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 اإلهداء

 

 ،،، أبي .. رحمه هللا. إلى من سأظل في شوق إليه أبدا ما حييت

إلىىى مىىن بىىان بياىىه سىىب ا لىىي، إلىىى مىىن حبم ىىي وربىىا ي، وأحب ىىي لبىىو ي أ ىىا،، إلىىى 

 جدي ..أفاض هللا حبيك من رحماه ومغفراه.

 إلى ج اي ماما. ،إلى من با ت لي أخاا وصديقة وأبا وأما ،،

إلىىىىى مشىىىىرفااي المبىىىىدحات مىىىىن أخىىىى،ن بيىىىىدي ودف  ىىىىي ل مىىىىا ،، ا سىىىىاا،  ليبىىىىى 

بي ، وا سىىىاا،   بيبىىىة فاألىىىل، وا سىىىاا،  روحيىىىة خيىىىرهللا، وا سىىىاا،  اباسىىىا  المسىىى 

 ال جمي.

مىىىن إلىىىى أخىىىوااي فىىىي هللا، مىىىن بىىىن سىىى دا ودحمىىىا لىىىي فىىىي مسىىىيراي الم  يىىىة، إلىىىى 

،لبىىت لىىي سىىبل ال جىىات فىىي حيىىااي، وبا ىىت صىىوت ال ريمىىة مىىديراي أ  مىىري  ب ىىت 

 حمر ال يدروس.

ال بيىىىان ،، جريىىىت  بىىىن حبىىىدال رير دشىىىجراي ورفيقىىىة دربىىىي أمىىىل ب ىىىت ف ىىىإلىىىى  

 خيرا أخياي .

إلىىىى رفيقىىىات الدراسىىىة وال مىىىل، وصىىىحبة الجام ىىىة وبىىىل مىىىن وجىىىدت لىىىه فىىىي  ببىىىي 

 أباد أسمع دحواابن بل صبات.حيرا من المحبة واالحارا ،،،،

 إلى بل م ب  وم بمة مصابيح ال ب  وحمبة الرسالة ،،،  

 

 

 

  



 
 

 اقديرشبر و

 

رب ال ىىىالمين، والصىىىس  والسىىىس  حبىىىى أشىىىرا المرسىىىبين سىىىيد ا محمىىىد  الحمىىىده

 وحبى آله وصحبه أجم ين،،،

 وب د،،،                        

أاوجىىىه بالشىىىبر لمشىىىرفة رسىىىالاي الىىىدباور  ميمو ىىىة الردجىىىالي، شىىىبرا لىىىك حبىىىى 

 صىىىىاألحك واشىىىىجي ك لىىىىي حبىىىىى االسىىىىامرار واإل جىىىىار، ومشىىىىرفي ال ىىىىا ي الىىىىدباور 

ي حبىىىىى مسحظااىىىىه القيمىىىىة، والىىىىدباور محمىىىىد ال ياصىىىىر  مرشىىىىدي محسىىىىن السىىىىالم

 ا باديمي حبى اوجي ااه الغالية.

بمىىىا وأاقىىىد  بالشىىىبر لبىىىدباور حبىىىي إبىىىراهي  مشىىىرفي االحصىىىاألي حبىىىى مىىىا ب،لىىىه  

م ىىىىىي مىىىىىن ج ىىىىىد فىىىىىي احبيىىىىىل  اىىىىىاألع دراسىىىىىاي، ولبىىىىىدباور حبدالحميىىىىىد سىىىىى يد 

سل لمىىىىا  دمىىىىه لىىىىي مىىىىن إلرشىىىىادااه اإلحصىىىىاألية، وا سىىىىاا، الىىىىدباور مىىىىاهر أبىىىىو هىىىى

و ىىىت وج ىىىد فىىىي احديىىىد اإلدىىىار ال ىىىا   لدراسىىىاي، شىىىبرا لىىىك حبىىىى ر ىىىي أفبىىىارك 

 وا امبك.

وأاقىىىد  بالشىىىبر الجريىىىل  حاىىىاء لج ىىىة الم ا شىىىة، وإرشىىىاداا   القيمىىىة لاصىىىويب 

 رسالاي.

والشىىىبر موصىىىول إلىىىى ا سىىىاا،  ا فااىىىلب رئسىىىاء ا  سىىىا  بىىىداألر  ا ميىىىة المىىىوارد 

ا واألىىىىل، ومشىىىىرفي المىىىىواد، وأخصىىىىاألي الاىىىىدريب بمربىىىىر  البشىىىىرية، والمشىىىىرفين

الاىىىىدريب، والمىىىىوظفين فىىىىي داألىىىىر  اقيىىىىي  البىىىىرامع وال األىىىىد الاىىىىدريبي بىىىىالورار ، 

 وم بمات ماد  الاربية اإلسسمية. ومديرات المدارس، والم بمات ا واألل،

مىىىىوظفي وإلىىىىى مىىىىد قي البغىىىىوي ا سىىىىاا، مولىىىىود أحمىىىىد محمىىىىد بر ىىىىاري، وإلىىىىى 

الاربيىىىىة ومبابىىىىة المربىىىىر ال قىىىىافي بجام ىىىىة السىىىىبدان  ىىىىابوس حبىىىىى مبابىىىىة ببيىىىىة 

 .بل من ساه  في ا جات ه،ه الدراسة،،جريا  خيراوإلى  ا او   ،،،

 وفي ال  اية أسأل هللا ال بي ال ظي  أن ياقبل ه،ا ال مل خالصا لوجه البري .

 

 

 

 



 
 

 مبخص الدراسة بالبغة ال ربية

التعددرا ىلدد   أثددر برنددامج تدددريبي مقتددرح إلكسدداب معلمددات التربيددة اإلسددالمية ب  يددة  دداللة فددي  إلدد تهدددا الدراسددة 

محافظدددة ظفدددار مهدددارات طدددرح األسدددئلة الصدددفيةب  اسدددتبد  المدددعهج تدددب  التمريبدددي القدددا   ىلددد  تصدددمي  الممم ىدددة 

( مهدددارق فرىيدددة 20  )التمريبيدددة ال ا ددددق ب طبدددا فدددي الدراسدددة ب اندددة مال ظدددة  دددفية مددد  إىددددا  البا  دددةب ت  نددد  مددد

للمهدددارات الددد الي الر يسدددية لفسدددئلة الصدددفية   ددديل مهدددارق  دددياألة األسدددئلةب مهدددارق ت  يددد  األسدددئلةب مهدددارق تلقدددي 

 اإل ابددةب  تددد  التنكددد مددد   دددنها  ثباتهددداب  نامدد  البا  دددة أييددا بقىددددا  برنددامج تددددريبي  فقددا لعمددد    تدددريبي معتمدددد

تددد  التنكدددد مددد   ة  ت بيقدددات ميدانيدددة لمهدددارات األسدددئلة الصدددفيةب اتدددتمل ىلددد  أن ددد  (بKemp  ددد  نمددد    كمددد  )

  دن  م  نبل ممم ى  م  المح مي .

تددد  ( فدددي   يدددة  ددداللةب 12-5ساسدددي )ت  نددد  ىيعدددة الدراسدددة مددد  معلمدددات التربيدددة اإلسدددالمية بمددددار  التعلدددي  األ

ر مددد   ددد  بحا دددة إلددد  ت ددد ير اختيدددلمدددا ق بالمع قدددة التعليميدددةب إ  اختيدددار   ب ريقدددة نصددددية بالتعدددا ا مددد  م دددرفات ا

 ( معلمات.10في  ذه المهاراتب بعاء ىل  نتا ج الزيارات الصفيةب  بلغ بذلك ىد  أفرا  ىيعة الدراسة )

( أيدددا  4البرندددامج التددددريبي فدددي ) ية ب انددد  مال ظتدددي  ل دددل معلمدددةب نفدددذالت بيدددا القبلدددي لب اندددة المال ظدددة الصدددف  بعدددد

 ظفددد  ب اندددة المال ظدددة  تددد  بعدددد ا متابعدددة أثدددر التددددري ب فدددي كدددل يددد   تددددريبيب  ي  تددددريبيتي تدريبيدددة ب انددد   لسدددت

الصددفية للت بيددا البعددد ب  تدد   سدداب المت سدد ات نبددل  بعددد البرنددامج لمعرفددة  مدد  أثددر البرنددامج ىلدد  أفددرا  العيعددةب 

 للعيعة المز   ةب  كان  نتا ج الدراسة كاآلتيل t-test(paired sample استبدا  اختبار )

بددددي  مت سددددأ  ر دددات أفددددرا  العيعددددة فددددي القيددددا   (0,05 دددد فددددر ل      لددددة إ صددددا ية ىعدددد مسددددت   ) ي  -

 القبلي  القيا  البعد  لمهارق  ياألة األسئلة تعز  لمتغير البرنامج التدريبي .

بددددي  مت سددددأ  ر دددات أفددددرا  العيعددددة فددددي القيددددا   (0,05ي  دددد فددددر ل      لددددة إ صددددا ية ىعدددد مسددددت   )  -

 القبلي  القيا  البعد  لمهارق ت  ي  األسئلة تعز  لمتغير البرنامج التدريبي .

بددددي  مت سددددأ  ر دددات أفددددرا  العيعددددة فددددي القيددددا   (0,05ي  دددد فددددر ل      لددددة إ صددددا ية ىعدددد مسددددت   )  -

 القبلي  القيا  البعد  لمهارق تلقي ا  ابات تعز  لمتغير البرنامج التدريبي .

بددددي  مت سددددأ  ر دددات أفددددرا  العيعددددة فددددي القيددددا   (0,05ي  دددد فددددر ل      لددددة إ صددددا ية ىعدددد مسددددت   )  -

 لمتغير البرنامج التدريبي . القبلي  القيا  البعد  لمهارات طرح األسئلة الصفية ك ل تعز 

 لسابقةب فقا البا  ة ت  ي في ض ء العتا ج ال

ة ىلدد  مهددارات طددرح األسددئلة اإل تمددا  بعقددد الدد رو  الددد رات التدريبيددة لتدددري  المعلمددي  فددي أثعدداء البدمدد

 ا ستفا ق م  البرنامج التدريبي في برامج ا نماء المهعيب  خا ة للمعلمي  المد .ب  الصفية

 انتر   البا  ة األتيلكما 

ا ددراء  راسددة ألثددر برنددامج تدددريبي م دداب  ىلدد  تحصدديل ال ددالبب  بقدداء أثددر الددتعل  لددديه ب  ا ددراء  راسددة 

م ددددابهة  خددددتالا أثددددر البرنددددامج التدددددريبي ىلدددد  المعلمددددي  بحسدددد  اخددددتالا المددددع   الببددددرق  الم  ددددل 

 التعليمي.

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

THE  EFFECT OF A PROPOSED  TRAINING  PROGRAM  TO  HELP ISLAMIC TEACHERES  

IN DHOFAR REGION  ACQUIRE  A CLASSROOM QUESTIONING  SKILLS. 

The purpose of the current study is to investigate the effect of a proposed training program to help Islamic 

teachers acquire a classroom questioning skills. . In order to attain this purpose the experimental 

methodologies were used, The researcher was develop  two tools to gathering data the first one is a 

performance observation card  focused on the main three skills: constructing questions skill, asking questions 

skill , and receiving answers skill. The three main skills consist  of 20 sub skills. validity and reliability are 

measured in this study. The second tool is a training program which was designed based on the famous 

training model "Kemp model". It included activities and applications of classroom questioning skills.  

The study sample consisted from Islamic teachers in basic education schools (5-12) in Salalah city. They were 

selected non- randomly by the Islamic supervisors in the region based on the teachers' needs which were 

determined by the results of classroom visits in the first semester of the academic year 2013\2014. The number 

of the participants was (10) teachers. 

The classroom observation card has been applied twice for each teacher, and then the training program was 

conducted for (4) days, two training sessions every day. Then, the effect of training was tracked and during 

that the post- observation card was applied. After that, the average of the participants results , before and 

after the program, were calculated to measure the effect of the program on the sample using the paired sample 

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

-   There were  a statistically significant differences at the level of ( 0.05) between the averages of the 

sample's respondents in the pre and post measurements of constructing questions skill due to the 

training program variable. 

-    There were  a statistically significant differences at the level of ( 0.05) between the averages of the 

sample's respondents in the pre and post measurements of asking questions skill due to the training 

program. variable. 

-    There were  a statistically significant differences at the level of ( 0.05) between the averages of the 

sample's respondents in the pre and post measurements of receiving answers skill due to the training 

program. variable. 

-There were  a statistically significant differences at the level of ( 0.05) between the averages of the 

sample's respondents in the pre and post measurements of all questioning skills due to the training 

program. variable. 

Based on these findings, several recommendations were presented among which are: holding workshops and 

training courses for in-service teachers to train them on classroom questioning skills and take advantage of the 

training program in professional development programs, especially for new teachers. 

Study  suggestions: a study about the effect of a similar training program on students' achievement and to 

what extent its effect stays with them and study about the effect of gender, experience and educational 

qualifications on the results of a similar training program.  
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 الفصل ا  ل

 اإلطار العا  للدراسة
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 فرضيات الدراسة
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 المقدمة ل

ة التعليميرررةا والقاارررد الرررهي يسرررير ب رررا  لرررى يررريعتبرررر المعلرررم الكرررة  الركيرررلع األساسرررية للعمل     

تحقيرررره األهررررداد المنوررررودعا ف ررررو الوررررخص المنرررروط بتصررررميم المواقررررة التعليميررررة الترررري ترررردف  

ا  وهرررو الرررهي يصرررن  بي رررة الرررتعلم ال عرررالا وي ررر ي الطالرررب  لرررى الموررراركة فررري العمليرررة التعلميرررة

ا 1997)مرسررريا نوررراطعلرررى العمليرررة التعليميرررة روحرررا ناب رررةا ويصررربو ا بصررربوة الحيويرررة وال

15). 

وامتالكررررم للم ررررارات  عتمررررد بورررركل كبيررررر علررررى ك ررررا ع المعلررررماينجرررراع العمليررررة التعليميررررة ف     

واالهتمرررام بنمرررول  جرررب عليرررم العنايرررة بتطررروير  اترررماوي الالزمرررة ألدا  دورل علرررى أكمرررل وجرررم 

ة وفرررري الم نرررري واألكرررراديميا وال يتررررنتى  لررررج  ال مررررن لررررالل برررررامج  عررررداد المعلررررم قبررررل الخدمرررر

أثناا ررراا لرررهلج نالحرررا اهتمرررام الميسسرررات التربويرررة ببررررامج  عرررداد المعلرررما وتلويررردل بالم رررارات 

 (.215-214ا 2005)بركاتا والك ا ات التي تن ض بمستوال الم ني واألكاديمي

    ا" المعلرررم مرررن تبررردأ التعليمررري  اإلصرررالع عمليرررة أن: "  لرررى( 2007)منصرررور وقرررد أ رررار     

 القررردوعا ال اعرررل الجيرررد  المعلرررم غيرررا  هرررو التربررروي النظرررام فررري الدالليرررة التحرررديات أهرررم مرررن كررران

 التربرررويا والتنهيرررل كررراديمياأل االعرررداد مررر  متكامرررل بوررركل يرررتم ال  عررردادل أن  لرررى  لرررج ويرجررر 

. دراسرررتم فررري التوصررريات أهرررم مرررن المعلمرررين بررررامج  عرررداد عمليرررة فررري النظرررر  عرررادع كانرررت لرررها

 هنرررا  أن مرررن( 30-27 ا2007(و كررررل الم رررري ا(2007(العلررري أي رررا  ليرررم أ رررارت وهرررها مرررا

 علرررى النظريرررة المرررواد علرررى بتركيلهرررا التربيرررة كليرررات فررري المعلرررم  عرررداد بررررامج فررري ضرررعة

 الجانررررب علررررى الخدمررررة بعررررد والمورررراغل الرررردورات تركيررررل وكررررهلج العمليررررةا التربيررررة حسررررا 

التدريبيررررة العمليررررة فرررري الم ررررارات التطبيقرررري. ممررررا اسررررتدعى االهتمررررام بررررالبرامج  دون النظررررري

 .التدريسية بعد الخدمة وتطويرها

ضرررررررورع تقت ررررررري ا متطلبررررررات اإلصرررررررالع  بالتررررررردريأن  (2002) الح رررررررميويررررررهكر       

 وتحسررررين أدا هررررماا وسيسرررراهم مسرررراهمة فاعلررررة فرررري رفرررر  ك ررررا ع ال  ررررات المسررررت دفةا التربرررروي

 .وبالتالي تحسين أدا  الميسسات بوكل عام 

 وأي رررا   الخدمرررةا قبرررل اإلعرررداد فررري القصرررور لتالفررري الخدمرررة أثنرررا  التررردريب أهميرررة تبررررز لرررها     

 المواقررررة تخلق ررررا لبرررررات علررررى تحترررروي الترررري الترررردريس م نررررة تظ رهررررا صررررعوبات لوجررررود



 
 

 السرررري  التطرررور ولمسرررايرع الحديثرررةا االتجاهرررات فررري الجديرررد لمعرفرررة المعلرررم ولحاجرررة التعليميرررةا

 . (2005الكحالنيا)التعليمي  النظام وفي التربوية الم اهيم في

 هرررهل و كسرررابم للتررردريسا الالزمرررة الم رررارات علرررى المعلرررم أن تررردريب (2001) وتررررل النجرررار  

 مررن مرحلررة أيررة فرري التعليميررة العمليررة نحوهررا تتجررم الم رراراتا غايررة مررن الوايررات األساسررية الترري

 العمليررة مسررايرع علررى قررادر غيررر المعلررم يصررب  الم ررارات هررهل اكتسررا  وبرردون التعلرريما مراحررل

 . التعليمية

فرررري فعاليررررة البرررررامج التدريبيررررة فرررري اكسررررا  المعلمررررين  الكثيررررر مررررن الدراسرررراتوردت ولقررررد      

( فرررري اكسررررا  معلمررررات ال يليررررا  2012(ا من ررررا دراسررررة المقيميررررةم ررررارات تدريسررررية متنوعررررة

الرياضرررريات م ررررارع ( فرررري اكسررررا  معلمرررري 2011(م ررررارع الت كيررررر الناقرررردا ودراسررررة بوجررررودع 

( فررررري اكسرررررا  معلمررررري 2009(معالجرررررة االلطرررررا  الورررررااعة فررررري الجبررررررا ودراسرررررة المرررررالكي

 فررري التدريبيرررة البررررامج أهميرررة الرياضررريات م رررارع الرررتعلم النوررر ا لتيكرررد هرررهل الدراسرررات علرررى

 هرررهل أدا  فررري مسرررتواه م تحسرررين علرررى وتعمرررل التدريسرررية الالزمرررةا الم رررارات المعلمرررين اكسرررا 

 وتحصيل م.  الطال  أدا  على ييثر بدورل ههاو الم اراتا

 حيرررن أن رررام رررارات طررررع األسررر لة الصررر يةا ا ومرررن أبررررز مرررا يمكرررن تررردريب المعلمرررين عليرررم     

 وقررت مررن األكبررر النسرربة تحتررل    للمعلررما بالنسرربة  كبيرررع  أهميررة ل ررا الترري الم ررارات أكثررر مررن

 حلقرررة هررري الصررر ية فاألسررر لة وطالبرررما المعلرررم برررين نقرررا   ال هرررو مرررا الوقرررت أكثررررو الررردرسا

 (Hussin, 2006 وعنرررد حسرررين ) (.150 ا2008مرررارونا)والطالرررب.  المعلرررم برررين التواصرررل

 االرتقرررا  علرررى وتعمرررل الجديررردعا المعرفرررة علرررى وتحرررث م ليرررال ما وتح رررل ف رررول ما ن رررا تثيررررفإ

 الطال . لدل الت كير بمستول

 تجعررل الترري الوسرريلة ف رري للررتعلما وسرريلةباعتبارهررا  الصرر ية األسرر لة الدراسررات علررى وتيكررد     

( 2008) والقرينرررري( 1995) الوررررافري مررررن كررررل   ويوررررير. للت كيررررر ومثيرررررا وفعرررراال نوررررطا الررررتعلم

 م ررررارات أهررررم مررررن يعررررد السرررريال أن  لررررى( 50 ا2008(ومصررررط ى اومرعرررري ادراسررررت ما فرررري

 المرررتعلما بموررراركة فاعرررل  ررر  ي حررروار  قامرررة يتطلرررب الت اعرررل هرررها ولتحقيررره الل ظررريا الت اعرررل

 أثنررررا  الل ظرررري والتعبيررررر الل ظرررريا الت اعررررل ل ررررها المحققررررة الوسرررراال أهررررم مررررناألسرررر لة الصرررر ية و

 و ا(1995) الوررررافري وأ ررررار بررررل الطلبررررةا لرررردل الت كيررررر م ررررارات تنميررررة فرررري دور لررررم الرررردرس

 السرررريالا صررررياغة فرررري م ارتررررم النرررراج  المعلررررم ك ايررررات مررررن أن( 44 ا1999( وجامررررل ال رررررا

 .للطال  األس لة وتوجيم



 
 

ن )طالررب يبننررم : جملررة اسررت  امية أو طلبيررة توجررم  لررى  ررخص معرر عمومررا يعرررد السرريالو     

أو  ابورررررت اسررررتجال   جابرررة ل ظيررررة منررررم /مررررن م اأو  لررررى عرررردع أ رررخا  )طررررال ( اأو معلرررم (

هررررم /انتبرررراه م ألمررررر معررررين أو بورررررت ل ررررت انتبا ابورررررت حثررررم/حث م علررررى توليررررد األسرررر لة

 .(120 ا2006)زيتونا

 تنجلفرررن والمررردربينا والدارسرررينا البررراحثينا قبرررل مرررن برررالتركيل الم رررارع هرررهل حظيرررت وقرررد     

 التدريسررريةا ك ا ترررم ورفررر  المعلرررما تطررروير أجرررل مرررن التدريبيرررة البررررامج وصرررممت الدراسررراتا

 ضررررورع علرررى( 2013) اإلمرررام دراسرررة أكررردت فلقرررد الم رررارعا هرررهل علرررى بتدريبرررم االهتمرررام مررر 

 برنررررامج بتطبيرررره فقررررام األسرررر لةا طرررررع ومن ررررا التدريسررررية الم ررررارات علررررى المعلمررررين ترررردريب

 صررررياغة ومن ررررا الترررردريس م ررررارات اكسرررراب م التربيررررة اإلسررررالمية ب رررردد معلمرررري علررررى ترررردريبي

 الصررر ية األسررر لة م رررارع فررري تررردريبي برنرررامج(  2011)التميمررري أعرررد كرررهلج .وتوجي  رررا األسررر لة

 فرررري المطروحررررة األسرررر لة نسررررب ارت ررررا  ولرررروحا ديلتررررلا لتصررررنية وفقررررا الرياضرررريات لمعلمرررري

 معدومرررة كانرررتحيرررن  القبلررري بالقيررراس التررردريبيا مقارنرررة البرنرررامج تطبيررره بعرررد العليرررا المسرررتويات

. 

 االبررررات المعلمررررات فرررري قسررررم الرياضررررياتعلررررى الط (2005)برررردر  مررررن كررررال دراسررررة وأي ررررا     

 &Otto)و ررررا  وأوتررررو علررررى الطررررال  المعلمررررين فرررري قسررررم الرياضررررياتا (1997)ومرسرررري

Schuck,1983) التدريبيرررة البررررامج أثرررر علرررى معلمررري العلررروما كانرررت دراسرررات م قاامرررة علرررى 

 االترررردريس م ررررارات اكسرررراب م علررررى الخدمررررة بعررررد أو االعمليررررة التربيررررة فرررري المعلمررررين أدا  فرررري

 .لدي م الم ارات ههل تنمية في البرامج ههل وفعالية الص يةا األس لة ومن ا

إلكسرررا  الطلبرررة  بصرررورع عامرررةتسرررتخدم هرررهل الم رررارع أن  (44 ا2009) يرررهكر الكبيسررري و     

ويتخررررهها المرررردرس أحيانررررا ا تررررموقرررردرات طلب د المرررردرس علررررى اسررررتعداداتر  وتعرررر المعلومرررراتا

ويررررررل كيريررررراكو   ا لرررررى النتيجرررررة المطلوبرررررة امررررر  الطالرررررب اطريقرررررة حواريرررررة يصرررررل ب رررررا

(.kyriacou,2004,76 )وتعليررررل النقرررراط الترررري تعلم ررررارا والتررررهكيا تسررررتخدم للمراجعررررة بنن ررررا 

راج وبرررررررررراون  أضررررررررراد بينمرررررررررا وترررررررررهكير االجررررررررررا ات السرررررررررابقة اا حرررررررررديثا الطالرررررررررب

(Wragg&Brown,2001,7) التورررررجي  علرررررى مررررر   وتطرررررور التخيرررررلا ح رررررل الرررررهاكرعاأن رررررا ت

 . ولاصة المعلمون الهكور والبعض يستخدم ا ل ب  الصة ايجاد حلول للموكالتا

للسرررررررريال أن ( 161ا 2008(( ونب رررررررران 2019-218ا 2003(حميرررررررردع و لرررررررررونويرررررررررل      

واالبتعررررراد عرررررن  الجيرررررد لصرررررااص البرررررد مرررررن توافرهرررررا ومن رررررا: أن تكرررررون األل رررررا  واضرررررحةا

تطلررررب يبحيررررن السرررريال صررررا  ي  وأن  التسرررا الت الوام ررررة الترررري يولررررب علي ررررا صرررريوة التعمرررريما



 
 

عرررن التسرررا الت الملدوجرررة التررري يطلرررب في رررا مرررن  واالبتعررراد ا(ال)أو  (نعرررم)ولررريس  جررروا  كرررامال

وتكررون  واالبتعرراد عررن األسرر لة الترري تعتمررد علررى التخمررينارا التلميرره االجابررة عررن سرريالين وأكثرر

وردت عنررررد الرررربعض علررررى أن ررررا  ررررروط ينبورررري مراعات ررررا عنررررد صررررياغة وا األسرررر لة متنوعررررة

, 2009(طة و سرررررالمة وصرررررواف ا(189ا 2009(نيالعمرررررري و لرررررر عنررررردكمرررررا وردت  االسرررريال

 .(110ا 2005(و محمود ا(129

فرري ربويررون فرري ف ررات تررارعا ووقررد صررن  ا التا  لمررام المعلررم بررننوا  األسرر لة ينبورري كمررا أنررم     

مررررن أنرررروا  األسرررر لة المتعررررارد  بصرررر ة عامررررةو اتررررارع ألرررررل مسررررتويات بحسررررب ال رررردد من ررررا

المعرفيرررة العليرررا أو كمرررا أطلررره وأسررر لة المسرررتويات ا علي رررا: أسررر لة المسرررتويات المعرفيرررة الررردنيا

وأسرررر لة منخ  ررررة المسررررتولا وأضرررراد  ا( أسرررر لة عاليررررة المسررررتول325ا 2011(علي ررررا محمررررود

وهررررري ا ( أسررررر لة  ات المسرررررتول المتوسررررر 132ا 2008(( ونب ررررران 490ا2003( لي رررررا زيترررررون

أن األسرررر لة نوعرررران  ((Kyriacou,2004,77 كيريرررراكو مثررررل االرررربعضيرررررل و أسرررر لة التطبيررررها

 ( .Kerry,1982,38) كيري ات ه معم في  لجو ومولقةا : م توحة

 التصرررني ات يعتبرررر مرررنبرررل  اأ ررر ر تصرررنية ل سررر لة بلررروم للمجرررال المعرفررري تصرررنيةيعرررد و     

 مررن سررلوكية أفعررال علررى ال ررتمالم اإلسررالميةا التربيررة مررادع ضررمن ا ومررن المرروادا لكررل الصررالحة

 .ولكل مستول نو  معين من الت كيرا يت من ستة مستوياتو ومالحظت اا قياس ا الس ل

اا  1999 عررام فررري وزمررال ل اندرسرررون لررورين وقررد نورررر        بلررروم تصررنية مرررن محرردث ا  صررردار 

 هررها فرري وحرراولوا. والررتعلم الترردريس عمليترري علررى ترريثر الترري العوامررل مررن واسررع ا نطاق ررا يراعرري

راجررر  اإلصررردار . األصرررلي التصرررنية فررري وردت التررري األلطرررا  بعرررض تصرررحي  للتصرررنية الم 

 (ا حين أصب  مستول التركيب هو المستول االلير في التصنية.2010)عبدالباريا

ألن  اكثيررررا معلرررم التربيرررة اإلسرررالميةالم رررارات التررري يعتمرررد علي رررا مرررن األسررر لة الصررر ية   ن     

هرررهل المرررادع هررري مرررن ج حيررراع مسرررتمد مرررن القرررر ن والسرررنةا ولنرررا فررري  لرررج أدلرررة علرررى اسرررتخدام 

: 1991) و لرررررون ويررررهكر صررررال  كنسررررلو  وطريقررررة تعليميررررة فرررري القررررر ن والسررررنةا السرررريال

 داللررة هررها وفرري ب رراا الخطررا  علررى القررر ن حررر  الترري األسرراليب مررن السرريال أن (167-168

  ِلَرررْيِ مْ  ن ررروِحي ِرَجررراال    ِال قَْبِلرررجَ  ِمرررنْ  أَْرَسرررْلنَا َوَمرررا: }تعرررالى قرررال. لرررم التربويرررة القيمرررة علرررى كبيررررع

ْكرِ  أَْهررررلَ  فَاْسررررنَلوا ْنررررت مْ   ِنْ  الرررره ِ ررررونَ  ال ك   وسرررربعة مااررررة فرررري  كرررررل ورد وقررررد ا(43النحررررلا{ )تَْعلَم 

: } السرررريال في ررررا ورد الترررري اآليررررات ومررررن .سررررورع وأربعررررون سررررب  فرررري موضررررعاا وعورررررين

 َعررررنِ  َويَْسررررنَل ونَجَ }  ا( 189ا البقرررررع{ ) َواْلَحررررجِ   ِللنَّرررراِس  َمَواقِيررررت   ِهرررريَ  ق ررررلْ  اأْلَِهلَّررررةِ  َعررررنِ  يَْسررررنَلونَجَ 



 
 

وعِ  َعرررنِ  َويَْسرررنَل ونَجَ } ا( 105طرررما{ ) نَْسررر  ا َربِ ررري يَْنِسررر  َ ا فَق رررلْ  اْلِجبَرررالِ  وع   ق رررلِ   ۖالرررر   أَْمررررِ  ِمرررنْ  الرررر 

 ( . 85اإلسرا ا{ ) َربِ ي

 فررري الت كيرررر و ثرررارع الوررررعيةا األحكرررام بيررران: من رررا أهررردادا عررردع الكرررريم القرررر ن فررري والسررريال

 األمرررم عرررن واإللبرررار الحقرررااها  لرررى والتنبيرررم الكاانررراتا ومصرررير مررر ل وبيررران تعرررالىا هللا  يرررات

 (2004العياصرعا.)الماضية

 هللا صرررلى - النبررري اسرررتخدام مرررن  لرررج يت ررر  كبيررررا ا اهتمامرررا   بالسررريال السرررنة كرررهلج اهتمرررت     

صرررلى هللا عليرررم  – ( فررري دراسرررتم أنرررم2000أورد ضرررليمي)فقرررد للسررريالا  الكثيرررر -وسرررلم عليرررم

 وركرررراال ديررررن م أمررررور أصررررحابم تعلرررريم فرررري ومرررريثرع فاعلررررة وسرررريلة السرررريال اسررررتخدم -وسررررلم 

  ررردت موررروقة بطريقرررة ت م رررما التررري والدنيويرررة الدينيرررة األمرررور مرررن كثيرررر وتوضررري  عقيررردت ما

  لرررى بدايترررم مرررن الحررروار ومتابعرررة وال  رررما للتلقررري عقرررول م وهيرررنت الحاضررررينا الصرررحابة انتبرررال

 َرِضرريَ  ه َرْيررَرعَ  أَبِرري َعررنْ  بسررندل مسررلم روال مررا مررن  لررج نررهكر.  ررديدين وتركيررل برروعي لاتمتررما

ِ  َرس رررول   قَرررالَ :  قَرررالَ  ا َعْنرررم   ّللاَّ    أَنْ  فََ ررراب وا:  قَرررالَ "  َسرررل ونِي: "  ألَْصرررَحابِمِ  َوَسرررلَّمَ  َعلَْيرررمِ  ّللاَّ   َصرررلَّى ّللاَّ

رررل   فََجرررا َ :  قَرررالَ  ا يَْسرررنَل ول   ْكبَتَْيرررمِ  ِعْنررردَ  فََجلَرررسَ  َرج  ِ  َرس رررولَ  يَرررا فَقَرررالَ  ر   ال: "  قَرررالَ  ؟ اإِلْسرررالم   َمرررا ا ّللاَّ

ِ  ت ْورررِر ْ  َّّ رررالعَ  َوت ِقررريم   ا َ رررْي  ا بِرررا َكررراعَ  َوت رررْيتِي ا الصَّ ررروم   ا اللَّ :  قَرررالَ  َصررردَْقتَ :  قَرررالَ "  َرَمَ رررانَ  َوتَص 

ِ  َرس ررررولَ  يَررررا ِ  ت ررررْيِمنَ  أَنْ "  : قَررررالَ  ؟ اإِليَمرررران   َمررررا ا ّللاَّ َّّ ررررِلمِ  َوِلقَااِررررمِ  َوِكتَابِررررمِ  ا َوَمالاَِكتِررررمِ  بِررررا س   ا َور 

رررمِ  بِاْلقَررردَرِ  َوت رررْيِمنَ  ا بِاْلبَْعرررنِ  َوت رررْيِمنَ  مكتبرررة الحررردين . ) اْلَحرررِدينِ  بَررراقِيَ  فَرررهََكرَ .  َصررردَْقتَ :  قَرررالَ "  ك ل ِ

 (7اع1 اإليمانا با  اكتا 1/40 مسلم ا صحي 2000الوريةا 

 التعليميررررةا الطرررررق أهررررم مررررن السرررريال تعتبرطريقررررة: أنررررم( 2000) ضررررليمي أي ررررا ويررررهكر     

 و رررااعا   معروفرررا   األسرررلو  هرررها كررران حيرررن اإلسرررالمي  التررراري  امترررداد علرررى  ررريوعا   وأكثرهرررا

 و ررررج  عبرررراس بررررن هللا عبررررد اسررررتعملم  ررررااعا   األسررررلو  هررررها وكرررران والتررررابعينا الصررررحابة لرررردل

 العلميرررةا مسرررتويات م ومعرفرررة التالميرررها تمييرررل علرررى تسررراعد أداع فيرررم يررررل وكررران عليرررما تالميرررهل

 وللصرررررت. وعكرمرررررة النخعررررريا و برررررراهيم سررررريرينا وابرررررن البصرررررريا الحسرررررن اسرررررتعملم كمرررررا

 نمرررولا ويتوقرررة علمرررما يرررنقص ويسرررنل م يسرررنلول أن للمتعلمرررين يرررت  لرررم   ا المعلرررم أن  لرررى  را هرررم

 طرحررما وحسررن السرريال بصررياغة اهتمرروا هنررا ومررن الت كيرررا فرري ركررود  لررى جميعررا   ب ررم وينت رري

 ".العلم نصة واعتبرول

يسررررتخدمون  التربيررررة اإلسررررالمية يورد فرررري الكثيررررر مررررن البحررررول التربويررررة أن معلمررررولقررررد      

أن رررا أثنرررا  تسرررجيل ا حصرررص  (2002فرررهكرت اليحياايرررة ) األسررر لة أكثرررر مرررن أي أسرررلو   لررررا

ي بمعررردل سررريالين ا أثمرررانين سرررياال فررري حصرررة واحررردع طررررع أحررردهم لمعلمررري التربيرررة اإلسرررالميةا



 
 

  فررري مسرررتول الترررهكر وال  رررم تكرررون غالبرررا هرررهل األسررر لة ولكرررن ونصرررة فررري الدقيقرررة الواحررردع .

