین المعلمة والطالب
  )متوسط(األسئلة الصفیة وتقع في درجة أداء توجیھ   أھم مھارات-ب 

طرح أسئلة وفق تخطیط   :"والتي تنص على)٥(جاءت في الترتیب رقم    )٢٩( المھارة رقم    .١
درس   سل ال سب تسل ة ح تراتیجیة ھادف نظم واس سابي  ".م طھا الح غ متوس ) ٣٫١٠(فبل

د )١٫١١(فیما بلغت القیمة  ،)متوسط(وبدرجة أداء   م بلغت  وجاءت نسبة بین الضعیف ومنع
 ). ١٤٫٠(بالتساوي 

م       ) ٦(اما المھارة رقم     .٢ ب رق ي الترتی ى   ) ٦(جاءت ف نص عل ي ت ي     ":والت سؤال ف ھ ال توجی
درس      ھ حسب خطة ال ت المخصص ل غ متوسطھا الحسابي    ". الوق ت  ) ٢٫٩٦(فبل ا بلغ فیم
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ألداء  ة ل سبة  )٠٫٢٠(القیم عیف(بمستوى  ) ٤٫٠(وجاءت ن ن    ،)ض ة اختلفت ع ذه النتیج وھ
ون ة الع ستوى أداء)٢٠١٠(يدراس اءت بم ي ج الي(الت دان )ع ة آل حی ع دراس ت م واتفق

م،       )٢٠٠٩( ون القصور          ألن ھذه المھارة عندما یغفلھا المعل ھ سیكون قاصرا، ك إن تعلیم ف
ان    في التعلیم یعزى غالًبا إلى إعطاء المعلومة في غیر وقتھا،   د ك ات ال   )٤٫٠(فق ن المعلم م

 .یطبقن ھذه المھارة
م   .٣ ارة رق م )٢٧(المھ ب رق ي الترتی اءت ف ى ) ٧(ج نص عل ي ت ھلة  ":والت ئلة س ھ أس  توجی

اب التشجیع          نخفض من ب غ متوسطھا الحسابي    . للطالبات ذوات المستوى الم ) ٢٫٨٤(فبل
ألداء     ،)متوسط(وبدرجة أداء   ة ل ا بلغت القیم ع دراسة      ) ١٫٠٤(فیم ذه النتیجة م واختلفت ھ

 .  مقبولة نوعا ماوھي غیر) عالي(التي جاءت بنسبة ) ٢٠١٠(العوني 
م   ) ٢٥( المھارة رقم    .٤ ى   ) ٨(جاءت في الترتیب رق نص عل ي ت ھ أسئلة تشجع     : "والت توجی

دي  ر التباع ى التفكی سابي   ".عل ط ح ستوى األداء بمتوس ث م ن حی ة أداء ) ٢٫٨٢(م وبقیم
 . التي جاءت بنسبة ضعیفة) ٢٠١٠(واختلفت النتیجة عن دراسة العوني ،)٠٫٣٩(

م  .٥ ارة رق م  ف) ٢٤(المھ ب رق ي الترتی اء ت ف د ج ى) ٩(ق نص عل ي ت ئلة  : "والت ھ أس توجی
اربي ر التق ى التفكی شجع عل سابي ."ت طھا الح غ متوس ة أداء )٢٫٧٨(فبل ط(وبدرج  ،)متوس

سبة   ،)٠٫٥١(فیما بلغت القیمة     دم بن ة      ).٤٫٠(وھناك منع ر تنمي ثق رة للتفكی ئلة المثی أن األس
  .ابات متعددةالطالب في قدرتھ على الوصول لإلجابة أو إج

ع   :":والتي تنص على) ١٠(في الترتیب رقم ) ٣٠(جاءت المھارة رقم   .٦ توجیھ السؤال لجمی
ة        وبدرجة  ) ٢٫٥٦(بمتوسط حسابي   . ."الطالبات داخل الفصل وقبل اختیار الطالبة المجیب

وني     ،)٠٫٥٠(وبقیمة ) متوسط(أداء   ع دراسة الع ي األداء  ) ٢٠١٠(وھذه النتیجة اتفقت م ف
  ).منعدم(بأداء)٤٠٫٠(ولكن نسبة بلغت  ط،المتوس

    صفیة أداء     أسفرت نتائج محور مھارات توجیھ األسئلة ال ات ب ن المعلم ن تمك ي  ) متوسط ( ع ف
  :وربما قد یعزى السبب إلى اآلتي مھارات،) ٦(
           نظم واستراتیجیة ق تخطیط م ئلة وف ھ أس ارتي توجی ھناك قصور لدى بعض المعلمات في مھ

ة،  ت الم ھادف ة  والتوقی دركن أھمی ا ال ی ات ربم ض المعلم اك بع ى أن ھن سؤال إل ب لل ناس
دریس،    ي الت ة ف تراتیجیات الحدیث صور        االس ود لق ا یع ا وربم ة بھ ة تام دیھن معرف یس ل ول

 . البرامج التدریبیة للتعریف بھا
    ،سألن ا ھو غرضھا    وكذلك أن بعض المعلمات ال یدركن متى ی سؤال،    وم ن ال دفھا م إن   وھ ف

ي كالم ال   . ن السؤال یسھم في تحدید الوقت المالئم لطرحھتحدید الھدف م  وقد یضیع الوقت ف
  . ینفع

   ئلة   ھناك قصور لدى بعض المعلمات في مھارتي توجیھ أسئلة للطالبات الضعیفات وتوجیھ أس
سعي   ) عالي(بتمكن  إال أن ممارستھ   لجمیع الطالبات بشكل عادل،    ھو الھدف الذي ینبغي أن ت

ا،        وتو إلیة المعلمة،  ا ویربكھ د یحرجھ ة ق ة معین اه      جیھ سؤال معین لطالب دم انتب ى ع ؤدي إل وی
 . ألن ذلك یسھم في زیادة تركیز الطالبة نحو السؤال باقي الطالبات وإھمالھن للمشاركة،

               ،ا ات غالب ات المتفوق ى الطالب ات عل ض المعلم  وربما یرجع السبب في القصور إلى تركیز بع
ي الصف      وإغفال الطالبات الضعیفات رغ    ات ف دوء وضبط الطالب ي ھ . بة في إنھاء الدرس وف

رة أو         .وال جدوى من تعلیم الطالبات الضعیفات      ا بوجود زائ ة الحرج لھ ب المعلم وأحیانا تتجن
  . فتتجنب توجیھ سؤال لھا رغبة في إنھاء الدرس مشرفة في الحصة،

 ع ئلة التف   یرج شجیع أس ارتي ت ي مھ ات ف ض المعلم صور بع ي ق سبب ف ا ال اربي ربم ر التق كی
وقلة اطالع   والتباعدي إلى قصور في برامج التدریب للمعلمات في مھارات التفكیر المختلفة،   

 بعض المعلمات على البحوث والدراسات الحدیثة في مجال الدراسات االجتماعیة 
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    مع دراسة )المتوسط(اتفقت نتیجة ھذا المحور مھارات توجیھ األسئلة الصفیة في درجة األداء
و عواد،   ).٢٠٠٩(سة الخیالني   ودرا نینة    لكن اختلفت مع دراسة أب و س ودراسة  ) ٢٠١٤(وأب

 ).عالي(ا لتي جاءتا بنسبة أداء )٢٠١٣(والطراونة عبیدات،
 صفیة    نالحظ  السابقة الجداول على االطالع خالل من ئلة ال ارات األس ارس  أن مھ  بدرجة  تم

  .الثانویة مرحلةبال االجتماعیة الدراسات معلمات قبل من)متوسطة(أداء
 ارات     تواجھ  بعض المعوقات التي إلى النتیجة ربما تعزى سبب ھذه ات لمھ استخدام المعلم

ة،   :ومنھا األسئلة الصفیة اء الخدم ات أثن امج      قصور في البرامج التدریبیة المعلم ن برن ا م وخلوھ
صفیة،  ئلة ال ارات األس ة مھ ي   تنمی ة ف ا معلم الل عملھ ن خ ك م ة ذل ت الباحث ا الحظ ة كم  المرحل

ة، سؤال          الثانوی یاغة ال اء وص رق اإللق ى ط ات عل درب المعلم ة ت د دورات تدریبی ث ال توج حی
ن،           .بالشكل الصحیح  ات وازدحام الفصول بھ دد الطالب اءة      باإلضافة إلى كثرة ع ى كف ؤثر عل ا ی مم

لیمیة المعلمة في ممارسة مھنتھا، إضافة إلى حاجة ھذا النوع من المھارات إلى المواد ومصادر تع      
ا        د مم متنوعة، ووقت إضافي، وھذا قد ال یتناسب مع األعداد الكبیرة للطالبات داخل الفصل الواح

ع      .یزید من األعباء والجھد المبذول     شة م باإلضافة إلى عدم تقبل الطالبات لألسالیب الحوار والمناق
 .فز التشجیعیةمع قلة الحوا وكذلك ثقل العبء التدریسي وكثرة المقررات الدراسیة،.معلماتھن

      ى درجة أداء ة   ) متوسط (ربما سبب حصول محور معالجة وتحسین إجابات الطالبات عل من وجھ
  :نظرھا

ع       )١ د یرج ات وق ات الطالب ع إجاب صحیحة م ل ال الیب التعام ات ألس ض المعلم ة بع دم معرف ع
ني للمعلم لقصور برامج التدریب قبل الخدمة والتركیز على الجوانب األكادیمیة وإھمال األداء المھ    