 من الس ل صياغت ا وطرح ا دون عنا  ت كير أو تح ير مسبه من المعلم .  حين

علرررى أن غالبيرررة أسررر لة المعلرررم  أكررردتاألسررر لة الصررر يةا  عديررردع حرررول دراسررراتكمرررا أنجرررلت      

 داامرررا   تررردعو التررري القر نيرررة التوجي رررات مررر  وهرررها يتنرررافىالصررر ية تركرررل علرررى المسرررتويات الررردنياا 

 فررري المرررتعلم  يجابيرررة  لرررى الررردعوع مررر  يتنرررافىو األلبرررا ا أولررري  رررنن مرررن علررريوت   والنظررررا للتررردب ر

 .( 2004)العياصرعاوحاجاتم بميولم االهتمام وضرورع التعليميا الموقة

 اللترررررانا (2011)دراسرررررة الخروصررررري ا و (2011)دراسرررررة العياصررررررع مرررررن هرررررهل الدراسرررررات : 

أ  رتررررا ضررررعة اسررررتخدام المعلمررررين لرررربعض م ررررارات األسرررر لة الصرررر ية لاصررررة تنويرررر  األسرررر لة 

والكنرررردي  ا( 2008 )دراسررررة القرينرررريكررررل كمررررا أ ررررارت بحسررررب المسررررتويات العقليررررة للطررررال ا 

عررررن ضرررررعة  دراسررررت مكورررر ت  الررررهين (2003االوررررباطات و لرررررون و) ا(  لررررى  لررررج2006)

معلمررري السرررلطنة فررري هرررهل االسرررتراتيجية بصرررورع عامرررة علرررى الررررغم مرررن ت ررروق معلمررري التربيرررة 

ا (2002  ) اليحياايرررة ا كرررهلج دراسرررةاإلسرررالمية علرررى اآللررررين فررري اسرررتخدام هرررهل االسرررتراتيجية

المعلمررررين  أغلررررب لررررى أن  ا(Hussin,2006(ا وحسررررين )AL-Belushi, 1996ة)والبلو رررري

أثنررا  طرررع األسرر لة  -وهرري المسررتويات الرردنيا مررن الت كيررر - يركررلون علررى أسرر لة التررهكر وال  ررم

 .وي ملون أس لة التحليل والتركيب والتقويم الص يةا

 (Shomoossi,2004) اموسرررررري ( وDaived,2007) دي يررررررد دراسررررررة أي رررررراتناولررررررت و      

أن  ا فن ررررارت  لررررىاللوررررة االنجليليررررة علررررى الطررررال  ومعلمرررراألسرررر لة الصرررر ية الترررري يطرح ررررا 

األسرررر لة االستعراضررررية )أسرررر لة المسررررتويات الرررردنيا( تحظررررى بنسرررربة عاليررررة بمقارنررررة باألسرررر لة 

 المرجعية )أس لة المستويات العليا(.

 وحسرررررررررررين) ا(2011والخروصررررررررررري) ا(2011العياصررررررررررررع):  دراسررررررررررراتوأ  ررررررررررررت      

Hussinا(2004العياصرررررررع)و ا(2006ا (والبلو رررررريةAL-Belushi, 1996 ا) أن السرررررربب

ك رررايت م  مرررا  لرررى ضرررعة  عرررلليا طررررع األسررر لة الصررر يةات م رررار المعلمرررين فررري فررري ضرررعة

وقلرررة بررررامج ا اإلعرررداد االكررراديمي فررري الكليرررة أو الجامعرررةلقصرررور  اتفررري هرررهل الم رررار التدريبيرررة

علررررى  با ررررتمال اا أو  لررررى أن المنرررراهج هرررري السرررربب فرررري هررررها ال ررررعةا التررردريب أثنررررا  الخدمررررة

أسررر لة فررري المجرررال المعرفررري بنسررربة كبيررررعا ممرررا حررردل برررالمعلمين  لرررى االعتمررراد علرررى أسررر لة 

الكتررا  فرري الطرررع وتقررويم الرردروسا وكانررت التوصرريات بعقررد الررور  والبرررامج التدريبيررة قبررل 

 في النمو الم ني واألكاديمي للمعلم.  ههل البرامج الخدمة أو بعدهاا ألهمية 



 
 

الوررررررباطات و ا(2006)والكنرررررردي  ا( 2008 )القرينرررررريمررررررن  ت دراسررررررات كررررررلأثبترررررركمررررررا     

فرررري بعررررض الم ررررارات التدريسررررية  اأن هنررررا  قصررررور(ا 2003) واليحياايررررة ا(2003)و لرررررون 

األسرررربا   لررررى ضررررعة  َعررررَلتات طرررررع األسرررر لة الصرررر يةا كمررررا ومن ررررا م ررررارمعلمررررينا لرررردل ال

 البرامج التدريبية وقلت ا.

ة الصرررر ية مررررن أهميررررة فرررري رفرررر  مسررررتول ت كيررررر الطررررال  وتحصرررريل م ونظرررررا لمررررا ل سرررر ل     

(ا ومرررا أ  رترررم الدراسرررات السرررابقة مرررن تركيرررل المعلمرررين علرررى 8ا 2011)التميمررريا الدراسررري

المسررررتويات المعرفيررررة الرررردنيا عنررررد طرررررع األسرررر لة الصرررر يةا وضررررعة م ررررارات طرررررع األسرررر لة 

امج التدريبيرررة فررري م رررارات الصررر ية لررردي ما وأن مرررن أهرررم أسررربا  هرررها ال رررعة هرررو قلرررة البرررر

طرررررع األسرررر لة  اتوالتوصرررريات ببنررررا  برنررررامج ترررردريبي حررررول م ررررارطرررررع األسرررر لة الصرررر يةا 

ا ومرررا أسررر رت عنرررم النترررااج اإليجابيرررة للدراسرررات التررري الصررر ية بمرررا يرررتال م مررر  المرررادع المعنيرررة

 اطبررررره في رررررا بررررررامج تدريبيرررررة وأثرهرررررا فررررري  كسرررررا  المعلمرررررين م رررررارات تدريسرررررية معينرررررة

(ا ومن رررررا م رررررارات طررررررع األسررررر لة 2009المرررررالكي)ا و(2011) بوجرررررودعا و(2012يرررررة)المقيم

 ا(1997)ومرسررررري ا(2005)بررررردر(ا و 2011(ا والتميمررررري )2013الصررررر ية كدراسرررررة اإلمرررررام)

وكررررهلج عرررردم  طررررال  الباحثررررة علررررى دراسررررة فرررري  ا(Otto& Schuck,1983)و ررررا  وأوتررررو

 عرررداد برنرررامج تررردريبي لمعلمررري التربيرررة اإلسرررالمية بسرررلطنة عمررران إلكسررراب م م رررارات طررررع 

 كان هها داعيا للقيام ب هل الدراسة .األس لة الص يةا 

 م  لة الدراسة  أسئلتها ل

ومررردل تطبيررره  فرري ضرررو  مرررا سررربه مررن دراسرررات فررري واقررر  تطبيررره م ررارع األسررر لة الصررر يةا     

موررررفة ا ومرررن لرررالل عمرررل الباحثرررة باعتبارهرررا المعلمرررين ل رررهل الم رررارع فررري الموقرررة التعليمررري

مدربرررة نتينا ومالحظت رررا لجوانرررب القصرررور عنرررد المعلمررراتا وموررراركت ا بصررر ة باالنتررردا  لسررر

فررري البررررامج التدريبرررة وبررررامج االنمرررا  الم نررريا واطالع رررا بالترررالي علرررى االحتياجرررات التدريبيرررة 

 لعررررررام الدراسرررررريل 1لقسررررررم التربيررررررة اإلسررررررالمية ولطررررررة اإلنمررررررا  الم نرررررري لمحافظررررررة   ررررررار

مرررن  االصررر ية األسررر لة م رررارات فررري للمعلمرررين الم نيرررة الك رررا ع رفررر  كررران حيرررنا 2013/2014

كرررررهلج باسرررررتطالع ا  را   ضرررررمن لطرررررة اإلنمرررررا  الم نررررري الالحقرررررة لقسرررررم التربيرررررة اإلسرررررالميةا

لةا عرررن أكثرررر الم رررارات التررري ات األواارررل بواليرررة صرررالوالمعلمررر اموررررفات المرررادع بالمحافظرررة

 لررررى تطررررويرا فكانررررت الررررردود مت قررررة علررررى صررررياغة األسرررر لة وتنويع ررررا بورررركل لررررا ا  تحترررراج

 هلج كانرررت نترررااج االسرررتطال  تبرررينلم رررارات طررررع األسررر لة بصررر ة عامرررةا لررروافتقرررار المعلمرررات 

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

 .16/11/2013ظفار،



 
 

األسررر لة الصرر يةا وأن رررن  بحاجرررة  لررى تطررروير فرري م رررارات طرررع التربيرررة اإلسررالمية اتأن معلمرر

بحاجررررة  لرررري ور  وبرررررامج تدريبيررررةا تت رررره مرررر  مررررا أ ررررارت  ليررررم الدراسررررات السررررابقةا والترررري 

جرررا ت هرررهل الدراسرررة لرررها  ابالتررردري قلرررة هرررهل الظررراهرعا أسررربا  هرررممرررن أأنرررم  اأي رررا ابينرررت

 اتم رررار تربيرررة اإلسرررالميةكسرررا  معلمرررات الفررري   مقتررررع برنرررامج  تررردريبي للتعررررد علرررى أثرررر

 :السيالين اآلتيينالباحثة في دراست ا لإلجابة عن  سعتوقد  طرع األس لة الص يةا

م ررررارات  بواليررررة صرررراللة مررررا البرنررررامج المالاررررم إلكسررررا  معلمررررات التربيررررة اإلسررررالمية -1

 طرع األس لة الص ية؟

 بواليرررة صررراللة فررري  كسرررا  معلمررات التربيرررة اإلسررالمية مقترررع مررا أثرررر برنررامج تررردريبي -2

 س لة الص ية ؟طرع األ اتم ار

 الدراسة ل ياتفرض

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع صررررياغة األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05) يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع توجيررررم األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05) يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  قيرررراس البعرررردي لم ررررارع تلقرررري االجابررررةالقيرررراس القبلرررري والالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05) يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررلل  القيرراس القبلرري والقيرراس البعرردي لم ررارات طرررع األسرر لة الصرر ية ككررلالعينررة فرري 

 لمتوير البرنامج التدريبي .

  دا الدراسة ل

 : هدفت الدراسة  لى     

ترررردريبي لترررردريب معلمررررات التربيررررة اإلسررررالمية علررررى م ررررارات طرررررع بنررررا  برنررررامج  -

 األس لة الص ية.



 
 

التعرررررد علررررى أثررررر البرنررررامج الترررردريبي فرررري اكسررررا  معلمررررات التربيررررة اإلسررررالمية  -

 طرع األس لة الص ية . اتم اربمحافظة   ار 

 

 أ مية الدراسة ل

 : أهمية الدراسة في اآلتي تكمن

واالسرررررت ادع مرررررن البرنرررررامج  لم رررررارع تدريسرررررية م مرررررةا ن والمعلمررررراتيالمعلمررررر كسرررررا   -1

 التدريبي في تدريب م علي ا.

واالسررررت ادع منررررم فرررري تطبيقررررم علررررى  علررررى هررررها البرنررررامج الترررردريبيان يالمورررررفاطررررال   -2

 .  مجتم  ريحة أكبر من أفراد ال

 على البرنامج التدريبي وكي ية تصميمم. نين والمدربيالباحثاطال   -3

ومن ررررا مجررررال  ي بالدراسررررات الم مررررة فرررري المجررررالت المختل ررررةااثرررررا  الميرررردان التربررررو -4

 صياغة األس لة وطرح ا .

 معهمية الدراسة ل

القررراام علرررى المجموعرررة التجريبيرررة الواحررردع  الدراسرررة علرررى المرررن ج  ررربم التجريبررري اعتمررردت     

علررررى توصرررريات الدراسررررات السررررابقةا والدراسررررة  بنررررا  -مرررر  القيرررراس القبلرررري والبعررررديا حيررررن 

تررررم تصررررميم برنررررامج ترررردريبي مرررر   -االسررررتطالعية الترررري بينررررت ضررررعة المعلمررررات بالم ررررارات 

  .القياس القبلي والبعدي بتو ية بطاقة مالحظة ص ية لم ارات طرع األس لة الص ية 

 ممتم  الدراسة  ىيعت  ل

واليررررة صرررراللة بمحافظررررة  فرررري اإلسررررالميةيوررررمل مجتمرررر  الدراسررررة جميرررر  معلمررررات التربيررررة      

بالتعررررراون مررررر  موررررررفات المرررررادع  اترررررم التيرررررار العينرررررة قصررررردو ا2(100البررررراله عرررررددهن)   رررررار

اتا بنرررا  علرررى نترررااج هرررهل الم رررارفررري حيرررن ترررم التيرررار مرررن هرررن بحاجرررة  لرررى تطررروير  ابالمنطقرررة

وبلورررت  2013/2014الليرررارات الصررر ية للموررررفات لرررالل ال صرررل األول مرررن العرررام الدراسررري 

( معلمرررات مرررن معلمرررات التربيرررة اإلسرررالمية بواليرررة صررراللةا والتيررررت واليرررة 10عينرررة الدراسرررة )

 ا وبالتالي س ولة متابعة أثر التدريبا لقر  سكنى الباحثة نظرا صاللة

 ل أ  ات الدراسة

                                                           
 22/9/2013مكالمة مع: عبدهللا بن أحمد بن حسن المشيخي، عضو تخطيط تربوي، مديرية التربية والتعليم بمحافظة ظفار، 2



 
 

 بطاقة المالحظة : من  عداد الباحثة .  -1

 الباحثة.من  عداد ل  )مادع تعليمية( البرنامج التدريبي  -2

 مص لحات الدراسة ل

وهرري فرري األصررل كلمررة فارسررية بل ررا   programmeكلمررة معربررة مررن األجنبيررة برنددامج ل     

"برنامررررررررة " وتعنرررررررري الخطررررررررة المرسررررررررومة الترررررررري تحرررررررردد مواعيررررررررد القيررررررررام بعمررررررررل مررررررررا . 

 (125ا2005)جرجسا

ظمررررة مررررن فعررررل در  ا يقررررال در  فررررالن بمعنررررى عررررودل ومرنررررم ا ف ررررو عمليررررة من تدددددري  ل     

مسررتمرع محورهررا ال رررد فرري مجملررم ت رردد  لررى  حرردال توييرررات محررددع سررلوكية وفنيررة و هنيررة 

لمقابلررة احتياجررات محررددع حاليررا أو مسررتقبليا يتطلب ررا ال رررد والعمررل الررهي ييديررم والميسسررم الترري 

 (86-85ا 2004يعمل ب ا والمجتم  بنكملم . )فلية واللكي ,

 البرنامج التدريبي المقترح ل 

احتياجررررات ت رررردد لتلبيررررة مسرررربقا مخطرررر  ل ررررا ال مجموعررررة مررررن المراحررررلأنررررم :  البا  ددددةتعرفررررم 

قابلرررة لبرنرررامج زمنررري  و أهرررداد  اوتكرررون وفقرررمعلمرررات التربيرررة اإلسرررالمية الم نيرررة واألكاديميرررةا 

للقيرراس والمتابعررةا ب رردد اكسرراب ن م ررارات طرررع األسرر لة الصرر يةا لررالل فترررع زمنيررة محررددع 

. 

مررن فعررل م ررر أي أحكمررم وصررار بررم حا قررا ا وهرري األدا  الررهي يقرروم بررم ال رررد فرري مهددارق ل     

 (241-240ا 2004س ولة سوا  كان األدا  جسميا أم عقليا .)فلية واللكيا

أدا  يتسررررم بالسرررر ولة واالتقرررران وسرررررعة التن يررررها ييديررررم معلررررم التربيررررة أن ررررا :  البا  ددددةتعرف ررررا 

 يس.اإلسالمية بدقة في أثنا  ممارستم للتدر

( :أن ررررا جمررررل يطرح ررررا المعلررررم 159ا 2007)عرف ررررا  بررررراهيم وبلعرررراوي األسددددئلة الصددددفية ل     

 ارأو صررريه األمررر قرررد تنلررره الصررريوة االسرررت  اميةا لرررالل الموقرررة الصررر ي وفررره أهرررداد محرررددعا

أو العمليررررات العقليررررة  أو الم ررررمونا وتطلررررب مررررن المررررتعلم اسررررتجابة تتبرررراين مررررن حيررررن النررررو ا

 قا لما يت منم السيال .و لج وف المستخدمةا

( أن ررررا :مجموعررررة مررررن 486ا 2003)عرف ررررا زيتررررون طددددرح األسددددئلة الصددددفية ل اتمهددددار     

وتظ رررر مرررن لالل رررا مررردل معرفترررم ا االجررررا ات التررري يقررروم ب رررا المعلرررم فررري المواقرررة التعليميرررة

باألساسرررريات الواجررررب اتباع ررررا عنررررد التخطرررري  للسرررريال )صررررو  السرررريال ( ومرررردل اسررررتخدامم 



 
 

واألسرررراليب المتبعررررة فرررري معالجررررة  اأنمرررراط األسرررر لة واجادتررررم ألسرررراليب توجيررررم السررررياللجميرررر  

  جابات التالميه .

أدا ات تتسرررم بالسررر ولة واإلتقررران ييدي رررا معلرررم التربيرررة اإلسرررالمية تتعلررره أن رررا :  البا  دددةوتعرف رررا 

 . بكي ية صياغتم ل س لة الص ية أو توجي  ا أو تلقيم لإلجابات من الطلبة

 دراسة ل د   ال

هرررررهل الدراسرررررة علرررررى  كسرررررا  معلمرررررات التربيرررررة اإلسرررررالمية  تراقتصرررررالحررررردود الموضررررروعية: 

 .من لالل برنامج تدريبي  طرع األس لة الص ية اتم ار

ا معلمرررات واليرررة علرررى معلمرررات التربيرررة االسرررالمية بمحافظرررة   رررار طبقرررتالحررردود المكانيرررة : 

 صاللة .

 .2013/2014من العام الدراسي  لثانيتطبيه الدراسة في ال صل ا تمالحدود اللمانية : 

 متغيرات الدراسة ل

 طرع األس لة الص ية . اتالمتوير المستقل : البرنامج التدريبي في م ار

 طرع األس لة الص ية .م ارات المتوير التاب  : 

 إ راءات  الدراسة ل

 الباحثة باإلجرا ات التالية : قامت     

 ع الدراسة ومادت ا:أدا  عداد -1

بررررالرجو   لرررى الدراسررررات السررررابقة و لررررج  ألسرررر لة الصررر يةاات طرررررع ابطاقرررة مالحظررررة بم رررار  -أ

( 2006( االكنرررررررررردي )2011( االخروصرررررررررري)2011العياصرررررررررررع ) واألدبيررررررررررات التربويررررررررررة .

 بطاقرررة مالحظرررة بإعرررداد الباحثرررة قامرررت(ا حيرررن 193-188ا 2006( ازيترررون )2003الحبسررري)

) م ررررارع صررررياغة األسرررر لةا وم ررررارع  األسرررر لة الصرررر يةطرررررع  اتم ررررار توررررتمل علررررى  صرررر ية

 تصرررممات المكونرررة لكرررل م رررارعا والسرررلوكتوجيرررم األسررر لةا وم رررارع تلقررري اإلجابرررة( مررر   دراج 

 [ااسررررتخدمت بعرررردها(1منخ  ررررة )ا (2متوسررررطة )ا (3عاليررررة )] ثالثرررري مترررردرج علررررى مقيرررراس 

 في القياس القبلي والبعدي لدرجة اتقان الم ارع . 

 



 
 

 برررالرجو   لرررى األدبيرررات التربويرررة والدراسرررات السرررابقة  عرررداد وتصرررميم البرنرررامج التررردريبي - 

وفقرررا لنمرررو ج تررردريبي وترررم التصرررميم  اوالتيرررار المالارررم إلكسرررا  المعلمرررات الم رررارات المطلوبرررة

الررررهي يعتمررررد ا وهررررو أكثررررر النمررررا ج  ررررموال واسررررتخداماا والبسرررري  Kempوهررررو نمررررو ج كمررررب 

وتحديرررد  وتحديررد مرررا يعرفونررم مررن األهررداد أي المرردلل القبلررياا مررينعلررى تحديررد حاجررات المتعل

وتحديرررررد المحترررررول المناسرررررب لتحقيررررره األهرررررداد مررررر  تصرررررميم األنورررررطة ا األهرررررداد السرررررلوكية

 وتحديرررد اإلمكانرررات الماديرررةا وتصرررميم أدوات التقرررويم المناسررربة ل هرررداداا التعليميرررة والتعلميرررة

التررردريبي علرررى األسررر لة الصررر ية وأنواع رررا وأهميت رررا   رررتمل البرنرررامجاو .وأليررررا تقرررويم البرنرررامج

تصرررنية وفررره بلررروم مررر  الو مكانت رررا فررري القرررر ن والسرررنةا وتصرررني ات األسررر لة وأمثلرررة علي رررااو

جلسرررات تدريبيرررة وفقرررا للنمرررو ج  لرررالل عررردع قرررد صرررممو  كرررر ل نورررطة والررردروس التطبيقيرررةا

 التدريبي .

 اوالصرررردق للبرنررررامج الترررردريبي اجرررررا  عمليترررري الصرررردق والثبررررات لبطاقررررة المالحظررررةا -2

علرررى  امرررن بطاقرررة المالحظرررة والبرنرررامج التررردريبي بعرضررر م لترررم التنكرررد مرررن الصررردق لكرررحيرررن 

إلت رررراق  معامررررل ارتبرررراط بيرسرررروندام المحكمررررينا والتنكررررد مررررن ثبررررات بطاقررررة المالحظررررة باسررررتخ

 .المالحظين

 المعالمة اإل صا ية ل

التررررردريبي المالارررررم وفقرررررا للحاجرررررة ببنرررررا  البرنرررررامج السررررريال األول ترررررم اإلجابرررررة علرررررى  -1

علررررى السرررريال الثرررراني بصررررياغة عرررردع فرضررررياتا تررررم التنكررررد مررررن صررررحت ا التدريبيررررةا و

للعينرررة الملدوجرررة لمالامترررم ل رررها النرررو    paired Sample t-testالتبرررار  بتو يرررة

ترررم التبرررار داللرررة ال ررررق برررين (ا و1979 جيرررة المسرررتخدمة )السررريدا مرررن العينرررات والمن

راد العينرررررة فررررري القيررررراس القبلررررري والقيررررراس البعرررررديا وحسرررررا  متوسررررر  درجرررررات أفررررر

) المتوسررررطات واالنحررررراد المعيرررراريا وحجررررم األثررررر للبرنررررامج باسررررتخدام مربرررر   يتررررا 

²η)قبول ال رضيات  أو رف  ا. ابنا  على النتيجة اا ليتم  



 
 

 الفصل ال اني

 اإلطار العظر 

 . التدري 

 . مفه   التدري 

 . أ مية التدري 

   التدري .أسالي 

 . سا ل التدري  

 .استراتيمية التدري  في سل عة ىماا 

 .مرا ل العملية التدريبية 

 .) نم    كم  البسيأ )خصا ص   مميزات 

  لمعل  التربية اإلسالمية بصفة خا ة. أ مية التدري  في أثعاء البدمة للمعل ب 

 .الصع بات  الم اكل التي ت ا   البرامج التدريبية في سل عة ىماا 

  اندددد  تددددددري  معلمدددددي  معلمدددددات التربيدددددة اإلسدددددالمية فدددددي أثعددددداء البدمدددددة بتعليميدددددة 

 محافظة ظفار.

 .األسئلة الصفية 

 .مفه   الس ال 

 .م انة الس ال في التربية اإلسالمية 

 مية الس ال في العملية التعليمية  التعلمية.أ  

 . أألراض الس ال 

 .خصا ص الس ال الميد 

 .تر ط الس ال الميد 

 . مهارات طرح األسئلة الصفية 

 .تصعيفات األسئلة الصفية 

 .)خ  ات إىدا  األسئلة الميدق )نم    ت بيقي 

 



 
 

يت ررررمن هررررها ال صررررل اإلطررررار النظررررري للسرررريال وأهميتررررم و ررررروطما ولم ررررارات األسرررر لة    

وواقعرررررم فررررري السرررررلطنةا كمرررررا وضرررررحت ا األدبيرررررات وأسررررراليبم  الصررررر يةا والتررررردريب وم  ومرررررم 

 والدراسات المتعلقة بالموضو .ية التربو

أثنرررا   فررري أهميرررة التررردريبو االتررردريب والبررررامج التدريبيرررةمواضررري  عرررن  سررريتم اسرررتعرات    

وعنرررد معلمررري التربيررة اإلسرررالميةا و بررردا   اوواقررر  البررررامج التدريبيررة فررري سرررلطنة عمرران االخدمررة

األسرر لة الصرر ية يسررتعرت بع رر ا مررن واقرر  لبرت ررا العمليررةا كمررا  الباحثررة لوج ررة نظرهررا فرري

و ررررروط  اوعنررررد علمررررا  المسررررلمين اوأهميتررررم ومكانتررررم فرررري القررررر ن والسررررنة اوم  رررروم السرررريال

 .م  تقديم درس تطبيقي وم ارات طرع األس لة الص ية وسلوكيات ا اولصااص السيال

 التدري  ل أ   ل

"ممررا ال  ررج فيررم أن الترردريب اليرروم أصررب  مررن أهررم المحرراور الترري ترتكررل علي ررا  دارع المرروارد 

البورررررريةا حيرررررن أن التررررردريب ينمررررري معرررررارد وم رررررارات المرررررو  ين ويعررررردل مرررررن سرررررلوك م 

الرررو ي يا ممرررا يليرررد مرررن قررردرت م وك رررا ت م علرررى أدا  و ررراا  ما ويعرررلز مرررن ثقرررت م بنن سررر ما 

المسرررتول البعيرررد  ا ويليرررد مرررن  نتاجيت رررا علرررىب رررات التررري يعملرررون وبالتررالي يحسرررن أدا  الميسسرررا

 (.11ا 2011  اروالقريب" )النجا

  ي ررراا وتحسرررين أداا رررما ومرررن أهرررم الميسسرررات التررري يجرررب الحرررر  علرررى تنميرررة م رررارات مو

 .معلمي اصالع ههل الميسسات يعتمد على صالع ألن ميسسات التربية والتعليما 

السرررلطنة كويرهرررا مرررن الررردولا توررر د حركرررة تطويريرررة تربويرررة  ررراملة لتطررروير أن  البا  دددةتررررل و

النظرررام التعليمررريا ورفررر  مسرررتول مخرجاترررما و لرررج مرررن أجرررل  عررردادا جيرررل قرررادر علرررى تلبيرررة 

مسرررتجدات القررررن الحرررادي والعوررررينا وتت رررمن عمليرررة اإلصرررالع التربررروي بالسرررلطنةا  صرررالع 

قررر  علرررى عاتقرررم تالرررة فررري العمليرررة التربويرررة ا مرررن أبررررز وأهرررم العناصرررر ال عباعتبرررارل المعلرررما 

 .وصالحم يعني صالع هها الجيل اتربية جيل بنكملممسيولية 

ل أداارررم وزيرررادع يعرررد التررردريب أداع فاعلرررة لتنهيرررل المعلرررم وتطررروير قدراترررم وتحسرررين مسرررتولرررها 

علررررى األسرررراليب الحديثررررة فرررري الترررردريب وتبصرررريرل بالمسررررتجدات  اطالعررررمك ا تررررما مررررن لررررالل 

  لررهلج عقرردت المرريتمرات الدوليررة العالميررة والنرردوات الترري تركررل علررى الترردريب وتنميررة الحديثررة

ومن رررا علرررى سررربيل المثرررال: نررردوع التعلررريم مرررا بعرررد األساسررري فررري سرررلطنة عمررران  االمرروارد البوررررية

 (.  3ا 2010)الوكيليا م2002



 
 

قرررد ا ف(2002) لسرررية الح ررررمي (الواقررر  والر يرررة)ومن رررا ورقرررة عمرررل عرررن التررردريب والتنهيرررل 

أن الكثيررررر مررررن الدراسررررات أكرررردت أن هنررررا  عالقررررة بررررين جررررودع المخرررررج التربرررروي  لديررررم:ورد 

وك رررا ع المعلرررما وفررري موضررر   لرررر يرررهكر:" برررنن الك رررا ع الدالليرررة وبالترررالي الك رررا ع الخارجيرررة 

السررربيل  لرررى جرررودع للعمليرررة التربويرررة مرتبطرررة برررالمورد البورررري )المعلرررم( ترررنهيال و أدا "ا وأن 

 ل المخرجات ال يكون  ال بتدريب المعلم.هه

ا م2004سرررتقبل فررري سرررلطنة عمرررران المررريتمر الرررردولي نحرررو  عرررداد أف رررل لمعلررررم الم كمرررا عقرررد 

(: وضررر  نظرررام ميسسررري 4-3ا  2010كمرررا أوردهرررا الوررركيلي) موالتررري كانرررت مرررن أهرررم توصررريات

ريبيرررررةا لتطررررروير المعلرررررم وتدريبرررررم ومراعررررراع احتياجاترررررم التدريبيرررررة مرررررن لرررررالل البررررررامج التد

ة التررري يكرررون المعلرررم فررري االحتياجرررات التدريبيرررو التعررررد علرررى الك ايرررات والم رررارات وضررررورع 

تقان رررا أو التررردريب علي ررراا ومرررن هنرررا جرررا ت أهميرررة التررردريب فررري العمليرررة التربويرررةا  حاجرررة  لرررى 

 وسيرد  لج في محور الحه من هها ال صل .

 مفه   التدري ل -1

 ومن ا:وقد عرفم التربويون عدل تعري ات 

(: " عمليررررة مخططررررة ومسررررتمرعا ت رررردد  لررررى تلبيررررة 20ا 2009تعريررررة أبررررو النصررررر) -

االحتياجررررات التدريبيررررة الحاليررررة والمسررررتقبلية لرررردل ال ررررردا مررررن لررررالل زيررررادع معارفررررم 

وتررردعيم اتجاهاترررم وتحسرررين م اراترررما بمرررا يسررراهم  لرررج فررري تحسرررين أداارررم فررري العمرررل 

 وزيادع االنتاجية في المنظمة"

التربيرررررة  معلمررررراتعمليرررررة مخطررررر  ل رررررا ت ررررردد لتلبيرررررة احتياجرررررات :  دددددةالبا  وتعرفرررررم -

ا لبرنررررامج زمنرررري  و أهررررداد مسرررربقة اوتكررررون وفقررررا الم نيررررة أو األكاديميررررة االسررررالمية

 إلكساب ن م ارات طرع األس لة الص ية.

 أ مية التدري ل -2

( أن الترررردريب هررررو أحررررد المحرررراور الرايسررررية لتحسررررين 21ا 2009يررررهكر أبررررو النصررررر )

البوررررري  حتررررى يصررررب  أكثررررر معرفررررة واسررررتعدادا وقرررردرع علررررى أدا  الم ررررام العنصررررر 

 .لوكل المطلو  والمناسب وبابتكارالمطلوبة منم با

فرررإ ا كررران التررردريب يوررركل أهميرررة كبيررررع بالنسررربة للعررراملين فررري كرررل الو رررااة فررري جميررر  

  لررىداامررا أفرادهررا يحترراج  الميسسررات والرروزاراتا فررإن م نررة التعلرريم أكثررر الم ررن الترري

 .تدريب مستمر

 اأن األنظمررررة التربويررررة تعرررراني مورررركالت كثيرررررع (29-28ا 2007الم ررررري ) كررررر وقررررد 

أن للتررردريب أهميرررة ال نداارررم  لرررى مسرررتول أف رررلا ووأهم رررا تطررروير المعلرررم واالرتقرررا  ب



 
 

بررد من ررا لاصررة فرري  ررل القصررور الررهي يعانيررم أفررراد التربيررة والتعلرريم بالسررلطنة نتيجررة 

والم نررررري فررررري الكليرررررات والجامعررررراتا وقصرررررور بررررررامج م مرررررن لإلعرررررداد االكررررراديمي 

حيررررن أن برررررامج التربيررررة العمليررررة  تلويرررردهم بكافررررة الم ررررارات واألسرررراليب التدريسرررريةا

تعررراني مرررن غلبرررة الجانرررب النظرررري في رررا علرررى الجانرررب العملررريا وال تحقررره النمرررو الم نررري 

ت وضررررروع أهرررررداف ا فررررري تررررردريب الطرررررال  علرررررى الم رررررارا الفتقارهرررررا  لرررررىللطرررررال ا 

قررررين وال تثيررررر لطرررررق الترررردريس تعتمررررد علررررى الت كمررررا أناألساسررررية للعمليررررة التعليميررررةا 

برررررامج التنميررررة  ألنا وبالتررررالي الترررردريب هررررو مررررن يكمررررل هررررها القصررررور دافعيررررة للررررتعلما

الم نيرررة للمعلمرررين ل رررا ترررنثير ايجرررابي وقررروي فررري تصرررورات المعلمرررين لم نرررة التررردريسا 

 .وفي أداا م

 أسالي  التدري ل -3

التررردريب البرررد مرررن أسررراليب تدريبيرررةا مح رررلع وموصرررلة للمرررادع التدريبيرررةا ومرررا لنجررراع 

مررررن األسرررراليب التدريبيررررة  الترررردريب  ال مررررادع علميررررة مقدمررررة ل  ررررة مررررن المتعلمررررينا لررررها 

و أبررررررررو ( 26-18ا 2011األكثررررررررر  رررررررريوعا   واسررررررررتخداما  وقررررررررد  كرت ررررررررا النجررررررررار)

( 150-132ا 2007و المعايطررررررررررررة وأبررررررررررررو حورررررررررررري  )( 65-61ا 2009النصررررررررررررر)

 : وهي( 255-192ا 1998وتوفيه)

 المحاضرقل -أ

وتعتبرررر مرررن أكثرررر أسررراليب التررردريب  ررريوعا  ومرررن أقررردم اا وفي رررا يقررروم المررردر  بإلقرررا  

مررادع تدريبيررة بورركل مبا رررا بحيررن تكررون عمليررة االتصررال بررين المرردر  والمترردر  مررن 

ها النرررو  مرررن التررردريب فررري حالرررة الحاجرررة المررردر ا ويتناسرررب هررر جانرررب واحرررد فقررر  وهرررو

كبرررر عررردد ممكرررن إليصرررال معلومررراتا وقواعررردا و جررررا اتا وطررررق أدا  عرررن العمرررل أل

عيرررو  هرررها األسرررلو  ا ومرررن أكثرررر أقرررل تكل رررة ممكنرررةقصرررر السررربل وبنمرررن المتررردربينا و

 اعتمادل على الجانب النظري أكثر من التطبيقي.

أنرررم يمكرررن تحسرررين دور هرررها األسرررلو  فررري التررردريب   ا ترررم  دلرررال  (20ا 2011النجرررار) هكروتررر

الوسررررراال التوضررررريحية السرررررمعية والبصررررررية في ررررراا وتوييرررررر طريقرررررة عررررررت المحاضررررررع مرررررن 

األسررلو  التقليرردي  لرررى األسررلو  الحررردين بإعطررا  المترردربين فرصرررة طرررع األسررر لة بررين الحرررين 

  .واآللر وفرصة التعبير عن  راا م

ا جررررب أن ينلررررهها المحاضررررر فرررري الحسررررباننررررا  بعررررض العوامررررل الترررري يولنجرررراع المحاضرررررع ه

 :كاآلتي مولخصت ( Rae,2007, 59-64راي ) كرتم  وأهم ا ما

 .أن تكون المعلومات مرتبة ومتسلسلة بوكل منطقي -



 
 

 .ا ويعرت بوكل فعال دلال عامل اإلثارع على المحاضرع للق ا  على الملل -

 ط غير الواضحة ل م.ااالست سار عن النق عطا  الحرية للمستمعين في  -

أن تكرررررون  جابرررررة المحاضرررررر عرررررن االست سرررررارات مختصررررررع وواضرررررحةا وأن تكرررررون  -

 لكل المستمعين وليس للساال فق . اإلجابة

 المعان ةل  -ب

المناقورررة أسرررلو  دراسررري وتررردريبي نررراج ا ول رررا ميرررلع كبررررل علرررى أسرررلو  المحاضررررع 

توهيرررة عكسرررية تمكرررن مرررن الرررتحكم فررري سرررير المناقورررةا وتوجي  رررا نحرررو  فررري أن رررا تررروفر

 الموضوعات الم مةا واالبتعاد ب ا عن األمور الجانبية. 

كمرررا يمكرررن تخصررريص الوقرررت بوررركل دقيررره مرررن توطيرررة جميررر  أو معظرررم الموضررروعاتا 

تررروفر المنرررائ المالارررم لتبرررادل اآلرا  ووج رررات النظرررر بحريرررة تامرررةا وتتميرررل اآلثرررار هررري و

تحرردث ا المناقوررة بنررو  مررن الثبررات حيررن يوررار  جميرر  المترردربين فرري النتررااج الترري الترري 

يرررتم التوصرررل  لي ررراا وتتررري  ال رصرررة لتنميرررة االتجاهرررات السرررليمة نحرررو التعررراون والعمرررل 

الجمررررراعي والت ررررراوت واكتسرررررا  الم رررررارات وتبرررررادل التجرررررار  وممارسرررررة األسررررراليب 

 الديمقراطية في حل الموكالت .

 الحالة ل أسل ب  راسة - 

ويقررروم هرررها األسرررلو  علرررى فكررررع أن يستح رررر المررردر  المخرررتص مواقرررة أو موررركالت 

ا ولكن رررا تكرررون  ات صرررورا لمواقرررة أو موررركالت افتراضرررية واقعيرررةا أو يبنررري مرررن عنررردل

صررررلة بالمحرررراور الموضرررروعية الترررري يقرررروم علي ررررا األدا  الترررردريبيا ويقرررروم بصررررياغت ا 

 .مناقوت ابوكل من جي في صورع "حالة"ا ومن ثم 

 أسل ب تم يل األ  ار ل -         

ويعتبررررر هررررها األسررررلو  طريقررررة جيرررردع ومالامررررة لعرررررت موقررررة معررررين مررررن مواقررررة          

األعمرررال ولاصرررة المعقررردع من ررراا و مكانيرررة تكي رررم بحيرررن يالارررم موضررروعات متعرررددع فررري تنميرررة 

اس بورررررعور م رررررارات العالقرررررات اإلنسرررررانية وأسررررراليب اإل رررررراد والقيرررررادع والررررروعي واإلحسررررر

بن سرررما والرررتحكم فررري الورررعور ألطرررا ل ال ررررد مليرررة التعلررريم الرررهاتيا وكورررة اآللررررينا وتنوررري  ع

راي ا وترررررررهكر  واالن عررررررراالتا وحريرررررررة التعبيرررررررر والت اعرررررررل السررررررريكولوجي برررررررين الجماعرررررررة

(Rae,2007,164 أنررم اسررتخدام حرراالت مررن الحيرراع الواقعيررةا )  مررن وسرراال جعررل هررهل األدوار

 .حين يستطي  المتدربون التكية مع ا أكثر واقعيةا

 : أسل ب التعل  المبرمج -     



 
 

يسرراعد هرررها األسررلو  فررري تنميررة م رررارات القيررادع والت ررراوت لرردل المتررردربينا ويعتمررد علرررى       

التررردريب والتعلررريم الرررهاتي للمتررردر ا ويراعررري ال رررروق ال رديرررة برررين المتررردربينا ويخ رررض هرررها 

لثلرررن تقريبررراا ولكرررن مرررن عيوبرررم أنرررم يحتررراج فررري  عررردادل  لرررى األسرررلو  مرررن وقرررت التررردريب  لرررى ا

مررا الحاسررب اآللرريا ك وقررت طويررل نسرربياا وارت ررا  التكل ررة فرري  عررداد المررادع التدريبيررة أو برررامج

ن ال يتعلمرررون الكثيرررر مرررن هرررهل الوسررريلة أكبرررر ممرررا هرررو متررراع فررري المرررادع التدريبيرررة أو يالمتررردربأن 

( أنرررم مرررن األسررراليب الحديثرررة فررري  عرررداد 91ا 2007)ا ويرررهكر الم رررري برنرررامج الحاسرررب اآللررري

وهرررو مرررن األسررراليب المسرررتخدمة فررري الرررتعلم ال ررررديا حيرررن أن ال ررررد يرررتعلم فيرررم بن سرررم  االمعلرررم

 .الحاسو  معد  عدادا لاصا بواسطةعن طريه برنامج 

  أسل ب الزيارات الميدانيةل -   

الحتكرررا  تتررري  للمتررردربين فرصرررة ا يسررراعد علرررى ربررر  الجوانرررب النظريرررة برررالواق  الميررردانيا     

حترررراج  لررررى تح ررررير ي ن لبرررررات وتجررررار  اآللرررررينا ولكنررررماالسررررت ادع مررررا والمبا ررررر بالنرررراس

 ومصارية  ضافية ت اد  لى ميلانية البرنامج التدريبي . امسبه وترتيبات كثيرع

 التلفزي ا التعليميل -ز

سررراهمت البررررامج المتل رررلع فررري وهرررو مرررن األسررراليب التررري  ررراعت فررري اآلونرررة األليررررعا فقرررد     

مثلتررررم الحقيبررررة المتل ررررلع مررررن أترررردريب المعلمررررين علررررى بعررررض الم ررررارات وطرررررق الترررردريسا و

فررري بعرررض المرررواد الدراسرررية مرررن قبرررل  طبقرررت بال عرررل اأن ررر البا  دددةللمرررواد الدراسررريةا التررري تررررل 

الررروزارع كحقيبرررة اللورررة العربيرررة والدراسرررات االجتماعيرررة والرياضرررياتا وال ترررلال حقيبرررة التربيرررة 

 اإلسالمية في طور اإلعداد.

 ال رو التدريبيةل -ح

أسرررلو  قررراام علرررى مبررردأ التعررراون برررين األفرررراد ضرررمن المجموعرررة الواحررردعا وموررراركة جميررر     

ركررل ية ايجرراد حلررول عمليررةا ومررن مميلاتررم أنررم المورركلة التدريبيررةا ومحاولررالمترردربين فرري حررل 

 حترررراج  لررررى  عررررداد مررررتقن ومسرررربه بوقررررتينررررب العملرررري أكثررررر مررررن النظررررريا ولكنررررم علررررى الجا

 والتيار المحتول التدريبي المناسب للتطبيه العملي. اهداد والموكلةا لتحديد األمناسب

 الحقيبة التدريبيةل -ط

تدريبيرررة ولبررررات وأنورررطة تتصرررل بموضرررو  معرررينا تصرررمم فررري مرررواد مكتوبرررة وهررري مرررواد    

 يلحه ب ا عدع تسجيالت مراية أو سمعيةا ف و أسلو  يعتمد على التعلم الهاتي.



 
 

هرررا بعنايرررة بمرررا يتناسرررب أن األسررراليب التدريبيرررة المسرررتخدمة يجرررب أن يرررتم التيار البا  دددة تررررلو

ج الترررردريبيا فإكسررررا  معلمررررين م ررررارات البرنررررام المررررراد تحقيق ررررا مررررن لرررراللاألهررررداد مرررر  

راسرررة الحالرررة مع رررم لتحقيررره  لرررجا    تدريسرررية معينرررة ال يمكرررن اسرررتخدام أسرررلو  المحاضررررع أو د

 .مالام ل م هنا هو التطبيه العملي و أسلو  الور  التدريبية والليارات الميدانيةال

 التدري  المصغرل - 

اد المعلررررم وتدريبررررما ( أنررررم أسررررلو  حرررردين وفعررررال فرررري  عررررد99-98ا 2007   يرررررل الم ررررري ) 

ات أول دورع للتررردريس المصرررور فررري جامعرررة سرررتان ورد بواليرررة كالي ورنيرررا بالواليررر ولقرررد صرررممت

ردع فعرررررل علرررررى البررررررامج التقليديرررررة فررررري  عرررررداد المعلمرررررين ا 1960المتحررررردع األمريكيرررررة عرررررام 

أنررم يسرراعد  حيررن دواهاا وتررنتي أهميررة هررها النررو  مررن األسرراليبوترردريب م الترري أ  رررت عرردم جرر

ألن  تقررران م رررارع مرررن الم رررارات التدريسرررية عا  اإلطرررار النظرررري للتررردريسا المعلرررم علرررى اسرررتي

 في هها الموقة المصور يستدعى بال رورع  تقان الخبرات الالزمة للتدريس.

  سا ل التدري ل  -4

تعررررلز االتصررررال بررررين المرررردر  والمترررردر ا  ن المررررواد أو الوسرررراال البصرررررية ال عالررررة 

وتعجرررل فررري تحقيررره أهرررداد التررردريبا وبالترررالي القررردرات المطلرررو  اكتسررراب اا كمرررا أن رررا 

تسررراعد علرررى زيرررادع االنتبرررال والتركيرررلا وتوضررر  الررررواب  برررين الموضررروعاتا وتمرررن  

 التسلية والتوويه للمتدربين.

التررررردريب, ومرررررن أهرررررم ويقرررررر المررررردر  الوسررررريلة أو الوسررررراال التررررري سيسررررتخدم ا فررررري 

 ( :71-70ا 2009الوساال المستخدمة كم وردت عند أبو النصر)

 -فرررررالماأل -ال يرررررديو -لورررررراا  االلكترونيرررررةا -الوررررر افيات -االقرررررالم -الررررردفاتر -السررررربورع

 والمجسمات .

البصرررررية مررررن  التعلرررريم تقنيررررات( أن 181-180ا 2007 كررررر المعايطررررة وأبررررو حورررري  )

 – مرسرررومة صرررور – الررهاتي الرررتعلم مررواد – مطبوعرررة كتررب: أهررم وسررراال الترردريب مثرررل 

 معرررارت – لرررراا  – ملصرررقات – ولوحرررات – م ررري ة بطاقرررات – فوتوغرافيرررة صرررور

 سرررررربورات – سرررررربورات – وبريررررررة سرررررربورات – طبا رررررريرية سرررررربورات – دوريررررررات –

 ثابتررررة أفررررالم – مجسررررمة  ي رررراع لوحررررات – نمررررا ج – ورقيررررة سرررربورات – موناطيسررررية

 رسررروم –  ررر افة  رررراا  – فيلميرررة  رررراا  – ناطقرررة غيرررر متحركرررة أفرررالم – ناطقرررة غيرررر

 مولرره تل رراز عرراما تل رراز ناطقررةا أفررالم: بصرررية مثررل  سررمعية ا وتلي ررا تقنيرراتكرتررون –

 المصرررررحوبة المطبوعررررة المررررواد الثابتررررةا الناطقرررررة األفررررالم  ال يررررديوا أ رررررطة الررررداارعا

 النمرررررا ج صررررروتيةا بتسرررررجيالت المصرررررحوبة ال لميرررررة الورررررراا  صررررروتيةا بتسرررررجيالت



 
 

 الحركررررة  ات الجسررررمية اإلي رررراع لوحررررات صرررروتيةا بتسررررجيالت المصررررحوبة المتحركررررة

 .والصوت

مررررن وسرررراال الترررردريب المورررروقة دريبيررررة أنررررم يمكررررن اعتبررررار األلعررررا  الت البا  ددددةوتررررل 

أو  ا)كاسررررر الجليرررد( أو تم يرررردي اوالمح رررلعا والتررري باإلمكرررران اعتبارهرررا نورررراط اسرررت تاحي

 بين الجلسات التدريبية. اتعليمي

( بنن رررررا أحرررررد أ ررررركال الرررررتعلم والتررررردريب 202-199ا 2006وقرررررد  كرهرررررا السرررررويدان )

الحرررردينا حيررررن يررررتعلم المورررراركون مررررن لررررالل مقارنررررة مررررا يقومررررون بررررم مقابررررل الحررررل 

الصررحي  الررهي يخبرررهم بررم المرردر  الحقرراا ف رري عمليررة تعلررم تمترراز باإليجابيررة والنورراط 

خدم الفتترررراع أحررررد األنوررررطة أو البرررررامج أو الرررردوراتا أثنررررا  وتسررررتوالت اعررررل والحركررررةا 

سررير البرنررامج أو فرري لتامررما وهرري بورركل عررام تعتبررر مررن األدوات والوسرراال التعليميررة 

 ام ا بالعديد من الطرق واألساليب.المتنوعة والواملة والتي يمكن استخد

تعرررة والتح يرررل ومرررن فوااررردها كمرررا يرررهكر السرررويدان: أن رررا تمتررراز بدرجرررة عاليرررة مرررن الم 

أن ررررررا تثبررررررت دور المورررررراركينا كمررررررا  للررررررتعلما وترررررروفير المورررررراركة للجميرررررر ا وتنكيررررررد

ل تسرررتثير العقرررل وتح رررالمعلومرررات والم رررارات واألفكرررار الجديررردع بن هررران المتعلمرررينا و

القررردرات والطاقررررات الههنيرررة واالبداعيررررة والعاط يرررة والتلقاايررررة لررردل المترررردربينا وعلررررى 

ع  ال أن ررا قررد ال ترريتي ثمارهررا لاصررة   ا لررم تكررن منسررجمة مرر  الرررغم مررن ملاياهررا الكثيررر

ي تقرررررر لم رررررارع تقرررررديم ا  األهرررررداد التعليميرررررة للبرنرررررامج التررررردريبيا أو كررررران المررررردر 

 و دارت ا.

 استراتيمية التدري  في سل عة ىماال -5

 :لتدريبتتبنى السلطنة استراتيجية معينة في ا

 مركلية التخطي  والتصميم: -1

عتمررد بورركل كلرري يا ووالمنتوررر فرري البرررامج التدريبيررة بالسررلطنةالنررو  الورراا  هررو و

فررري  المنررراطه التعليميرررةبفررري مراكرررل التررردريب  لصرررااي التررردريبأعلرررى المررردر  و

 .اإلعداد والتن يه والتقييما وال يكون المتدر  طرفا في ا

برررررامج الترررردر  فرررري التعلرررريم ( : أن عمليررررة التخطرررري  ل2002 كررررر الح رررررمي )و

ه الم  رررروم الحلقرررري تطبرررر النررررو  مررررن االسرررتراتيجيات التدريبيررررةافرررري هررررها  األساسررري

 للتدريب.

تصرررميم  -مراحرررل التررردريب األربعرررة : مرحلرررة تحديرررد االحتياجرررات التدريبيرررةي وهررر

 تقييم البرامج. -تن يه البرامج -البرامج التدريبية



 
 

تحديد 
االحتياجات
ةالتدريبي

تصميم 
البرامج 
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 التدريب الحلقي( 1 كل )

 

ويمكررررن ترررردار  هررررها الجوانررررب السررررلبية لرررردل هررررها النمررررو ج بحسررررب وج ررررة نظررررر 

 :البا  ة

أن يرررتم ارسرررال اسرررتبانات لل  رررات المسرررت دفة أو اسرررتطال  للررررأي أو عمرررل مقرررابالت  

بررررامج تدريبيرررة  نماايرررة  ومررردل رغبت رررا فررريلمعرفرررة أهرررم جوانرررب القصرررور لررردي ما 

با والتيررررار عررررن األسرررراليب المجديررررة للترررردري المسررررت دفين  رررراا وباإلمكرررران سرررريالل

عتمررراد علرررى نمرررا ج معتمررردع عالميرررا هرررهل البررررامجا وكرررهلج ا تن يرررهاألوقرررات المناسررربة ل

 .يةبرامج التدريبال تلج لتقييم

 ال مركلية في التن يه: -2

فررري اآلونرررة األليرررر تحرررول التررردريب مرررن المركليرررة فررري مراكرررل التررردريب بالمنررراطه 

المررردراس مرررن قبرررل الموررررفين أو المعلمرررين األواارررل أو  التعليميرررة  لرررى التررردريب فررري

ا حيررن يرررل اسررتقدام المرردربين مررن منرراطه ألرررلا وكررل  لررج ب كررر اإلنمررا  الم نرري

( أن الترررررردريب دالررررررل المدرسررررررة يعتبررررررر مررررررن أحرررررردل 66-65ا 2007 بررررررراهيم)

اتجاهررات الترردريب فرري أثنررا  الخدمررةا ممررا يرريدي  لررى رفرر  ك ررا ع المعلررم فيمررا يتعلرره 

رسرررات التربويرررة دالرررل الصرررة المدرسررريا وتطررروير أدا  المدرسرررة ككرررل فررري بالمما

 . عمليات التعليم والتعلم

ومررن مميررلات هرررها النررو  أنررم باإلمكررران ترردريب ف ررة أكبرررر مررن المترردربينا والتيرررار 

 بة لتدريب م وفقا لظرود المدارس.األوقات المناس

 لمرا ل العملية التدريبية ثانيال



 
 

 حرررداها  لرررى  مرررن االنتقرررالريبيرررة تمرررر بمراحرررل مترابطرررة بحيرررن ال يمكرررن ن العمليرررة التد 

 دون المرور ب ا جميعاا ومن مراحل ا: األلرل

 المر لة األ ل ل تحديد ا  تيا ات التدريبيةل

تعتبررررر هررررهل المرحلررررة مررررن أهررررم مراحررررل العمليررررة التدريبيررررةا ألن تحديررررد االحتياجررررات 

النوررراط التررردريبي نورراطا  واقعيرررا  ويررروفر كثيررررا  التدريبيررة وبوررركل دقيررره يررريدي  لررى جعرررل 

 من الج د والن قات.

 تحديررررد: االحتياجررررات التدريبيررررة بنن ررررا (13ا 2007المعايطررررة وأبررررو حورررري  ) عررررردو

 قررراام هرررو مرررا برررين ال جررروع هررري أو االتررردريبي البرنرررامج تصرررميم  لرررى دعرررت التررري الررردواف 

 .متوق  هو وما

 يسررررتخدم في ررررا عرررردع وسرررراال لجمرررر  معلومررررات: عمليررررة مخطرررر  ل ررررا البا  ددددةوتعرف ررررا 

التربيرررة اإلسرررالميةا أو  والك ايرررات التررري ي تقرررر  لي رررا معلمرررووبيانرررات عرررن أهرررم الم رررارات 

هلج بنررا  برنررامج لرر كررالخبرات الجديرردعا ويررتم وفقررا ا هررم بحاجررة  لررى تجديررد معرررفت م بررممرر

لم رررارات أو لتحقيرره األهرررداد التررري ترفرر  مرررن مسرررتول أداا ررم ل رررهل ا  ترردريبي يسرررت دف م

 الك ايات أو الخبرات الجديدع.

 أسالي   م  المعل مات بهدا استبدامها في تحديد ا  تيا ات التدريبيةل -

 (161 -157ا 1998( وتوفيررررررررررررررره)90-89ا 2009أوردهرررررررررررررررا أبرررررررررررررررو النصرررررررررررررررر)

ومررررن أهم ررررا وأكثرهررررا  (13ا 2007ا المعايطررررة وأبوحورررري  )(22ا 2013ورضرررروان)

 استخداما: 

تسرررتخدم لقيررراس درجرررة ت اعرررل ال ررررد أو ضرررعة ت اعلرررما وتتميرررل أن رررا  المال ظدددةل -1

اس المررررراقبين بررررنن ترصررررد السررررلو  وتعطرررري نتررررااج دقيقررررةا ولكررررن يعيب ررررا أحسرررر

لطرراا م وقررد يصررل األمررر للتصررن ا وتتطلررب درجررة مررن الم ررارع أالمالحررا يترصررد 

 والدقة والموضوعية عند تسجيل المالحظات.

فررراد مبا رررع نحررو المورركلة وطرررق حل رراا وتقررديم والترري تظ ررر  ررعور األ المقابلددةل -2

االقتراحرررات فررري حريرررة تامرررةا ولكرررن مرررن عيوب رررا أن رررا تتطلرررب وقترررا طررررويالا وال 

يمكررررن تطبيق ررررا  ال علررررى عرررردد محرررردود مررررن النرررراسا مرررر   ررررعور الرررربعض بررررالخود 

 والقله ألن ا قد ت دد مصالح م في مكان العمل.

فررري أقصرررى وقرررتا وتعطررري  تصرررل  لرررى أكبرررر عررردد ممكرررن مرررن النررراس ا ستقصددداءل -3

بيانررررات مركررررلع وواضررررحةا  تنررررتج عن رررراو افرصررررة للتعبيررررر دون ضررررو  أو لررررود

ن ررررا تنلرررره  رررركل بحررررول مسررررحية أو اسررررتطالعات ألولكن ررررا صررررعبة فرررري اإلعررررداد 

 للرأيا وفاعليت ا محدودع في الوصول  لى أسبا  المواكل والحلول الممكنة .



 
 

ا  المناصررررب أو مررررن للحصررررول علررررى المعلومررررات مررررن أصررررح ىمليددددة است دددداريةل -4

معرفررررة االحتياجررررات التدريبيررررة لمجموعررررة معينررررة مثررررل المرررردرا  ل ي ررررت م ترررريهل م و

والموررررفين والمعلمرررين االواارررلا ولكرررن قرررد يررردلل ا نرررو  مرررن التحيرررل ونظررررع هررريال  

 ال ردية.

تسرررررتخدم لتورررررخيص أوجرررررم القصرررررور فررررري األدا ا ونتااج رررررا سررررر لة  ا ختبددددداراتل -5

نتااج رررا ال تعتبرررر  مرررا أنج  لرررى وقرررت إلعررردادهاا كالمقارنرررة والتسرررجيلا ولكرررن تحترررا

 مي رات ن ااية على أدا  ال رد في العمل.

: كتقررررارير األدا  الررررو ي ي وزيررررارات التقيرررريما حيررررن  راسددددة السددددمالت  التقددددارير -6

تظ ررررر مورررركالت األدا  بوضرررروع ترررراما ولكن ررررا يعيب ررررا أن ررررا ال تكوررررة عررررن كررررل 

 التقارير والسجالت. عدم الموضوعية في بعض بسببالموكالت بوضوعا 

علرررى اسرررتطال  رأي موررررفات المرررادع بالمنطقرررة التعليميرررةا  البا  دددةوفررري هرررهل الدراسرررة اعتمررردت 

والمعلمرررات األواارررلا  لرررج أن الموررركلة كانرررت موجرررودع بال عرررل ولكرررن بحاجرررة  لرررى تحديرررد أكثرررر 

 م ارات األس لة الص ية ضع ا لدل المعلماتا ومعرفة أسبا  هها ال عة.

 ال انية ل  تصمي  البرامج التدريبية لالمر لة 

يررة الترري تتوافرره مرر  متطلبررات يررتم التيررار البرررامج التدريبيررة بنررا  علررى االحتياجررات ال عل

أن تتوافررره مررر  التيرررار البررررامج التدريبيرررة األلررره بعرررين االعتبرررار  دعنررر يتطلررربو او ي ررةال

برررنهم العناصرررر  وفيمرررا يلررري بيررران اقيمرررت البررررامج التدريبيرررة مرررن أجل رررااألهرررداد التررري أ

 (37-33ا 2011عنرررررد النجرررررار)التررررري وردت التررررري تراعرررررى فررررري عمليرررررة التصرررررميم و

 ( :51-47ا 2010الوكيلي)و

 أ   ل تحديد ىع اا البرنامج التدريبيل 

وييلرره مررن الخطررة األساسرريةا وال بررد أن يررتم تحديررد العنرروان بورركل واضرر ا ويكررون فيررم 

 يتم تلبيت ا من لاللم.داللة مبا رع على االحتياجات األساسية التي 

 ثانيال تحديد أ داا البرنامج التدريبيل

 يق رررررا مرررررن ورا  البرنرررررامج التررررردريبياويقصرررررد باألهررررردادا الوايرررررات التررررري يرجرررررى تحق

جاهرررات م وتوضررر  األهرررداد مرررا يرررراد  حداثرررم مرررن تويرررر فررري مسرررتول أدا  األفررررادا وات

لبرنرررررامج أهرررررداد ا تسرررررطروضررررر  المرررررادع التدريبيرررررةا وتوسرررررلوك ما وعلرررررى ضررررروا ا 

 مسبقا.  دت  االحتياجات التدريبية التي حدضو علىالتدريبي 

ب  تحديدددددد م ضددددد ىات البرندددددامج م ضددددد   التددددددربهدددددارات ثال دددددال تحديدددددد نددددد   الم

 التدريبيل



 
 

د موضررررو  البرنررررامج الترررردريبي والم ررررارات المررررراد الترررردر  علي ررررا مررررن لررررالل حرررردي 

د   ررررباع اا ومرررن الجررردير بالررررهكر األهرررداد الموضررروعة واالحتياجررررات التدريبيرررة المررررا

ا ومررن ان هررهل الخطرروع تسرراعد المرردر  والمترردر  علررى معرفررة مررا هررو مطلررو  من مررأ

 .نتااج البرنامج ونجاحم ثم تقييم

 رابعا ل تحديد أسل ب التدري   ال سا ل التدريبية األك ر م اءمة ل

لعرررررت  مررررةاالوسرررريلة التدريبيررررة المالار خترررري أنلمرررردر  أنررررم يمكررررن ل البا  ددددةترررررل 

المحترررول التررردريبيا ويمكرررن اسرررتخدام أكثرررر مرررن وسررريلة فررري الجلسرررة التدريبيرررة الواحررردعا 

 وفي األسلو  التدريبي الواحد أي ا.

 ي الصررر حات السرررابقةا وات ررر التطررررق  لرررى جملرررة مرررن أسررراليب التررردريب فررر سررربهولقرررد 

أنررررم ال كمررررا ا التدريبيررررة أن أسرررراليب الترررردريب تختلررررة بررررالتالد الظرررررود والمواقررررة

نررري اسرررتخدام أسرررلو  واحرررد عرررن اسرررتخدام أسرررلو  تررردريبي  لررررا وبوررركل عرررام هنرررا  يو

كمررا ورد  اأهم ررا امعررايير يجررب أن تيلرره فرري الحسرربان عنررد التيررار األسررلو  الترردريبي

 وك رررررا ع وعرررررددهما المتررررردربين نوعيرررررة (:14ا 2007المعايطرررررة وأبرررررو حوررررري  )عنرررررد 

 وم امرررررم التررررردريب وأهرررررداد التررررردريبيا البرنرررررامج تن يررررره علرررررى وقررررردرات م المررررردربين

 المسرررتخدمة والوسررراال األدوات ونوعيرررة التررردريبيا البرنرررامج ومررردع والعمليرررةا النظريرررة

 التدريبيررررررة األسرررررراليب مناسرررررربة ومرررررردل ومواعيرررررردلا الترررررردريب وميلانيررررررة ومناسرررررربت اا

 . المتدربين لحاجات

 اختيار المدربي  ل خامسال

يمثرررل المررردربون أهرررم مقومرررات النظرررام التررردريبيا ومحرررور عمليرررة تن يررره التررردريبا وترررتم 

عمليررررة االلتيررررار باالسررررتناد  لررررى الموضرررروعات الرايسررررية والت صرررريلية لكررررل برنررررامجا 

بحيرررن يكرررون المررردربون مرررن  وي االلتصرررا  فررري هرررهل الموضررروعاتا وممرررن تتوافررره 

. لرررها فرررإن هنرررا  تررردريب ال عرررالا رررما مررر  متطلبرررات ال خصررريات م وقررردرات ما و طررررق أدا

 :م ارات الالزم توافرها في المدر العديد من القدرات وال

: أي القرررردرع علررررى نقررررل المعلومررررات ل لرررررين مررررن قرررردرات التعليميررررة والتدريبيررررةال -1

حيرررن يك رررل  ادر تررردر  والمسرررة نرررو  مرررن أنررروا  االتصرررال برررين المرررلرررالل ممار

الررررهي يتطلررررب  األمررررر اوصررررول أو سررررريان المعلومررررات والخبرررررات للمترررردربين ولاأل

 منم ف م األساليب الحديثة وطرق استخدام ا.

اجتماعيرررررا  وفررررراعال  عنرررررد االلرررررتالط  المررررردر  أن يكرررررونرات االجتماعيرررررة: الم رررررا  -2

مرررن  بالنررراس ولديرررم القررردرع علرررى تكررروين العالقرررات اإلنسرررانية الطيبرررة حترررى يرررتمكن

 ن من صعوبات أثنا  التدريب.وليم المتدربمعرفة ما يتعرت  



 
 

م رررارع فيرررم  جرررب أن تتررروفرلرررها ي االمررردر  هرررو القاارررد للمتررردربينالم رررارات القياديرررة:  -3

القررررردرع علرررررى تقيررررريم  باإلضرررررافة  لرررررى االتخطررررري  والتنظررررريم والتوجيرررررم والمتابعرررررة

 المتدربين.

المرونررررة : أي القرررردرع علررررى  حرررردال توييرررررات فرررري مجرررررل السررررلو  نحررررو االتجررررال  -4

أي أن ال يكرررون عقلرررم أسرررير فكرررر معرررين ال يسرررتطي   اال رررادد وفررري الوقرررت المناسرررب

 االن كا  عنم.

يجرررابي: أي تطبيررره بعرررض األفكرررار بطريقرررة علميرررة مناسررربة القررردرع علرررى الت كيرررر اإل -5

 ما يمارسم حتى يكون قادرا  على بن روع االبتكار لدل المتدربين. في

أهررم محررور  باعتبررارل فرري نجرراع لطررة الترردريبم عامررل ن المرردر  يمثررل أهرر: أنسددتعتج مدد   لددك

 ألهداد.التدريبا فعن طريقم يتم نقل وتوصيل ههل ا أهدادفي توصيل 

 سا سال اختيار المتدربي  أ  الفئة المستهدفةل

يجرررب مراعررراع التجرررانس فررري التخصرررص ولاصرررة فبحاجرررة للبررررامج التررردريبيا  فعرررال والتررري هررري

فررري المسرررتول العلمررري والخبررررعا وعررردم تكررررار ن رررس فررري المرررواد العلميرررة واألدبيرررةا والتقرررار  

 االبرنرررامج لرررهات ال  رررة لعررردع سرررنواتا وهرررها مرررا يحررردل ل سرررة فررري بررررامج التررردريب المحليرررة

 وبرامج االنما  الم ني بالمدارس.

 سابعال الم ان  اإل ارية  الماليةل

والمتررردربين لتررردريبا وتج يرررل المعررردات والوسررراال واسرررتدعا  المررردربين اتررروفير قاعرررات  وتورررمل

 بنوراق رسميةا وتقديم الحوافل المادية والمعنوية.

 تعفيذ البرامج التدريبيةل المر لة ال ال ةل

وهررررري مرحلرررررة تعتمرررررد علرررررى المراحرررررل السرررررابقةا وال يمكرررررن تن يرررررهها دون المررررررور بالمراحرررررل 

 السابقةا ولتن يه البرنامج البد من مراعاع بعض األمور: 

ا وتوزيررر  الجلسرررات التدريبيرررة علرررى وانت رررا  البرنرررامج التررردريبيبدايرررة توقيرررت البرنرررامج:  -

 األيام والساعات.

 التيار مكان التدريب: ويعتمد هها على حجم ال  ة المست دفة . -

تج يرررررل المطبوعرررررات وتوزيع رررررا علرررررى المتررررردربين كمطويرررررة لخررررر  سرررررير البرنرررررامج  -

 التدريبي.



 
 

 توزي  المتدربين على مجموعات  متكاف ة . -

 امل عن العملية التدريبية .عداد تقرير    -

 لجمي  المتدربين. نورع الح ورالتنكد من وصول  -

 توزي    ادات الح ور وتكريم المتميلين . -

 مراعاع المرافه كمصادر التعلم واألج لع ..ال . -

 المر لة الرابعةل تقيي  البرامج التدريبية ) العملية التدريبية (ل

ت التررري تحررردث ا رجرررافعاليرررة البررررامج التدريبيرررة أو المخن السررربب األساسررري للتقيررريم هرررو تحديرررد  

المنوررررنع ب رررردد التطرررروير والتوييرررررا للوصررررول  لررررى نتررررااج تبرررررر الج ررررود المبهولررررة فرررري هررررها 

 .(20ا 2011البرنامج )توفيها 

 مفه   تقيي  التدري    أ داف ل -

تعريررررة ا ومن رررر ا تعريررررة تقيرررريم البرررررامج التدريبيررررة,هنررررا  العديررررد مررررن البرررراحثين الررررهين تنرررراولو

: " معرفرررة مررردل تحقيررره البرنرررامج التررردريبي ألهدافرررم أنرررم الرررهي عرفرررم  (43ا 2013رضررروان )

المحرررددع و برررراز نرررواحي القررردرع لتررردعيم اا ونرررواحي ال رررعة للتولرررب علي ررراا أو العمرررل علرررى 

 تالفي ا في البرنامج المقبلة حتى يمكن تطوير التدريبا وزيادع فاعليتم بصورع مستمرع"

 ب(44 -43ب 2013رضددددد اا)كمدددددا  ر  ىعدددددد  ىمليدددددة تقيدددددي  البرندددددامج التددددددريبي تهددددددا  -

 إل  ل( 18ب 2012   الل ) ب(20ب 2011 ت فيا)

أ. الوقرررود علرررى الثوررررات التررري حررردثت لرررالل تن يررره البرنرررامجا مرررن حيرررن  عررردادل وتخطيطرررم 

 وتن يهلا ومعرفة أسباب ا  للعمل على تالفي ا مستقبال .

 ك ا ع المدربينا ومدل نجاح م في نقل المادع التدريبية للمتدربين. التنكد من . 

 ج.  عطا  صورع واضحة عن مدل است ادع المتدربين من التدريب.

 د. متابعة التطور العلمي والعملي في المجال الهي يعملون بم.

 ألهدافم األصلية األولية التي عقد من أجل ا. مدل تحقيه التدريب. تحديد ه

 على البرنامج التدريبي وفه ما تنت ي  ليم عملية التقييم. د التحسينات التي أدللتو. تحدي

 ز. تحديد العااد على االستثمار من التدريب.



 
 

 ع. تحديد مناطه القوع وال عة في البرنامج التدريبي.

 أن ا  تقيي  التدري ل -

رضرررروان  أوردهررررامراحررررل  يم الترررردريب تررررتم علررررى أربرررر تجرررردر اإل ررررارع  لررررى أن عمليررررة تقيرررر 

 صيوت كاآلتي : مراحل متابعة عملية التقييما ولقدباعتبارها ( 45-44ا 2013)

 التقيي  نبل ىقد البرنامج التدريبيل  -1

 اواإلمكانيرررات اتسرررت دد هرررهل المرحلرررة تقيررريم لطرررة البرنرررامج التررردريبي واالسرررتعدادات

ناحيررة األفرررراد  وأمررا مررن .ا والناحيررة التنظيميررةا بورركل  رراملرتواألدوات الترري تررم ترروف

فرررإن التقيررريم يرررتم برررالنظر  لرررى حررراجت م التدريبيرررةا ومررردل مطابقرررة النوررراطات واألهرررداد 

 المقترحة للبرنامج التدريبي ل هل االحتياجات. 

يمكرررررن اسرررررتطال   را  المتررررردربينا ور سررررراا م حرررررول الموضررررروعات واألهرررررداد كمرررررا 

وب رررها يمكرررن أن نستكورررة الحاجرررات  النترررااج المتوقعرررة مرررن عقرررد البرنرررامجالمقترحرررةا وا

التدريبيرررة التررري لرررم تكرررن معروفرررة ا ومسرررتول المعلومرررات والسرررلو  واألدا  للمر رررحين 

 للتدريب .