شة      وار والمناق ق الح ل طرائ ة مث دریس المختلف ق الت ي طرائ التنویع ف ة ك ب المھاری  والجوان
 .فقط دون معالجة اإلجابة واالقتصار اإللقاء

رن الفوضى،              احتواء الفصل  )٢ ي یث شاغبات الالت ات الم ض الطالب ى بع دارس عل ض الم  في بع
 .مما یعیق المعلمة عن سماع إجابات الطالبات وتصحیحھا

ا                )٣ ساعدتھ لھ ة وم ة الطالب اء إجاب ا أثن ي تحصل منھ ات الت تغفل بعض المعلمات بكثرة المقاطع
 .أحیانا دون حاجة

 .غالبًا إغفال المعلمات باقي الطالبات والتركیز على طالبة واحدة وقد تكون المتفوقة )٤
 .قلة االھتمام بالطالبة أثناء اإلجابة واالنشغال بأمور صفیة أخرى )٥
 . معلمات أھمیة تصحیح إجابة الطالبة وطرق التعامل معھاعدم إدراك ال )٦
  .وقلة الخروج عنة التزام بعض المعلمات بأسئلة الكتاب المدرسي، )٧
      ،اني ائج أن المحور الث صفیة حصل         كما نالحظ أن النت ھ وطرح األسئلة ال ارات توجی وھى مھ

 :وقد یرجع إلى )متوسط(على الترتیب الثاني وأداء
ت الحصة،       اعتقاد بعض المعلم   )١ در ویضیع وق درس یھ  ات أن كثرة توجیھ األسئلة أثناء عرض ال

  .فتحرص على عدم اإلكثار من توجیھ األسئلة
ة،      )٢ ي اإلجاب ات ف ات المتطوع ى الطالب سؤال عل ھ ال اء توجی ات أثن ض المعلم ز بع ا تركی أو  ربم

ل            ى تعطی ؤدي إل ا ی سؤال مم دى    المتفوقات غالبا ألنھا تختار الطالبة قبل إلقاء ال ر ل واحي التفكی ن
  .الطالبات الضعیفات وحماسھن للدرس

شرح،        )٣ ي ال سھا ف الي ال   قد یغلب على بعض المعلمات طریقة إلقاء السؤال واالعتماد على نف وبالت
دریس        ق الت ى طرائ دریب عل رورة الت ي ض ا یعن ات مم ئلة الطالب ام بأس ة لالھتم ي الفرص تعط

  .الطالبات في الحوار والمناقشةالحدیثة وإتاحة الفرصة إلشراك أكثر عدد من 
أو عدم التمكن من المادة التعلیمیة وبالتالي ال تتیح  خوف البعض من أسئلة الطالبات لقلة خبرتھن  )٤

  .الفرصة ألسئلة طالباتھا
  ،ور األول ائج أن المح ظ أن نت ا نالح ى    كم صل عل صفیة ح ئلة ال یاغة األس ارات ص ي مھ وھ

  ):متوسط(الترتیب األخیر بأداء
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ارة  أن) ٣٢ص ،٢٠٠٦(صویلح  ذكرت    ئلة  صیاغة  مھ تم  األس ز  ی ا  التركی دد   علیھ ي ع ن  ف  م
رتبط  المناھج وتخطیط وطرائقھ المتعددة التدریس أسالیب مساقات ارة  حیث ت ئلة  صیاغة  مھ  األس
دان  اللتین التدریسیة األھداف وصیاغة التخطیط للتدریس بمھارتي وثیًقا ارتباًطا ارات   تع ن المھ  م

ي  ساسیةاأل التدریسیة ا  یجب  الت ین،   توفرھ دى المعلم ن  ل ارات  وم ي  المھ ز  الت ا  یرك امج  علیھ  برن
  :ربما تكون قد ترجع إلى عدیدة ألسباب النتائج ھذه تعزى وقد.إعداد المعلم

 التحضیر  مع ضعف واإلعداد المسبق لھا  الحصة وقت ال ینظمن المعلمات بعض أن ربما )١
شطة  األھداف من حیث وإھمالھن لذلك في الدروس الیومیة، للدرس الي    واألن ویم وبالت والتق

  . جیدًا إعدادًا األسئلة البعض على صیاغة وإعداد قدرة عدم
ثالث  بلوم لتصنیف المعلمات بعض معرفة محدودیة )٢  نظراً  و.لألسئلة الصفیة في مجاالتھ ال

ة  من ألھمیتھ ویین  نظر  وجھ م  الترب ى  ینظرون  وأنھ ة  إل تعلم  عملی یم  ال  ةشامل  نظرة  والتعل
وم  تصنیف  یجعل مما متكاملة، ر  بل ة  أكث سجاماً  مالءم ة  وان ع  ومنطقی ك  م اك  .النظرة  تل وھن

دنیا  المستویات ذات مسبقًا المعدة األسئلة البعض من المعلمات تطرح ي  ال ق  الت داف  تحق  أھ
 من الطالبة تعلمتھ ما تذكر فقط على یتم التركیز قد إذ التطبیق، الفھم، التذكر، مثل الدرس،

ویم،  العقلیة العلیا كالتحلیل والتركیب المستویات ذات األسئلة إھمال یتم حین في مادتھا  والتق
  . األسئلة ألنواع التصنیفیة قدرتھن انخفاض بسبب

 معلومات أكثر تقدیم في المعلمات رغبة إلى األسئلة من الدنیا المستویات استخدام یعزى قد )٣
ن  ك  الموضوع،  ع ل   وذل سبب می ر  ب نھن لطریق   الكثی ین  ةم ت   والسرد؛الختصار  التلق الوق

  . أقصر وقت في المقرر وإنھاء
د  )٤ ة  تحمل  ق ي  المناسب  العلمي  المؤھل  المعلم ادة  ف ن  التخصص  م یس  ولك دیھا  ل  المؤھل  ل

 .معلمة لمھنتھا المطلوب التربوي
ذه   )٥ ضاً  النتیجة  تعزى ھ دم  أی ة  لع ض  معرف ات  بع ة   المعلم ة وافی اھیم  معرف ادئ  بالمف    والمب

واردة  والمصطلحات  ي  ال ادة  ف ة،  الم دم  باإلضافة  التعلیمی ات    لع ستویات الطالب ا لم  معرفتھ
 . ومیولھن واستعداداتھن

د  )٦ ود  ق سبب  یع ي  ال ذه  ف ى  أخرى  بصورة  النتیجة  ھ ار  إل ق  اختی سھل  الطری ي  ال دریس،   ف الت
ئلة  وطرح  ن  األس ل  م ة  قب ى  الوصول  دون المعلم ستویات  إل ى؛  م ذي  األمر  أعل  یضع  ال
 . الصف في الموھوبات الطالبات أمام وبخاصة إرباك، أو حرج في موقف المعلمة

  . إثناء إعدادھن في كلیات التربیة ضعف اكتساب المعلمات لبعض مھارات األسئلة الصفیة، )٧
  .مما یؤثر على صیاغة السؤال وطریقة اإللقاء  العامیة أثناء الدرس،استخدام اللغة )٨
رة للتف    )٩ ئلة مثی دریس     إحجام بعض المعلمات على طرح أس ة الت ا یضعف عملی ر مم د . كی  وق

ام  عدم یعزى ات  اھتم ئلة  المعلم ستویات  بأس ا  الم ى  العلی تھن  إل ات  بوضع  رغب سھلة   امتحان
ة  تحصیل یظھر لكي.التصحیح وال تحتاج إلى جھد في إعدادھا ستویات  الطلب دة  بم ام  جی  أم

دارس،  وإدارات األمور أولیاء دارس   الم ة  وبخاصة الم ي  األھلی ت  الت ا عل أجری  الدراسة  یھ
  . أدائھن في یؤثر مما قد وظیفي، باستقرار المعلمات فیھا تتمتع ال والتي
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ما مدى اختالف واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعیة لمھارات : نتائج إجابة السؤال الثالث   
  .األسئلة الصفیة باختالف متغیر التخصص

یاغة  م ص رضت ة ،األول الف ذي للدراس نص وال ى ی ھعل ة : " أن روق ذات دالل د ف ال توج
ارات       في  )٠ ،٠٥( إحصائیة عند مستوى الداللة    ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس واقع استخدام معلم

  ". الصفیة باختالف متغیر التخصصاألسئلة
رض   حة الف ار ص تخدام     والختب م اس ث، ت سؤال الثال ن ال ة ع ار  ولإلجاب ي "اختب ان ویتن " م

)Mann whitney (ة      "في لة الفروق للتعرف على دال ات الدراسات االجتماعی ع استخدام معلم واق
    ".لمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر التخصص

االجتماعیة  لداللة الفروق في واقع استخدام معلمات الدراسات" مان ویتنى"نتائج اختبار )٦(جدول 
  )٥٠=(الف متغیر التخصص نلمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باخت

محاور بطاقة 
  مجموع  العدد التخصص المالحظة

 الرتب
متوسط 
 الرتب

 U"قیمة 
Test " 