 التقيي  أثعاء تعفيذ البرنامج التدريبيل -2

تصرررميمما وسرررير العمليرررة المرحلرررة علرررى البرنرررامج التررردريبي وينصرررب التقيررريم فررري هرررهل 

أوال برررنولا ويرررتم  لرررج مرررن لرررالل الوقرررود علرررى سرررير تحقررره تالتدريبيرررة والنترررااج التررري 

برررررالبرامج واألهرررررداد  والتنكرررررد مرررررن مررررردل االلترررررلام  الجلسرررررات التدريبيرررررة ونوررررراطات اا

 اوج رررررودهموسرررررلوك م  الموضررررروعةا وكرررررهلج الوقرررررود علرررررى مسرررررتول أدا  المررررردربين

والتحقررررره مرررررن اسرررررتخدام ا للوسررررراال واألسررررراليب التدريبيرررررة ب اعليرررررةا مررررردل انسرررررجام 

 .بصورع عامة  ما ومالحظة تقدمفي البرنامج المدربين

 التقيي  بعد انتهاء البرنامج التدريبي مباترقل -3

وتويررررر  لمترررردربينرد فعررررل ا وقيرررراسينصررررب التقيرررريم فرررري هررررهل المرحلررررة علررررى النتررررااج 

ا اكتسررربوها مرررن لرررالل التررردريبالتررري واالتجاهرررات  اوالم رررارات االمعلومررراتوا سرررلوك م

معرفررررررة وومرررررردل التطبيرررررره العملرررررريا  اال عليررررررة فرررررري العمررررررلوكررررررهلج األدا  والنتررررررااج 

 .االحتياجات المستقبلية

 ال رل المستبدمة في تقيي  البرامج التدريبية ل -         



 
 

الترررري اسررررتخدمت تقيرررريم البرررررامج التدريبيررررة, ول تتبرررر هنرررا  مجموعررررة مررررن الطرررررق الترررري 

مرررا سررروا  مرررن قبرررل البررراحثين أو مرررن قبرررل القررراامين علرررى هرررهل البررررامج, نرررهكر مرررن أهم رررا 

 :(45ا 2013ورد لدل رضوان )

حسررب أبعرراد الدراسررة,  تصررا : وهرري عبررارع عررن مجموعررة مررن ال قرررات ا سددتبانة  -أ

نرررم ينطبررره مررر  ويطلرررب مرررن األ رررخا  المسرررت دفين اإلجابرررة عن رررا بحسرررب مرررا يجدو

تحلرررل برررالطرق اإلحصرررااية الالزمرررة, و اثرررم تجمررر  هرررهل اإلجابررراتعرررات م,  راا رررم وقنا

سررررر ولة ف رررررم يورررررترط فررررري هرررررهل االسرررررتبانة الوضررررروع والدقرررررة والموضررررروعية وو 

 فقرات ا.

ت ررردد  لرررى التعررررد علرررى  مرررا أن تكرررون  ررر وية أو تحريريرررة,  : وهررريا ختبدددارات  - 

اسرررررتيعا   أهرررررم االحتياجرررررات التدريبيرررررة ل فرررررراد العررررراملين, وكرررررهلج معرفرررررة مررررردل

تتميررررررل االلتبررررررارات بسرررررر ولة و .المترررررردربين لموضرررررروعات البرنررررررامج الترررررردريبي

  عدادهاا ومقارنة نتااج ا.

لررى التقيرريم وبررين المترردربين, وهرري عبررارع عررن لقررا   خصرري بررين القرراام ع المقابلددةل -ج

ب ررردد التعررررد علرررى مررردل ال ااررردع التررري حقق رررا المتررردربون مرررن لرررالل ا رررتراك م فررري 

 المقابلررررة وضرررروع األسرررر لة المطروحررررةيبيررررة, و يراعررررى عنررررد  جرررررا  االبرنررررامج التدر

ة علرررى اإلجابرررات مرررن قبرررل وت رررادي األحكرررام  واالسرررتنتاجات ال وريررر  اواإلصررروا  الجيرررد

 الباحثين.

مرررررن لاللرررررم مراقبرررررة سرررررلو  المتررررردر  أثنرررررا  عمليرررررة  لرررررج و تحليدددددل الم ددددد التل  -د

مالحظررررة أدا  و اتدريبيررررةوف مررررم للمررررادع ال اريب, والتعرررررد  لررررى مرررردل اسررررتيعابمالتررررد

 طور أدا  األفراد نتيجة التدريب.األفراد بعد التدريب للتعرد  لى مدل ت

: حيرررن ت يرررد هرررهل المراجعرررة التعررررد علرررى معررردالت مرا عدددة السدددمالت   التقدددارير -ه

 فررررتمكنوعرررردد تويررررب العرررراملين عررررن العمررررل,  او دورانررررم اوحرررروادل العمررررل ااإلنترررراج

الحصرررول علرررى مي رررر بمررردل فاعليرررة البررررامج التدريبيرررة   مكانيرررةالمعلومرررات المتررروفرع 

 في تحقيه أهداف ا.

ببطاقرررة لتقيررريم البرنرررامج التررردريبي ن ايرررة كرررل  فررري هرررهل الدراسرررة البا  دددة وقرررد اسرررتعانت

 ا وأله مالحظات المتدربين أوال بنولا وتعديل البرنامج وفقا لهلج.يوم تدريبي

بالتيررررار نمررررو ج لتصررررميم البرنررررامج الترررردريبي األكثررررر  رررريوعا واسررررتخداما  البا  ددددةوقررررد قامررررت 

وأكثرررر النمرررا ج مرونرررة وهرررو نمرررو ج كمرررب البسررري  ا وهرررو النمرررو ج األكثرررر مال مرررة لتررردريب 

 المعلمين على الم ارات التدريسية لعدع لصااص يتسم ب ا ستت   في التالي.



 
 

 نم    كم  البسيأل -

 عرررددا هي صرررمم وفقرررم البرنرررامج التررردريبيا لاصرررة أن هنرررا رأت الباحثرررة أن توضررر  النمرررو ج الررر

م نيررررة  تدريبيررررة برررررامج  عررررداد تسررررتخدم فرررري الترررري الترررردريبي بالتصررررميم الخاصررررة النمررررا ج مررررن

 وفررره التدريبيرررة البررررامج  عرررداد ل رررمان المنظمرررة اإلجررررا ات مرررن مجموعرررة تورررمل للمعلمرررينا

ن نمررررا ج وتصرررراميم تعليميررررة والتربويررررأهميررررة مرحلررررة تصررررميم البرنررررامج الترررردريبي  فلقررررد أوجررررد 

وتختلررررة هررررهل النمررررا ج فرررري  ررررمول ا أو فرررري مرررردل تحقيق ررررا ل هرررردادا "للبرررررامج التدريبيررررةا 

ا ومن ررا نمررو ج جيرررال  الررهي يعتمررد علررى تقيرريم العمررل ن ايررة كررل ومرونت ررا فرري توييررر بنودهررا

ال  ررررة  البرنررررامج الترررردريبي فقرررر ا ونمررررو ج هرررراميروس الررررهي يعتمررررد علررررى وجررررود مورررركلة عنررررد

المسررررت دفةا وقررررد ال تكررررون المورررركلة فرررري األدا  بمعنررررى أنررررم نمررررو ج يناسررررب النمررررا ج التعليميررررة 

أف ررل مررن الترردريبا ونمررو ج ديررج وكرراري اللررهان يعتمرردان فيررم علررى تقرردير الحاجررات الم نيررةا 

(ا 65-61ا 2006ومرررردل معرررررفت م بالمعلومررررات والخبرررررات بنررررا  علررررى االلتبررررارات" )الرررردليلا

 رررردد  ليررررم هررررها البرنررررامج    أنررررم بالمسررررتول األول تبحررررن الباحثررررة عررررن التطبيرررره وهررررها مررررا ال ي

العملررري للم رررارات ال فقررر  المعرفرررة والمعلومرررةا ومرررن ج رررة ألررررل فرررإن هرررها النمرررو ج يعتبرررر 

النمرررو ج المعتمررررد مررررن قبررررل الرررروزارعا ويصررررمم وفقرررم برررررامج الترررردريب فرررري المراكررررل التدريبيررررة 

 بالمناطه التعليمية بالسلطنة. 

لجميررررر  العناصرررررر النمرررررا ج التررررري تتميررررل بمرونت رررررا و رررررمول ا مرررررن  Kemp ن نمررررو ج كمرررررب 

وقرررد أ رررار  لي رررا سرررالمة  حيرررن يصرررمم وفقرررا لثمررراني لطرررواتالرايسرررية فررري التخطررري  للتررردريبا 

 : ( كاآلتي116ا 2013)

تتمثررررل فرررري التعرررررد علررررى الوايررررات التعليميررررة واألهررررداد العامررررة لكررررل موضررررو  مررررن  -1

 الموضوعات.

 يد لصااص المتعلم وأنماط التعلم المالامة.تعني بتحد -2

تخررررتص بتحديررررد وصررررياغة األهررررداد التعليميررررة صررررياغة سررررلوكية  جراايررررة توررررير  لررررى  -3

 سلو  التعلم المتوق  أن ييديم المتعلم.

 تحديد المحتول والوحدات الالزمة لتحقيه األهداد. -4

م فررري موضرررو   عرررداد أدوات القيررراس القبليرررة التررري تحررردد الخبررررات السرررابقة لررردل المرررتعل -5

 التعلم.

 التيار وتصميم نواطات التعليم والتعلم والوساال التعليمية الالزمة. -6

)اإلمكانررررات الماديررررة: وسرررراال تعليميررررةا  تحديررررد الخرررردمات التعليميررررة المسرررراندع وطبيعت ررررا -7

 .ميلانيةا أثال..(



 
 

 وباقي عناصر الموقة التعليمي.  اتحديد أساليب تقويم تعلم ال  ة المست دفة -8

 ل كم  نم    خصا ص -

 (:2010كما أوردها األل ر)

 هنررررا  يكررررون أن دون المنطقرررري والتسلسررررل التترررراب  أسرررراس علررررى نمو جررررم كمررررب بنرررري -أ

 . تعديل ا أو العناصر بعض لحهد مرونة يعطيم مما,  للنمو ج ثابت ترتيب

 . والمعوقات واألهداد المتعلمين حاجات تحديد على النمو ج ركل - 

 المرررررتعلم حاجرررررات علرررررى تركرررررل, للتررررردريب  ررررراملة لطرررررة تصرررررميم علرررررى أي رررررا ركرررررل -ج

 . والمراجعة الراجعة التوهية  لى باإلضافة, والمعوقات واألولويات واألهداد

 : وهي أساسية عناصر لثالثة  جابات تتوفر أن نمو جم في كمب يراعي -د

 (  األهداد)  ؟ ال رد يتعلمم أن ينبوي الهي ما -1

 الرررتعلم مسرررتويات لتحقيررره مال مرررة األكثرررر التعليميرررة والوسررراال واألسررراليب المصرررادر مرررا -2

 (  التعليمية واألنوطة المصادر)  ؟ المرغوبة

 ؟ بال عررررل حرررردثت قررررد تحقيق ررررا فرررري المرغررررو  الررررتعلم أنرررروا  أن نعرررررد ومتررررى كيررررة -3

 ()التقويم

 

 Kemp( نمو ج كمب 2 كل )

االهداف العامة

خصائص 
المتعلمين

األهداف الخاصة

ميالمحتوى التعلي

القياس القبلي

األنشطة والوسائل
التعليمية

ة الخدمات التعليمي
المساندة

أساليب التقويم



 
 

 ل البرامج التدريبيةل ثال ا

 مفه   البرامج التدريبيةل -1

فرررري أنررررم لطررررة منظمررررة لمجموعررررة مررررن األهررررداد المررررراد تحقيق ررررا البا  ددددةل وتعرفررررم 

لتلبيرررررة  افررررري فتررررررع زمنيرررررة محرررررددع وفررررري مكررررران معرررررينمعلمرررررات التربيرررررة اإلسرررررالمية 

 سا  م ارات طرع األس لة الص ية .هي اكالتي  االتدريبية ناحتياجات 

 أ مية البرامج التدريبيةل -2

ميسسرررةا  ةفررري أيررر وزيرررادع ك رررا ع العررراملين االتدريبيرررةة البررررامج يرررفاعل برررين عالقرررة توجرررد

فرري تصررميم اا ومررن هنررا اكتسرربت البرررامج التدريبيررة أهميررة لاصررةا وبرردأت العنايررة ب ررا 

 وتقييم ا.وض  أسس لبناا اا و

 أن ا  البرامج التدريبيةل -3

 ( أنم يمكن تصنية برامج تدريب المعلمين  لى:28-26ا 2010 كر الوكيلي)          

الميهلرررون لم نرررة التعلررريم مرررن  لريجررري  الملعمرررونبررررامج تجديديرررة: يلتحررره ب رررا   -1

الكليرررة والجامعرررة ب ررردد تطررروير وتحسررررين أداا رررما ولاصرررة أن رررا مرررن الم ررررن 

والمعلرررم بحاجرررة لمواكبرررة هرررهل  التطرررورات التررري حررردثت فررري المرررادع  .المتجرررددع

 العلمية وأساليب وطرق التدريس والوساال التعليمية.

يرررة: يلتحررره ب رررا المعلمرررون الرررهين يلاولرررون م نرررة التعلررريم بقليرررل مرررن بررررامج تنهيل -2

تنقصرررر م بعررررض الخبرررررات الم نيررررة والعلميررررةا مثررررل تنهيررررل الررررهين اإلعررررداد و

معلمرررررري الرررررردبلوم لسررررررنتين  ضررررررافيتين للحصررررررول علررررررى بكررررررالوريوس فرررررري 

 التخصصا ورف  مستواهم األكاديمي والم ني.

ر ررررحون لو ررررااة جديرررردعا برررررامج توجي يررررة: يلتحرررره ب ررررا المعلمررررون الررررهين ي -3

 للتعرد على طبيعة العمل الجديد ولصااصم وم امما مثل:

 برامج تدريب المو  ين الجدد )كبرامج تدريب المعلمين الجدد( .  -

وبررررامج رفررر  االدا  الم نررري )كبررررامج المعلمرررين األواارررل الجررردد أو الموررررد التربررروي   -

 الجديد(

والم رررررارات التررررري قرررررد نسررررريت كبررررررامج بررررررامج تررررردريب تنوررررريطية: لتنميرررررة المعرررررارد  -

ي يعرررانون مرررن معلمرررين فررري بعرررض الم رررارات الترررالتررردريب للموررررفين وااللصررراايين وال

 .قصور في ا



 
 

برررررامج ترررردريب تبادليررررة: كالرررردورات القصرررريرع أو الطويلررررة الترررري يرسررررل في ررررا المعلررررم أو  -

ض ياالدارع ودبلرررروم اإل ررررراد وقررررد اسررررتعمو ررررة الرررروزارع للدراسررررة )كبرررررامج دبلرررروم 

  ا اآلن بالماجستير د اإلدارع والماجستير في المناهج وطرق التدريس(عن

ترردريس مررادع ألرررلا )كمررا حرردل معلمرري مررادع معينررة لرامج  عررادع الترردريب: لترردريب برر -

الم رررارات م رررارات تقنيرررة المعلومرررات و حرررين دربرررواية معلمررري التربيرررة اإلسرررالمل بالنسررربة

 الحياتية(

أو  اض الموررررراري  التربويرررررة الجديررررردعبررررررامج تررررردريب نوعيرررررة: للتررررردريب علرررررى بعررررر -

برنرررامج التررردريب و االنظريرررات التربويرررةا )مثرررل بررررامج التررردريب علرررى المرررن ج التكررراملي

يرررل موررررو  التنميرررة المعرفيرررة والتحلو لمعلمرررات المجرررال األولا العربيرررة ال صرررحى علرررى

 وغيرها من المواري  التربوية( . الكترونياإلحصاايا ومواري  المحتول اإل

 ب قبل االلتحاق بالعمل:التدري -

وتررررنهيل م  اوي ررردد  لرررى  عرررداد األفرررراد علميرررا  وعمليررررا  وسرررلوكيا  علرررى نحرررو سرررليم

ويطلرره علررى هررها  .للقيررام باألعمررال الترري سررود توكررل  لرري م عنررد التحرراق م بو رراا  م

 والتعري ي.أ اوالتوجي يأ اب اإلعداديالنو  تسميات عديدع كالتدري

 أثنا  الخدمة : في التدريب أثنا  العمل أو  -

( بننرررم تلرررج البررررامج الدوريرررة المنتظمرررة التررري تكرررون  217ا 2005يعرفرررم بركرررات )

علررررى  رررركل دورات وور  عمررررل ين ررررم  لي ررررا المعلررررم بتخطرررري  مسرررربها ويورررررد 

علي ررررا مجموعررررة مررررن المورررررفين التربررررويين والمختصررررين فرررري مجرررراالت تربويررررة 

مرررين بصرررورع مسرررتمرع مرررا رفررر  مسرررتول أدا  المعل فررريممرررا يسررر م  وتعليميرررة مختل رررةا

 م نة التدريس.بن حقيداموا مل

وهرررو التررردريب الرررهي يقررردم للعررراملين الموجرررودين بال عرررل علرررى رأس عمل رررما ويعتبرررر 

مرررة ألسررربا  عديررردع والتررردريب أثنرررا  العمرررل أمررررا  ضرررروريا  لجميررر  ال  رررات فررري المنظ

من ررررا تجرررردد الو ررررااةا و  جرررررا ات وطرررررق العمررررل باسررررتمرارا واسررررتخدام تقنيررررات 

بمررررا يطررررأ مررررن  باسرررتمراروال بررررد مرررن  حاطررررة ال ررررد وتلويرررردل  حديثرررة ومطرررورع ا

توييررررات فررري مجرررال عملرررما وألهميرررة هرررها النرررو  مرررن التررردريب سررري رد ل رررا محرررور 

 بحن .

 ل لمعل  التربية اإلسالمية بصفة خا ة بللمعل  أثعاء البدمةفي ل أ مية التدري  رابعا

  رررت فكرررع ترردريب المعلمررين أثنررا  الخدمررة مرر  ازدهررار الم رراهيم الجديرردع السررتمرارية التعلررريم 

(ا 105ا 2006والترررردريب طرررروال فترررررع العمررررل لليررررادع التنهيررررل ومواكبررررة المسررررتجدات )عبيرررردا



 
 

االرتقررررا  بررررم نحررررو أن  تطررررور أي نظررررام تعليمرررري و ا(366ا 2012) عيسررررىولاصررررة كمررررا يررررهكر 

وجرررودع أداارررما و  دراكرررم لم امرررم  بالدرجرررة األولرررى علرررى ك رررا ع المعلرررمتحقيررره أهدافرررما يتوقرررة 

ترررلداد ا لرررها م اليررروم فررري مختلرررة مجررراالت الحيررراعأدوارل فررري  رررل التويررررات التررري يوررر دها عرررالو

 بعد الخدمة وفي أثناا ا.أهمية التدريب 

نيرررم ا ومررا تعاالمعلمررين فرري الكليررات والجامعرراتبرررامج  عرررداد  كررهلج مررا أ  رتررم الدراسررات عررن

معظم ررررا علررررى الجوانررررب النظريررررةا   ررررر هررررها يررررل ركبتالقصررررور فرررري الجانررررب التطبيقرررريا  مررررن

 االتقصررررير عنررررد الرررربعض فرررري أداا ررررم لعمل ررررم بالمرررردارسا لاصررررة فرررري الم ررررارات التدريسررررية

 ل كررررومرررن  لرررج مرررا وضرررعة اتقررران م لبع ررر اا وفررري ترررو ي  م للتقانرررات والوسررراال التعليميرررةا 

أن هررررها االن صررررال يرجرررر   لررررى اإلعررررداد قبرررررل  : "(21ا 2007الم رررررج والمطيررررري وحمررررادع )

الخدمرررة تتررروالل كليرررات التربيرررة ومعاهرررد المعلمرررينا بينمرررا اإلعرررداد والتررردريب أثنرررا  الخدمرررة تتررروالل 

 دارات ووحرررردات الترررردريب والتنهيررررل فرررري وزارع التربيررررةا ويرررريدي هررررها  لررررى عرررردم وجررررود أي 

ن هررراتين الج ترررين )أي الكليرررات والمعاهرررد بررري اأو تبرررادل للخبررررات اأو تعررراون اأو ات ررراق اتنسررريه

 ."من ج ة والوزارع من ج ة ألرل(

محيطرررا أن  عرررداد المعلرررم قبرررل الخدمرررة ال يمكرررن أن ينرررتج معلمرررا كرررامالا  القرررول هنرررا وباإلمكررران 

ا والترررردريب المسررررتمر يسررررتطي  أن األدوارقررررادرا علررررى القيررررام بكررررل ةا الم ررررارات المطلوبرررر كررررلب

 لها تنتي أهمية التدريب في أثنا  الخدمة.ا لالمعلم وتطويرن من أدا  هم في التحسيايس

  ليرررم للصرررتنرررهكر من رررا مرررا  ااست اضرررت الدراسرررات التربويرررة واألبحرررال فررري هرررها المجرررال وقرررد

أثنرررررا  الخدمرررررة يررررريدي  لرررررى تلويرررررد فررررري  لرررررى أن التررررردريب   (235ا  2005) دراسرررررة بركرررررات

لتخطررري  والتن يررره والتقرررويم الجيرررد المعلمرررين باسرررتراتيجيات وم رررارات تدريسرررية تسررراعدهم علرررى ا

وال عرررال عنرررد ممارسرررة التررردريس فررري غرفرررة الصرررةا وتليرررد مرررن رغبرررت م فررري العمرررلا وتعمرررل 

أثنرررا  الخدمرررة يمكرررن  فررري علرررى توييرررر سرررلوك م الم نررري نحرررو األف رررلا  ضرررافة  لرررى أن التررردريب

م نررري المعلمرررين مرررن االطرررال  علرررى كرررل مرررا هرررو جديرررد فررري مجرررال أدا  الم نرررةا وزيرررادع نمررروهم ال

 وتنمية ك ا ات م.

أثنرررا  الخدمرررة يسرررد ال جررروع برررين اإلعرررداد قبرررل الخدمرررة فررري فررري التررردريب ن برررن نسدددتعتج مددد   لدددكل

ومتطلبرررات العمليرررة التربويرررة اليوميرررة مرررن ج رررة ألررررلا علرررى  االكليرررات والجامعرررات مرررن ج رررة

الرررررغم مررررن بعررررض المحرررراوالت لتطرررروير برررررامج  عررررداد المعلمررررين مررررن قبررررل بعررررض الجامعررررات 

فررري دراسرررت ا لتقرررويم بررررامج  عرررداد المعلرررم بكليرررة  (9ا 2009الوررررعي) أ رررارت وقرررد والكليررراتا

هرررها " : لرررى أن تمررراد االكررراديميالتربيرررة فررري جامعرررة السرررلطان قرررابوس وفررره متطلبرررات معرررايير االع



 
 

مرررا سرررعت  ليرررم جامعرررة السرررلطان قرررابوس مرررن لرررالل دمرررج برامج رررا مررر  بررررامج االعتمررراد الدوليرررة 

علرررى تقرررويم برامج رررا وأقسرررام ا    حرصرررت ا نرررامج  عرررداد المعلرررم بكليرررة التربيرررةومرررن ضرررمنم بر

 لتالفي ا. األكاديميةا سعي ا نحو التعرد على نقاط القوع لتعليلهاا وتحديد نقاط ال عة

يعررراني مرررن هررررها القصرررور وال رررعة فرررري  اكويررررل مرررن المعلمررررين امعلرررم التربيرررة اإلسررررالميةو  

ا 2012دراسررررة عيسررررى )ك ا وقررررد أ ررررار  لررررى  لررررج بعررررض الدراسررررات برررررامج  عرررردادل وتدريبررررم

فررري مسرررتول أدا  معلمررري التربيرررة اإلسرررالمية بوررركل عرررام  نترررااج هرررها التررردني ت( التررري عرررل393

وبخاصررررة فرررري الجانررررب التربرررروي الم نرررري  اقصررررور برررررامج  عرررردادهم  لررررى عرررردع عوامررررل من ررررا:

المتصرررل بتعلررريم التربيرررة اإلسرررالمية وتعلم ررراا وقلرررة الررردورات التدريبيرررة فررري ضرررو  احتياجرررات م 

 التدريبية.

أثنرررا  الخدمرررة لمعلرررم التربيرررة اإلسرررالمية نظررررا لررردورل فررري  فررري أهميرررة التررردر  مرررن  لرررج ظ رررريو

عامرررل معرررم عقيررردع وسرررلوكاا فلرررم يعرررد معلرررم التربيرررة اإلسرررالمية  عرررداد ال ررررد المسرررلم الصرررال  والت

برررل أصرررب  معلرررم مرررادع بمرررا تحويرررم هرررهل المرررادع مرررن  -كمرررا كررران يطلررره عليرررم -معلمرررا للررردين فقررر  

ا جررد ا عنررد أدااررم لرسررالتم التربويررةيقرر  عليررم عررب  كبيررر  ووجدانيررةا  م اريررةأهررداد معرفيررة  و

هرررو القررردوع ل رررما ومرررا يواج رررم هرررها    ا بتطبيررره مرررا يعلمرررم لطالبرررم ااآللررررين هرررو مطالرررب قبرررلو

العصرررر مرررن  رررواهر غريبرررة بحاجرررة  لرررى معلرررم وا  بكي يرررة التصررردي ل ررراا وهرررها كلرررم يتطلرررب 

 عرررررداد معلرررررم التربيرررررة اإلسرررررالمية  عررررردادا أكاديميرررررا وم نيررررراا وتسرررررليحم بالك ايرررررات والم رررررارات 

 الالزمة لهلج.

الوحيررردع لتحقيررره مرررن ج هللا وسرررنة رسرررولما ف ررري ت رررتم بتنوررر ة  لتربيرررة اإلسرررالمية هررري الوسررريلةاو

ال رررررد المسررررلم وتكوينررررم  نسرررران ا متكررررامال مررررن مختلررررة جوانبررررم الجسررررمية والعقليررررة والروحيررررة 

 ب ا اإلسالم.   واأللالقية في ضو  المبادئ والقيم واالتجاهات التي جا

ألولرررى باإلصرررالع والتررردريبا تسرررتمد أهرررداف ا مرررن القرررر ن والسرررنة  لرررها كررران معلم رررا هرررو ا ن رررا 

ومرررن األمرررور المتعرررارد علي رررا أن  عرررداد معلرررم التربيرررة اإلسرررالمية م نيرررا ال يقرررل عرررن  عررردادل 

أكاديميررراا و لرررج نظررررا ألهميرررة الررردور الرررهي يقررروم برررم فررري العمليرررة التعليميرررةا ومرررا يتطلبرررم هرررها 

لبرررةا واطالعرررم الررردور مرررن  لمامرررم برررالطرق واألسررراليب الحديثرررة فررري التررردريس والتعامرررل مررر  الط

 وكل مستحدثات ا اليوميةا والمستجدات التربوية المتويرع يوميا. اعلى التكنولوجيا الحديثة

أثنرررا  الخدمرررة ودورهرررا ال اعرررل فررري تنميرررة فررري ( أهميرررة بررررامج التررردريب 1995) يرررهكر الورررافريو

معرررارد معلرررم التربيرررة اإلسرررالمية وك اياترررم سرررروا  النظريرررة من رررا أو األداايرررةا حيرررن أصرررربحت 



 
 

أثنرررا  فررري الحديثرررة فررري التربيرررة اإلسرررالمية تنرررادي ب ررررورع التنميرررة الم نيرررة للمعلمرررين  االتجاهرررات

 جوانب النظرية والمعرفية فق .الخدمة من لالل الك ايات األدااية بدال من التركيل على ال

  عررررداد دعررررداد المعلررررم يجررررب أن يكررررون عمليررررة مسررررتمرع ومتصررررلة تبرررردأ عنررررن  فررررإ مررررن  لررررج و

 ثم تستمر بعد التخرج والدلول  لى الم نة. االتدريس م نةالمعلمين قبل الدلول  لى 

  هدددة مددد   ددد  البدددرامج التدريبيدددة بسدددل عة ىمددداا )االصدددع بات  الم ددداكل التدددي ت ل خامسدددا

 (لالبا  ة نظر

ال يرررلال التررردريب فررري السرررلطنة يعررراني الكثيرررر مرررن جوانرررب القصرررورا علرررى الررررغم مرررن محاولرررة 

والصرررااي  الررروزارع تررردار  بع ررر ا لاصرررة بالو رررااة والمسرررميات الجديرررد كإلصرررااي التررردريب

و نورررا  المركرررل التخصصررري للتررردريب الم نررري للمعلمرررين فررري العرررالم  اتقيررريم بررررامج  نمرررا  م نررري

ما بنرررا  علرررى توجي رررات جاللرررة السرررلطان بمراجعرررة النظرررام التعليمررريا ليكرررون هرررها 2014الحرررالي 

المركرررل مرجعيرررة تدريبيرررة م نيرررة متخصصرررة ت ررردد  لرررى الن ررروت بالتنميرررة الم نيرررة فررري المجرررال 

وررري علرررى اسرررتحيا  لتحقيررره المتطلبرررات العالميرررة تمهرررهل المحررراوالت ولكن رررا ال ترررلال  التعليمررريا

نطقت رررا واحتكاك رررا بمركرررل التررردريب بم لبورررريةا فمرررن لرررالل تجرررار  الباحثرررةلتنميرررة المررروارد ا

هنرررا  بعرررض الصرررعوبات والموررراكل التررري تعتررررت البررررامج الزال  نرررم فإ المررردربينبو االتعليميرررة

 التدريبية:

 ات رررا التررري تعررراد العرررام ف ررري امررردعا ال ترررلال البررررامج التدريبيرررة مصرررممة وفقرررا لقوالرررب ج  -

 .سة لالحتياجات التدريبية الجديدعتلو اآللرا ودون درا

 .من المتدربين التي تستوعب أعدادا كبيرعتدريبية القاعات القلة   -

بررررالعروت ضرررعة لبرررررع بعررررض المرررردربين بإعرررداد أوراق العمررررل للترررردريب واالكت ررررا    -

ممرررررا أدل هرررررها  أو بنسرررررلو  تررررردريبي واحرررررد وهرررررو المحاضررررررعا الحاسررررروبية الجررررراهلعا

ا ف ررري مج التدريبيرررةلعرررلود الكثيرررر مرررن المعلمرررين ولاصرررة الرررهكور عرررن ح رررور البررررا

كررران البرنرررامج مخصرررص  2013/2014برنرررامج اثررررا  الجانرررب العلمررري للمعلمرررين للعرررام 

 .فق    كور معلمين لمسةمعلما ومعلمةا ح ر  ربعينأل

لررره ا وغالبرررا مرررا يرررتم أعلرررى الجانرررب النظرررري دون التطبيقررري هرررهل البررررامجفررري العتمررراد ا -

  نترنت .الورقة التدريبية جاهلع من اإل

ب رررم لتقرررديم أوراق العمرررل لاصرررة فررري  اسرررتعينمعظرررم مرررن  ا أنوممرررا يجررردر اإل رررارع  ليرررم -

ي(ا ومرررن مرررن مرررو  ي ديررروان الررربالط السرررلطاني )محاضرررر دينررر ا كرررانواالمجرررال التثقي ررري



 
 

دل علرررى عررردم تنهيرررل مررردربين بالقسرررم للتعامرررل يرررا ممرررا مراكرررل التنميرررة البوررررية الخاصرررة

 .م  مثل ههل المواضي 

قلرررة الحررروافل التدريبيرررة للمررردربين والمعلمرررين علرررى حرررد سررروا ا    يبلررره العاارررد المرررادي   -

علمررررا أنررررم مررررن يررررتم  ا  لاير فقرررر 20يجررررة تقديمررررم لورقررررة عمررررل الررررهي يقرررردم للمرررردر  نت

 باإلضرررافة  لرررى اسرررتقدام م للتررردريب مرررن لرررارج مرررو  ي المديريرررة يعطرررون مبررراله أكثررررا

قلررررة  رررر ادات الترررردر  أو  فررررادع الح ررررور الترررري باإلمكرررران أن تقرررردم للمعلمررررينا وت يرررردهم  

بالكرررراد بعررررض األقسررررام الترررري يحررررر  مورررررفوها علررررى  افرررري السررررلم والترررردرج الررررو ي ي

التربيرررة اإلسرررالمية  توليسرررتررردر  تقرررديم  ررر ادات تورررجيعية لح رررور الرررور  وبررررامج ال

 .ن ام

كرررهلج مرررا الحظترررم الباحثرررة أن مركرررل التررردريب الررررايس برررالوزارع هرررو أي رررا المسررريول   -

عرررن هرررهل النمطيرررة التررري اسرررتولت علرررى بررررامج تررردريب المعلمرررين بالسرررلطنةا ف ررري ترررلود 

مراكرررل التررردريب برررنوراق العمرررل الجررراهلع مرررن المركرررل الررررايس دون اعتبرررار الحتياجرررات 

يررررتم اجبررررار المرررردربين علررررى التيررررار ف ررررات ل منطقررررة تعليميررررة دون األلرررررلا بررررل كرررر

 مست دفة عووااية لمجرد تحقيه هدد اإلنما  الم ني المكتو  من قبل الوزارع .

أثعددددداء البدمدددددة بتعليميدددددة فدددددي  ان  تددددددري  معلمدددددي  معلمدددددات التربيدددددة اإلسدددددالمية سا سدددددال

 محافظة ظفارل

بجررررودع التعلرررريم ومخرجاتررررما سررررعت سررررلطنة عمرررران  لررررى  نظرررررا الهتمررررام كثيررررر مررررن دول العررررالم

 صررررالع العمليررررة التعليميررررة والرقرررري بمسررررتواها ومعالجررررة عيوب رررراا بدايررررة مررررن تطرررروير المبرررراني 

ومسرررتللمات ا الماديرررة  لرررى االهتمرررام برررالكوادر البورررريةا ومرررا تحويرررم مرررن  ليرررات  صرررالحية كي يرررة 

ل التعليميرررةا والبي رررة الدراسررريةا ولمرررا متمثلرررة فررري المنررراهج الدراسررريةا وطررررق التررردريسا والوسررراا

كرران المعلررم أحررد األركرران القويررة فرري أي نظررام تعليمرري فقررد اسررتوجب التوجررم مبا رررع  ليررما عررن 

ومواكبرررة  اطريررره اسرررتحدال وتطررروير بررررامج  عررردادل لتمكينرررم مرررن مواج رررة التحرررديات المعاصررررع

 ( .3ا 2009التويير السري  في العلوم والمعارد )الورعيا

رفررر  ك رررا ع  ا تسرررعى لتحقيررره  لرررجا والعمرررل علرررىممثلرررة عرررن الررروزارع اة محافظرررة   رررارتعليميرررو

معلمي رررررا الم نيرررررةا و لرررررج بتنظررررريم وتن يررررره بررررررامج تدريبيرررررة فررررري  رررررتى المجررررراالت ولمختلرررررة 

مركرررل  برنررامج اإلنمرررا  الم نرري لقسرررم التربيررة اإلسرررالمية فرريعلرررى  االطررال التخصصرراتا وبعرررد 

 2013/2014 -2012/2013 -2011/2012دراسرررررررية الالتررررررردر  بتعليميرررررررة   رررررررار ل عررررررروام 

 :المعطيات اآلتي وجدت الباحثة



 
 

اقتصررررر ترررردريب معلمررررات التربيررررة اإلسررررالمية علررررى  2011/2012فرررري العررررام الدراسرررري  -1

برنرررامج تررردريب المعلمرررين الجرررددا والرررهي ت رررمن أسررربوعا تررردريبيا فررري أحكرررام التجويررردا 

وأسررربوعا  لرررر فررري تقرررديم أوراق عمرررل فررري مراعررراع ال رررروق ال رديرررةا وطررررق التررردريس 

نررررراهج التربيرررررة اإلسرررررالميةا الحديثرررررةا وطررررررق اإلبررررردا  التدريسررررريا والتعررررررد علرررررى م

والليررررارات المدرسررررية لح ررررور حصررررة تطبيقيررررةا مرررر  عرررررت ورقررررة عمررررل سررررنوية 

لمعلمرررات الصرررة العا رررر فررري من جيرررة تحليرررل الرررنص لوحررردع ال كرررر اإلسرررالمي فررري كترررا  

 الصة العا ر .

حرررررردل توييررررررر فرررررري مسررررررميات البرررررررامج  2013/2014 -2012/2013فرررررري العررررررامين  -2

دال و ي ررررة ألصررررااي ترررردريبا وقرررردمت لمعلمرررري التدريبيررررةا قررررد يعررررلل  لررررج السررررتح

ا تررررم  عررررادع 2012/2013( برررررامج تدريبيرررة فرررري العررررام الدراسررري 4التربيرررة اإلسررررالمية )

 أي اا وهي: 2013/2014تطبيق ا للعام الحالي 

 برنامج تدريب المعلمين الجدد على تالوع القر ن أحكاما وتطبيقا. -

ية ومتطلبررررات التطرررروير التربرررروي"ا برنررررامج ترررردريبي بعنرررروان " معلررررم التربيررررة اإلسررررالم -

والرررهي هررردد  لرررى رفررر  الك رررا ع الم نيرررة لمعلرررم التربيرررة اإلسرررالمية فررري مجرررالي التررردريسا 

والتقررررويما ومواكبررررة متطلبرررررات التطرررروير التربرررررويا وا ررررتمل علرررررى أوراق عمررررل فررررري 

تنورررري  الررررتعلم الصرررر يا وتو يررررة حررررل المورررركالت فرررري التربيررررة اإلسررررالميةا وتطبيرررره 

فررري غرفرررة الصرررةا والتررردريس باسرررتخدام القبعرررات السرررتا والتررردريس  الرررهكا  المتعرررددع

باسرررتخدام الخارطرررة الههنيرررةا وصرررياغة أسررر لة القررردرات العليرررا فررري التربيرررة اإلسرررالميةا 

وبنررررا  الورقررررة االمتحانيررررة وتحليل رررراا وأدوات التقررررويم الصرررر ي ال عررررالا و رررررع وثررررااه 

 التقويم.