القیمة 
 االحتمالیة

الداللة 
 اإلحصائیة

: المحور األول ٢٨٫٤٤ ٨٨١٫٥٠ ٣١ تاریخ
مھارات صیاغة 
  األسئلة الصفیة

 ٢٠٫٧١ ٣٩٣٫٥٠ ١٩ جغرافیا 
غیر دالة  ٠٫٠٦٩ ٢٠٣٫٥٠

 إحصائیًا

: المحور الثاني ٢٧٫٢١ ٨٤٣٫٥٠ ٣١ تاریخ
مھارات توجیھ وطرح 

 ٢٢٫٧١ ٤٣١٫٥٠ ١٩ جغرافیا األسئلة الصفیة

غیر دالة  ٠٫٢٨٧ ٢٤١٫٥٠
 إحصائیًا

 ٢٥٫٣٥ ٧٨٦٫٠٠ ٣١ تاریخ
: المحور الثالث

مھارات تحسین و 
معالجة إجابات 

الطالبات على األسئلة 
 ٢٥٫٧٤ ٤٨٩٫٠٠ ١٩ جغرافیا الصفیة

غیر دالة  ٠٫٩٢٨ ٢٩٠٫٠٠
 ئیًاإحصا

الدرجة الكلیة لبطاقة  ٢٧٫٥٥ ٨٥٤٫٠٠ ٣١ تاریخ
 ٢٢٫١٦ ٤٢١٫٠٠ ١٩ جغرافیا المالحظة

غیر دالة  ٠٫٢٠٤ ٢٣١٫٠٠
 إحصائیًا

  : أن) ٦(یتضح من الجدول رقم 
  ).٠٫٠١( و،) ٠٫٠٥(وھو أكبر من ) ٠٫٢٠٤(ومستوى الداللة ) ٢٣١٫٠٠=(Fقیمة  .١
ارات    ق ذات داللة إحصائیة في ال توجد فرو  .٢ ة لمھ واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی

  . الصفیة باختالف متغیر التخصصصیاغة األسئلة
ارات    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في   .٣ ة لمھ واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی

  .توجیھ وطرح األسئلة الصفیة باختالف متغیر التخصص
ارات    ذات داللة إحصائیة في ال توجد فروق  .٤ ة لمھ  واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی

  .تحسین ومعالجة إجابات الطالبات على األسئلة الصفیة باختالف متغیر التخصص
ھ        .٥ ى أن نص عل ذي ی سابق وال صفري ال رض ال ل الف الي یقب ة   " بالت روق ذات دالل ال توجد ف

ي  صائیة ف ات إح ات الدراس تخدام معلم ع اس صفیة  واق ئلة ال ارات األس ة لمھ  االجتماعی
 ". بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر التخصص

ارات              .٦ ي درجة استخدام مھ ة ف ات الدراسات االجتماعی  ال یوجد تأثیر معنوي لتخصص معلم
 .األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة
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ة  النتیجة  ھذه تكون قد .٧ شابھ  نظًرا  متوقع رات  الظروف،  لت ین  والخب ث   نالتخصصی  ب ن حی  م
ا   المادتین دمج بعد وخاصة والدورات التدریبیة، األكادیمي التحصیل درجة التاریخ والجغرافی

 استخدام مدى في المتغیر ھذا ال یؤثر لذلك االجتماعیة، الدراسات وھي مادة واحدة، مادة في
ات  وھذا یؤكد أھمیة الدورات التدریبیة، في مجال التدریس والتي تعقد ل      .مھارات السؤال  لمعلم

ة تنصھر               دورات التدریبی ك ال ات لتل كافة بغض النظر عن تخصصاتھن، فمع حضور المعلم
شكل       وتذوب تلك الفروقات فیما یتعلق بالكفایات التدریسیة،    دورات ب ك ال السیما إذا ركزت تل

  .رئیسي على مھارات السؤال
سبن تل          .٨ ن تخصصاتھن اكت ات بصرف النظر ع ضًا أن المعلم سبب أی ود ال د یع ارات ق ك المھ

ن             ات، وم ین المعلم ارات ب ادل الزی رامج تب والقدرات المتعلقة بالكفایات التدریسیة من خالل ب
شرفة        ة والم شرفة التربوی ستخدمھا الم ذي ت م ال یم أداء المعل وذج تقی ى نم ز عل الل التركی خ

 .المقیمة
 أشارت التي) ٢٠١٠(ودراسة بركات ) ٢٠١٢ (عباس والبشیر دراسة مع تتفق ھذه النتیجة .٩

 واختلفت مع دراسة التخصص، لمتغیر تعزى إحصائیا دالة فروق وجود عدم إلى نتائجھم
 لمتغیر تعزى إحصائًیا دالة فروق وجود نتائجھم أظھرت التي) ٢٠١٤(سنینة وأبو أبوعواد

  ). التخصص(
ع     سؤال الراب ة ال ائج إجاب ة        : نت ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس تالف واق دى اخ ا م م

 .لمھارات األسئلة الصفیة باختالف متغیر المؤھل العلمي
ھ   والذي ،الفرض الثاني تم صیاغة    د      " :ینص على أن ة إحصائیة عن روق ذات دالل ال توجد ف
ة  ستوى الدالل ي ) ٠٠٥ ،٠(م ئلة    ف ارات األس ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس  واق

  ".الصفیة باختالف متغیر المؤھل؟
االجتماعیة  لداللة الفروق في واقع استخدام معلمات الدراسات" مان ویتنى"اختبار نتائج )٧(جدول 

  لمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر نوع المؤھل
  محاور بطاقة
  المالحظة

  نوع
  مجموع العدد  المؤھل

  الرتب
  متوسط
  الرتب

 U"قیمة 
Test " 

القیمة 
 اإلحتمالیة

الداللة 
 یةاإلحصائ

بكالوریوس 
مھارات : المحور األول ٢٥٫٦١ ١٢٠٣٫٥٠ ٤٧ تربوي

 صیاغة األسئلة الصفیة
 ٢٣٫٨٣ ٧١٫٥٠ ٣ ماجستیر

غیر دالة  ٠٫٨٤٨ ٦٥٫٥٠
 إحصائیًا

بكالوریوس 
مھارات : المحور الثاني ٢٥٫٩٥ ١٢١٩٫٥٠ ٤٧ تربوي

توجیھ وطرح األسئلة 
 ١٨٫٥٠ ٥٥٫٥٠ ٣ رماجستی الصفیة

غیر دالة  ٠٫٤٠٩ ٤٩٫٥٠
 إحصائیًا

بكالوریوس 
مھارات : المحور الثالث ٢٥٫٧٩ ١٢١٢٫٠٠ ٤٧ تربوي

معالجة إجابات الطالبات 
 ٢١٫٠٠ ٦٣٫٠٠ ٣ ماجستیر على األسئلة الصفیة

غیر دالة  ٠٫٦١٤ ٥٧٫٠٠
 إحصائیًا

بكالوریوس 
الدرجة الكلیة لبطاقة  ٢٥٫٦٨ ١٢٠٧٫٠٠ ٤٧ تربوي

 المالحظة
 ٢٢٫٦٧ ٦٨٫٠٠ ٣ ماجستیر

لة غیر دا ٠٫٧٥٨ ٦٢٫٠٠
 إحصائیًا

  : أن) ٧(یتبین من جدول
  ). ٠٫٠١(و ،)٠٫٠٥(وھو أكبر من )٠٫٧٥٨(ومستوى الداللة  ،)٦٢٫٠٠= (F قیمة  .١
ارات    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في   .٢ ة لمھ واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی

  .ؤھل الصفیة باختالف متغیر نوع المصیاغة األسئلة
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ارات    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في   .٣ ة لمھ واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی
  .توجیھ وطرح األسئلة الصفیة باختالف متغیر نوع المؤھل

ارات    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في   .٤ ة لمھ واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی
  .ألسئلة الصفیة باختالف متغیر نوع المؤھلمعالجة إجابات الطالبات على اتحسین و

ي    "یقبل الفرض الصفري السابق الذي ینص على أنھ       .٥ ة إحصائیة ف ال توجد فروق ذات دالل
ة         ة الثانوی صفیة بالمرحل ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس ع استخدام معلم واق

 " باختالف متغیر المؤھل
ات ال    .٦ ل معلم وي لمؤھ أثیر معن د ت ات     ال یوج تخدام معلم ة اس ي درج ة ف ات االجتماعی دراس

 .الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة
سھن،               .٧ ة تدری ي طریق ؤھلھن العلمي ف را حسب م تلفن كثی ات ال یخ سبب أن المعلم  قد یرجع ال

ي   ا ورد ف ون بم ي وملتزم صل الدراس ة الف ي نھای ازه ف ن إنج د م اج الب ات بمنھ ن محكوم فھ
یم،      میثاق أخالق مھنة   ي وزارة التعل د          التعلیم ف ة تكون ق ل الخدم ة قب ى أن المعلم باإلضافة إل

رة         اكتسب أثناء الدراسة الجامعیة فرصة للتدریب المیداني وممارسة مھنة التعلیم من خالل فت
دارس     ة           .التربیة العملیة في الم رة المالئم ة والخب ة الكافی ك المعرف د یمتل ة شخص راش فالمعلم

ات،       ولدیھا تأھیل یمكن   ى الطالب  ھا من إتقان مھارة طرح األسئلة ویساعدھا على نقل ما لدیھا إل
دول إشرافي                  دیھا صالحیات وج ة ول دة تربوی ة وقائ كما أن مدیرة المدرسة ھي مشرفة مقیم
ؤھالتھن         تالف م ى اخ ة عل ات كاف فیة للمعلم ارات ص ل ودورات وزی ات عم ضمن ورش یت

ر     ویتم التركیز على ذوي الح   لالرتقاء بھن،  ن غی ات م دى المعلم اجة واستثمار مواطن القوة ل
 . ذوي الحاجة وبذلك تتالشى الفروق بینھم في عملیاتھن التدریسیة

ة،   .٨ دارس األھلی ي الم ال ف ذلك الح ا   ك ة عملھ ي المعلم ث تعط ا،  حی ل اھتمامھ ة   ك ي محاول ف
ي مقار    ا العلم ص تأھیلھ سبب نق د ب ة للنق ون عرض ي ال تك ي، لك ا المھن ویر أدائھ ع لتط ة م ن

ات        تالك الكفای ى ام ادرة عل ة ق ل المعلم ا یجع الوریوس، مم ة البك ة درج ن حمل ات م المعلم
 . التدریسیة المناسبة بإتقان عاٍل

ق  .٩ و عواد،      تتف ع دراسة أب نینة  نتیجة المحور م و س ات   ،)٢٠١٤(وأب  ،)٢٠١٠(ودراسة برك
ر ة نم ل،  ،)٢٠١١(ودراس زى للمؤھ روق تع د ف سبة ال توج اءت بن ي ج ن الت ع لك ت م  اختلف

ین متوسطات            ) ٢٠٠٧(دراسة غزالت   ة إحصائیة ب روق ذات دالل ى وجود ف ي أشارت إل الت
ستیر،   الوریوس والماج ؤھالت البك ة م ن حمل ین م ات المعلم ل   درج ة مؤھ صالح حمل ول

  .الماجستیر
امس   سؤال الخ ة ال ائج إجاب ة     : نت ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس تالف واق دى اخ ا م م

 .ألسئلة الصفیة باختالف متغیر سنوات الخبرةلمھارات ا
 بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: "والذي ینص على أنھ ،الفرض الثالثتم صیاغة 

الثانویة في مھارات األسئلة الصفیة راجعة لمتغیر  بالمرحلة االجتماعیة الدراسات معلمات
  .سنوات الخبرة
 –كروس كال "اختبار  استخدام :التالیة خطواتال اتباع الثالث تم الفرض صحة من وللتحقق

 في واقع استخدام معلمات ، للتعرف على داللة الفروق)Kruskal–Wallis Test" (والیز
الدراسات االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر عدد سنوات 

  :التالي الجدول في  وجاءت النتائجالخبرة في التدریس؟
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في واقع استخدام معلمات الدراسات لداللة الفروق "  والیز–كروسكال "نتائج اختبار )٨(جدول 
  سنوات الخبرةاالجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر 

محاور بطاقة 
متوسط  التكرار سنوات الخبرة  المالحظة

 الرتب
درجات 
 الحریة

قیمة 
 "٢كا"

القیمة 
 مالیةاالحت

  الداللة
  اإلحصائیة

 ٩٫٣١ ٨  سنوات٥أقل من 
 ١٠-٥أكثر من 

 ١٣٫٣٣ ٣ سنوات

 ٢٦٫٥٥ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 

المحور 
: األول

مھارات 
صیاغة 
األسئلة 
 ٣٠٫٨٦ ٢٩  سنة١٥أكثر من  الصفیة

دالة عند  ٠٫٠٠١ ١٥٫٩٦ ٣
٠٫٠٥ 

 ١٤٫٥٦ ٨  سنوات٥أقل من 
 ١٠-٥أكثر من 

 ٧٫٠٠ ٣ سنوات

 ٢٦٫٤٥ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 

المحور 
: الثاني

مھارات 
توجیھ 
وطرح 
األسئلة 
 الصفیة

 ٣٠٫١٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

دالة عند  ٠٫٠٠٦ ١٢٫٣٩ ٣
٠٫٠٥ 

 ٢٠٫٥٦ ٨  سنوات٥أقل من 
 ١٠-٥أكثر من 

 ١٣٫٨٣ ٣ سنوات

 ٢١٫٦٥ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 

المحور 
: الثالث

 مھارات
تحسین 
ومعالجة 
إجابات 
الطالبات 

على األسئلة 
 الصفیة

 ٢٩٫٤٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

غیر دالة  ٠٫١٣١ ٥٫٦٣ ٣
 إحصائیًا

  :أن) ٨(یظھر من جدول 
  ). ٠. ٠١(وھو أقل من  ،)٠. ٠٥(ومستوي الداللة ھو) ١٢٫٨٣=(Fقیمة   .١
واقع استخدام معلمات  في) ٠٫٠٥(داللة عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائیة .٢

 . باختالف متغیر سنوات الخبرةالدراسات االجتماعیة لمھارات صیاغة األسئلة
ة  .٣ ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل د ف ي )٠٫٠٥(توج ات ف تخدام معلم ع اس واق

  .توجیھ وطرح األسئلة الصفیة باختالف متغیر سنوات الخبرةالدراسات االجتماعیة لمھارات 
ارات    ق ذات داللة إحصائیة في ال توجد فرو  .٤ ة لمھ واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی

 .معالجة إجابات الطالبات على األسئلة الصفیة باختالف متغیر سنوات الخبرة
صبح        بالتالي ال یقبل الفرض الصفري     .٥ دیل لی ى الفرض الب دل إل سابق ویع روق   :" ال توجد ف

ة       ستوى دالل د م صائیة عن ة إح ات     ) ٠٫٠٥(ذات دالل ات الدراس تخدام معلم ع اس ي واق ف
 ".االجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر سنوات الخبرة

ة    .٦ ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ة اس ي درج رة ف نوات الخب دد س وي لع أثیر معن د ت یوج
رتھن  وكذلك ل عاما،)١٥-١٠(ولصالح من خبرتھن من  .لمھارات األسئلة الصفیة   صالح من خب

 .عاما)١٥(أكثر من 
ة       ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس ي واق ة ف روق ذات الدالل ن مصدر الف وللكشف ع

ار    لمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر سنوات الخبرة،     ان  "تم استخدام اختب م
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ین كل    ) Mann whitney U test" (ویتنى روق ب ة الف ستویین لحساب دالل رة،    م ن سنوات الخب   م
  :وجاءت النتائج كما یوضح الجدول التالي

  الخبرة سنواتباختالف متغیر لتحدید مصدر الفروق الدالة " مان ویتنى"نتائج اختبار )٩(جدول 

بطاقة 
مجموع  العدد سنوات الخبرة المالحظة

 الرتب
متوسط 
 الرتب

 U"قیمة 
Test " 

الداللة 
 اإلحصائیة

اتجاه 
 الفروق

 ٥٫٦٩ ٤٥٫٥٠ ٨  سنوات٥أقل من 
 ٦٫٨٣ ٢٠٫٥٠ ٣  سنوات١٠-٥أكثر من 

 --- غیر دالة ٩٫٥٠

 ٥٫٥٦ ٤٤٫٥٠ ٨  سنوات٥أقل من 

 ١٢٫٦٥ ١٢٦٫٥٠ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 
دالة عند  ٨٫٥٠

٠٫٠٥ 
لصالح من 

١٥ -١٠ 
 سنة

 ٧٫٠٦ ٥٦٫٥٠ ٨  سنوات٥أقل من 
 ٢٢٫٢٩ ٦٤٦٫٥٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

دالة عند  ٢٠٫٢٠
٠٫٠٥ 

لصالح أكثر 
  سنة١٥من 

 ٤٫٠٠ ١٢٫٠٠ ٣  سنوات١٠-٥أكثر من 
 ٧٫٩٠ ٧٩٫٠٠ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 

 --- غیر دالة ٦٫٠٠

 ٦٫٥٠ ١٩٫٥٠ ٣  سنوات١٠-٥أكثر من 
 ١٧٫٥٣ ٥٠٨٫٥٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

دالة عند  ١٣٫٥٠
٠٫٠٥ 

لصالح أكثر 
  سنة١٥من 

 ١٧٫٠٠ ١٧٠٫٠٠ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 

لمحور ا
األول 

مھارات 
صیاغة 
األسئلة 
 الصفیة

 ٢١٫٠٣ ٦١٠٫٠٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 
 --- غیر دالة ١١٥

 ٦٫٥٠ ٥٢٫٠٠ ٨  سنوات٥أقل من 
 ٤٫٦٧ ١٤٫٠٠ ٣  سنوات١٠-٥أكثر من 

 --- غیر دالة ٨٫٠٠

 ٦٫٨١ ٥٤٫٥٠ ٨  سنوات٥أقل من 
 ١١٫٦٥ ١١٦٫٥٠ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 

 --- غیر دالة  ١٨٫٥٠

 ١٠٫٢٥ ٨٢٫٠٠ ٨  سنوات٥أقل من 
 ٢١٫٤١ ٦٢١٫٠٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

دالة عند  ٤٦٫٠٠
٠٫٠٥ 

لصالح أكثر 
  سنة١٥من 

 ٢٫٦٧ ٨٫٠٠ ٣  سنوات١٠-٥أكثر من 

 ٨٫٣٠ ٨٣٫٠٠ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 
دالة عند  ٢٫٠٠

٠٫٠٥ 

لصالح من 
١٥ -١٠ 
 سنة

 ٣٫٦٧ ١١٫٠٠ ٣  سنوات١٠-٥من 
 ١٧٫٨٣ ٥١٧٫٠٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

دالة عند  ٥٫٠٠
٠٫٠٥ 

لصالح أكثر 
  سنة١٥من 

 ١٧٫٥٠ ١٧٥٫٠٠ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 

ور  المح
اني : الث

ارات  مھ
ھ  توجی
رح  وط
ئلة  األس

 الصفیة

 ٢٠٫٨٦ ٦٠٥٫٠٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 
 --- غیر دالة ١٢٠٫٠٠