لمعلمررري التربيرررة اإلسرررالمية" ا رررتمل  برنرررامج تررردريبي بعنررروان " ثررررا  الجانرررب العلمررري -

علررررى أوراق عمررررل فررررري بعررررض أحكرررررام التجويررررد كررررالوقة واالبتررررردا ا وأحكررررام الررررررا  

السرراكنةا ثررم التربيررة الوجدانيررة وأثرهررا علررى التحصرريل الدراسرريا ثررم م ررارات االتصررال 

والتواصرررلا ثرررم ق رررايا معاصررررع فررري التربيرررة اإلسرررالميةا ووق رررات تربويرررة مررر  السررريرع 

والتعامرررررل مررررر  الق رررررايا ال ق يرررررة فررررري المنررررراهج الدراسررررريةا والقررررريم التربويرررررة النبويرررررةا 

 وم امين اا والتعرية بمن ج الحادي عور الجديد.

برنرررامج ترررردريبي بعنرررروان "رفررر  الك ررررا ع العلميررررة والم نيرررة لمعلمرررري التربيررررة اإلسررررالمية  -

ريس األواارررل" هررردد  لررررى رفررر  الك رررا ع الم نيررررة والعلميرررة للمعلمرررين األوااررررل فررري التررررد

والتقررررويما كمررررا قرررردمت أوراق عمررررل فرررري اإلعجرررراز العلمرررري فرررري القررررر ن والسررررنةا وفرررري 



 
 

أحكرررام األسررررع فررري اإلسرررالما ثرررم  ضرررا ات تربويرررة مرررن السررريرع النبويرررةا وبنرررا  الورقرررة 

 االمتحانية وتحليل اا وأدوار المعلم وممارساتما والبوابة التعليمية. 

ريبي متكامرررل عرررن م رررارات طررررع األسررر لة أنرررم لرررم يقررردم برنرررامج ترررد للبا  دددةومرررن  لرررج تبرررين 

(ا واكت رررى القسرررم بتقرررديم ورقرررة عمرررل لةا توجيرررم األسررر لةا تلقررري االجابرررةالصررر ية )صرررياغة األسررر 

لمررردع سررراعتين فرررري صرررياغة أسررر لة القرررردرات العليرررا فرررري التربيرررة اإلسرررالميةا وهررررها غيرررر كرررراِد 

قررررص واضرررر  فرررري إلكسررررا  المعلررررم الم ررررارع المطلوبررررةا ومررررن هنررررا ترررررل الباحثررررة أنررررم يوجررررد ن

البرررامج التدريبيررة المعرردع مررن المديريررة العامررة للتربيررة والتعلرريم بمحافظررة   ررار لمعلمرري التربيررة 

اإلسرررالمية فررري مجرررال طررررق التررردريس والم رررارات التدريسرررية بوررركل عررراما وبررراأللص م رررارات 

 طرع األس لة الص ية.

 األسئلة الصفيةل

ألنرررم همرررلع وصرررل برررين المرررتعلم وموضرررو   السررريال لرررم دور أساسررري فررري عمليرررة الرررتعلم والتعلررريم 

الرررتعلما هرررو الحرررافل الرررهي يثيرررر الرغبرررة والحماسرررة فررري ن رررس المرررتعلم. لرررهلج نتسرررا ل مرررا معنرررى 

 وما أنواعم ؟.. وماهي  روط السيال الجيد ؟ السيال؟ وماهي مكانتم في القر ن والسنة ؟

 أ   ل مفه   الس ال ل

ال ا  عررن كررهاا وبكررهَا الَ سررياال ا وتَسرر  االوسرري المعجررم كمررا ورد فرري  َسررنَلَم   السرريال فرري اللوررة :   

ومسرررنَلة : اسرررتخبرل عنرررم: وفررري التنليرررل العليرررل: ) يَرررا أَي َ رررا الَّرررِهيَن  َمن ررروا الَ تَْسرررنَل وا َعرررْن أَْ ررريَاَ   ِْن 

رررْم تَس رررْيك ْم ( )معررراجم .(59)ال رقررران: ا وفيرررم أي رررا : ) فَاْسرررنَْل بِرررِم َلبِيررررا  ((101)المااررردع: ت ْبررردَ لَك 

 (2013اللوة العربيةا

 أما اصطالحا فلقد ورد بعدع تعري ات :

  بإجابرررة ( : كرررل عبرررارع تنطررروي علرررى مطالبرررة الطرررال136ا 2002ورد عنرررد )صرررال ا -1

وعرفرررم كرررهلج بننرررم: كرررل مثيرررر معرررين يتطلرررب اسرررتجابة  .تررررتب  ب ررردد تعليمررري محررردد

 .قرررد تكرررون منطوقرررةا وقرررد تكرررون مكتوبرررةواللورررة   باللورررةا وبالحركرررةا أوب مرررا معرررامعينرررة 

 وتعرية ثالن : عبارات تبدأ ب عل أمر سلوكي  جرااي أو أداع است  ام.

طلرررب يوج رررم  رررخص أو أ رررخا ا أو طررررد  ( :177ا 2010وعنرررد )الخوالررردع وعيررردا -2

أو أطرررررادا  لررررى غيرررررهم ليسررررتجيبوا لررررم باللسرررران غالبررررا أو الكتابررررة حينررررا . وقررررد يكررررون 

 قة الص ي أو لاللم أو في ن ايتم .السيال في بداية المو



 
 

( : مجموعررررة مررررن الكلمررررات الترررري توجررررم  لررررى  ررررخص مررررا 293ا2008وعنررررد ) ررررحاتةا -3

ل فكررررل في رررا ويسرررتجيب ل رررا. كمرررا يعررررد بننرررم مثيرررر بحيرررن ي  رررم المقصرررود ب رررا وي عِمررر

يسرررتدعي رد فعرررل أو اسرررتجابة. ويتطلرررب مرررن المرررتعلم قررردرا مرررن الت كيررررا وفحرررص المرررادع 

بررررين يديررررما ثررررم اسررررترجا  المعلومررررات المخلنررررة فرررري  اكرتررررم بطريقررررة التعليميررررة الترررري 

 تساعدل على اإلجابة بوكل صحي .

 (: أي جملة ل ا و ي ة استجوابية أو است  امية.Cotton,2001وعند كوتن ) -4

جملرررة اسرررت  امية أو طلبيرررة يطرح رررا معلرررم التربيرررة اإلسرررالمية علرررى  : البا  دددةوتعرفرررم  -5

مجموعررة مررن الطلبررةا ب رردد معرفررة معلومررة جديرردع أو سررابقة أو مرردل ف م ررم للمعلومررة 

 الحالية. 

 لل م انة الس ال في التربية اإلسالميةثانيا

قررررة وتمثررررل أساسررررا لكررررل طري ن م ررررارع طرررررع األسرررر لة الصرررر ية مررررن الم ررررارات القديمررررة ا    

والسرررريال طريقرررررة  ا (44ا 2009ويسررررتخدم ا كررررل مررررن يمررررارس التعلرررريم )الكبيسرررريا اترررردريس

 .(168ا 1991تربوية من طرق التعلم في اإلسالم )صال ا

 كررران فقرررد فررري التربيرررة اإلسرررالميةا مرموقرررة مكانرررة تحترررل األسررر لة أن (2008ويرررهكر  ل حيررردان )

)  جررران ويورررير  لرررى مرررا قالرررم التسرررا لا علرررى معتمرررد ا البوررررية تررراري  فررري تعليمررري موقرررة أول

 علرررى -البورررر أبرررو لرررم تعررررت تعليمررري موقرررة أول منررره السررريال أهميرررة   ررررت لقرررد( "ه ١٤٢٣

مْ  ث رررمَّ  ك لََّ رررا اأْلَْسرررَما َ   دَمَ  َوَعلَّرررمَ : " -والسرررالم الصرررالع أف رررل وعليرررم نبينرررا  اْلَماَلاَِكرررةِ  َعلَرررى َعَرَضررر  

اَل ِ  بِنَْسرررَما ِ  أَْنبِ  رررونِي فَقَرررالَ  ررري  ْنرررت مْ   ِنْ  َهَٰ رررْبَحانَجَ  قَرررال وا( 31) َصررراِدقِينَ  ك   َعلَّْمتَنَرررا َمرررا  ِالَّ  لَنَرررا ِعْلرررمَ  اَل  س 

مْ   دَم   يَرررا قَرررالَ ( 32) اْلَحِكررريم   اْلعَِلررريم   أَْنرررتَ   ِنَّرررجَ  رررا بِنَْسرررَمااِِ ْم  أَْنبِررر ْ    أَق رررلْ  أَلَرررمْ  قَرررالَ  بِنَْسرررَمااِِ مْ  أَْنبَرررنَه مْ  فَلَمَّ

ْنرررت مْ  َوَمرررا ت ْبرررد ونَ  َمرررا َوأَْعلَرررم   َواأْلَْرِت  السَّرررَماَواتِ  َغْيررربَ  أَْعلَرررم    ِن ِررري لَك رررمْ  رررونَ  ك  " ) البقررررع: (33) تَْكت م 

31-33.) 

يررررم درها القررررر ن والسررررنةا ومعلررررم التربيررررة اإلسررررالمية مطالررررب بتوج ن التربيررررة اإلسررررالمية مصرررر

 وية التي دعا  لي ا القر ن والسنة.ههل هي المبادئ التربالطال  إلعمال العقل وال كرا    

رررا بالسررريال النبويرررة والسرررنة ا الكرررريم القرررر ن اهرررتم فقرررد  اا اهتمام   أداع كونرررم وألرجرررال مرررن واضرررح 

 الكرررريم القرررر ن فررري متميرررل طررررع للسررريال أن فنجرررد ا والتررردبر للت كيرررر وسررريلة جعلرررم  لرررى اسرررت  ام

) ل حيررردانا  العليرررل الكترررا   يرررات فررري سررريالم طررررع فررري طريقرررة مرررن يناسررربم مرررا مقرررام ولكرررل

2008). 



 
 

سرررريال وتعررررددت صرررريوم بال اهتمفرررر االتربيررررة ومررررن ج التعلرررريمعلررررى مبررررادئ القررررر ن ا ررررتمل  قرررردول

ا حيررن ورد  كرررل فرري مااررة وسرربعة وعورررين موضررعا ا فرري سررب  وأربعررون بحسررب ال رردد منررم

طررررع ورد و ا(ا وحرررن هللا علرررى السررريال فررري أمرررور الررردين والررردنيا193ا 2009سرررورع ) هنرررديا

 لعدع أسبا  ومن ا : في القر ن الكريماألس لة 

يَْسرررنَل ونََج َعرررِن اْلَخْمرررِر  لتوضررري  بعرررض المعلومرررات و ثرررارع الت كيرررر مثرررل قولرررم تعرررالى :"  -1

َمرررا أَْكبَرررر  ِمرررن نَّْ ِعِ َمرررا َويَْسرررنَل ونََج َمرررا  َا َواْلَمْيِسرررِر ق رررْل فِيِ َمرررا  ِثْرررم  َكبِيرررر  َوَمنَرررافِ   ِللنَّررراِس َو ِثْم   

وَن "  رررْم تَتَ َكَّرررر  وقولرررم ا (219البقررررع:)ي نِ ق ررروَن ق رررِل اْلعَْ رررَو َكرررهَِلَج ي بررري ِن  ّللا   لَك رررم  اآليَررراِت لَعَلَّك 

ررررْم َلْيررررر  َو ِْن ت َخرررراِلط وه ْم  تعررررالى :" فَررررإِْلَوان ك ْم   َويَْسررررنَل ونََج َعررررِن اْليَتَرررراَمى ق ررررْل  ِْصررررالَع  لَّ  

ْصررررِل ِ"  ْ ِسرررردَ ِمررررَن اْلم  " َويَْسررررنَل ونََج َعررررِن  :ا وقولررررم تعررررالى(220البقرررررع :)َوّللاَّ  يَْعلَررررم  اْلم 

رررْرَن"  اْلَمِحررريِض ق رررْل ه رررَو أَ  ل فَررراْعتَِلل واْ النِ َسرررا  فِررري اْلَمِحررريِض َوالَ تَْقَرب ررروه نَّ َحتَّرررَى يَْط  

وع  ِمرررْن أَْمرررِر ربررري" وَ  وقولرررم تعرررالى :" (ا222البقررررع :) وعِ ق رررِل الرررر  يَْسرررنَل ونََج َعرررِن الرررر 

َويَْسررررنَل ونََج َعررررِن اْلِجبَرررراِل فَق ررررْل يَْنِسرررر  َ ا َربِ رررري نَْسرررر  ا"  وقولررررم تعررررالى :"ا ( 85اإلسرررررا :)

 (.105طم:)

"َوَمررررا تِْلررررَج بِيَِمينِررررَج يَررررا كقولررررم تعررررالى : لمناقوررررة والحرررروار واسررررتخدمت األسرررر لة فرررري ا -2

وَسرررى"  ق رررْل أََرأَْيرررت ْم  ِْن أََلرررهَ ّللاَّ  َسرررْمعَك ْم َوأَْبَصررراَرك ْم َوَلرررتََم  ا وقولرررم تعرررالى : "(17طرررم:)م 

د  اآْليَرراِت ث ررمَّ ه ررْم يَْصررِدف وَن"  ِ يَررنْتِيك ْم بِررِم ف اْنظ ررْر َكْيررَة ن َصررِر  ررم  َغْيررر  ّللاَّ
َعلَررىَٰ ق ل رروبِك ْم َمررْن  ِلََٰ

 .(46-45ا 2009)الكبيسيا (46األنعام:)

صرررلى هللا عليرررم  -مرررن اسرررتخدام النبررري  لرررج يت ررر   نة بالسررريال اهتمامرررا  كبيررررا ااهتمرررت السررركمرررا 

 للسيال وكثرع الطرق والموضوعات التي استخدمم في ا:  -وسلم

حريصررا  علررى أن يكررون أصررحابم هررم البرراداون  -صررلى هللا عليررم وسررلم  -كرران النبرري فقررد  -1

مرررا   (169ا 1991الرررتعلم ) صرررال امرررن طررررق ا وكطريقرررة بالسررريال فررري بعرررض األحيررران

ِ َصرررلَّى ّللاَّ   روال مسرررلم بسرررندل َعرررْن أَبِررري ه َرْيرررَرعَ َرِضرررَي ّللاَّ  َعْنرررم  ا قَررراَل : قَررراَل َرس رررول  ّللاَّ

ررررل   َعلَْيررررِم َوَسررررلََّم ألَْصررررَحابِِم : " َسررررل ونِي " قَرررراَل : فََ رررراب وا أَْن يَْسررررنَل ول  ا قَرررراَل : فََجرررراَ  َرج 

ْكبَتَْيرررِم فَقَررراَل يَررر ِ َ رررْي  ا ا فََجلَرررَس ِعْنررردَ ر  َّّ ِ ا َمرررا اإِلْسرررالم  ؟ قَررراَل : " ال ت ْورررِرْ  بِرررا ا َرس ررروَل ّللاَّ

ررروم  َرَمَ ررراَن " قَررراَل : َصررردَْقَت قَررراَل : يَرررا َرس ررروَل  َكررراعَ ا َوتَص  رررالعَ ا َوت رررْيتِي اللَّ َوت ِقررريم  الصَّ

ِ َوَمالاَِكتِررر َّّ ِ ا َمرررا اإِليَمررران  ؟ قَررراَل : " أَْن ت رررْيِمَن بِرررا رررِلِم ا َوت رررْيِمَن ّللاَّ س  ِم ا َوِكتَابِرررِم َوِلقَااِرررِم َور 

رررِم " قَررراَل : َصررردَْقَت . فَرررهََكَر بَررراقَِي اْلَحرررِديِن . ) مكتبرررة الحررردين بِاْلبَْعرررِن ا َوت رررْيِمَن بِاْلقَررردَِر ك ل ِ

 ورد عنررررررد ا (7اع1اكترررررا  اإليمررررران ابرررررا  1/40صرررررحي  مسرررررلم ا 2000الورررررريةا

 لحدين فوااد تربوية من أهم ا:ييله من هها اأنم (ا 2000)ضليمي 



 
 

 ما مورررروعية ترغيرررب المتعلمرررين فررري أن يكونررروا هرررم السررراالينا ليكرررون التعلررريم مبنيرررا  علرررى رغبرررت

الحرروارا ويتعلمرروا منرررم  جرررا  حررروار أمررام المتعلمررين ليتررابعوا  - وليكررون أ ررد  وقعررا  فرري ن وسرر م

فررري  -صرررلى هللا عليرررم وسرررلم -وهرررهل الطريقرررة ربمرررا كانرررت مقصرررودع بررردليل قولرررما أمرررور ديرررن م

 الحدين المتقدم: "هها جبريل أراد أن تعلموا    لم تسنلوا".

ومورررراركة المررررتعلم فرررري تصررررور المعنررررى : ورد فرررري  اارع االهتمررررام وتقريررررب المعرررراني ثرررر -2

الحررردين :" عرررن مجاهرررد قرررال صرررحبت ابرررن عمرررر   لرررى المدينرررة فلرررم أسرررمعم يحررردل عرررن 

َصرررلَّى  -قرررال ك نَّرررا ِعْنرررد َرس رررول ّللاَّ   يثا واحررردا ال حرررد -صرررلى هللا عليرررم وسرررلم -رسرررول هللا

لَرررة ,  -ّللاَّ َعلَْيرررِم َوَسرررلََّم  رررْيِمن َكِمثْرررِل َ رررَجَرع اَل تَْسرررق   لََ رررا أ ْنم   َات يَرررْوم فَقَررراَل :  ِنَّ ِمثْرررل اْلم 

وَن َمررررا ِهررررَي ؟ قَررررال وا : اَل . قَرررراَل : ِهررررَي النَّْخلَررررة , اَل تَْسررررق   لََ ررررا أ نْ  لَررررة , َواَل تَْسررررق   أَتَررررْدر  م 

ررررْيِمنع دَْعرررررَوع " .) فرررررت  البرررراري بوررررررع صرررررحي  ا 2000مكتبرررررة الحرررردين الورررررريةا ِلم 

 (.61اع 4اكتا  العلم ابا  1/145البخاري 

بورررررت االقنررررا ا حيررررن ورد فرررري الحرررردين عررررن أبرررري  واالسررررت  ام والمناقوررررةا الحرررروارا -3

 ن فترررى   رررابا أترررى النبررري صرررلى هللا عليرررم وسرررلم .. فقرررال : يرررا رسرررول هللا    أمامرررم قرررال :

ااررهن لرري باللنررا   فنقبررل القرروم عليررم فلجرررول .. وقررالوا مررم مررم   فقررال : اِدن ررم ا فرردنا منررم 

قريبرررا  ا قرررال : فجلرررس . قرررال أتحب رررم ألمرررج ؟ قرررال : ال وهللا ا جعلنررري هللا فررردا  . قرررال : وال 

ت م . قرررال أفتحبرررم البنترررج ؟ قرررال : ال وهللا يرررا رسرررول هللا   جعلنررري النررراس يحبونرررم ألم رررا

هللا فرررردا  . قررررال : وال النرررراس يحبونررررم لبنررررات م . قررررال أتحب ررررم أللتررررج ؟ قررررال : ال وهللا ا 

جعلنررري هللا فررردا  . قرررال : وال النررراس يحبونرررم أللررروات م . قرررال أتحب رررم لعمترررج ؟ قرررال : ال 

وال النررراس يحبونرررم لعمرررات م . قرررال أتحب رررم لخالترررج ؟ قرررال  وهللا ا جعلنررري هللا فررردا  . قرررال :

: ال وهللا ا جعلنررري هللا فرررردا  . قررررال : وال النرررراس يحبونرررم لخرررراالت م . قررررال : فوضرررر  يرررردل 

عليرررم ا وقرررال : الل رررم   اغ رررر  نبرررم ا وط رررر قلبرررم ا وحصرررن فرجرررم . فلرررم يكرررن بعرررد  لرررج 

وفررري ( 5/257م أحمرررد ألرجرررموسررروعة الحررردين الورررريةا ترررى يلت رررت  لرررى  ررري  . )ال 

: َعرررْن أَبِررري  -صرررلى هللا عليرررم وسررلم -تصررحي  الم ررراهيم الخاط ررة عنرررد المتعلمرررين : كقولررم 

وَن َمررررا  ِ َصررررلَّى ّللاَّ  َعلَْيررررِم َوَسررررلََّم قَرررراَل: "أَتَررررْدر  ه َرْيررررَرعَ َرِضررررَي هللا َعْنررررم ا أَنَّ َرس رررروَل ّللاَّ

ْ ِلرررس  فِينَرررا َمرررْن اَل  " قَرررال وا اْلم  ْ ِلرررس  تِررري اْلم  ْ ِلرررَس ِمرررْن أ مَّ  ِدْرَهرررَم لَرررم  َواَل َمتَررراَ ا فَقَررراَل: " ِنَّ اْلم 

يَررنْتِي يَررْوَم اْلِقيَاَمررِة بَِصرراَلعع َوِصرريَامع َوَزَكرراعع َويَررنْتِي قَررْد َ ررتََم َهررهَا َوقَررهََد َهررهَا َوأََكررَل َمرراَل َهررهَا 

اتِِم َوَهرررهَا ِمرررْن َحَسرررنَاتِِم فَرررإِْن فَنِيَرررْت َوَسررر ََج دََم َهرررهَا َوَضرررَرَ  َهرررهَا فَي ْعَطرررى َهرررهَا ِمرررْن َحَسرررنَ

َحَسررنَات م  قَْبررَل أَْن ي ْقَ ررى َمررا َعلَْيررِم أ ِلررهَ ِمررْن َلَطايَرراه ْم فَط ِرَحررْت َعلَْيررِم ث ررمَّ ط ررِرَع فِرري النَّرراِر". 



 
 

اكترررررا  البرررررر والصرررررلة 4/1997صرررررحي  مسرررررلم ا 2000مكتبرررررة الحررررردين الورررررريةا)

  (59اع 15واآلدا  ابا 

لرغبررة فرري معرفررة المليررد وترغيررب المررتعلما ويقصررد بررم طرررع السرريال بنسررلو   ثررارع ا -4

كمررررا ورد  (.51-48ا 2009)الكبيسرررريا فرررري  ثررررارع وتوررررويه للمررررتعلم بصرررريوة االسررررت  ام

: )  أال أدلكررررم علررررى مررررا يمحررررو هللا بررررم  -صررررلى هللا عليررررم وسررررلم  -قولررررم  فرررري الحرررردين :

الخطايرررا ويرفررر  برررم الررردرجات ؟ قرررالوا : بلرررى يرررا رسرررول هللا قرررال :  سررربا  الوضرررو  علرررى 

الصررررالع فررررهلكم الربرررراط(  المكررررارل وكثرررررع الخطررررا  لررررى المسرررراجد وانتظررررار الصررررالع بعررررد

  (22موسوعة الحدين الوريةا مسلما رقم الحدين )

 ونالرررت األولا القررررن فررري اسرررتعملت قرررد بالسررريال التعلررريم طريقرررة أن (2008و يرررهكر  ل حيررردان )

 القرررن فرري اسررتعمال ا  ررا  ولقررد.  العلررم نصررة بننررم السرريال يصرر ون جعلررت م التقرردير مررن درجررة

 .باستعمال ا العلما  وتواصى الثاني

لرررى امترررداد التررراري  عأهرررم الطررررق التعليميرررة وأكثرهرررا  ررريوعا  مرررن طريقرررة السررريال قرررد كانرررت و

ومرررن أواارررل مرررن معروفرررا  و رررااعا  لررردل الصرررحابة والترررابعينا  هرررها األسرررلو  كررران اإلسرررالمي. و

عنرررم قولرررم: "العلرررم  رَ والرررهي أثِررر -رضررري هللا عنرررم  -برررن أبررري طالرررب   يطبررره هرررها األسرررلو  علررر

لررررما لرررلاانا وم تاحررررم السرررريالا فاسررررنلوا يرررررحمكم هللاا فإنررررم يرررريجر فيررررم أربعررررة: السرررراالا والمع

والمسرررتم ا والمحرررب ل رررم". وكررران هرررها األسرررلو   رررااعا  اسرررتعملم عبرررد هللا برررن عبررراس و رررج  

تالميرررهل عليرررما وكررران يررررل فيرررم أداع تسررراعد علرررى تمييرررل التالميررره ومعرفرررة مسرررتويات م العلميرررةا 

وللصرررررت  .سررررريرينا و برررررراهيم النخعررررريا وعكرمرررررة كمرررررا اسرررررتعملم الحسرررررن البصرررررريا وابرررررن

ا لرررم يرررت  للمتعلمرررين أن يسرررنلول ويسرررنل م يرررنقص علمرررما ويتوقرررة نمرررولا  را هرررم  لرررى أن المعلرررم   

وينت رري ب ررم جميعررا   لررى ركررود فرري الت كيرررا ومررن هنررا اهتمرروا بصررياغة السرريال وحسررن طرحررم 

 وقرروا أن  لج نصة العلم" .

كمررا  كرررهم  ومررن العلمررا  الررهين أكرردوا علررى طريقررة السرريال ودعرروا  لررى رعايت ررا واالهتمررام ب ررا

 رررد د علرررى اسرررتعمال األسررر لةا وتورررجي   الرررهي اعلررري برررن محمرررد المررراوردي :( 2000ضرررليمي )

لرررري الخطيررررب أحمررررد بررررن عو األسرررر لة م رررراتي  العلررررماوكرررران يرررررل أن المررررتعلم علررررى السرررريالا 

وقررررد ركررررل  علررررى أسررررلوبين مررررن أسرررراليب التعلرررريم كرررران يرررررل أن ل مررررا عالقررررة وثيقررررة  االبورررردادي

بررردر الررردين برررن  ا وسرررلو  األسررر لةا وأسرررلو  المنرررا رعباالجت ررراد والتحررررر مرررن التقليررردا وهمرررا: أ

ورررة أن يطررررع بعرررض األسررر لة التررري تك -بعرررد فراغرررم مرررن الررردرس  -وقرررد دعرررا المعلرررم ا جماعرررة

كمرررا و نرررم ينصررر  بسرررما  السررريال مرررن مررروردل و ن كررران ا عرررن مررردل ف رررم التالميررره لمرررا  ررررع

برررين  لرررج وعليرررم صرررويراا و  ا عجرررل صررراحب السررريال عرررن بيررران مررررادلا فرررإن علرررى المعلرررم أن ي



 
 

أن يجيررب بمررا عنرردل أو يطلررب مررن غيرررلا وعليررم أن يترررول فيمررا يجيررب بررما و  ا سرر ل عررن علررم 

ا ابررررن قرررريم الجوزيررررةو ا (170ا 1991  والخوالرررردع والصررررامدياال يعرفررررم قررررال: ال أدري )صررررال

اهررتم الررهي  اعبررد الرررحمن بررن للرردونا وم لررم سررت مراتررب أول ررا حسررن السرريالأن العلررالررهي بررين 

اهتمامررررا كبيرررررا  بالسرررريال والحرررروارا وكرررران يرررررل "أن أيسررررر طرررررق ملكررررة الررررتعلم فترررره اللسرررران 

الررررهي يقررررر   ررررنن ا ويحصررررل مرام ررررا"  بالمحرررراورع والمنررررا رع فرررري المسرررراال العلميررررةا ف ررررو

 .(2000)ضليميا

 لمررا اإلسررالميةا التربيررة ترردريس فرريتحتررل مكانررا بررارزا  الصرر ية األسرر لةأن :  نسددتعتج مدد   لددك

ت رررتم بالسررريالا ولرررم  المرررادعن أن ييتبررر حيرررنا  نجررراع الموقرررة التعليمررري فررري دور أساسررري مرررن ل رررا

أهميرررة ومكانرررة كبيررررعا واسرررتخدامات كثيررررع كمرررا ورد فررري القرررر ن والسرررنةا برررل واعتبرررر السررريال 

وسرررريلة للتربيررررةا كمررررا لرررروحا مررررن دور العلمررررا  والتررررابعين فرررري تعررررامل م مرررر  المررررتعلم وأسرررر لتما 

للمرررتعلم وسررريلة و لت سرررير درسرررم وتوضررريحماأداع  وهرررو للمعلرررمما والرررتعل ميفالسررريال م رررم فررري التعلررر

 إلعمال عقلما مح لع للت كيرا دافعة  يال للمواركة والت اعل الص ي .

 ل في العملية التعليمية  التعلمية مية الس الثال ال أ 

مررن وبررين طرررفين همررا المعلررم والطالررب.   ن عمليررة التعلرريم والررتعلم فرري جوهرهررا عمليررة اتصررال

ال المنطقررري أن يكرررون االتصرررال فررري اتجررراهين وال يقتصرررر علرررى اتجرررال واحرررد. ولعرررل مرررن الوسرررا

 حررردل الم رررارات األساسرررية فررري  تعتبرررر التررري  أسررر لة المعلرررما ال عالرررة فررري  يجررراد هرررها االتصرررال

  .(294ا 2008) حاتةا ص للتدريسالتدريس وتوول قسما كبيرا من الوقت المخص

( أن األسررر لة هررري جررروهر العلميرررة التعليميرررة التعلميرررة ومي ررررا علرررى 193ا 2009ويرررهكر هنررردي)

فعاليت رررا وحيويت ررراا    ال يخلرررو موقرررة تعليمررري مرررن األسررر لة التررري يطرح رررا المعلرررم أو المرررتعلم 

 على المعلم.

نجررراع التررردريس يعتمرررد علرررى نجررراع المعلرررم  (  أن209ا 2007السرررميد ) بينمرررا يررررل عبيررردات وأبرررو

ولكرررن علرررى الررررغم مرررن  لرررج هنرررا  ضرررعة فررري قررردرع المعلرررم علرررى طررررع  .فررري طررررع األسررر لة

األساسرررري ل ررررا  لررررى ضررررعة ترررردريب المعلمررررين فرررري م ررررارات األسرررر لة  السرررربب األسرررر لةا يرجرررر 

 .(Cotton, 2001الص ية )

تعليميرررة والتربويرررةا كمرررا أن علرررى السررريال فررري تحقيررره كثيرررر مرررن األهرررداد ال يعتمرررد المعلرررم ن 

حسرررن اسرررتخدام المعلرررم للسررريال يعرررد  يرررة نجاحرررما ومقيررراس م ارترررما ويعرررد السررريال قررروام الررردرسا 

مرحلرررة وأسررراس الطريقرررة التدريسررريةا وألهميرررة السررريال فإنرررم ال يمكرررن االسرررتونا  عنرررم فررري أي 



 
 

 د سررروا قبرررل المرررتعلم والمعلرررم علرررى حرررتسرررتمر الحاجرررة  ليرررم مرررن برررل مرررن المراحرررل التعليميرررةا 

 .(2000)ضليميا

قيررراس أو  اوتمثرررل األسررر لة المررردلل الرررهي يبررردأ برررم المعلرررم  ثرررارع الطلبرررةا وتح يرررلهم علرررى الرررتعلم

أثنرررا  الررردرس لتوجيرررم الرررتعلم  األسررر لة لبررررات م السرررابقة والالزمرررة لرررتعلم م الجديرررد. وقرررد تكرررون

وضرررربطم والرفرررر  مررررن فعاليتررررم. وتكررررون فرررري ن ايررررة الرررردرس للتعرررررد علررررى مرررردل التقرررردم الررررهي 

ويررررررل  .(294ا 2008) رررررحاتةا جرررررال األهرررررداد التررررري يسرررررعى لتحقيق ررررراأحررررررزل الطرررررال  بات

( أنرررررم عنررررردما تريرررررد أن تجعرررررل الطرررررال  يركرررررلون معرررررج Montague,1987,69 (مونتَجيرررررو

 .علي مفنطرع أس لة 

والتررري تتجلررررى  ( أهميررررة السررريال وقيمترررم التعليميررررة210ا 2007ويرررهكر عبيررردات وأبررررو السرررميد )

 :في

 أن ا تستخدم للتعرد على الخل يات السابقة للمتعلمين من لبرات ومعلومات. -1

 المتعلمين الستقبال الموضو  الجديد. ت يئ -2

 تستخدم لتوجي  المتعلمين والليادع من ت اعل م دالل ال صل. -3

م -4 ِ  مدل تعلم المتعلمين و تقان م للمادع وتحقيق م ل هداد التربوية للدرس. تقو 

ت كيررررر المتعلمررررين وح ررررلهم علررررى البحررررن والتجريررررب والت كيررررر الناقررررد والت كيررررر  تثيررررر -5

 اإلبداعي.

 (Kerry,1982,39و كيرررررررررررررري) (Wragg&Brown,2001,7-8بينمررررررررررررا راج وبررررررررررررراون )

 يرون أن األس لة تنتي قيمت ا من :

 أن ا ليس فق  لتنكيد المعرفة السابقة و نما لتنكيد الجديدع أي ا . -1

 تح ل الهاكرع وتعمه ال  م وتطور الخيال االبداعي. -2

 توج  على ايجاد حلول للموكالت. -3

 ومن الممكن للمعلم استخدام السيال ضب  الصة ول ت انتبال الطال  للموضو  . -4

مرررررردل نجرررررراع أهدافررررررم األسرررررر لة م مررررررة جرررررردا لرررررردعم موضررررررو  الرررررردرسا ولتقيرررررريم  -5

(Dillon,1988,45.) 

وتليرررررررد مرررررررن مسرررررررتول التحصررررررريل الدراسررررررري كلمرررررررا كانرررررررت  ات مسرررررررتول مرت ررررررر   -6

(Cotton.2001.) 

 رابعال أألراض األسئلة ل



 
 

نرررررررد ال ررررررررا (ا وع132ا 2006للسررررررريال أغررررررررات كثيررررررررع من رررررررا مرررررررا ورد عنرررررررد الحررررررراج)   

 (:135ا 1999وجامل)

 للتوخيص: -أ

 ا والكوة عن لل يات م.نقطة معينةالتعرد على معلومات الطال  نحو  -1

ا ومرررردل ترررروافر الررررتعلم القبلرررري لتحديررررد المسررررتو العلمرررري للطررررال  فرررري موضررررو  مررررا -2

 الالزم لتعلم الموضو  الجديد.

 للتم يد: - 

فررري التم يرررد للررردرس ولاصرررة فررري بدايرررة الحصرررص أو فررري التم يرررد لنقطرررة معينرررة أو  -1

 تجربة معينة.

برررل ي رررطر حينمرررا  امسرررتمعا فقررر  ظرررللطالرررب و ررردل للررردرس فرررال يإلثرررارع انتبرررال ا -2

وتح يرررلل الرررب ا واسرررتثارع اهتمرررام الطيوجرررم  ليرررم السررريال أن يورررار  فررري المناقورررة

 .بموضو  التعلم

 :أو التقويم  للمراجعة والتطبيه -ج    

كثيررررا مرررا يسرررنل المعلرررم أسررر لة ال ررردد من رررا: التنكرررد مرررن مررردل تحقيررره أهرررداد الررردرس الرررهي       

 سبه و رحم في بداية الحصةا وبالتالي يقيس بواسطت ا المعلم مقدار تحصيل الطالب .

 الميد لالس ال  خصا صل خامسا

ا 2006) ا والحررررررراج(147-145ا 2002)و صرررررررال   ا(172-171ا 1991)ورد عنرررررررد صرررررررال  

أن مررررررررن  (219-217ا 2007و عبيرررررررردات وأبررررررررو السررررررررميد ) (161ا 2008) ا ونب رررررررران(158

 السيال : لصااص

أو  معلومرررراتكسررررا   ال قررررد ي رررردد  لررررى تنميررررة م ررررارات أو وضرررروع ال رررردد : فالسرررري -1

 على تكوين اتجال جديد. ع الطال مساعد

طرررال  المعنرررى المقصرررود بيسرررر وسررر ولةا فيكرررون الصرررياغة الدقيقرررة : بحيرررن يسرررتوعب ال -2

 .السيال واضحا ومحددا

مال مررررة السرررريال لمسررررتول الطررررال  : طررررال  الصررررة الواحررررد يتبرررراينون فرررري القرررردرات  -3

العقليرررة ومسرررتويات التحصررريل  لرررها البرررد للمعلرررم أن تكرررون أسررر لتم متمرررايلع بحيرررن يجرررد 

 في ا الطال  جميع م زادا ل م .