 ٥٫٨٨ ٤٧٫٠٠ ٨  سنوات ٥أقل من 
 ٦٫٣٣ ١٩٫٠٠ ٣  سنوات١٠-٥أكثر من 

 --- غیر دالة ١١٫٠٠

 ٦٫٥٠ ٥٢٫٠٠ ٨  سنوات٥أقل من 

 ١١٫٩٠ ١١٩٫٠٠ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 
دالة عند  ١٦٫٠٠

٠٫٠٥ 
لصالح من 

١٥ -١٠ 
 سنة

 ٩٫٠٠ ٧٢٫٠٠ ٨  سنوات٥أقل من 
 ٢١٫٧٦ ٦٣١٫٠٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

دالة عند  ٣٦٫٠٠
٠٫٠٥ 

لصالح أكثر 
  سنة١٥من 

 ٣٫٦٧ ١١٫٠٠ ٣  سنوات١٠-٥أكثر من 

ة  الدرج
ة  الكلی

ة لبط اق
 المالحظة

 ٨٫٠٠ ٨٠٫٠٠ ١٠  سنة١٥-١٠أكثر من 
 --- غیر دالة  ٥٫٠٠
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بطاقة 
مجموع  العدد سنوات الخبرة المالحظة

 الرتب
متوسط 
 الرتب

 U"قیمة 
Test " 

الداللة 
 اإلحصائیة

اتجاه 
 الفروق

 ٦٫٠٠ ١٨٫٠٠ ٣  سنوات١٠-٥أكثر من 
 ١٧٫٥٩ ٥١٠٫٠٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

دالة عند  ١٢٫٠٠
٠٫٠٥ 

لصالح أكثر 
  سنة١٥من 

 ١٥٫٩٥ ١٥٩٫٥٠ ١٠  سنة١٥-١٠من 
 ٢١٫٤٠ ٦٢٠٫٥٠ ٢٩  سنة١٥أكثر من 

 --- غیر دالة  ١٠٤٫٥٠

  :ھأن) ٩(یتضح من الجدول رقم
ة       .١ ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل د ف ات    ) ٠٫٠٥(توج تخدام معلم ع اس ي واق ف

ة  ات االجتماعی ى الدراس صالح األعل صفیة، ول ئلة ال یاغة األس ارات ص ط لمھ ي المتوس ف
رة    ات ذوات الخب سابي للمعلم ن (الح نة١٥ -١٠م رة  )  س ذلك ذوات الخب ن  (وك ر م  ١٥أكث

 ).سنة
ة       .٢ ستوى دالل د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل د ف ات    ) ٠٫٠٥(توج تخدام معلم ع اس ي واق ف

صفیة،  الدراسات االجتماعیة    رة     لمھارات توجیھ األسئلة ال ات ذوات الخب صالح المعلم ن  (ول م
 ). سنة١٥أكثر من (وذوات الخبرة ) نة س١٥ -١٠

ات       .٣ ة برك ع دراس ور م ذا المح ة ھ ت نتیج ر ) ٢٠١٠(اختلف ة نم واد  ) ٢٠١١(ودراس و ع أب
ي    ) ٢٠١٤(وأبوسنینة روق ف رة،    التي أظھرت جمیعھا عدم وجود ف ر سنوات الخب ن   متغی ولك

رود  دات والع ة عبی ع دراس ت م نوات  ) ٢٠١٠(اتفق ر س ي متغی روق ف ود ف رت وج ي أظھ الت
   .لخبرةا

ن      أعوام،١٠-٥یعزى ربما السبب تساوي الفروق بین من خبرتھن من   .٤ ر م رتھن أكث ومن خب
 . عام؛وذلك كلما زادت خبرة المعلمة زاد تمكنھا من المادة العلمیة١٥

تفادة          .٥ رة واالس ل خب ولردم فارق الخبرة التعلیمیة یجب تكثیف الدورات التدریبیة للمعلمات األق
ات ذوات ال  ن المعلم رات    م ادل الخب ات وتب ین المعلم ارات ب ي الزی ر ف ة األكث رات التعلیمی خب

ا            ي یحتجن إلیھ سیة الت ارات التدری ادل المھ ا تب تم فیھ وتطبیق دروس نموذجیة كورش عمل ی
وأن الخبرة التدریسیة تزود المعلمة باألسالیب واالستراتیجیات       . المعلمات ذوات الخبرة األقل   
ي     ددة، والت سیة المتع راف إدارة      التدری ت إش ل وتح نوات العم الل س ا خ دریب علیھ م الت ت

  . المدرسة والتوجیھ المناسب من قبل المشرفات التربویات
ة              .٦ أة مالی دودة مكاف رة المح ة ذات الخب ة تعطي المعلم دارس األھلی ضا أن الم قد یعود السبب أی

اعي  ضمان االجتم ي وال أمین الطب رى كالت مانات أخ دون ض ھري وب ب ش ة كرات ع  ،متدنی وم
ة،    أة المالی ك المكاف زداد تل رة ت نین الخب ى أداء      س ھا عل ادة حرص ى زی ة إل دفع المعلم ا ی مم

واجباتھا تجاه عملھا وبإتقان عاٍل مما یجعلھا أقدر على امتالك الكفایات التدریسیة من المعلمة       
 . المستجدة
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ت الدراسات االجتماعیة ما مدى اختالف واقع استخدام معلما :نتائج إجابة السؤال السادس
 .لمھارات األسئلة الصفیة باختالف متغیر نوع المدرسة

ع     م صیاغة الفرض الراب ھ     و ،ت ى أن نص عل ذي ی روق  ال توجد : "ال ة  ذات ف ین  إحصائیة  دالل  ب
وع        بالمرحلة االجتماعیة الدراسات معلمات ر ن ة لمتغی صفیة راجع ارات األسئلة ال الثانویة في مھ

  .المدرسة
في واقع استخدام معلمات الدراسات لداللة الفروق "  والیز–كروسكال "نتائج اختبار )١٠(جدول 

  نوع المدرسةاالجتماعیة لمھارات األسئلة الصفیة بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر 
محاور بطاقة 

متوسط  التكرار نوع المدرسة   المالحظة
 الرتب

درجات 
 الحریة

قیمة 
 "٢كا"

القیمة 
 االحتمالیة

لة الدال
 اإلحصائیة

 ٢٧٫٥٨ ٣٣ حكومیة 

 ٢٨٫٨٦ ٧ حكومیة تطویر

 ٢١٫٦٤ ٧ أھلیة 
ور األول  : المح

یاغة   ارات ص مھ
 األسئلة الصفیة

 ٣٫٨٣ ٣ أھلیة تطویر

دالة عند  ٠٫٠٤٢ ٨٫١٧ ٣
٠٫٠٥ 

 ٢٨٫٢٠ ٣٣ حكومیة 

 ٢٢٫٨٦ ٧ حكومیة تطویر

 ٢٢٫٥٠ ٧ أھلیة 

اني  ور الث : المح
ھ    ارات توجی مھ
ئلة   رح األس وط

  الصفیة
  
 ٩٫٠٠ ٣ أھلیة تطویر 

یر دالة غ ٠٫١٣٥ ٥٫٥٥ ٣
 إحصائیًا

 ٢٦٫٣٨ ٣٣ حكومیة 

 ٢٤٫٠٠ ٧ حكومیة تطویر

 ٢٧٫٥٠ ٧ أھلیة 

ث  ور الثال : المح
ارات سین   مھ تح

ات  ة إجاب ومعالج
ى   ات عل الطالب

 األسئلة الصفیة
 ١٤٫٦٧ ٣ أھلیة تطویر

غیر دالة  ٠٫٥٧٤ ١٫٩٩ ٣
 إحصائیًا

 ٢٧٫٧٠ ٣٣ حكومیة 

 ٢٥٫٨٦ ٧ حكومیة تطویر

 ٢٣٫٥٠ ٧ أھلیة 
ة   ة الكلی الدرج

 لبطاقة المالحظة

 ٥٫١٧ ٣ أھلیة تطویر

غیر دالة  ٠٫٠٨١ ٦٫٧٢ ٣
 إحصائیًا

  : أن) ١٠(یتضح من جدول
  ). ٠. ٠٥( وھو أكثر من) ٠٫٠٨١(ومستوي الداللة ھو) ٦٫٧٢= ( Fقیمة  .١
د مستوى        .٢ ي  ) ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عن ات الدراسات    ف ع استخدام معلم  واق

  .الصفیة باختالف متغیر نوع المدرسة االجتماعیة لمھارات صیاغة األسئلة
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ارات    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في   .٣ ة لمھ واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی
  .لصفیة باختالف متغیر نوع المدرسةتوجیھ وطرح األسئلة ا

ارات    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في   .٤ ة لمھ واقع استخدام معلمات الدراسات االجتماعی
  .معالجة إجابات الطالبات على األسئلة الصفیة باختالف متغیر نوع المدرسةتحسین و 

ة  :"  یقبل الفرض الصفري السابق والذي ینص على       .٥ روق ذات دالل ي   ال توجد ف  إحصائیة ف
ة         ة الثانوی صفیة بالمرحل ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی ات الدراس ع استخدام معلم واق

 . باختالف متغیر نوع المدرسة
صفیة            .٦ ئلة ال ارات األس ة لمھ ات الدراسات االجتماعی ال یوجد تأثیر معنوي واقع استخدام معلم