 
 

  علرررى االبتعررراد عرررن األسررر لة التررري تورررج  الحررردس : بعرررض هرررهل األسررر لة تورررج  الطرررال -4

لررب فيعتمررد علررى أو أسرر لة فرروق مسررتول تعلررم الطاا لحرردس والتخمررين مثررل أسرر لة نعررم/الا

ن ي ررررق برررين األسررر لة التررري تح رررل الطرررال  علرررى أعلرررى المعلرررم  االتخمرررين فررري اجابترررم

 دفع م لإلجابة بصورع عووااية .تلج التي تين وب االت كير

ين لطرررع سرريال  لررر يبنررى التررراب  بررين األسرر لة الصرر ية : ي ترررت أن يم ررد سرريال معرر -5

نرررو  مرررن التتررراب  دالرررل المسرررتول الواحرررد ولررريس فقررر  االنتقرررال مرررن للررره بمعنرررى عليرررما 

 مستول عقلي آللر أعلى منم .

توررجي  الت اعررل الصررر ي : األسرر لة الصررر ية الجيرردع تجترره  أكبرررر عرردد مرررن طلبررة الصرررة  -6

 ات فرررري الحصررررة الواحرررردع. ويسرررر ل تحقيرررره  لررررج   ا مررررا اتبرررر  المعلررررم بعررررض االجرررررا

المناسررربةا مثرررل:  فسررراع المجرررال أمرررام الطرررال  للت كيررررا وتقرررديم التوهيرررة الراجعرررة فررري 

الوقرررت المناسررربا وطررررع األسررر لة بصررروت واضررر ا وترررر  بعرررض الوقرررت برررين طررررع 

ترردعو  لررى الحرروار الترري سرر لة األا وتوجيررم مررن الطررال  السرريال وتحديررد مررن يجيررب عليررم

 والمناقوة .

تثيرررر  الصرررعوبةا فرررال تكرررون سررر لة للوايرررة بحيرررن الينبوررري أن تكرررون األسررر لة متوسرررطة  -7

المتعلمررررينا وال تكررررون صررررعبة للوايررررة فترررريدي  لررررى تثبرررري  عررررلاام م )حميرررردع اهتمررررام 

 (219ا 2003و لرونا

: أن تسرررتثير األسررر لة ت كيرررر الطرررال ا فكلمرررا كررران السررريال مخاطبرررا  ررراد  لرررى  لرررجويمكرررن أن ي

ا عصرررة األفكرررار واالسرررتنتاجسررراعدل علرررى ا وأكثرررر لمسرررتول الطالرررب العقلررري كلمرررا دفعرررم للت كيرررر

ا ي رررررمن ي( أن طررررررع المعلرررررم سررررريال مرررررن المسرررررتول العرررررالCotton,2001وترررررهكر كررررروتن)

ا ممرررا يررردل علرررى ارتبررراط مسرررتول السررريال بمسرررتول يحصرررولم علرررى  جابرررة مرررن المسرررتول العرررال

 . ت كير الطال 

 ل تر ط الس ال الميدسال سا 

كلمرررا كررران السررريال جيررردا كلمرررا حقررره أهدافرررم المقصرررودعا فمرررن  رررروط الصرررو  الجيرررد للسررريال    

أن ( 136ا 1999)ال رررررررا وجامررررررلا (ا189ا 2009لي ررررررا )العمررررررري وألرررررررون اكمررررررا أ ررررررار  

 :كاآلتي تصا  

المعلررررم علررررى طرررررع أسرررر لة جيرررردع واضررررحة المقصرررردا بحيررررن ال  الوضرررروع:  يحررررر  -1

ا يحتررراج المرررتعلم  لرررى وقرررت ل  رررم المرررراد مرررن السررريالا وال يلجرررن  لرررى التنويرررل واالحتمرررال

 .يكون محدد المعاني لدل جمي  الطال 



 
 

ال جرررررل  مرررررن فعاليرررررات زمرررررن الحصرررررة الصررررر ية محررررردودا والسررررري قصرررررر السررررريال:  ن -2

وكلمررررا كرررران السرررريال قصرررريرا أمكررررن  نورررراطماالترررردريسا ولرررريس كررررل فعالياتررررم وأنرررروا  

السرررريال وة األحسررررن واألنسرررربا التصررررار الررررلمن وتركيررررل الج ررررد فرررري تقررررديم اإلجابرررر

 .المكون من جمل كثيرع ي قد م مونم ويوتت تركيل الطالب

 يتجررراوز يرررر لررردي م ولكرررن ال يحررربط ما والمناسررربة السررريال لقررردرات الطرررال ا يثيرررر الت ك -3

 قدرات م .

ا فقررد لرروحا أن أكثررر األسرر لةا فررال تكررون فرري مسررتول معرفرري واحرردالتنويرر  فرري صررياغة  -4

فرررررررررري مسررررررررررتول التررررررررررهكرا يررررررررررهكر راج وبررررررررررراون  أسرررررررررر لة المعلمررررررررررين تكررررررررررون

(Wragg&Brown,2001,15 أن المعلمرررررين يطرحرررررون فررررري المتوسررررر  فررررري الدقيقرررررة )

لرردرس فرري مررن موضررو  ا %56الواحرردع سرريالين فرري مسررتول التررهكرا ومررا يقررار  مررن 

 .على المعلم االبتعاد عن  لجالحصة في أس لة التهكرا لها 

ارتبرراط السررريال بال ررردد المرررراد قياسرررم : المعلرررم الجيررد هرررو الرررهي يصرررو  سرررياال بطريقرررة  -5

ت رررمن اسرررتبعاد اإلجابرررات غيرررر المطلوبرررةا وتقلرررل مرررن المورررتتاتا وتمكرررن المرررتعلم مرررن 

 .مالمحققة لل دد المقصود منتقديم اإلجابة 

 ل طرح األسئلة الصفية ل مهاراتاسابع

 أهرررررداف ا يعررررررد أن يك يرررررم ال تدريسرررررما فررررري األسررررر لة مرررررن االسرررررت ادع المعلرررررم يسرررررتطي  لكررررري

 توجيرررم فقررر  ليسرررت وهررري األسررر لةا طررررع م رررارات لديرررم ينمررري أن البرررد برررل فحسررربا وتصرررني ات ا

 م ررارع مثررل: ألرررل فرعيررة م ررارات مررن تتكررونبررل  المختل ررةا المعرفيررة المسررتويات علررى أسرر لة

 وم رررررارع السررررريالا توجيرررررم وم رررررارع المختل رررررةا المعرفيرررررة للمسرررررتويات وفقرررررا   السررررريال ةغصررررريا

 وهي م صلة كاآلتي:أي ا ا  المتعلمين  جابات بونن التصرد

 مهارق  ياألة األسئلة الصفيةل -1

يال مرررررن األمرررررور تعرررررد الصرررررياغة الل ظيرررررة للسررررر( أنرررررم: 1932ا 2004ورد عنرررررد  برررررراهيم) 

ي ررررع ا المعلررررم نصررررب عينيررررما فالصررررياغة الل ظيررررة غيررررر المناسرررربة  الم مررررة الترررري يجررررب أن

يمكرررن أن ت سرررد أي سررريال م مرررا كانرررت جررردع فكرترررم أو أهميرررة م رررمونم بالنسررربة لمرررا يست سرررر 

 عنم.

 رررمونم باسرررتخدام الكلمررراتا وتورررير صرررياغة السررريال  لرررى الطريقرررة التررري نعبرررر ب رررا عرررن م

د الكلمرررات. قرررد يكرررون ال ررردد مرررن تررررتب  بالمصرررطلحات المسرررتخدمة فررري السررريال وبعرررد ألن رررا



 
 

ل منطقررريا وبكلمرررات السررريال االست سرررار عرررن موضرررو  بعينرررم ولكرررن عررردم صرررياغتم بورررك

 غير مناسبا تجعلم ال يحقه  لج ال دد. هاعددليس ل ا معنى و

وزيترررررررررون ( 1932ا 2004( و  برررررررررراهيم ) 219-218ا 2003يهكرحميررررررررردع و لررررررررررون)و

 هنرررررا  بعرررررض المبرررررادئ التررررري تسررررراعدوغيررررررهم مرررررن التربرررررويين أن ( 160 -156ا 2006)

 :ا صيوت كاآلتيالمعلم عند صياغة األس لة الص ية

  بوررررط باألهررداد التدريسرررية التررري نسررع ا لتحقيق رررا لرردل الطرررال . أن ترررتب  األسررر لة

 أن تومل كافة المستويات المعرفية المناسبة لموضو  الدرس.

 مصرررطلحات أن يصرررا  السررريال بوضررروعا بحيرررن تقرررل عررردد كلماترررما ويخلرررو مرررن ال

 ومن الكلمات الصعبة .

 ا فرررال يلقررري االبتعررراد عرررن األسررر لة الوام رررة التررري تتعررردد ت سررريرات المتعلمرررين عن رررا

 .(61ا 1996سياال  ال   ا كانت اإلجابة ممكنة )الركابيا 

  أن يقتصرررر السررريال علرررى تحقيررره مطلرررب واحرررد فقررر ا وبرررها يسررر ل علرررى المتعلمرررين

 إلجابة عنم.ا

 ت األسرر لة بحيررن تنرردرج مررن السرر ل  لررى الصررعب ومررن أن تتنررو  مسررتويات متطلبررا

 البسي   لى المعقد.

  بحين تتطلب  جابة كاملة.أن يصا  السيال 

 .)أن يرتب  السيال بخصااص الطال  )العقلية المعرفيةا الصة الدراسي 

 ا حيررررن أن تركررررل األسرررر لة علررررى المعررررارد والم رررراهيم والخبرررررات الم مررررة للرررردرس

 ااألسررررر لة يختصرررررر( أن البرررررد للمعلرررررم أال 166ا 2007 يررررررل  برررررراهيم وبلعررررراوي)

بحيرررن تعيرره نمرررو القرردرات العقليرررة كالتحليررل واالسرررتدالل  ابقصررد عرردم االكثرررار من ررا

لرررردل المررررتعلما لررررها فاألف ررررل التركيررررل علررررى األسرررر لة الترررري ترررردور حررررول الم رررراهيم 

 .واألفكار الرايسية للدرس 

 ند صياغة ألس لة ومن ا:( بعض األلطا  الوااعة ع330-329ا 2011ويهكر محمود)

صرررياغة أسررر لة تتطلرررب اإلجابرررة عن رررا برررنعم أو ال ا ف رررها النرررو  مرررن األسررر لة يعتمرررد علرررى  -

ا غالبرررا تسرررتخدم هرررهل األسررر لة )هرررل( كرررنداع اسرررت  اما أو )ألررريس كرررهلج( فاإلجابرررة التخمرررين

 .ضمن السيال ن سم

 دون أن يحدد المطلو  من السيال .ا وصياغة أس لة بطريقة غام ة -



 
 

غة أسرر لة تتطلررب أكثررر مررن مطلررب فرري وقررت واحرردا أي أسرر لة مركبررة فيعرروق هررها صرريا -

عرررن اإلجابرررة  لإلحجرررامالطالرررب  دف هرررها يرررو. ت كيرررر الطالرررب ويجعرررل  جابترررم غيرررر منظمرررة

 .  يتوج  للمواركة لوفا من الخطنفال

 ت  ي  األسئلةل -2

ال تتوقررة ك ررا ع األسرر لة علررى حسررن صررياغت ا فحسرربا و نمررا تعتمررد أي ررا علررى كي يررة 

توجي  ررا. والمقيررراس الحقيقرري ل اعليرررة السرريال هرررو مررا يثيرررر مررن اسرررتجابات ابتكاريررة. قرررد 

يكرررون السررريال جيررردا فررري صرررياغتم ويثيرررر الت كيرررر االبتكررراري عنرررد المتعلمرررينا وبرررالرغم 

ول المطلررررو . وربمررررا يعررررود  لررررج  لررررى عرررردم مررررن  لررررج فررررإن  جابررررات م ال تحقرررره المسررررت

التررري تقررريس الت كيرررر االبتكررراري لررردي ما أو يعرررود  لرررى الطريقرررة  اعتيرررادهم علرررى األسررر لة

 .(1933ا 2004) براهيم ا غير الدقيقة التي يوجم ب ا المعلم السيال

كمررررا وردت عنررررد  وعنررررد طرررررع األسرررر لة يجرررردر بررررالمعلم أن يتقيررررد بالتعليمررررات التاليررررة

هررررررري و( 170-163ا 2006( و)زيترررررررونا 1933ا 2004 برررررررراهيم)  الررررررربعض ومرررررررن م

 :كاآلتي

  يوجم السيال بلوة بسيطة وم  ومة ومبا رع. 

 اقون بررررنن م ال يكت رررري بطرررررع األسرررر لة علررررى األقويررررا  مررررن م حتررررى ال يوررررعر البرررر

 هل للتعلم والمواركة.محتقرون أو أن م غير أ

  أسرررماا م أو ترتيرررب الجلررروس أال يوجرررم األسررر لة  لررري م بالتتررراب ا حسرررب تسلسرررل

علررررى المقاعرررردا ألن الطالررررب الررررهي ينتظررررر توجيررررم السرررريال لررررم يكررررون مسررررتعداا 

ا ويررررررررل ني م ال ي تمرررررررون بالررررررردرس ويبقرررررررون سرررررررلبيبينمرررررررا البررررررراقون فرررررررنن

أنرررم مرررن التقنيرررات الم يررردع عررردم  كرررر اسرررم (  (Kyriacou,2004,78كيريررراكو

نت ررري مرررن طررررع ي  لرررى أن دل المعلرررم أن يجيرررب عرررن السررريالاالطالرررب الرررهي يريررر

 . ملسيال مالسيالا وب ها يتنكد من انتبال الطال  لم عند طرح

 .أال يسبه المعلم في اإلجابة عن السيال الهي يقوم بطرحم 

  المحافظررررة علررررى النظررررام أثنررررا  طرررررع السرررريالا فررررال يسررررم  للطررررال  باإلجابررررة

 الجماعية .

 من  جررررابت م توجيررررم األسرررر لة السرررر لة لررررهوي المسررررتول المررررنخ ضا حتررررى ي رررر

 الصحيحة ويعيد  لي م الثقة في أن س م والرغبة في التعلم.

 .جه  انتباه م بنساليب مثيرع ومووقة 

 عطررا  ال رصررة للطررال  للت كيررر فرري السرريال المطررروعا والوقررت لإلجابررة عنررم  

 .(2و 1)زمن االنتظار



 
 

 .لقا  السيال بصوت واض  النبراتا صحي  من حين اللوة والمعنى  

  المعلررم يخاطبررمم فرري أثنررا  تقررديم السرريالا وبررها يوررعر كررل طالررب أن النظررر  لرري 

 .(Kyriacou,2004, 79)كيرياكو   خصيا

 .التدرج في مستول األس لة بحين يراعي مستويات م العقلية 

 ا ويرررررل أورلرررري  و لرررررونتوررررجي  الطررررال  علررررى المورررراركةا وتقبررررل  راا ررررم 

نحرررررو التواصرررررل ( أنرررررم مرررررن الم رررررم جررررردا توجيرررررم المعلرررررم 394ا 360ا2003)

الطالبررريا وهرررها يعنررري  عطرررا  الطرررال  فرصرررة للتعبيرررر عرررن  راا رررم وأفكرررارهما 

فمرررن المعلررروم أن المعلمرررين ال يتيحرررون فرصرررة لموررراركة الطرررال  فررري  لرررجا وال 

تورررجيع م علرررى طررررع و ايورررجعون م علرررى طررررع األسررر لةا وهرررها غيرررر مالارررم

بررررل  .اعررررلعلررررى الت هم  لة  ات مسررررتول عررررالا ويح ررررلاألسرررر لة يرررريدي  لررررى أسرررر

ويجرررب علرررى المعلرررم أن يطرررور م رررارع الطرررال  علرررى صرررياغة األسررر لةا ويمكرررن 

نن يطلررب مرررن م التح ررير للرردرس مسرربقا وكتابررة األسررر لة كرر لررج بنبسرر  الطرررق 

حولررررما أو التيررررار عرررردد مررررن الطررررال  إلعررررداد سلسررررلة مررررن األسرررر لة لررررلمالا ما 

 لررررى م وب ررررها ينقررررل المسرررريولية منرررر اوتوررررجيع م علررررى سرررريال بع رررر م الرررربعض

 . مطالب

   عررردم تكررررار السررريال ل ررريا  الوقرررت  ال عنرررد  رررعورل بعررردم اسرررتيعا  الطرررال

 رررررمن بصرررررياغة ألررررررل لي ا يجرررررب أن يكرررررونيعيررررردل ماحترررررى عنررررردوللسررررريالا 

 (Kyriacou,2004, 79)كيرياكو . متباهان

 ( 130ا 2009وأضررراد سرررالمة وصررروافطة) ينبوررري علرررى المعلرررم االنتظرررار  أنرررم

فتررررع كافيرررة بعرررد طرحرررم للسررريال وقبرررل تحديرررد مرررن سررريجيب عنرررم مرررن الطرررال ا 

ا ويورررررير حميررررردع عليرررررم واالجابرررررةم يعطررررري م ال رصرررررة للت كيرررررر فيرررررهرررررو مرررررا و

( أن التركيررررررل علررررررى السرررررررعة فرررررري توجيررررررم السرررررريال 222ا 2003و لرررررررون)

ا  اسررررتجابات واالجابررررات السررررريعة القصرررريرعا و ن كانررررت تسرررراعد علررررى اسررررتدع

برررين المتعلمرررينا وال تسررراعدهم علرررى  عديررردع  ال أن رررا ال تراعررري ال رررروق ال رديرررة

ديررررم باإلجابررررة الصررررحيحة تنميررررة التعبيررررر الل ظرررريا أي تنميررررة الت كيررررر السررررليم ل

 . النمو جية

  بعرررد توجيرررم السررريال وعقرررب  نتي هرررها المبررردأ الم رررم وهرررو: وقرررت االنتظررراريرررلرررها

زمررررن ال تررررررع ا ن لإلنتظررررراراترررررالي ا فترتررررجابررررة وطررررررع السرررريال العطررررا  اإل 

تترري  للمعلررم التركيررل عنررد طرحررم للسرريال مرر   وهررهل ا( ثانيررة5-3الواحرردع بررين )

وهرررها مرررن  االنصرررات أكثرررر للطرررال ا وتتررري  للطالرررب مليررردا مرررن الوقرررت للت كيررررا



 
 

جابرررات وصرررحت اا وثقرررة الطرررال  بنن سررر م وزيرررادع  رررننم أن يليرررد مرررن عمررره اإل

ا 2006)زيترررررررررونا  ا(223-222ا 2003ا الموررررررررراركة )حميررررررررردع و لررررررررررون

 . (Cotton,2001ا )(166

 لةمهارق تلقي اإل اب -3

( أن األسرررر لة واألجوبررررة تورررركالن وحرررردع تعليميررررة مترابطررررةا 62ا 1996يرررررل الركررررابي)

تحقررره مرررن أهرررداد الررردرسا  وأن األجوبرررة تكورررة عرررن مسرررتويات المتعلمرررين ومررردل مرررا

مرررن  تعرررد عمليرررة تلقررري المعلرررم إلجابرررات الطلبرررة ( أن1935ا 2004بينمرررا يرررهكر  برررراهيم )

دي الحقيقررررري للمعلرررررم يكمرررررن فررررري تلقررررري األركررررران الم مرررررة للموقرررررة التدريسررررريا والتحررررر

 مية صياغة و لقا  السيال.أهجابات ما ف ي تعادل  

وتتوقررررة ك ررررا ع المعلررررم فرررري توجيررررم المعلررررم األسرررر لة علررررى الطريقررررة الترررري يتلقررررى ب ررررا 

لم علررى أن ي ررية جديرردا  لررى الترري يوررج  ب ررا المررتع اسررتجابات الطلبررةا وعلررى الطريقررة

  جابتم.

لمعلرررم أن ينتبرررم عنرررد قبولرررم إلجابرررات الطرررال  غيرررر الدقيقرررة أو الناقصرررة ويجرررب علرررى ا

أن عقرررا  المعلرررم للطالرررب عنرررد تقديمرررم نميرررة م رررارات الت كيرررر لررردي ما كمرررا ف رررهل تعررروق ت

 موقة التعليمي.لمواركة ب اعلية في الا على قد ال يوج  الطالب اجوا  لاط 

 وفيما يلي بعض المبادئ التي تساعد المعلم على تلقي  جابات الطلبة :

 .االستما  إلجابات م بعنايةا م  تقديم األمثلة التي تييد  جابتم 

 ا يررررهكر سررررالمة التعليررررل والثنررررا  غيررررر المبرررراله فيررررم للمجيررررب اجابررررة صررررحيحة

( أن التعليرررل ضرررروري عنرررد تلقررري المعلرررم لإلجابرررةا 131ا 2009) وصررروافطة

 .جابةا وعلى المواركة الص يةب على االستمرار في اإلف ها يوج  الطال

  علرررى المعلرررم أن يورررعر المتعلمرررين بمررردل توفيقرررم فررري اإلجابرررةا ومرررن الخطرررن أن

قبرررل  اأو طالرررب  لرررر ا لرررى سررريال  لرررر المعلرررم وينتقرررل ايجلرررس الطالرررب المجيرررب

 (.62ا 1996 م األول ما في  جابتم من صوا  أو لطن )الركابياأن ي 

 ة أحرررردهمال يعلررررن أنررررم  جابررررأبررررة للطررررال  منخ  رررري التحصرررريلا وجاتقريررررب اإل 

ويمكنرررم تقرررديم بعرررض    جابرررة أدق يعطنرررا: مرررثال غيرررر صرررحيحم و نمرررا يقرررول لرررم

ا ويوررردد أورلررري  جابرررةيحرررات الصرررريحة التررري تسررراعدل علرررى اإلااليحرررا ات والتلم

أنرررت  "ا أو "ال"رات مثرررل ( علرررى المعلرررم أال يعلررره بعبرررا379ا 2003و لررررون)

ألن رررا جميعررا تعتبرررر معرررلزات  ...ا"غيرررر صررحي  هرررها"ا أو "بعيررد عرررن الصرروا 

 .وتقلل من رغبة الطالب في المواركة اسلبية



 
 

 بررردا  بعرررض اإل رررارات الجسررررمية أو  قاطعرررة الطالرررب أثنرررا  اإلجابررررةا أو عررردم م

 .(1935ا 2004) براهيمااالن عالية 

 ( أن المعلررررم 123-122ا2008تحسررررين  جابررررات المتعلمررررينا فيررررهكر الطنرررراوي )

 والمطروحرررة لاط رررة كانرررت أم ناقصرررة أيقبرررل  جابرررات المتعلمرررين عرررن األسررر لة 

اا ومرررررن األسررررراليب تحسرررررين  جابرررررات م وتعرررررديل لسرررررطحيةا فيرررررنتي دور المعلرررررم 

وهررري  اأطلررره علي رررا الطنررراويسرررتخدام األسررر لة الكا ررر ة كمرررا االناجحرررة فررري  لرررج 

يوج رررم المعلرررم لتصرررحي  اإلجابرررة فرررإن كانرررت اإلجابرررة لاط رررة  .األسررر لة السرررابرع

باألسرررررر لة فمررررررن لررررررالل األسرررررر لة السررررررابرع التوررررررجيعيةا و ن كانررررررت ناقصررررررة  

ا وكرررران  لررررج التوضرررريحيةا و ن كانررررت صررررحيحة فيعلزهررررا باألسرررر لة التركيليررررة

( فررري كي يرررة التعامرررل 180 -170ا 2006مرررن ضرررمن مرررا  كررررل أي رررا زيترررون)

 . م  اجابات المتعلمين

 األسئلة الصفية ل تصعيفاتال ثامع

 لررى تلررج األسرر لةا ورغررم  ب ررارع الترري ننظررر هنررا  تصررني ات عديرردع ل سرر لة الصرر ية حسررب النظرر

الررتالد تلررج التصررني ات ف رري تنتقررل مررن البسرري   لررى المعقرردا ومررن السرر ل  لررى الصررعب غالبرراا 

ا وردت فرري العديررد مررن األدبيررات وهنررا سررنهكر بعررض التصررني ات الترري تبنررى علررى أسررس مختل ررة

اسرررت ا مرررن ا قامرررت الباحثرررة بالتيرررار التصرررني ات المالامرررة ل ررردد دروالدراسرررات السرررابقة التربويرررة

 و لج على النحو التالي :وج ة نظرهاا 

( تبعرررررا 193ا 2008أو كمرررررا  كرهرررررا )العمرررررري و لررررررونا:حسرررررب اإلجابرررررة المتوقعرررررة  -1

 لنو  اإلجابة:

وتصرررنة األسررر لة مرررن هرررهل اللاويرررة فررري نررروعين رايسرررين همرررا: األسررر لة محرررددع اإلجابرررة 

كمرررا وردت عنرررد  المتباعررردع()األسررر لة المجتمعرررة(ا واألسررر لة م توحرررة اإلجابرررة )األسررر لة 

ا أو كمررررررررررررررا ورد عنررررررررررررررد )مورجرررررررررررررران (Montague,1987,86-88مونتجيررررررررررررررو)

السررررررريال ب (213-212ا  2003و) حميررررررردع و لررررررررونا (73-72ا 2011وساكسرررررررتونا

وعنررررررررررد ا(312-311ا 2008وعنررررررررررد ) ررررررررررحاتةا االمولرررررررررره والسرررررررررريال الم ترررررررررروع

مررررن  لرررري كررررالونوضرررر  فيمررررا ي ( باألسرررر لة  ات اإلجابررررة المتوقعررررةا153ا 2008)نب ررررانا

 ههين النوعين م  األمثلة:

األسرررر لة محررررددع اإلجابررررة: وهرررري األسرررر لة الترررري ال تحمررررل  ال  جابررررة صررررحيحة واحرررردع  -أ

. وهرررري الطلبررررات الترررري يوج  ررررا المعلررررم  لررررى المتعلمررررين أو  لررررى أحرررردهم مت رررره علي ررررا

المثرررال: وكمرررا هرررو واضررر  مرررن تعلم ررراا ا  معرررارد محرررددع ومعلومرررات سررربه إلسرررتدع



 
 

ا فرررإن األسررر لة محرررددع اإلجابرررة ت يرررد فررري  صرررلى هللا عليرررم وسرررلم؟ - هللا مترررى ولرررد رسرررول

والتبرررررار معررررررفت م باأل ررررريا  التررررري درسررررروها مرررررن قبرررررل  ترررررهكر الحقرررررااه والم ررررراهيم

(Montague,1987,86) وهرررري لررررهلج م يرررردع فرررري مراجعررررة المعلومرررراتا وفرررري التنكررررد .

 لة المولقررررة ( أن األسرررر109ا 2005ا ويرررررل )محمررررودامررررن تررررهكر المعلومررررات األساسررررية

) األسرررر لة القصرررريرع االجابررررةا االسرررر لة : أو محررررددع اإلجابررررة تت ررررمن أنواعررررا عرررردع من ررررا

ا كمرررا الطويلرررة االجابرررةا أسررر لة االلتيرررار مرررن متعرررددا أسررر لة التكملرررةا أسررر لة الملاوجرررة(

النرررررو  المالارررررم فررررري بدايرررررة  -(Montague,1987,105كمرررررا يراهرررررا مونتجيرررررو) -أن رررررا

 .ممكن من ردود األفعال واالستجاباتالمناقوات لكسب أكبر عدد 

األسررر لة م توحرررة اإلجابرررة: وهررري األسررر لة التررري يكرررون ل رررا أكثرررر مرررن  جابرررة صرررحيحة  - 

حترراج  لررى زمرررن وت اأو  لررى أحرردهم اهرري طلبررات يوج  ررا المعلررم  لرررى المتعلمررين. واحرردع

مرررا ا سيحصرررل لرررو : (ا مثرررال 193ا 2008. )العمرررري و لرررروناطويرررل لالسرررتجابة ل رررا

 جابررررات  لررررمنجررررد أن ف ررررها سرررريال  ؟طبرررره النظررررام اإلسررررالمي فرررري المعررررامالت  البنكيررررة 

جابرررةا وتسررراعد عو الطالرررب للت كيرررر المتعمررره فررري اإلتررردومقبولرررة. وهررري  عديررردع محتملرررة 

  ولررررهلج فررررإن الرررربعض يسررررمي ا بنسرررر لة الت كيررررر المتمررررايلا كمررررا علررررى العصررررة الررررههني

 (2013)منتديات تربويا العليا. يسمي ا البعض بنس لة الت كير

العمليررررات الههنيررررة الترررري يسررررتخدم ا الطالررررب عنررررد اإلجابررررة عررررن سرررريال لتحقيرررره حسررررب  -2

سرررروا  فرررري المجررررال المعرفرررري أو الوجررررداني أو الم رررراريا  النرررراتج التعليمرررري المطلررررو 

( باألسررررر لة 154ا 2008)نب رررررانا وسرررررماهاا (195ا 2008أ رررررار  لرررررى  لرررررج )هنرررررديا

ومررررن أ رررر ر التصررررني ات في ررررا كمررررا  ت كيررررر الررررهي تثيرررررلاالمصررررن ة بحسررررب مسررررتول ال

 ا(326-320ا 2008) ررررررررررررررررررحاتةاو ا(197-196ا 2008أوردهررررررررررررررررررا )هنررررررررررررررررررديا

ا (216-214ا 2003)حميررررررررررررررردع و لرررررررررررررررروناا و(136-133ا 2006)الحررررررررررررررراجاو

 :وغيرهم ا(Montague,1987,89-96مونتجيو)و

 ن تصررررنية بلرررروم ألهررررداد المسررررتول المعرفرررري يت ررررمن سررررت  تصررررنية بلرررروم :هررررو 

مسرررتويات متدرجرررة مرررن البسررري   لرررى المعقررردا وبمرررا أن األسررر لة و ي ت رررا األساسرررية قيررراس 

هرررها التصررنية ل سرر لة يعتمررد علرررى تصررنية بلرروم ل هررداد وهرررو إن فرر اتحقرره األهررداد

 كما يلي:

وتتطلررب اسرررتدعا  المخررلون مررن المعلومررات التررري مررر تعلم ررا مرررن مسررتول التررهكر:  -أ

هرررهل األسررر لة برررالتعبيرات اآلتيرررة : ا كررررا مررراا   اكررررع الطالرررب والتعررررد  لي ررراا وتبررردأ

 ا كر دليال على وجو  اإليمان بحدول اليوم اآللر. ل:امث.  بما عدد...ال 



 
 

ويتطلررب هررها النررو  مررن األسرر لة أن يعبررر الطالررب بطريقررة ترردل علررى مسررتول ال  ررم:  - 

ف مرررم للمعلومرررات التررري تعلم رررا لورررة كانرررت أم رمرررلا أم رسرررما . وتبررردأ هرررهل األسررر لة 

.الررر . مثرررال: ا ررررع لمرررا اا وازن..التعبيرات اآلتيرررة: ا ررررعا فسررررا وضررر ا بررري نا بررر

  قولم تعالى ..

ويتطلرررب هرررها النرررو  مرررن األسررر لة تو يرررة مرررا تعلمرررم الطالرررب فررري مسرررتول التطبيررره:  -ج

وتبررردأ هرررهل األسررر لة برررالتعبيرات اآلتيرررة: مرررا ا ت عرررل لرررو  اموقرررة جديرررد أو حرررل موررركلم

ى ..ا اسرررتخرجا جرررد مقررردار...ال . مثرررال: اسرررتخرج حررردل كرررها ..كيرررةا بمرررا ا تررررد علررر

 أحكام االدغام في اآليات الكريمة اآلتية "...".

ويتطلرررررب هرررررها النرررررو  مرررررن األسررررر لة  درا  الطالرررررب العناصرررررر مسرررررتول التحليرررررل:  -د

المختل ررررة للمورررركلة أو الموقررررة التعليمرررري وتجلات ررررا  لررررى مكونات ررررا ال رعيررررةا وتحليررررل 

لورررواهد وتعليرررل األحررردالا والتعليرررل فررري مسرررتول التحليرررل األسررربا  والنترررااج والطررررق وا

فيتطلررررب ربطرررا واسرررتثمارا للخبررررات السرررابقة وتو ي ي ررررا .  اأعمررره مرررن مسرررتول ال  رررم

وتبررردأ هرررهل األسررر لة برررالتعبيرات اآلتيرررة: كيرررةا لمرررا اا لرررما حلرررلا اسرررتخرج األفكرررار...ال . 

 مثال: كية يكون الميمن باليوم اآللر سعيدا في الدنيا ؟

ويتطلرررب هرررها النرررو  مرررن األسررر لة ت كيررررا مبررردعا مرررن الطالررربا مسرررتول التركيرررب:  -ه 

وتسرررتخدم فيرررم معطيرررات مرررا تعلمرررما فررري ر يترررم للعناصرررر المختل رررة للموررركلة واقترررراع 

وهررو تكرروين و نوررا  وتجميرر  للعناصررر فرري َكررلع  االحلررول ل رراا فالتركيررب عكررس التحليررل

ة: اكترربا ضررر ا مررا ا يمكرررنا اقترررع حرررال متكامررل . وتبررردأ هررهل األسررر لة بررالتعبيرات اآلتيررر

 لل قرع التالية ..لموقة أو موكلة ...ال  . مثال: اكتب عنوانا مناسبا 

ويتطلررب هررها النررو  مررن األسرر لة مررن الطالررب تقرردير قيمررة  رري  مررن مسررتول التقررويم:  -و

األ ررريا ا و صررردار الحكرررم عليرررما وتبررردأ هرررهل األسررر لة برررالتعبيرات اآلتيرررة: أي مرررا أف رررلا 

 لررى أي حررد تعررد..ما رأيررج فرري ..ا مررا مرردل ال اارردع مررن دراسررة ..الررو كنررت مكان....مررا ا 

 ون أن اإلسالم انتور بالسية . ت عل ؟ ملاعم ..ال . مثال: فند ملاعم الهين يقول

 1999فرررري عررررام  بنوررررر Krathwohlوكراث ررررول  Andersonوقررررد قررررام كررررل مررررن أندرسررررون "

ترريثر علررى عمليتررري  مررن تصررنية بلرروم يراعرري نطاق رررا واسررع ا مررن العوامررل الترري  صرردار محرردل  

راجررر  للتصرررنية تصرررحي  بعرررض األلطرررا  التررري   لرررجفررري  حررراوال م.التررردريس والرررتعل اإلصررردار الم 

 . وردت في التصنية األصلي

( 4( التطبيرررره و)3( ال  ررررم و)2( التررررهكر و)1وهرررري تترررردرج مررررن األبسرررر   لررررى األكثررررر تعقيررررد ا: )

 (.2013)عبدالباريا ( اإلبدا 6( التقييم و)5التحليل و)



 
 

 رتررررب ما( عنررررد168-165ا 2005)محمرررروداعنررررد   ال هررررها التقسرررريم الجديررررد عنررررد أحررررد يررررردْ م لررررو

 . (328ا 2011)محمودا ا وب تصنية بلومألس لة بحسا

حسرررب المسرررتول االن عرررالي الرررهي تنتمررري  ليرررم )تصرررنية كراثويرررل(  لرررى صرررن ت  األسررر لة  -3

ا 2010والعررررلاوي ) (2010كمررررا وردت عنررررد الخروصرررري)لمررررس مسررررتويات رايسررررية 

47-51): 

 

 ال االستقبال)التقبل(:1

المسررررتول الررررهي يكررررون فيررررم المررررتعلم علررررى درجررررة مررررن الحساسررررية بوجررررود ويقصررررد بررررم 

مثرررل السررريال: ا ل رررا  رررواهر أو مثيررررات معينرررة يكرررون راغبرررا فررري اسرررتقبال ا أو االنتبرررال

 . حول  اهرع معينة أو سلو  منتور

 ال االستجابة:2

ويقصرررد ب رررا األنمررراط السرررلوكية المختل رررة التررري يقررروم ب رررا الطالررربا وتعكرررس مررردل ت اعلرررم 

المواقرررة أو الموضررروعات المختل رررة التررري اسرررتقبل ا. وتتسرررم هرررهل األنمررراط بالموافقرررة مررر  

والورررعور بالرضررررا واالرتيررراع. وتوررررمل هررررهل ال  رررة مررررا يسررررمى بنهرررداد الميررررول والترررري 

تسرررتخدم عرررادع لتررردل علرررى الرغبرررة التررري تجعرررل المرررتعلم منررردمجا فررري موضرررو  أو  ررراهرع 

ا مثررررل ا يررررام بررررم أو االنورررروال فيررررمأو نورررراط بحيررررن ينورررردل ويوررررعر باالرتيرررراع عنررررد الق

 السيال: عن ردع فعلم حول ق ية ما أو طلب نص  أو  عورل تجال  ي  ما.