 .بالمرحلة الثانویة باختالف متغیر نوع المدرسة
ة     وللكشف   ات االجتماعی ات الدراس تخدام معلم ع اس ي واق ة ف روق ذات الدالل ن مصدر الف ع

ر              اختالف متغی ة ب ة الثانوی صفیة بالمرحل ئلة ال وع المدرسة  لمھارات صیاغة األس ق    ، ن ن طری م ع ت
ستویین    ) Mann whitney U test" (مان ویتنى"استخدام اختبار  ین كل م روق ب  لحساب داللة الف

  :اءت النتائج كما یوضح الجدول التاليوج من نوع المدرسة،
  نوع المدرسةباختالف متغیر لتحدید مصدر الفروق الدالة " مان ویتنى"اختبار  نتائج)١١(جدول 

بطاقة 
مجموع  العدد نوع المدرسة المالحظة

 الرتب
  متوسط
  الرتب

 U"قیمة 
Test " 

الداللة 
 اإلحصائیة

اتجاه 
 الفروق

 ٢٠٫٣٠ ٦٧٠٫٠٠ ٣٣ حكومیة

 ٢١٫٤٣ ١٥٠٫٠٠ ٧ حكومیة تطویر
 --- غیر دالة  ١٠٩٫٠٠

 ٢١٫٣٥ ٧٠٤٫٥٠ ٣٣ حكومیة

 ١٦٫٥٠ ١١٥٫٥٠ ٧ أھلیة
 --- غیر دالة  ٨٧٫٥٠

 ١٩٫٩٢ ٦٥٧٫٥٠ ٣٣ حكومیة

 ٢٫٨٣ ٨٫٥٠ ٣ أھلیة تطویر
دالة عند  ٢٫٥٠

٠٫٠٥ 
لصالح 
 حكومیة

 ٨٫٤٣ ٥٩٫٠٠ ٧ تطویرحكومیة 

 ٦٫٥٧ ٤٦٫٠٠ ٧ أھلیة
 --- غیر دالة  ١٨٫٠٠

 ٧٫٠٠ ٤٩٫٠٠ ٧ حكومیة تطویر

 ٢٫٠٠ ٦٫٠٠ ٣ أھلیة تطویر
دالة عند  ٠٫٠٠

٠٫٠٥ 
لصالح 
حكومیة 

 تطویر

 ٦٫٥٧ ٤٦٫٠٠ ٧ أھلیة 

ور   المح
: األول

ارات   مھ
یاغة  ص

ئلة األ س
 الصفیة

 ٣٫٠٠ ٩٫٠٠ ٣ أھلیة تطویر
 --- غیر دالة  ٣٫٠٠

  :أن) ١١(رقم یتضح من جدول
ستوى     تو .١ د م صائیة عن ة إح روق ذات دالل د ف ى    )٠٫٠٥(ج ین إل ي ینتم ات الالت ین المعلم  ب

ارات      المدارس الحكومیة والالتي ینتمین إلى المدارس األھلیة تطویر في واقع استخدامھن لمھ
  .صیاغة األسئلة الصفیة ولصالح المعلمات الالتي ینتمین إلى المدارس الحكومیة

صا    .٢ ة إح روق ذات دالل د ف ستوى  توج د م ى   )٠٫٠٥(ئیة عن ین إل ي ینتم ات الالت ین المعلم  ب
ع استخدامھن             ي واق ة تطویر ف دارس األھلی المدارس الحكومیة تطویر والالتي ینتمین إلى الم
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ة        دارس الحكومی ى الم ین إل ي ینتم ات الالت صالح المعلم صفیة ول ئلة ال یاغة األس ارة ص لمھ
 . تطویر

ة  .٣ د الباحث م تج ة الكل   ل ي الدرج روق ف ةف ة  ی ة المالحظ ث    لبطاق اني والثال ورین الث ي المح ف
وي،        أثیر معن د ت الي ال یوج ا   لمھارات األسئلة الصفیة باختالف متغیر نوع المدرسة وبالت بینم

ئلة     )٠٫٠٥(عند مستوى داللة   وجدت فروق دالة   في المحور األول وھي مھارات صیاغة األس
 رس الحكومیة تطویرالصفیة وقد یرجع السبب أن المدارس الحكومیة والمدا

  .تتوفر فیھا جمیع اإلمكانیات واألجھزة والوسائل التعلیمیة المتنوعة أكثر من المدارس األھلیة .٤
ات     .٥ تخدام معلم ع اس ي واق صائیة ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ذلك ع ة ك ع الباحث ترج

ر ن   اختالف متغی ة ب ة الثانوی صفیة بالمرحل ئلة ال ارات األس ة لمھ ات االجتماعی وع الدراس
ة          ات واألجھزة التعلیمی المدرسة بشكل عام الى حرص وزارة التعلیم على توفیر كافة اإلمكانی

ة     والوسائل المتنوعة،  ة وأھلی ین حكومی ا ب  ،.وتوفیرھا داخل المدارس على اختالف أنواعھا م
ذلك                ة وك ا التعلیمی ة واحتیاجاتھ ري المعلم ذي یث یم ال وفر مركز لمصادر التعل باإلضافة الى ت

  .بینما المدارس األھلیة تفتقر للوسائل التعلیمیة واألجھزة المختلفة. حال للطالباتال
ر       ) ٢٠١٠(اختلفت نتیجة ھذا المحور مع دراسة بركات     .٦ ي متغی روق ف ي أظھرت وجود ف الت

 .نوع المدرسة
  :في ضوء النتائج السابقة خلص البحث الحالي إلى التوصیات اآلتیة: توصیات الدراسة

شجیع  ضرورة  .١ ة    ت ة الدراسات االجتماعی ات  معلم ى  للطالب شاركة  عل ة  الم ي  بفعالی ة  ف  غرف
. للنقاش المثارة المواضیع حول الرأي أو بإبداء المناسبة األسئلة بطرح ذلك كان سواء الصف

  .لھن باستمرار وتقدیم الحوافز التشجیعیة
ارات  تطبیقیة وزیارات تبادلیة بین المعلمات لتدریبھن على  دروس إقامة ضرورة .٢ استخدام مھ

صفیة،    ئلة ال ا،  وأسالیب  صیاغة األس ات  ومعالجة  توجیھھ ات؛ بغرض   إجاب ساعدة   الطالب م
  . التدریس وصقل مھاراتھن أثناء لتطبیقھا المثلى الطریقة على التعرف على المعلمات

شرات  .٣ ات بن د المعلم ریفھن     تزوی وي لتع راف الترب ب األش ن مكات سبقا م دة م ة مع تربوی
  .لتمكنھم من إعداد األسئلة التعلیمیة بشكل إ فضل ئلة الصفیة،بتصنیفات األس

مع تقلیص . تخفیف األعباء والمھام الموكلة للمعلمات؛ حتى تتمكن المعلمة من متابعة طالباتھا     .٤
ع      شاركة م ل والم ر للتفاع ة األكب ن الفرص اح لھ ى تت د حت صل الواح ي الف ات ف داد الطالب أع

 .المعلمة
صفی   .٥ ة ال راء البیئ ع     یجب إث ا یتناسب م ة؛ بم ة والمعنوی ات المادی ة باإلمكان ة والبیئی ة والتعلیمی

 .ومنھا مھارات األسئلة الصفیة طرق التدریس الفاعلة،
ات           .٦ ن طاق ات م دى الطالب ا ل شف م ى ك ساعد عل ي ت دریس الت رق الت ف ط رورة توظی  ض

ھ ا        ا التوجی قلھا وتوجیھھ ا وص م تنمیتھ ن ث ة؛ وم ة ومھاری ات عقلی ب وإمكان ل ومواھ ألمث
 . لالستفادة منھا في بناء الوطن واألمة

  :مقترحات الدراسة
صفیة،   مھارات على استخدام قائمة تدریسیة طرائق المعلم أّدلة تضمین )١ ئلة ال ث  األس شّكل  بحی  ت

  .تدریسھن لمادة الدراسات االجتماعیة أثناء في للمعلمات عمل دلیل
ز  )٢ ي  التركی اء  ف ویم  أثن ات  أداء تق ة الدراسات االج  معلم ى  تماعی ویم  أدوات عل ر   التق األكث

 .الصفیة في الدراسة الحالیة المالحظة والسیما بطاقة موضوعیة،
داد  )٣ اول درجة   بحوث  إع ات  ممارسة  تتن ر       المعلم ى التفكی ا عل صفیة وأثرھ ئلة ال ارات األس  لمھ

د واد الناق ي م ات ف ة الدراس رى االجتماعی ام   األخ ي نظ ة ف اریخ والجغرافی ادتي الت ل م مث
  .راتالمقر
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بھ   )٤ ة  إجراء دراسة ش ة  تجریبی ة للدراسة  مماثل ات     الحالی ات الدراس تالك معلم ر ام اس أث لقی
ة     ات المرحل دى طالب ي ل صیل الدراس ستوى التح ى م صفیة عل ئلة ال ارات األس ة لمھ االجتماعی

 .الثانویة وكذلك المرحلة المتوسطة
اب الد           )٥ ي كت ة ف ئلة التقویمی ل األس تم بتحلی ة    أجراء دراسة وصفیة تھ ة والوطنی راسات االجتماعی

 . بالمرحلة الثانویة ومدى توفر فیھا أھم مھارات األسئلة الصفیة
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة: أوال
 ،دار عالم  مصر، القاھرة، التفاعل الصفي،).٢٠٠٢(محمد مجدي عزیز؛ وحسب اهللا، إبراھیم