 ال التقييم: 3

أي القيمرررة التررري يعطي رررا المرررتعلم لوررري  معرررين أو  ررراهرع سرررلوكية. ويررررل كراثوهرررل أن 

 مرررا تت رررمنم هرررهل ال  رررة يت ررره مررر  م ررراهيم االعتقررراد واالتجرررال فررري علرررم الرررن س االجتمررراعي

حيررن يظ ررر المررتعلم سررلوكم بدرجررة كافيررة مررن االتسرراق فرري المواقررة المالامررة ممررا ي يررد 

ا أو مثررل سرريالم: أن يعطرري رأيررم حررول  رراهرع أو سررلو  أو حكررما بررنن لديررم قيمررة معينررة

 .يعبر عن  ي  ما

 ال التنظيم القيمي: 4

بورركل  هررو كررل مررا يقرروم بررم المررتعلما ويعكررس ت كيرررل واتجاهاتررم وقناعاتررم الترري اكتسررب ا

مثرررل السررريال: مرررا الرررهي يسرررتنتجم مرررن ترررنثير الميسسرررات ا متتررراب  وتحديرررد العالقرررات بين رررا

مررررا الررررراب  بررررين جررررلا  العمررررل الصررررال  ا  ؟التعليميررررة علررررى التربيررررة الخلقيررررة ل فررررراد

 .والخوية  من هللا؟

 يل القيم وتجسيدها(:يال التمييل)تم5

يمثرررل هرررها المسرررتول أعلرررى مسرررتويات المجرررال القلبررري )الوجرررداني(ا وفيرررم يرررتم االهتمرررام 

بتورركيل صرر ات الررهات عنررد المررتعلم. بحيررن يتكررون لرردل ال رررد نظررام مررن القرريم تررتحكم فرري 



 
 

سرررلوكم ل تررررع طويلرررة كافيرررة ألن يطرررور في رررا نمررر  الحيررراع التررري يحياهررراا وهنرررا تنررردمج 

 ال أن بلرررررو  هرررررها ا لتوررررركيل أسرررررلو  الحيررررراعالمعتقررررردات واألفكرررررار واالتجاهرررررات معرررررا 

مثرررل السررريال: فررري ضرررو  قرا ترررج لمرررا ا المسرررتول وتمييرررل القررريم يسرررتورق وقترررا طرررويال

 .سبه ما دور  في / بم ترد على ..

 هرري تنرردرج السررلوكيةا القرريم تقرريس الترري ل سرر لة طرحنررا لررالل أنررم مررن البا  ددةترررل و

 و ن اوالتقرررويم والتركيرررب والتحليرررل والتطبيررره وال  رررم الترررهكر برررين مسرررتواها فررري أي رررا

ا حيرررن أنرررم يسرررنل الطالرررب لمعرفرررة ترررنثرل قياسررر ا فررري أقرررر  والتطبيررره للتقرررويم كانرررت

بموقررة مررا أو  رراهرع مرراا فيعبررر عن ررا سررلبا أو  يجابرراا فيكتسررب بررهلج قيمررة مرراا فيرررتب  

 .ب ا أو ينبههاا ونرل هنا للسيال دور في  لج

وررررتمل علررررى م ررررارات حركيررررة كالكتابررررة وبحسررررب المجررررال الم رررراري الحركرررري وهرررري ت -4

واألنوررررطة الحركيررررة دالررررل الصررررة ولارجررررما اسررررتخدام األدوات والوسرررراال التعليميررررة 

العررررلاوي  وأ رررر ر تصررررنية هررررو تصررررنية سمبسررررونا وينقسررررم كمررررا  كرررررل وغيرهرررراا

 (  لى :55ا 2010)

وهرررو الخطررروع األولرررى فررري أدا  العمرررلا    يكرررون الطالرررب علرررى  مسرررتول االدرا  : -أ

مثرررل السررريال: مرررن يقررررأ ال قررررع ا وعررري بالعمرررل وبعالقاترررم عبرررر أع ررراام الحسرررية

 .اآلتية؟ا التر من اآلتي كلمة ب ا  دغام

مسررررتول الت يرررري: وهررررو تكيررررة لنررررو  معررررين مررررن العمررررل  مررررا عقلرررري أو جسررررمي أو  - 

 . . األحادينا وتنديت ا أمام معلمم  كح ا الطالب ل يات أوا عاط ي وجداني

مسرررتول اإلجابرررة الموج رررة: ويرررتم في رررا العمرررل السرررلوكي الظررراهري المبرررداي تحرررت  -ج

كتوجيرررم المعلرررم طالبرررم لعمرررل موررررو  ا درسررريم لتنميرررة م رررارات الحركيرررةتوجيرررم م  

 .ماا أن يطلب المعلم من الطلبة محاكاتم في مخرج حرد من الحرود 

ا يحصرررل الطالرررب علرررى درجرررة مرررن الم رررارع فررري أدا  العمرررلمسرررتول التركيرررب اآللررري:  -د

كرررنن يطلرررب المعلرررم مرررن أحرررد الطرررال  : قرررم بتصرررحي  مرررا يتلرررول زميلرررجا أو مرررن يخبرنررري 

 ... ما الخطن في

مسرررتول االسرررتجابة الظاهريرررة المركبرررة: يرررتمكن الطالرررب فيرررم مرررن أدا  عمرررل حركررري  -ه

طالبررررم: اسررررتخراج   كررررنن يسررررنل المعلررررما مركررررب أو معقررررد بك ررررا ع وبنقررررل ج ررررد ووقررررت

 .أحكام التجويد من سورع ما وتسجيل صوتم وهو يطبق ا

 :أو حسب نوعية السبر ( أس لة السابرع)حسب السبر  -5



 
 

( عرررن )ال يرررروز أبرررادي( 138ا 2008 ن السررربر فررري اللورررة كمرررا ورد عنرررد أبرررو  رررري  )

تي بمعنررى البحررن والتوغررل نيقررال سرربر الجرررع أي قرراس غررورلا ويرر بمعنررى لبرررا حيررن

 في أ يا  غير مادية. بعمه

واصررررطالحا هررررو السرررريال الررررهي يلرررري  جابررررة الطالررررب ال ررررعي ة لتوجي ررررم نحررررو اإلجابررررة 

الدقيقررة. ممررا يطلرررب مررن المعلرررم توجيررم الطالرررب بسرريال  لرررر يلرري  جابترررم األوليررة ليقرررودل 

 نحو اإلجابة الصحيحة بهاتم. 

الكوررررة  األسرررر لة الكا رررر ةا ف رررري ترررريدي  لررررى( 114ا 2009أطلرررره علي ررررا الطنرررراوي )و

عرررن معرفرررة الطالرررب واسرررتدعا  المليرررد مرررن معلوماترررم السرررابقة ب ررردد مسررراعدتم علرررى 

 التوصل  لى تصحي   جابتم أو  كمال ا أو تنكيدها.

يسرررتخدم ": أن (157ا 2008عنرررد )نب رررانا كمرررا  كرررر اهرررها النرررو  مرررن األسررر لة  رررددي 

النررررو  هررررها النررررو  مررررن األسرررر لة عنرررردما تكررررون  جابررررة أحررررد الطررررال  أو عباراتررررم مررررن 

لتقرررا   مثررال: مرراحكم . "اكتمررال الجرروا الدقرررة أو  لررى  تقررر حيررن تالسررطحي أو النرراقصا 

ا فيسررررنلم ؟ يكررررون جرررروا  الطالررررب: ال ررررا   رررر وي النررررون السرررراكنة والتنرررروين مرررر  البررررا 

النرررون السرراكنة أو التنرروين مرر  البررا  قلبررت النرررون  لتقررت وضرر   لررج. كيررة؟   ا  المعلررم :

وي . ل رررا   ررر  لتقرررا  المررريم السررراكنة مررر  البرررا   وحكرررم  السررراكنة أو التنررروين ميمرررا سررراكنةا

حكررررام التجويررررد والررررتالوع الترررري ترررررل أن ررررا  قررررال ا أفظرررراهر الجرررروا  مخررررالة لمررررا فرررري 

النررون السرراكنة يكررون عليررم حرررد  أ ررار  لررى مررا فرراإلقال وحقيقت ررا اسررتكمال للم  رروما 

لتقرررا  المررريم السررراكنة  ترررب علرررى االقرررال  المتمثرررل فررري أو التنررروينا ولرررم يبرررين الحكرررم المتر

نالحرررررا أن أسررررر لة السررررربر تسررررراعد ( ا 192ا2008مررررر  البرررررا  . )العمرررررري و لررررررون ا

الطررال  علرررى ممارسررة أنررروا  مختل ررة مرررن الت كيررر الراقررريا كمررا أن رررا تولررد نقا رررا صررر يا  

مرررا يعطرررى الطلبرررة  جابرررات أوليرررة للسررريال الرررهي يطرحرررم المعلرررم ممتعرررا ومجرررديا . كثيررررا 

.  رررراالطالررررب غيررررر متنكررررد من أو يكررررون اأو جلايررررة اتكررررون سررررطحيةا أو غيررررر صررررحيحة

أسرر لة ألرررل نسرربر  االررهي يعطرري أيررا مررن هررهل اإلجابررات اومررن الم يررد أن نوجررم للطالررب

لنرررو   رررا غرررور معرفترررم بحيرررن نتررريقن من رررا ويتصررررد فررري ضررروا ا ويسرررمى مثرررل هرررها اب

مرررن األسررر لة باألسررر لة السرررابرع. وكمرررا يبررردوا ف ررري سلسرررلة مرررن األسررر لة تسررربر اإلجابرررة 

األوليرررة للطالرررب لكرررون هرررهل اإلجابرررة سرررطحية أو غيرررر صرررحيحة أو تحتررراج  لرررى توضررري  

 اأو تنكيرررد أو تبريرررر أو تركيرررلا وتررريدي هرررهل األسررر لة  لرررى توليرررد المليرررد مرررن المعلومرررات

أو تحويررررل المناقوررررة لعامررررة  ابع رررر ا اآللررررر أو التركيررررل علررررى اأو توضرررري  بع رررر ا

 .(2013)منديات تربوياالصةالطال  في حجرع 

 وهي على أنوا  أهم ا:



 
 

يطرح ررررا المعلررررم علررررى  األسرررر لة السررررابرع التوررررجيعية: وهرررري سلسررررلة مررررن األسرررر لة الترررري -أ

 عنرررردما يعطرررري  جابررررة لاط ررررة عررررن سرررريال أو ال يررررتمكن مررررن اإلجابررررة الطالررررب ن سررررم

يعم وقيادترررم نحرررو اإلجابرررة الصرررحيحة جا و لرررج مرررن أجرررل توررر(115ا 2009)الطنررراويا 

وتكررون هررهل األسرر لة بمثابررة تلميحررات  الررالل السلسررلة المتتابعررة والمتدرجررة مررن األسرر لة

ا   ن أو   رررررارات تقرررررود الطالرررررب نحرررررو الجررررروا  الصرررررحي  للسررررريال الرررررهي طررررررع أوال

موقررررة ال رررردد من ررررا هررررو حررررن المررررتعلم علررررى اإلجابررررة والمورررراركة فرررري الت اعررررل مرررر  ال

 -مرررا اسرررم الصرررحابي الرررهي كل رررم الرسرررول . مثرررال: (140ا 2008التعليمي)أبرررو  رررري ا

أن ينررررام فرررري فرا ررررم عنرررردما هرررراجر  لررررى المدينررررة المنررررورع ؟  -صررررلى هللا عليررررم وسررررلم

الطالررب: ال أعرررد . المعلررم : مررا اسررم الصررحابي الررهي كرران ابررن عررم الرسررول ولررم يسررجد 

هرررو الصرررحابي الرررهي أول مرررن أسرررلم مرررن  لصرررنم ؟ الطالرررب: حمرررلع. المعلرررم : هرررل حمرررلع

الصررربيان ولرررم يسرررجد لصرررنم قررر ؟ الطالرررب: ال. المعلرررم :   ن مرررن يكرررون هرررها الصرررحابي؟ 

 ا(199ا 2008الطالررررررررب: علرررررررري بررررررررن أبرررررررري طالررررررررب كرررررررررم هللا وج ررررررررم. )هنررررررررديا

 .(160-158ا 2008)نب اناو

األسرررر لة السررررابرع التوضرررريحية: وفرررري هررررها النررررو  مررررن السرررربر يطرررررع المعلررررم سررررياال أو  - 

و لرررج بنرررا  علرررى  جابرررة أوليرررة غيرررر تامرررة  اموعرررة مرررن األسررر لة علرررى الطالرررب ن سرررممج

وتوجيرررم الطالرررب نحرررو اإلجابرررة  التوضررري  الجرررل  الصرررحي  مرررن اإلجابرررة لسررريال سرررابه

مرررا الرررهي تقصررردل التامررة بإضرررافة معلومرررات توضرريحية جديررردع للمعلومرررات األوليرررة. مثررال: 

لتعريرررة بطريقرررة ألررررل جديررردع . بقولرررج الصررريام هرررو اإلمسرررا  عرررن الم طررررات ؟ صررره ا

ا (198ا 2008)هنررررررردياول حترررررررى يسررررررر ل ف مرررررررم ا كرررررررر مثررررررراال علرررررررى مرررررررا تقررررررر

 .(160-158ا 2008)نب اناو

األسرر لة السررابرع التبريريررة: يظ ررر السرربر التبريررري عنرردما يطرررع المعلررم سرريال ويعنرري  -ج

 جابررررة مررررن نررررو  مررررا صررررحيحة كانررررت أو لاط ررررةا فيعقررررب المعلررررم بطرررررع سرررريال علررررى 

مرررا ي أعطررى اإلجابرررة ليقرردم مبررررات ل ررهل اإلجابرررة. وعنرردها يكتوررة المعلررم الطالررب الرره

تصرررد فررري ضرررو   لرررج بتصرررحي  ال  رررم يف ا  ا كرران لررردل الطالرررب ف مرررا لررراطئ أو سرررليم

مرررا رأيرررج فررري موقرررة أبررري بكرررر أو تنكيرررد ال  رررم السرررليم بالمررردع والثنرررا . مثرررال:  االخررراطئ

المعلرررم: مررررا الررررهي يجعلررررج الصرررديه مررررن محاربررررة المرتررردين؟ الطالررررب: موقررررة عظرررريما 

تررررررل هرررررها الررررررأي ؟ وهرررررل مرررررا  كرترررررم هرررررو حقرررررا كرررررل  ررررري  فررررري هرررررها الموقرررررة؟ 

 .(160-158ا 2008)نب اناو ا(199ا 2008)هنديا

األسرررر لة السررررابرع التركيليررررة: وفرررري هررررها النررررو  مررررن السرررربر يطرررررع المعلررررم سررررياال أو  -د

فعرررل إلجابرررة صرررحيحة مرررن  عردفررري مجموعرررة مرررن األسررر لة تركرررل علرررى الطالرررب ن سرررم 



 
 

مرررن  لي رررات مختل رررةلررررب  ج اأو بررردرس  لرررر اأجرررل تنكيررردها أو ربط رررا بموضرررو   لرررر

هررررها الررررهي . مثررررال:   ا كرررران (116ا 2009)الطنرررراويا لخررررروج بتعمرررريم موررررتر أجررررل ا

 كرتررم فرري موقررة أبرري بكررر صررحيحا فمررا موررلال ؟ وهررل يمكررن تصررور تررنثير  لررج علررى 

 .(160-158ا 2008)نب اناو ا(199ا 2008امستقبل الدعوع اإلسالمية ؟ )هندي

األسرر لة السررابرع المحولررة: وهرري نمرر  مررن األسرر لة يحول ررا المعلررم مررن طالررب عجررل عررن  -ه 

 لررى طالررب  لررر يسررتطي   اتقررديم  جابررة لسرريال مررن سلسررلة األسرر لة السررابرع أيررا كرران نوع ررا

دون اللجرررو   لرررى تكررررار طررررع السررريال  المطرررروعا تقرررديم اإلجابرررة الصرررحيحة ل رررها السررريال

المعلررم: علررى مررا ا يرردل نرروم علرري  : لررر. مثررال بم  لررى طالررلررتحويب فقرر  بررل ابصرريوتم العاديررة

: يرردل علررى ت ررحية 1بررن أبرري طالررب فرري فرررا  النبرري وك ررار قررري  يحيطررون بررم؟ . الطالررب

يررا..؟ علرري بررن أبرري طالررب . المعلررم: هررل يمكنررج أن ت ررية  رري  جديررد  لررى مررا قالررم زميلررج 

 : نعم . يدل أي ا على حبم للرسول ورغبتم بإعال  كلمة هللا ونصرع دعوتم.2الطالب

ا أ رررار متقررردم( -التجميعيرررة والتورررعيبية )مسرررتول متررردنيوهررري  :حسرررب مسرررتول الت كيرررر -6

وفرررري ت صرررريل ا كرررراآلتي  (140-139ا 2006)الحرررراجاو ا(107ا 2012 لي ررررا )الجبرررراليا

: 

و أدمرررج المعلومرررات المت رقرررة المعطررراع وهررري التررري تتطلرررب ربررر  و أسررر لة تجميعيرررة : -أ

ا وهررري أسررر لة اتالمسرررترجعة وصررروال  لرررى تعمررريم أو تعميمرررات تحكرررم هرررهل المعلومررر

 لرررى اإلجابرررة  تتطلرررب تحلررريال ومقارنرررة وربطرررا برررين المعلومرررات المتررروافرع للتوصرررل

فررري جابرررة عرررن مثرررل هرررهل األسررر لة برررالتالد المخرررلون المعرالصرررحيحةا وتختلرررة اإل

 لررردل المرررتعلما وتت ررراوت بت ررراوت قررردرات المتعلمرررين علرررى اسرررتخدام م رررارات الت كيرررر

 وهي على مستويين: .لدي م

 المستول األول : األس لة التجميعية  ات المستول األدنى:  -1

و يقصررد المعلمررون ب ررهل  .و هرري أسرر لة تتطلررب مررن الطلبررة اسررتخدام الت كيررر االسررتنتاجي

نصرررب التركيرررل هنرررا األسررر لة جعرررل الطلبرررة يترررهكرون المعلومرررات أو يتعرفرررون  لي رررا ا و ي

و هرررها  .المالحظرررة ا و لرررهلج فمرررن السررر ل توقررر  اسرررتجابات الطرررال علرررى االسرررتظ ار و

ومرررن األمثلرررة علرررى أنمررراط  االمسرررتول األول ينرررا ر مسرررتول المعرفرررة فررري تصرررنية بلررروم

 ررا هررها النررو  مررن األسرر لة ا عرررد ا عرردد ا اسرررد ا ا كررر ا عررين ا السررلو  الترري يتطلب

( بررررنن هرررري األسرررر لة التجميعيررررة وال 491ا 2003ا ويرررررل زيتررررون)أجرررب ا بررررال ال أو نعررررم

مسرررتول  لرررر ل ررراا ف ررري التررري تتطلرررب اسرررتجابة واحررردع صرررحيحةا وتررردور حرررول حقرررااه 

 . ملموسة ومعلومات مكتسبة ومخلنة في الهاكرع



 
 

 األس لة التجميعية  ات المستول األعلى :المستول الثاني :  -2

ويقصرررررد المعلرررررم مرررررن أسررررر لة هرررررها المسرررررتول أن يجعرررررل الطرررررال  يتجررررراوزون ترررررهكر 

مطرررالب م بتطبيررره مرررا و  المعلومرررات و يثبترررون ف م رررم ل رررا عرررن طريررره تنظيم رررا بعقرررول م

 تعلمول.

 توقع رررا و مررر  أن هرررها المسرررتول يتطلرررب ت كيررررا أكثرررر  ال أن اسرررتجابات الطرررال  يمكرررن

) االسرررررتيعا  و التطبيررررره ( فررررري  او ينرررررا ر المسرررررتول الثررررراني مسرررررتولا بوجرررررم عرررررام

 .( باألس لة المتوعبة491ا 2003ا وهي من أطله علي ا زيتون)تصنية بلوم

ف ررري التررري تتطلرررب عمليرررات  :أو أسررر لة الت كيرررر المتمرررايل أو ت ريقيرررة أسررر لة تورررعيبية - 

يررررردع للتعميمرررررات ت كيرررررر تورررررعيبي أو ت ريقررررري مثرررررل الوصرررررول  لرررررى تطبيقرررررات جد

وهررري التررري تسرررتثير الت كيرررر االبتكررراري لررردل المرررتعلما وتتررري  لرررم ال رصرررة  والمبرررادئا

وهرررري أي ررررا علررررى  كرررري يو ررررة قدراتررررم الت كيريررررة ولبراتررررم ومعلوماتررررم السررررابقةا

 مستويين :

 المستول األول : األس لة التوعيبية  ات المستول األدنى : -1

ا و يقصررررد  المعلومررررات ت كيرررررا  ناقرررردا  تتطلررررب هررررهل األسرررر لة مررررن الطالررررب أن ي كررررر فرررري 

جعرررل الطرررال  يقومرررون بتحليرررل المعلومرررات الكتوررراد األسررربا  و  طرح رررااالمعلرررم مرررن 

العلرررررل و اسرررررتخال  االسرررررتنتاجات وأهميرررررة التعميمرررررات و  يجررررراد األدلرررررة التررررري تررررردعم 

لرررها فررران اسرررتجابات  او تت رررمن هرررهل األسررر لة مسرررتول أعلرررى مرررن الت كيرررر المنرررتج  .اآلرا 

مسررربقا  ا و ينرررا ر هرررها المسرررتول مسرررتول ) التحليرررل ( فررري ة توقعرررم تكرررونالطرررال  قرررد 

 تصنية بلوم.

 المستول الثاني: األس لة التوعيبية  ات المستول األعلى:

جعرررل الطالرررب  ررراا تتطلرررب هرررهل األسررر لة مرررن الطالرررب ت كيررررا  أصررريال ا و يقصرررد المعلرررم من

ينرررتج رسررراال أصررريلة و يحكرررم علرررى األقررردار و المعلومرررات و يتنبرررن و يحلرررل موررركالتم ا و 

األفعرررررال و التعبيررررررات الجماليرررررة اسرررررتنادا  لمعرررررايير دالليرررررة و لارجيرررررة ا و يمثرررررل هرررررها 

 المستول أعلى مستول من الت كير الناقد .

و لررررهلج فرررران اسررررتجابات الطررررال  ال يمكررررن عمومررررا  توقع ررررا مسرررربقا  و ينررررا ر المسررررتول 

  يب و التقويم ( في تصنية بلوم .الراب  مستول ) الترك

أو المظلرررة: سرررميت هرررهل النوعيرررة مرررن األسررر لة بالعنقوديرررة ألن رررا  )العنقوديرررة(أسررر لة العنقود -7

أسرر لة أساسررية وأسرر لة  :بحيررن أن ررا تنقسررم  لررى نرروعين ااتورربم عنقررود العنررب فرري ت رع رر

 ( أن ررررا تعررررين المعلررررم علررررى توطيررررة الجوانررررب20-19ا 2010ا يررررهكر العررررلاوي)متابعررررة

الم مررررة ألي موضررررو ا ويعرررررد السرررريال أنررررم سرررريال "المظلررررة" وهررررو سرررريال  رررررحي 



 
 

 ررري أسررر لة  ررررحية فررري ف أسررر لة المتابعرررةولرررم مجرررال واسررر  نسررربياا أمرررا   يطررررع ق ررريةا 

هررررهل التقنيررررة مررررن األسرررر لة بنسرررر لة  ا فالسرررربب فرررري تسررررميةالعررررادعا تطررررور هررررهل الق ررررية

ا حيررررن يكررررون السرررريال بعررررةاألن السرررريال األسرررراس في ررررا يوطرررري األسرررر لة المت  المظلررررة

العورررررع أسرررر لةا وسررررميت و متابعررررة مررررا بررررين الثمانيررررةاألساسرررري واحرررردا بينمررررا أسرررر لة ال

ترررروفر نظامررررا  حيررررن أن رررراا هررررهل األسرررر لة طريقررررة للتركيررررل علررررى المناقوررررةبررررالعنقود ألن 

ا فيررررتم تقررررديم موضررررو  السرررريال لتطرررروير الت كيررررر فرررري موضررررو  معررررين أو فكرررررع معينررررة

للنقررررا ا فيترررري  أي أسرررر لة المتابعررررةا عرررردع  جابررررات تطرررررع  ااألساسرررري مررررن عرررردع زوايررررا

سررررتقرار علررررى اإلجابررررة لنقررررا  والنظررررر فرررري مجررررال أوسرررر  قبررررل االاالمجررررال للمتعلمررررين 

 اجابرررات علرررى األسررر لة الوررررحية )األسررر لة األساسرررية(لعنقررردع هنرررا تجعرررل اإل ن االن اايرررةا 

 تستند  لى المعلومات التي تلودها االجابات على أس لة المتابعة.

 ال خ  ات إىدا  األسئلة الميدقل نم    ت بيقيتاسع

أداع ة الررتعلم والتعلرريما وأن ررا تعتبررر ألهميررة األسرر لة الصرر ية لمررا  كررر سررابقا مررن دورهررا فرري عمليرر

والتح ررير ل رررا جيرررداا حترررى البرررد مرررن اإلعرررداد  لجوالخبررررات للمتعلمرررين  لررهلتوصرريل المعلومرررات 

( أنررررم البرررررد Dillon,1988,98-101ويرررررل ديلررررون ) تحقرررره أغراضرررر ا الترررري وضررررعت ل رررراا

لمعلرررم مرررن اإلعرررداد الجيرررد ألسررر لة الررردرسا فاألسررر لة هررري التررري تظ رررر قررردرع المعلرررم فررري تقرررديم ل

ا بتم رررلا وأن ينلررره وقترررم فررري طررررع السررريال علرررى الطرررال   ررراالررردرسا كمرررا يجرررب عليرررم طرح

سررروا  الصرررحي  من رررا   ررراالجررروا  مرررن ما وعليرررم بتقيررريم  جابرررات الطرررال ا واالسرررتما  لانتظرررار و

وتسرررررير عمليرررررة  عرررررداد األسررررر لة الصررررر ية وفررررره لطررررروات  كررررررت عنرررررد قطرررررامي  أو الخررررراطئا

(ا صرررراغت ا الباحثررررة بمررررا يتناسررررب مرررر  مررررادع 79-75ا 2010( والعررررلاوي )199-197ا 2004)

 التربية اإلسالمية كاآلتي:

 لتي يراد تحقيق ا عند الطلبة:تحديد األهداد ا -1

 ن ال رررررردد هررررررو الررررررهي يحرررررردد عررررررادع األسرررررر لة الترررررري ينبورررررري اسررررررتخدام اا فتررررررهكر 

(: "لررررهلج فررررإن تحديررررد النرررراتج التعلمرررري فرررري صررررورع سررررلو  قابررررل 197ا 2004قطررررامي)

للمالحظررة والقيرراس يتطلررب مررن المعلررم أن يختررار األسرر لة الترري تسررتخدم فرري نقررل الخبرررع 

يررررار األسرررر لة الترررري تتناسررررب مرررر  ال رررردد السررررلوكي هررررو السرررربيل لتا"ا لررررها ف لررررى الطلبررررة

 (  لرررى أن السررريال الرررهي يصرررل  لقيررراس الترررهكر140ا 2002صرررال ) أ رررار قررردوا لتحقيق رررا

مررررثال ال يصررررل  لقيرررراس ال  ررررما ول ررررها علررررى المعلررررم تحديررررد السررررلو  الررررهي يرغررررب فرررري 

:" انصرررر ألرررا   المرررا أو مظلومرررا" فلرررو  معرفترررما وضرررر  مرررثال بحررردين الرسرررول 

رغرررب المعلرررم معرفرررة القررردرع علرررى الترررهكرا يمكنرررم االسرررتعانة بالسررريال اآلتررري: مرررن هرررو 



 
 

راوي الحررردين؟ و  ا رغرررب فررري قيررراس ف رررم الطرررال  يمكرررن أن يسرررتعين بالسررريال اآلتررري: 

 . من يبين بنسلوبم في ثالل جمل م يدع معنى الحدين الورية؟

 التي يراد تنميت ا وتطويرها لدل الطالب:تحديد العملية الههنية  -2

بمعنرررى أن كرررل هررردد سرررلوكي البرررد وأن يقررريس مسرررتول ت كيرررري معرررين لررردل الطالررربا 

فمرررثال لررردينا مسرررتول الترررهكر وال  رررم والتطبيررره والتحليرررل والتقرررويم والتركيررربا فالبرررد أن 

يبنرررى ال ررردد السرررلوكي وفقرررا للمسرررتول الرررهي يررررغم المعلرررم بمالحظترررم لررردل المتعلمرررينا 

( :" تتبررررررراين العمليررررررررات 76ا 2010( والعرررررررلاوي)198ا 2004ورد عنرررررررد قطرررررررامي )

الههنيررة المسررتخدمة فرري الررتعلم الصرر ي مررن حيررن السررطحية والعمررها ابترردا  مررن مرحلررة 

 .التهكر وانت ا  بالعمليات العقلية العليا" 

 تحديد المحتول التعلمي أي نو  المعرفة: -3

و أ  المعرفرررررة أمرررررا تقريرررررري أو اجرااررررري مرررررن قطرررررامي والعرررررلاوي أن نرررررو يرررررهكر كرررررل  

 لة كانرررت محتويرررات المرررادع الدراسرررية تقريريرررة فرررإن المعلرررم يسرررتخدم أسررر ررررطيا فرررإن 

لتقررررت النررررون  راايررررة يسرررتخدم أسرررر لة مررررن نرررو :   ا ج مثرررل: ا كرررررا عرررددا ..و ن كانررررت 

طبررره  لرررج  غامرررا؟ د   رررارا أم برررالحرود الحلقيرررة ف رررل يكرررون الحكرررم السررراكنة أو التنررروين 

 ..ال 

األسررر لة التاليرررة: مرررا الورررروط التررري ال  و  ا كانرررت المعرفرررة  ررررطية فرررإن المعلرررم يسرررتخدم

 تص  الصالع  ال ب ا؟

 تحديد الخبرات السابقة : -4

البرررد للمعلرررم مرررن التنكرررد مرررن الخبررررات والمعرررارد السرررابقة للمرررتعلما فيسررر ل علرررى المرررتعلم 

يصررررب  مررررن عررررن معرفررررة السررررابه  ينوي ي ررررم السررررتيعا  الجديرررردا وعنررررد عجررررل المتعلمرررر

"ويصررررب  اسررررتيعابم للخبرررررع الجديرررردع اسررررتيعابا الصررررعب علرررري م تقبررررل الررررتعلم الجديرررردا 

ا 2004ناقصرررا أو موق رررا يت ررراول وي رررعة عنرررد أي طرررارئ أو لبررررع جديررردع" )قطررراميا

 (77ا 2010  العلاويا199

 تحديد أسلو  التدريس: -5

جرا اترررم ولطواترررم وأسررر لتما  ( أن "لكرررل أسرررلو  تدريسررري 152ا 2002صرررال )يررررل 

االستقصررا  غيررر تلررج الترري توجررم فرري طريقررة فاألسرر لة الترري توجررم للطلبررةا فرري طريقررة 

التسررمي   ول ررها فررإن المعلررم النرراج  يسررنل ن سررم السرريال التررالي فرري أثنررا   عررداد لطتررم: 

 كية سندرس هها الموضو  للطلبة؟"

 تحديد نو  السيال وصيوتم: -6



 
 

ل المالارررم لتحقيررره ال ررردد اتخرررا  القررررار بنرررو  السررريا  وهررري الخطررروع األليررررع والم مرررة

ناسرررب للعمليرررة الههنيرررةا والتررري يريرررد المعلرررم تطويرهرررا لررردل المرررتعلما ونرررو  الم السرررلوكي

 المعرفة التي يتم تقديم ا للطلبةا والتي ترتب  بخبرات سابقة لدي ما وتم د للجديد.

  (2ملحه رقم ) درس تطبيقي نمو جي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفصل ال الث

 الدراسات السابقة

 

 

م بمين الاي اا اول أ ر أو فاحبية بر امع ادريبي في ابساب الالدراسات المح ر األ لل 

ية.م ارات درت ا سألبة الصفية وسبوبياا ا أو م ارات الادريس وم  ا ا سألبة الصف  

 

 الا قيب حبى المحور ا ول

 

لم بمين ب الدراسات الاي ل ا حس ة بف الية أو أ ر البرامع الادريبية في ابساب االمح ر ال اني

 م ار  م ي ة.

 التعقي  ىل  المح ر ال اني

 

خدا  الدراسات الاي ا اولت ا سألبة الصفية في مجال ا إما بمدى اساالمح ر ال الثل 

ى الم بمين ل ا أو باحبيل الم اهع واقويم ا أو بأ رها في الافاحل الصفي ومساو

 احصيل الدسب.

 التعقي  ىل  المح ر ال الث

 لسابقة.تعقي  ىا  ىل  الدراسات ا

 

 

 

 



 
 

قسمت هذا  ،ها عالقة بموضوع الدراسة الحاليةيتضمن هذا الفصل عرضا للدراسات السابقة التي ل

 الدراسات على ثالث محاور:

أوالب الدراسىىىات الاىىىي اا ىىىاول أ ىىىر أو فاحبيىىىة بر ىىىامع اىىىدريبي فىىىي ابسىىىاب الم بمىىىين م ىىىارات 

 درت ا سألبة الصفية وسبوبياا ا أو م ارات الادريس وم  ا ا سألبة الصفية ب

 ل(2013)اإلما   راسة 

الدراسررررة  لررررى بنررررا  برنررررامج ترررردريبي لتنميررررة م ررررارات الترررردريس لرررردل مدرسرررري التربيررررة ت رررردد 

( معلمرراا اعتمررد في رررا 30ا وتكونررت عينررة الدراسرررة مررن )فرري محافظررة نينرررول بررالعراق اإلسررالمية

الباحرررن علرررى تصرررميم المجموعرررة التجريبيرررة الواحررردعا ولتحقيررره أهرررداد الدراسرررة اعتمرررد الباحرررن 

االلتبرررار القبلررري والبعررردي لم رررارات التررردريسا واسرررتمارع المالحظرررة الصررر ية  همرررا: علرررى أداترررين

ومررررا يت ررررر  من ررررا مررررن  ا) التخطرررري ا التن يررررها التقررررويم( يس الررررثالل الرايسرررريةلم ررررارات الترررردر

الم رررارات م رررارات فرعيرررةا كانرررت م رررارع صرررياغة األسررر لة وتوجي  رررا وتصرررني ات ا مرررن ضرررمن 

 ال رعية لم ارع التن يه.

وقبرررل تطبيررره البرنرررامج التررردريبي  وقرررام الباحرررن ببنرررا  البرنرررامج التررردريبي وفقرررا ل رررهل الم ررراراتا 

 رر ور  3علررى العينررةا وبعرردها طبرره البرنررامج فرري االجررازع الصرري ية ولمرردع  اقبليرر االتبررار أجررري

الترررردريس بعررررد البرنررررامج الترررردريبي ا وتررررم قيرررراس م ررررارات 2012/2013مررررن العررررام الدراسرررري 

حصرررررااية برررررين االلتبررررراريين القبلررررري والبعررررردي وجرررررود فرررررروق  ات داللرررررة     رت النترررررااجفرررررن

 ي للمجموعرررة التجريبيرررةا و  رررر تحسرررن ملحرررو برررار البعررردولصرررال  االلت الم رررارات التررردريس

فررري الم رررارات بنرررا  علرررى نترررااج اسرررتمارع المالحظرررة الصررر يةا وكانرررت أهرررم التوصررريات التنكيرررد 

لتحررراق بالمررردارسا ارات التدريسرررية قبرررل اإلعلرررى أهميرررة التررردريب العملررري وضررررورتم فررري الم ررر

 واقامة دورات تدريبية لتقوية مدرسي التربية اإلسالمية.