  .الكتب للنشر
   ،و العال ن     ). ٢٠٠٢( اني،ھ أب ي قطاع األم ادات الوسطى ف دى القی ة ل ارة اإلداری ویم المھ  تق

شورة  (رسالة ماجستیر   دراسة مسحیة على ضباط األمن العام بمحافظة جدة،(العام   ر من  ،)غی
ة،    وم األمنی ة للعل ایف العربی ة ن سعودیة  أكادیمی ة ال ة العربی رابط  . المملك ى ال اح عل : مت

http://www.creativity.ps/library/datanew/cre6/187.pdf اریخ ترجعت بت  اس
 .م٢٠١٦ أغسطس ٣١

  ،نینة،     أبو عواد و س د؛ وأب د الجواد     فریال محم صفیة    ).٢٠١٤(عودة عب ئلة ال خصائص األس
  مدارس وكالة الغوث من وجھة نظرھم،التي یطرحھا معلمو التربیة االجتماعیة والوطنیة في      

  .٥٥٧-٣٥٧ص ص ،)٤١(مج  مجلة دراسات العلوم التربویة،
    ى ھ المرس بن، وجی و ل رابط   ). ٢٠١١(أب ى ال اح عل شور، مت سؤال، بحث من رح ال ارة ط : مھ

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268089 ترجعت  اس
  .م٢٠١٦ اغسطس ٣١بتاریخ 

 ،رحمن  األزرق د ال ین،   ).٢٠٠٠(عب وي للمعلم نفس الترب م ال روت، عل ان،  بی ر   لبن دار الفك
  .العربي

  ،ئلة    ). ٢٠٠٨(رجا بن عواضة     آل حیدان واقع تطبیق معلمي التربیة اإلسالمیة لمھارات األس
  .مكة جامعة أم القرى، ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر  نویة،الصفیة بمدارس أبھا الثا

 ،مكتبة المتنبي الدمام، طرق تدریس العلوم االجتماعیة،). ٢٠١٠(فھد بن عبد اهللا آل عمرو.  
 ،ھ        ) ٢٠٠٢(اعتماد علي بركات     األنصاري ات توجی ض كفای ة بع دریبي لتنمی امج ت فعالیة برن

ة  أسئلة المستویات العلیا من التفكیر في م      ادة الجغرافیا لدي معلمات المرحلة المتوسطة بالمدین
  .مكة المكرمة جامعة أم القرى، ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر المنورة،

  ،ات اد   برك تقبالھا        ). ٢٠١٠( زی صفیة واس ئلة ال ارة طرح األس ة مھ ي ممارس م ف ة المعل فعالی
شورة (رسالة ماجستیر  والتعامل مع إجابات الطلبة علیھا،     دس المفتوحة،    ،)غیر من ة الق  جامع

  .فلسطین
 ،دراسة تحلیلھ لألسئلة الصفیة في دروس القراءة لمعلمي اللغة      ). ٢٠٠٩(فایز إبراھیم    البلوي

دة،            القراءة الناق ا ب ة ودرجة ارتباطھ ال بالمملك ي محافظة الع  العربیة في المرحلة المتوسطة ف
  .األردن الجامعة األردنیة، ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر 

 ،ة          ). ٢٠١١(عبد الحمید جابر   جابر ارات والتنمی ال المھ مدرس القرن الحادي والعشرین الفع
  .دار الفكر العربي مصر، القاھرة، ،)١ط( المھنیة،

 ،فعالیة األسئلة الشفھیة في تنمیة مھارات القراءة الناقدة لدى تالمیذ ) ٢٠٠٣(محمد لطفي  جاد
ة، مجلة العلوم الترب الصف األول اإلعدادي،  ة،    وی د الدراسات التربوی اھرة،  معھ ص  ،٢ع الق

  .٣٧ -١ص
 ،دار المناھج  األردن، عمان، طرائق التدریس العامة،).٢٠٠٢(عبد السالم عبد الرحمن جامل

  .للنشر
 ،ان الح   ج د ص اء       ). ٢٠٠٣(محم دریس لآلب رق الت ة وط لمة التربی ى أس یس إل د النف المرش

  . للنشرمكتبة سالم مكة، ،)٢ط( والدعاة والمعلمین،
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 ،ة معلمي مجال        ). ٢٠٠٤(أمیمة فاضل حسین     الجماس مھارة طرح األسئلة الصفیة لدى طلب
شورة  (رسالة ماجستیر   العلوم العامة خالل التربیة العملیة بجامعة الیرموك،   ر من ة   ،)غی جامع

  .األردن إربد، الیرموك،
 ،ابي نین   الجن رزاق ش د ال ضاء ھی ). ٢٠٠٩(عب سي ألع ویم األداء التدری ي  تق دریس ف ة الت ئ

ة،     الجامعة وانعكاساتھ في جودة التعلیم العالي،      ة الكوف  بحث مقدم إلى مؤتمر الجودة في جامع
  .العراق

 ،دي ار؛ و النج ام مخت دة؛ إم ود، حمی د؛ ومحم د، أحم ة؛ وراش دین عرف الح ال ي  ص ي مح عل
 یس،مھارات التدر). ٢٠٠٣(صالح عبد السمیع  حسن حسن؛ وعبد الرازق،  الدین؛ والقرش، 

  .مكتبة زھراء الشرق مصر، القاھرة، ،)٢ط(
 ،ة ود   الحیل د محم صفي،  ) ٢٠١٤(محم دریس ال ارات الت ان، ،)٤ط( مھ دار  األردن، عم

  .المسیرة للنشر والتوزیع
 ،ة ال  خلیف ازي جم انبي        ). ٢٠٠٨(غ ق الج ي تطبی ة عل ة العملی ة التربی درة طلب ستوى مق م

ئلة،    رح األس ارة ط ي مھ ي ف وم   المعرف ة العل ة،مجل ج  التربوی ة،  ، ،٣٥م ة األردنی  الجامع
  .٥٨٩-٥٧٩ص ص األردن،

 ،وظ،    خلیفة د            ).٢٠١٣(صفاء  غازي؛ وأبو محف ن االنتظار عن صنیفیة وزم درة الت مستوى الق
ة        طرح األسئلة لدي معلمات الصف السادس األساسي وعالقتھما بتحصیل طالباتھن في التربی

 جامعة الشرق األوسط،  ،٢٧مج   ،)وم اإلنسانیة العل(مجلة جامعة النجاح لألبحاث    االجتماعیة،
  .٢٧٢-٢٣٦ص ص  األردن،

     تحلیل مھارتي صیاغة وطرح األسئلة الصفیة الشفویة ). ٢٠١٠(الخیالني، عامر كامل محمد
درس       صائص الم بعض خ ا ب ة وعالقتھ دارس الثانوی ي الم اء ف ي الكیمی دى مدرس الة  ،ل رس

 .قالعرا، ، جامعة بغداد)غیر منشورة( ماجستیر
  ،راھیم   الدوسري ارك  إب ویم  المرجعي  اإلطار ) ٢٠٠٠(مب وي،   للتق اض،  ،)٢ ط (الترب  الری

  .الخلیج لدول العربي التربیة مكتبة
 ،ضي ورج  الرب صاف ج صیل   ). ٢٠٠٧(إن ي التح سابرة ف ئلة ال تخدام األس دریس باس ر الت أث

ة األ      ة المرحل دى طلب ي ل ر العلم ة التفكی اء وتنمی ادة الفیزی ي م ي األردن،الدراسي ف یة ف  ساس
  .األردن جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، ،)غیر منشورة(أطروحة دكتوراه

 ،ب    مصر، القاھرة، نماذجھ و مھارتھ،  : التدریس). ٢٠٠٩(كمال عبد الحمید     زیتون عالم الكت
  .للنشر والتوزیع

 ،ردار الفج مصر، اتجاھات حدیثة في تدریس الریاضیات،).٢٠٠٥(حسن علي سالمة.  
 ،ال      سلمان ة اإلسالمیة للمرحلتین        ). ٢٠٠٧(خالد عطیة عی ب التربی ي كت ة ف ئلة التقویمی األس

ة  (األساسیة والثانویة في األردن      وراه    ،)دراسة تحلیلی شورة  (أطروحة دكت ر من ة   ،)غی الجامع
  .األردن عمان، األردنیة،

 ،مكتبة الرشد ض،الریا ،)٢ط( تدریس الدراسات االجتماعیة،). ٢٠٠٢(جیھان كمال السید.  
 ،شلبي دي ال راھیم مھ ال،). ٢٠٠٠. ( إب تعلم الفع ال وال یم الفع دریس وأدوار  التعل ي الت آراء ف

  .ت. د المعلم،
 ،ة حول      ).٢٠١٣(عطیة إسماعیل    الشیخ دارس الحكومی ي الم ة ف معتقدات معلمي اللغة العربی

ي األردن،    دیھم ف دریس ل ارات الت ا بمھ دریس وعالقتھ ة الت ة ال مھن تح،مجل ة  ،)٣(ع ف جامع
  .١٣٨-١١٧ص األردن، البلقاء التطبیقیة،

 ،ادي؛  خالد؛ وطوالبة،  الصرایرة شمالیة،  ھ سرین؛ و الصرایرة،     وال م    ن ق  ) ٢٠١٠(باس طرائ
  . دار المسیرة للنشر األردن، عمان، التدریس،
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 ،ي             ). ٢٠٠٦(ھناء صالح  صویلح صفیة ف ئلة ال ارات األس ة لمھ ة العربی مدى إتقان معلمي اللغ
  .الیمن صنعاء، ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر  الحلقة األخیرة من التعلیم األساسي،

 ،اوي ت، الطن صطفى عف ال  ). ٢٠١٣( م دریس الفع ھ–الت ھ -تخطیط تراتیجیاتھ -مھارات  -اس
  . دار المسیرة للنشر األردن، عمان، ،)١ط ( تقویمھ، ،

 ،د    مھا). ٢٠٠٨(أكرم عادل    سعاد عبد الكریم؛ والبشیر،    عباس دریس قواع ي ت رات السؤال ف
ة،     ،)دراسة تقویمیة(اللغة العربیة لدى طلبة التربیة العملیة      وم التربوی ة دراسات العل ج   مجل م

 .٣٢٠-٣١١ص ص األردن، محافظة الزرقاء، ،)٢(ع  ،)٣٥(
 ،رن    ).٢٠١١(سھیلة   ذوقان؛ وأبو السمید،   عبیدات ي الق دریس ف  ،)٢ط( ،٢١استراتیجیات الت

  . دار الفكر األردن، عمان،
 ،ة،    عبیدات د    ھاني حتمل؛ والطراون ة     ). ٢٠٠٣(محم ة العملی ة التربی ارات طلب ل مھ ) ٢(تحلی

ات             ة التصرف بإجاب شفویة وكیفی ئلة ال ھ األس في جامعة الحسین بن طالب في صیاغة وتوجی
ج  مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس،     الطالب، ة الحسین    ،)٤( ع ،)١(م جامع

  .٣٧-١ص ص األردن، ،  طالل،بن
 ،دى معلمي         ). ٢٠١٠(منصور    ھاني؛ والعرود،  عبیدات شائع استخدامھا ل صفیة ال ئلة ال األس

ر             واء دی ة ل ة تربی ي مدیری ة ف الدراسات االجتماعیة وكیفیة توجیھھا والتصرف بإجابات الطلب
  .٤٧-٣٣ صص ،٢ع األردن، ،)١٠(مج  مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیة، عال،

 ،ولي،      محمد معجب؛ و زیادة،    بدر جویعد؛ والحامد،   العتیبي ادر؛ و مت د الق ل   مصطفي عب نبی
  .مكتبة الرشد الریاض،) ٣ط( التعلیم في المملكة العربیة السعودیة،). ٢٠٠٥(عبد الخالق 

 ،د المحسن        العتیبي د عب ین         ). ٢٠٠٧(محم ي أداء المعلم ھ ودورة ف اخ المدرسي ومعوقات المن
شورة  (رسالة ماجستیر    حل التعلیم العام،  بمرا ر من ة،      ،)غی وم األمنی ة للعل ایف العربی ة ن  جامع

  .الریاض
 ،ونس    العزواي ي استراتیجیات         ). ٢٠٠٢(رحیم ی دریبي لمدرسي الریاضیات ف امج ت ر برن أث

وراه    طرح األسئلة على مھارات التفكیر الناقد لطلبتھم،  شورة  (أطروحة دكت ر من ة   ،)غی جامع
  .عراقال بغداد،

 ،ة        ). ٢٠١٠(عبد السالم مروح   العظامات دى معلمي اللغ مستوى األسئلة الصفیة المستخدمة ل
ة           ن المرحل ة م ة الثانی ة الحلق د طلب تماعي عن تیعاب االس ھ باالس ا وعالقت ة ومعلماتھ العربی

  .األردن عمان، ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر األساسیة في منطقة البادیة الشمالیة الشرقیة،
 ر ف    ان،عم د اللطی د عب ة،   ).٢٠١٢(خال ات االجتماعی یم الدراس ات تعل ان،  ،)٢ط( تقنی  عم

  . مؤسسة الوراق للنشر األردن،
  ،و             تقویم). ٢٠١٠(صالح صالح    العونى ا معلم ي یؤدیھ شفھیة الت صفیة ال ئلة ال مھارات األس

طة،   ة المتوس یات بالمرحل ستیر  الریاض الة ماج شورة  (رس ر من عود،  ،)غی ك س ة المل  جامع
  .الریاض

  ،ة             ).٢٠٠٧(نسام مصطفي  غزالت ة الثانوی ة اإلسالمیة للمرحل درجة استخدام معلمي التربی
  .األردن جامعة عمان العربیة، ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر لألسئلة الصفیة الشفویة،

 ،دریس الفاعل،    ).٢٠٠٦(سھیلة محسن كاظم     الفتالوي ان،  المنھاج التعلیمي والت  األردن، عم
  . وق للنشردار الشر

 ،ة،  استراتیجیات طرح األسئلة في غرفة الصف،     ).٢٠٠٩(مساعد جاسم  الفردان  وزارة التربی
  .الكویت

 ،د          القحطاني ن راش دى معلمي        ). ٢٠١٢(عایض بن جابر ب صفیة ل ئلة ال ارات األس ویم مھ تق
یل،          ویم األص وء التق ي ض ة ف ة القویعی طة بمحافظ ة المتوس ي المرحل وم ف الة   العل رس

  .الریاض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ،)غیر منشورة(ماجستیر
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  ،دار الفكر مصر، القاھرة، مھارات التدریس الفعال،). ٢٠٠٤(نایفة قطامي .  
  ،دیل رحمن    قن د ال س عب م،  ).٢٠٠٠(ی داد المعل دریس وإع اض، ،)٣ط( الت شر  الری دار الن

  .الدولي
 ،د     الكبیسي د حمی دریس ا    ).٢٠٠٨(عبد الواح ق ت الیبھ    طرائ شات  (لریاضیات أس ة ومناق  ،)أمثل

  .مكتبة المجتمع العربي األردن، عمان،
  ،ري د؛ والنصار،     الكثی ن حم د ب ز      راش د العزی ن عب دریس،  ).٢٠١٠(صالح ب دخل للت ط ( الم

  .فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر الریاض، جامعة الملك سعود، ،)٢
 ،دي ر    الكن ن ناص د اهللا ب ن عب د ب ات   ). ٢٠٠٦(محم ي كلی ین ف ة المعلم تخدام الطلب دى اس م

وم،           ادة العل ي م صفیة ف ئلة ال ر  (رسالة ماجستیر   التربیة بسلطنة عمان لمھارات طرح األس غی
  .عمان جامعة السلطان قابوس، ،)منشورة

  ،الكي ل اهللا      الم ن سفر دخی الب     ).٢٠٠٩(سلطان ب ي إكساب الط دریس المصّغر ف ة الت فاعلی
ض   یات بع ي الریاض دریس، معلم ارات الت ستیر    مھ الة ماج شورة (رس ر من ة أم )غی ، جامع

  . مكة القرى،
 ،دالوي سى  مج ا عی تراتیجیات). ٢٠٠١(جمان ر اس ئلة  : أث رح األس شوائیة وط دخالت الع الم

اني          صف الث ة ال دى طلب داعي ل ر اإلب ة التفكی ي تنمی یض ف شكلة النق ة والم رائط العقلی والخ
  .األردن عمان، ، الجامعة األردنیة،)رةغیر منشو(رسالة ماجستیر  األساسي،

 ،ھ      محمود ات،          ).٢٠١١(صالح الدین عرف ي عصر المعلوم دریس ف ارات الت یم مھ م وتعل تعل
  .دار عالم الكتب مصر، القاھرة، ،)٢ط(

 ،ر د   مخیم شام محم ة،   ).٢٠٠٠(ھ ة والمراھق و الطفول س النم م نف اض، عل بیلیا  الری دار إش
  .للنشر

  ،رن د    المق صور محم ات      ). ٢٠٠٦(من ریم بطالب رآن الك یظ الق سائیة لتحف دور الن ة ال عالق
یظ        المرحلة الثانویة بمدینة الریاض،    ة لتحف ات الخیری ث للجمعی ورقة عمل مقدمة للملتقى الثال

  . الریاض القرآن الكریم بالمملكة،
 ،ومني،  المومني د اهللا    محمد أحمد؛ والم راھیم عب  استراتیجیات  استخدام  مستوى ) ٢٠٠٩(إب

دى  اءلةالمس ة  ل ین  الطلب م  تخصص  المعلم ة   الصف  معل ن وجھ ین  نظر  م اونین،  المعلم  المتع
  .٢٣-١٣ص ص  جامعة الیرموك، ،)٢(ع  ،٣٦مج  ،مجلة العلوم التربویة

 ،دار المسیرة للنشر األردن، عمان، التعلیم الثانوي المعاصر،).٢٠٠٩(رمضان سالم  النجار.  
 ،دي د الھوی دریس الف ) ٢٠١٢(زی ارات الت ال،مھ ین، ،)٢ط( ع ارات، الع اب  اإلم دار الكت

  .الجامعي
 ،دریس،      ).٢٠٠٠( ،)محمد ترجمة طھ، ( سلمي، واسرمان سؤال روح الت ن طرح ال  ،)١ط( ف

  .دار المعرفة للتنمیة البشریة الریاض،
  ،ى شربیني،      یحی د؛ وال ل أحم ن عائ سالم     حسن ب د ال وزي عب ي    ). ٢٠١٢(ف ة معاصرة ف رؤی

  .دار خوارزم العلمیة جدة، الجزء األول، ، ،تدریس المواد االجتماعیة
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