 ( ب2012دراسة ال بدلي )

وندددي فدددي تنميدددة مهدددارات هددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى أثدددر برندددامج تددددريبي إلكتر

جدددل اإلبدددداع لددددى معلمدددي العلدددوم، واتجاهددداتهم نحدددو البرندددامج، وتكوندددت عيندددة التددددريس مدددن أ

( معلمددا للعلدددوم تددم اختيددارهم بطريقددة قصددددية مددن مدددارس محافظددة الداخليدددة 19الدراسددة مددن )

( ممددددن لددددديهم مهددددارات للتعامددددل مددددع الحاسددددوب واالنترنددددت، وقددددد 10-5للتعلدددديم األساسددددي )

دريس مددن أجدددل اإلبدددداع لتحقيدددق هددددف الدراسدددة، اسددتخدم الباحدددث بطاقدددة مالحظدددة مهدددارات التددد

بعددد أن قدددم للعينددة برنددامج تدددريبي الكترونددي مددن خددالل المددوودل فددي شددبكة االنترنددت لجامعددة 



 
 

السددددلطان قددددابوس، كمددددا اسددددتخدم الباحددددث مقيدددداس اتجدددداا المعلمددددين نحددددو البرنددددامج التدددددريبي، 

 دم تصميم الشبه تجريبي في دراسته.واستخ

α)كاندددت مدددن أهدددم نتدددائج الدراسدددة : وجدددود فدددروت دالدددة إحصدددائيا عندددد مسدددتوى الداللدددة   =

حيددددث بلددددط المتوسددددط لدددددرجات  بيددددق البعدددددي، علددددى مسددددتوى األداة كلهددددا،لصددددالت التط (0,05

، وعلدددددى 1,49أكبدددددر مدددددن متوسدددددط التطبيدددددق القبلدددددي  2,19المعلمدددددين فدددددي التطبيدددددق البعددددددي 

مهدددارة األسدددئلة الصدددفية السدددابرة للتفكيدددر  مسدددتوى كدددل فئدددة مدددن فئدددات المهدددارات حيدددث كدددان

بعددد تطبيددق البرنددامج تليهددا بقيددة المهددارات 2,46اإلبددداعي هددي األعلددى ارتفاعددا فددي متوسددطها 

علدددى التدددوالي: اسدددتجابة المعلدددم المحفدددزة للتفكيدددر اإلبدددداعي، طدددرت التددددريس الداعمدددة للتفكيدددر 

هدددددرت وجدددددود فدددددروت دالدددددة اإلبدددددداعي، األنشدددددطة العمليدددددة الداعمدددددة للتفكيدددددر االبدددددداعي، وأظ

α) احصدددائيا عندددد مسدددتوى الداللدددة  = بالنسدددبة لمقيددداس االتجددداا نحدددو البرندددامج حيدددث (0,05

كددددان المتوسددددط الحسددددابي ألداء المعلمددددين علددددى المقيدددداس أكبددددر مددددن القيمددددة المعياريددددة التددددي 

أي أن اتجددددداههم نحدددددو البرندددددامج كدددددان  3,92فلقدددددد بلدددددط  المتوسدددددط  3,5اقترحهدددددا المحكمدددددين 

عددام، وتددم حسدداب قيمددة حجددم األثددر للبرنددامج التدددريبي وبلغددت قيمددة مربددع إيتددا  موجبددا بشددكل

( وهدددي قيمدددة عاليدددة مدددا دل علدددى أثدددر البرندددامج التددددريبي علدددى المعملدددين، وفدددي ضدددوء 0,90)

النتددائج كددان مددن أهددم مددا أوصددت بدده الدراسددة االرتقدداء بمسددتوى أداء معلمددي العلددوم مددن خددالل 

 ية تعمل على تنمية االبداع عند الطالب.تدريبهم على ممارسة مهارات تدريس

 ( ب2011دراسة الاميمي )

هددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى تقصدددي فاعليدددة برندددامج تددددريبي فدددي اكسددداب معلمدددي الرياضددديات 

، وفقددددا لتصددددنيف ديلتددددز مهددددارة تنويددددع األسددددئلة الصددددفية فددددي المسددددتويات المعرفيددددة المختلفددددة

مدرسددة بهددال للتعلدديم األساسددي، وقددد  ( معلمددا للرياضدديات فددي13وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )

اسددددتخدم الباحددددث المالحظددددة الصددددفية وبطاقددددة تحليددددل األسددددئلة الصددددفية التددددي يطرحهددددا معلددددم 

الرياضدددديات لتحقيددددق هدددددف الدراسددددة، كمددددا اسددددتخدم الباحددددث برنامجددددا تدددددريبيا فددددي األسددددئلة 

تصدددميم  لتدددز، واسدددتخدمقدددا لتصدددنيف ديالصدددفية وتنويعهدددا فدددي المسدددتويات المعرفيدددة المختلفدددة وف

 الشبة تجريبي.

كاندددت مدددن أهدددم نتدددائج الدراسدددة : أن األسدددئلة بعدددد تطبيدددق البرندددامج كاندددت أكثدددر تنوعدددا بحيدددث  

االسددددترجاع ، معالجددددة المعلومددددات ، غطددددت معظددددم المسددددتويات المعرفيددددة التسددددعة )التددددذكر و

جددددراء المقارنددددات ، الددددربط بددددين األشددددياء المدركددددة والمجددددردة ، تشددددكيل العمليددددات األساسددددية إ



 
 

، حدددل المشدددكالت ، الحكدددم علدددى مدددل مدددع المجدددردات ، تحليدددل المفددداهيم، معالجدددة المفددداهيملتعال

عمليدددة التفكيدددر ( ، كمدددا كاندددت أكثدددر مددديال إلدددى المسدددتويات المعرفيدددة العليدددا )معالجدددة المفددداهيم ، 

حددل المشددكالت ، الحكددم علددى عمليددة التفكيددر( مقارنددة بالقياسددين القبلددي والبعدددي، حيددث كانددت 

وبلغددددت  ،االسددددترجاع والتددددذكر ؛لبرنددددامج تميددددل األسددددئلة إلددددى المسددددتوى األولقبددددل تطبيددددق ا

مدددن مجمدددوع األسدددئلة وتكددداد تكدددون المسدددتويات العليدددا بحسدددب تصدددنيف ديلتدددز  %60نسدددبتها 

إلدددى عدمدددة، وبعدددد تطبيدددق البرندددامج زادة نسدددبة األسدددئلة فدددي المسدددتويات العليدددا، وانخفضدددت نم

 في المستوى األول . 51%

αروت دالدددددة إحصدددددائيا عندددددد مسدددددتوى ) أشدددددارت إلدددددى فدددددكمدددددا   = ( بدددددين تكدددددرارات  0,05

المسدددتويات المعرفيددددة فددددي األسددددئلة الصددددفية التدددي يطرحهددددا معلمددددو الرياضدددديات فددددي القياسددددين 

( 3,3القبلدددي والبعددددي لصدددالت القيددداس البعددددي، حيدددث كدددان المتوسدددط الحسدددابي للقيددداس القبلدددي )

ألثدددر للبرندددامج التددددريبي، وبلغدددت (، وتدددم حسددداب قيمدددة حجدددم ا7,5بينمدددا فدددي القيددداس البعددددي )

( وهدددي قيمدددة عاليدددة مدددا دل علدددى أثدددر البرندددامج التددددريبي علدددى المعلمدددين، وفدددي 1,5القيمدددة )

ضددوء النتددائج كددان مددن أهددم مددا أوصددت بدده الباحثددة بضددرورة االسددتفادة مددن البرنددامج التدددريبي 

 نميتها لديهم .في تدريب المعلمين والمشرفين على مهارات التفكير الناقد واستراتيجيات ت

 (ب2011دراسة صبري)

إعدددداد برندددامج تددددريبي وفدددق أسدددلوب الدددنظم لمدددادة تددداري  الدولدددة هددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى 

بجامعددددة المستنصددددرية  العباسددددية لطلبددددة المرحلددددة الثالثددددة فددددي قسددددم التدددداري  فددددي كليددددة التربيددددة

والتركيددددب ، والكشددددف عددددن أثددددر البرنددددامج التدددددريبي فددددي تنميددددة مهددددارتي التحليددددل بددددالعرات

لتصدددنيف بلدددوم للمجدددال المعرفدددي لطلبدددة قسدددم التددداري ، قامدددت الباحثدددة بتصدددميم البرندددامج بحيدددث 

احتددددوى علددددى عدددددة مهددددارات وأسدددداليب وطرائددددق تدريسددددية ومددددن ضددددمنها مهددددارات األسددددئلة 

 مهدددارة اسدددتخدام الوسدددائل التعليميدددة،التحليدددل والتركيدددب، وممدددا اشدددتمل عليدددة البرندددامج:  ؛العليدددا

 ،مهدددارة اسدددتخدام القددديم والمفددداهيم  والتعميمدددات هدددداف السدددلوكية،اسدددتخدام األصدددياغة ومهدددارة 

اسددددتخدام أسددددئلة متنوعددددة كأسددددئلة التحليددددل  حددددداث الجاريددددة والقضددددايا المعاصددددرة،اسددددتخدام األ

السددددابرة وأسددددئلة التفكيددددر المتمددددايز، أسددددلوب إعددددداد التقددددارير واألبحدددداث، والتركيددددب واألسددددئلة 

  لمشكالت.طريقة المناقشة، طريقة حل ا

اختيددددار يددددة، وكددددان المجمددددوعتين الضددددابطة والتجريب تخدمت الباحثددددة المددددنهج التجريبددددي ذااسدددد

( طالبدددا وطالبدددة فدددي المجموعدددة 43مدددن ) ب الفرقدددة الثالثدددة، وتكوندددتالعيندددة عشدددوائيا مدددن طدددال

عدددددداد اختبدددددار قبلدددددي نفدددددس العددددددد، تدددددم إ و يمددددداثلهم فدددددي المجموعدددددة الضدددددابطة ،التجريبيدددددة



 
 

ة خبددددراتهم السددددابقة فددددي المهددددارتين قبددددل تطبيددددق البرنددددامج، ولقيدددداس أثددددر للمجمددددوعتين لمعرفدددد

 البرنامج عليهم باختبار بعدي.

حصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات المجموعدددة ائج الدراسدددة: يوجدددد فدددرت ذو داللدددة إومدددن أهدددم نتددد 

( بينمددددا 72,37التجريبيددددة، ومتوسددددط درجددددات المجموعددددة الضددددابطة، إذ بلددددط عنددددد األولددددى )

وأوصددددت الدراسددددة تنظدددديم دورات تدريبيددددة مسددددتمرة باألسدددداليب وطرائددددق  (،65,19الثانيددددة )

فددددي مسددددتوى التحليددددل  ،وخاصددددة األسددددئلة الصددددفية ،التدددددريس ومهددددارات التدددددريس المختلفددددة

 والتركيب.

 (بOliveira,2010دراسة أوليفيرا )

هددددددفت الدراسدددددة إلدددددى الكشدددددف عدددددن ممارسدددددات المعلمدددددين ل سدددددئلة الصدددددفية فدددددي المددددددارس 

بعدددد إلحدداقهم ببرندددامج تدددريبي صددديفي وفقددا لنمدددوذج  بواليدددة إنددديانا األمريكيدددة، وذلددك االبتدائيددة

( 15، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )2007علمدددي خددداص بدددالمعلمين مصدددمم مسدددبقا مندددذ عدددام 

، ولتحقيدددق أهدددداف حكوميدددة ( مددددارس ابتدائيدددة8معلمدددة يدرسدددن مختلدددف المدددواد الدراسدددية فدددي )

امج التددددددريبي، وإخضددددداع المعلمدددددات وتددددددريبهن علدددددى باحدددددث ببنددددداء البرندددددالدراسدددددة قدددددام ال

، قدددددمت فددددي مددددن جلسددددات تدريبيددددة فددددي أنددددواع االسددددئلة وتصددددنيفاتهاالددددذي تكددددون البرنددددامج، 

، ثدددم طلدددب مدددنهن فدددي  خدددر اليدددوم عدددروض بوربويندددت، كدددل جلسدددة اسدددتغرقت سددداعة ونصدددف

التدددددريبي مشدددداهدة دروس تددددم تسددددجيلها مددددن قبددددل بعددددض المعلمددددات المشدددداركات بالبرنددددامج 

 األسئلة، ومناقشة ذلك مع المدرب. التدريبي، وتدوين مالحظتهن على طرح

كاندددت مدددن أهدددم نتدددائج البرندددامج: زيدددادة نسدددبة األسدددئلة المرجعيدددة وأسدددئلة التوضددديت والتأكيدددد،  

وكانددددت أسددددئلة الشددددفوية للمعلمددددات أكثددددر تحفيددددزا للتفكيددددر، وأدت إلددددى زيددددادة تفاعددددل التالميددددذ، 

، ممدددا دل هدددذا علدددى فاعليدددة البرندددامج التددددريبي علدددى المعلمدددات ةوزيدددادة نسدددبة أسدددئلتهم للمعلمددد

فددددي تطددددوير مهدددداراتهن فددددي طددددرح األسددددئلة الصددددفية الشددددفهية، والرفددددع مددددن مسددددتوى األسددددئلة 

المطروحددددة علددددى التالميددددذ، وأوصددددت الدراسددددة باالسددددتفادة مددددن هددددذا البددددرامج فددددي تدددددريب 

 المعلمين على طرح األسئلة الصفية. 

 ( بGegen,2006دراسة جيجن )

وتهدددددف الدراسددددة معرفددددة  تددددأثير نمددددوذج تدريسددددي مددددزود بمجموعددددة مددددن األسددددئلة واألنشددددطة 

(، وصددددنفت 1التعاونيددددة فددددي رفددددع مسددددتوى الطددددالب المددددنخفض التحصدددديل فددددي مددددادة الجبددددر)

األسدددئلة إلدددى مسدددتويات عليدددا وأخدددرى منخفضدددة بحسدددب تصدددنيف بلدددوم فدددي المجدددال المعرفدددي، 



 
 

مختلددددف األعددددرات مددددن المدددددارس المدنيددددة فددددي ( طالبددددا مددددن 45تكونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن )

الواليدددات الغربيدددة األمريكيدددة، قسدددم الطدددالب بعددددها إلدددى مجمدددوعتين مجموعدددة تجريبيدددة مدددن ) 

( طالبدددا تدددم تزويددددها بأسدددئلة وأنشدددطة فدددي المسدددتويات العليدددا للتفكيدددر، وأخدددرى ضدددابطة مدددن  22

سدددتة أسدددابيع تدددم  ( زودت بدددنفس األنشدددطة واألسدددئلة ولكدددن قددددمت بطريقدددة تقليديدددة، وبعدددد23)

تطبيدددق اختبدددار علدددى المجمدددوعتين فدددي األسدددئلة مدددن المسدددتويات العليدددا، وكاندددت النتيجدددة لصدددالت 

، ولدددددوحظ  3,6087مقارندددددة بالضدددددابطة بمتوسدددددط  4,4762المجموعدددددة التجريبيدددددة بمتوسدددددط 

علدددى المجموعدددة التجريبيدددة أنهدددا اصدددبحت أكثدددر قددددرة علدددى حدددل المشدددكالت فدددي مدددادة الجبدددر 

اقددد، وأكثددر طرحددا ل سددئلة علددى المعلددم. عددزت الباحثددة النتيجددة إلددى تزويدددها وعلددى التفكيددر الن

المجموعددددة باألنشددددطة واألسددددئلة فددددي المسددددتويات العليددددا، وأوصددددت الدراسددددة بالقيددددام بدراسددددات 

 مستقبلية في تصنيف بلوم للمجال المعرفي والتركيز على المستويات العليا منه.

 ل(2005بدر) راسة 

أثرررر اسرررتخدام برنرررامج تدريسررري مقتررررع فررري تنميرررة الم رررارات التدريسرررية  هررردفت الدراسرررة لمعرفرررة

ا ومرررن ضرررمن ا لررردل الطالبرررات المعلمرررات بقسرررم الرياضررريات فررري كليرررة التربيرررة بمكرررة المكرمرررة

 ت رررمنت مالحظرررة بطاقرررة بإعرررداد  الباحثرررة قامرررت ال ررردد هرررها ولتحقيرررهم رررارع صرررياغة األسررر لةا 

الرياضرررياتا تكونرررت فررري صرررورت ا  لمعلمرررة الالزمرررة وال رعيرررة الرايسرررية التدريسرررية الم رررارات

 المقترررررع التدريسرررري البرنررررامج اا وبنررررا ت رررروثبا صرررردق ا مررررن والتنكررررد ( فقرررررعا43الن اايررررة مررررن )

 .المعلمة الطالبة  لي ا تحتاج التي التدريسية الم ارات على المعلمات الطالبات لتدريب

 مرررن طالبرررة(  ٦٠)  الدراسرررة مرررن عينرررة تكونرررتاعتمررردت الباحثرررة المرررن ج  ررربم التجريبررريا حيرررن  

 المكرمرررةا  بمكرررة العلميرررة األقسرررام التربيرررة كليرررة فررري الرياضررريات بقسرررم الرابعرررة ال رقرررة طالبرررات

 ترررم وقرررد ا 1424/1425للعرررام  األول الدراسررري ال صرررل لرررالل الميدانيرررة التربيرررة فتررررع ويق رررون

 موعررررةالمجاألولررررى  مثلررررت اطالبررررة(  ٣٠) مجموعررررة كررررل مجمرررروعتين  لررررى عوررررواايا تقسرررريم ن

ال رررابطةا وقرررد  موعرررةلمجا والثانيرررة ا المقتررررع البرنرررامج علرررى تررردريب ا ترررم والتررري التجريبيرررةا 

 ( ساعات في اليوم.3-2بواق  )( ساعة 22استورقت التجربة  مدع )

 المجموعررررة علررررى التجريبيررررة المجموعررررة ت رررروق  لي ررررا التوصررررل تررررم الترررري النتررررااج أهررررم ومررررن 

 الرايسررررية التدريسررررية الم ررررارات فرررري البرنررررامج تطبيرررره قبررررل اتكافيهمرررر أن ثبررررت بعررررد ال ررررابطة

وجررود فررروق بررالتقويما حيررن دلررت النتررااج علررى  للترردريس وانت ررا    التخطرري  مررن بررد    وال رعيررة

متوسررر  درجرررات و ( 98,2)  ات داللرررة احصرررااية برررين متوسررر  درجرررات المجموعرررة التجريبيرررة

ا للبرنرررامج أن علرررى يررردل وهرررها الصرررال  التجريبيرررة (53,1) المجموعرررة ال رررابطة  فررري  يجابيرررا أثرررر 



 
 

تحت رررراا وأوصررررت  المندرجررررة ال رعيررررة ككررررل والم ررررارات الرايسررررية التدريسررررية الم ررررارات تنميررررة

 والتن يررره التخطررري  م رررارات علرررى التربيرررة بكليرررة المعلمرررات الطالبرررات بتررردريب الباحثرررة االهتمرررام

 التخرج. بعد التدريسية ك ا ت م  زيادع في يس م بما والتقويم للدرس

 (ل1999 راسة ى ماا )

وهررردفت هرررهل الدراسرررة  لرررى بنرررا  برنرررامج تررردريبي لتنميرررة م رررارات  عرررداد األسررر لة وصرررياغت ا 

ا بكليرررة التربيرررة بن رررا فررري مصرررر وتوجي  رررا عنرررد الطرررال  المعلمرررين  رررعبة ال لسررر ة واالجتمرررا 

 االجتمرررا  رررعبة ال لسررر ة وا اال رقرررة الرابعرررة اوتكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن الطرررال  المعلمرررين

قررررام الباحررررن بإعررررداد قاامررررة بم ررررارات  ا( طالبررررا ا ولتحقيرررره هرررردد الدراسررررة 20وبلرررره عررررددها )

( م رررارع فررري صرررورت ا الن اايرررةا 34صرررياغة وتوجيرررم األسررر لة الالزمرررة لعينرررة الدراسرررة بلورررت )

( م رررارعا 26وبنرررا  بطاقرررة مالحظرررة لمالحظرررة أدا  الطالرررب المعلرررم دالرررل حجررررع الدراسرررة مرررن )

قرررام الباحرررن بالقيررراس القبلررري ( م رررارعا ثرررم 18لة دفررراتر الطرررال  مرررن )لتحليرررل أسررر  وبطاقرررة ألررررل

و لررررج بمالحظررررة أدا  أفررررراد العينررررة فرررري الصرررر ود أثنررررا  التربيررررة العمليررررةا وتحليررررل كراسررررات 

بنرررا  برنرررامج تررردريبي لتنميرررة م رررارات ب  عررردادهم ل سررر لةا كمرررا قرررام  التح رررير لمعرفرررة كي يرررة

( وحررررردات ) وحررررردع 3ا لتصرررررنية بلررررروم المعرفررررريا مرررررن )صرررررياغة األسررررر لة وتوجي  رررررا وفقررررر

ريريررررةا وحرررردع األسرررر لة الورررر وية( طبقررررم المسررررتويات المعرفيررررة االدراكيررررةا وحرررردع األسرررر لة التح

( أسررررابي  أثنررررا  التربيررررة العمليررررة للطررررال ا وقررررام الباحررررن كررررهلج ببنررررا  التبررررار 5علررررى مرررردل )

بالمالحظررررة  البرنررررامج قررررام ا وبعررررد تطبيررررهتحصرررريلي لقيرررراس مرررردل فاعليررررة البرنررررامج الترررردريبي

 وتحليل كراسات التح ير مرع ألرل. البعدية

كانرررت مرررن أهرررم نترررااج الدراسرررة: وجرررود فرررروق  ات داللرررة احصرررااية فررري متوسررر  الررردرجات برررين  

القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لصررررال  القيرررراس البعررررديا تعررررلل هررررهل النتيجررررة  لررررى فعاليررررة 

البرنررررامج الترررردريبي و لررررى األسررررلو  الترررردريبي الررررهي اسررررتخدمم الباحررررن والررررهي يعتمررررد علررررى 

هاتيا وكانرررت مرررن توصررريات الدراسرررة عقرررد دورات تدريبيرررة علرررى الرررور  التدريبيرررة والرررتعلم الررر

أسرررلو  التررردريس المصرررور واسرررتخدام الرررور  التعليميرررة إلكسرررا  الطرررال  المعلمرررين م رررارات 

التررردريس المختل رررةا واالسرررتمرار بتررردريب المعلمرررين أثنرررا  الخدمرررة مرررن لرررالل الررردورات التدريبيرررة 

 التي تعدها الوزارع . 

 :(1997مرسي) راسة 

فررري كليرررة التربيرررة وهررردفت هرررهل الدراسرررة  لرررى بنرررا  برنرررامج تررردريبي لتررردريب الطرررال  المعلمرررين 

 اعلررررى م ررررارات صررررياغة وتوجيررررم األسرررر لة الورررر وية دالررررل ال صررررلا فرررري مصررررر ابالمنصررررورع



 
 

والتصرررررد بوررررنن  جابررررات التالميرررره علي رررراا ودراسررررة فاعليررررة هررررها البرنررررامج فرررري تنميررررة هررررهل 

ياتا ولتحقيررره هررردد   فررري التربيرررة العمليرررة بورررعبة الرياضرررأثررررل علرررى أدا  الطرررالو االم رررارات

بطاقرررة مالحظرررة تكونرررت مرررن ثرررالل م رررارات ) صرررياغة السررريال ت رعرررت من رررا  الدراسرررة صرررمم

( م ررراما وم رررارع التصررررد بورررنن  جابرررات التالميررره علرررى 4( م ررراما وم رررارع توجيرررم السررريال )9)

 لبرنامج التدريبي ب هل الم ارات.ا( م اما وتم التنكد من صدق ا وثبات اا وبنا  3األس لة )

( طالبررا مررن طررال  التربيررة العمليررةا تررم التيررارهم عوررواايا مررن 50تكونررت عينررة الدراسررة مررن ) 

( طرررال  مرررن كرررل مجموعرررةا ترررم مراعررراع التقرررار  فررري 10مجموعرررات التربيرررة العمليرررة بواقررر  )

تجريبيررررة  :درجررررات م فرررري التربيررررة العمليررررة مراعرررراع للتكررررافيا وزعررررت العينررررة علررررى مجمرررروعتين

( طالبررراا طلرررب مرررن المجموعرررة التجريبيرررة قبرررل البرنرررامج بتسرررجيل 25لكرررل مجموعرررة ) اوضرررابطة

حصصررر م الدراسرررية أثنرررا  التربيرررة العمليرررةا وطلرررب مرررن م تحليرررل حصصررر م باالسرررتعانة ببطاقرررة 

ويقررروم بقيرررة الرررلمال  بمالحظترررم فررري  حظرررات م ومناقورررت ا مررر  الباحرررناالمالحظرررة وتررردوين مال

ربيرررة العمليرررة والبرنرررامج ( أسرررابي  اسرررتمرت لالل رررا الت5مالحظرررات ما ولمررردع )الحصرررة وتسرررجيل 

 التدريبي.

مرررن أهرررم نترررااج الدراسرررة: توجرررد فرررروق دالرررة احصررراايا برررين طرررال  المجموعرررة التجريبيرررة  وكررران 

وطرررررال  المجموعرررررة ال رررررابطة فررررري م رررررارع صرررررياغة االسررررر لة الوررررر وية لصرررررال  المجموعرررررة 

سررررياال لرررردل  10,56مقارنررررة   22,48لرررردي م بمررررا يقرررار   التجريبيرررةا حيررررن زاد عرررردد األسررر لة

المجموعررررة ال ررررابطةا كمررررا وتوجررررد فررررروق دالررررة احصرررراايا بررررين طررررال  المجموعررررة التجريبيررررة 

وطرررررال  المجموعرررررة ال رررررابطة فررررري م رررررارع توجيرررررم األسررررر لة الوررررر وية لصرررررال  المجموعرررررة 

وطررررال   التجريبيررررةا وأنررررم توجررررد فررررروق دالررررة احصرررراايا بررررين طررررال  المجموعررررة التجريبيررررة

ورررر وية المجموعررررة ال ررررابطة فرررري م ررررارع التصرررررد بوررررنن  جابررررات التالميرررره علررررى األسرررر لة ال

 لصال  المجموعة التجريبية.

 لررى أثررر عمليرررة الترردريب علررى طررال  المجموعررة التجريبيررة ممرررا  وعررلت الدراسررة هررهل النتررااج 

طررررال  يوررررير  لررررى نجرررراع البرنررررامج المقترررررع فرررري تنميررررة م ررررارات األسرررر لة الورررر وية لرررردل ال

 .المعلمينا وأن السبب في نجاع البرنامج هو الموازنة بين الجانب النظري والعملي

 (ل1994 راسة ب ر  )

فعاليرررة برنرررامج لتررردريب المعلمرررات أثنرررا  الخدمرررة فررري تنميرررة  قيررراس وت ررردد هرررهل الدراسرررة  لرررى

( 30ا وتكونرررت عينررررة الدراسررررة مررررن )م رررارع صررررياغة األسرررر لة وفقرررا لمسررررتويات بلرررروم المعرفيررررة

مررررادع العلرررروما  امعلمررررة يقمررررن بالترررردريس فرررري مرررردارس المرحلررررة المتوسررررطة  بمكررررة المكرمررررة



 
 

 ل رررررعتالمجموعرررررة التجريبيرررررة الواحررررردعا وقرررررد  تخدمت الباحثرررررة المرررررن ج التجريبررررري  اواسررررر

( سررريال فررري مختلرررة المسرررتويات 18المجموعرررة لقيررراس قبلررري برررنن طلبرررت الباحثرررة مرررن ن كتابرررة )

( سررريالا وترررم تصرررنية 15صرررىا ولكرررن ن كتررربن فقررر  )( أسررر لة لكرررل مسرررتول كحرررد أق3بواقررر  )

القيررراس البعررردي برررنن  ا أجررررياألسررر لة بحسرررب تصرررنية بلررروما وبعرررد تطبيررره البرنرررامج التررردريبي

 ( سيال في مختلة المستويات.18بة )طلبت من ن كتا

ومرررن أهرررم النترررااج: وجرررود فرررروق  ات داللرررة احصرررااية فررري مسرررتول المعلمرررات وفقرررا لمسرررتويات  

و لرررج فررري القيررراس القبلررري والبعررردي لصرررال  القيررراس البعرررديا حيرررن كانرررت فررري  بلررروم المعرفيرررة

 %22وال  رررررم بنسررررربة  %76,6القيررررراس القبلررررري تميرررررل األسررررر لة  لرررررى مسرررررتول الترررررهكر بنسررررربة 

بينمرررا بعرررد البرنرررامج التررردريبي انخ  رررت هرررهل النسرررب وارت عرررت نسرررب األسررر لة  %1,4والتطبيررره 

لبرنررررامج الترررردريبي فرررري تنميررررة م ررررارات فرررري المسررررتويات األلرررررلا ويعررررلل هررررها  لررررى أثررررر ا

مررررن أهررررم التوصرررريات:  عررررداد بنررررو  ل سرررر لة تقرررريس  لمعلمررررات فرررري األسرررر لة الصرررر يةا وكررررانا

المسرررررتويات المعرفيرررررة المختل رررررة فررررري مختلرررررة التخصصرررررات والمراحرررررلا حترررررى تستر رررررد برررررم 

المعلمرررات عنرررد اعرررداد االلتبرررارات الوررر ريةا وضررررورع االسرررتمرار فررري  قامرررة دورات تدريبيرررة 

قصررررريرع المررررردلا ينبوررررري االهتمرررررام برررررالرب  برررررين الجوانرررررب النظريرررررة والعمليرررررة فررررري البررررررامج 

 التدريبية.

 (لOtto& Schuck,1983أ ت   َتك )دراسة 

وبررين مسررتول  اهرردفت هررهل الدراسررة للكوررة عررن العالقررة بررين تقنيررات أسرر لة المعلررم الترري يجيرردها

مرررن معلمررري علررروم (  6 )الطرررال  وتحصررريل ما ولتحقيررره هررردد الدراسرررة قرررام الباحثررران بالتيرررار

ا وتقسررريم م لمجموعرررة تجريبيرررة مرررن مررردارس واليرررة بنسرررل انيا األمريكيرررة الصرررة الثرررامن عورررواايا

معلمررين لترردريب م علررى البرنررامج فرري تقنيررات األسرر لة الصرر ية وفرره لتصررنية أوتررو )أسرر لة  3مررن 

ن لرررم يتررردربوا عليرررما ثرررة اآللرررروكرا جمررر  المعلومررراتا العمليرررات العقليرررةا التقيررريم(ا والثالالتررره

ا ( طالبررررا  لررررى مجمرررروعتين تجريبيررررة وضررررابطة90وقسررررمت مجموعررررة الطررررال  البرررراله عررررددهم )

أجرررري التبرررار قبلررري للتحصررريل الدراسررري علرررى المجمررروعتينا وبعرررد البرنرررامج التررردريبي  وأجرررري

ي تحصررريل الطرررال  وبقرررا  أثرررر الرررتعلما تكرررون البرنرررامج التررردريبي التبرررار بعررردي لقيررراس أثررررل فررر

(سررراعة تدريبيرررةا عررررت لالل رررا  13( أيرررام تدريبيرررة فررري) 5ولمررردع) اجلسرررات تدريبيرررة ( 5مرررن) 

أوراق عمررررل فرررري تقنيررررات األسرررر لة وتصررررني ات ا وفقررررا لتصررررنية أوترررروا وفرررري الجلسررررة الرابعررررة 

الرررلمال ا ومناقورررة مالحظرررت ما والخامسرررة طلرررب مرررن المتررردربين تح رررير درس وعرضرررم علرررى 

كمررررا طلررررب مررررن م تسررررجيل  حرررردل حصصرررر م ومناقوررررت اا ولقررررد اسررررتعان الباحثرررران بسررررتة مررررن 



 
 

معلمررري المرحلرررة االبتداايرررةا برررين المرررراقبين لتطبيررره بطاقرررة المالحظرررة الصررر ية ترررم التيرررارهم مرررن 

 ألس لة المطروحة من قبل المعلمين.بتحليل نو  ا فقاما

وكانرررت مرررن أهرررم النترررااج: أنرررم المعلمرررين فررري المجموعرررة التجريبيرررة يطرحرررون أسررر لة أكثرررر وفررري  

المسرررتول األعلرررى مقارنرررة برررالمعلمين مرررن المجموعرررة ال رررابطةا وكرررهلج كررران متوسررر  االلتبرررار 

البعررردي للطلبرررة فررري المجموعرررة التجريبيرررة أعلرررى مرررن طلبرررة المجموعرررة ال رررابطةا ممرررا دل علرررى 

 ررررا  تحصرررريل م يعررررلل ألثررررر البرنررررامج الترررردريبي علررررى المعلمررررين الررررهين بقررررا  أثررررر الررررتعلم وارت

ي رفرررر  مسررررتول األسرررر لة المطروحررررةا يدرسررررون ما  كمررررا ولرررروحا أثررررر البرنررررامج الترررردريبي فرررر

جابرررات الطرررال  وت ررراعل ما وأوصرررت الدراسرررة باالسرررت ادع مرررن البررررامج التدريبيرررة فررري تررردريب و 

 المعلمين على مختلة م ارات التدريس.

    راسات المح ر األ للتعقي  ىل

تتفددق الدراسددة الحاليددة مددع دراسددات المحددور األول فددي  بندداء برنددامج تدددريبي إلكسدداب  -

؛ 2013الفئددددددة المسددددددتهدفة مهددددددارات األسددددددئلة الصددددددفية، مثددددددل دراسددددددة: ) اإلمددددددام، 

؛ Gegen,2006؛ وجدددددددددددددديجن Oliveira,2010؛ و أوليفيددددددددددددددرا 2011والتميمددددددددددددددي،

 & Otto؛ وأوتدددددو وشدددددك 1994؛ وبكدددددري،1997؛ ومرسدددددي،1999وعثمدددددان،

Schuck,1983 وإن اختلفددددت مددددع بعضددددها فددددي أنهددددا برنددددامج قددددائم علددددى إكسدددداب ،)

معلمدددات التربيدددة اإلسدددالمية مهدددارات طدددرح األسدددئلة الصدددفية، ولددديس مهدددارات تدريسدددية 

(، تصدددددميم 2012مدددددن ضدددددمنها مهدددددارات األسدددددئلة الصدددددفية مثدددددل: دراسدددددة )العبددددددلي،

ات التددددددريس اإلبدددددداعي، ومدددددن هدددددذا برندددددامج إلكتروندددددي إلكسددددداب المعلمدددددين مهدددددار

(، لتنميدددددة مهدددددارتي التحليدددددل 2011المهدددددارات األسدددددئلة الصدددددفية، دراسدددددة )صدددددبري،

(، فدددي مهدددارات التددددريس ومدددن ضدددمنها مهدددارة 2005والتركيدددب فقدددط، ودراسدددة )بددددر،

 األسئلة الصفية.

؛ 2005؛ وبددددددددر،2011تبايندددددددت فدددددددي عيندددددددة الدراسدددددددة مدددددددع دراسدددددددة )صدددددددبري، -

( إذ كاندددددت تسدددددتهدف طلبدددددة التربيدددددة العمليدددددة مدددددن 1997؛ ومرسدددددي،1999وعثمدددددان،

( التددددددي اسددددددتهدفت طلبددددددة Gegen,2006الكليددددددات والجامعددددددات، ودراسددددددة )جدددددديجن 

المددددارس، وتدددأثير نمدددوذج تدريسدددي وفدددق مهدددارات األسدددئلة الصدددفية مدددن المسدددتويات 

العليدددا، وأثدددر ذلدددك فدددي تحصددديلهم الدراسدددي، بينمدددا الدراسدددة الحاليدددة تسدددتهدف معلمدددات 

 المية.التربية اإلس



 
 

تنوعددددت أدوات الدراسددددة فددددي المحددددور السددددابق، ولكنهددددا اتفددددق بعضددددها مددددع الدراسددددة  -

الحاليدددة فدددي اسدددتخدام بطاقدددة المالحظدددة قبدددل البرندددامج التددددريبي وبعددددا مثدددل دراسدددة ) 

(، 1996؛ مرسددددددي،1999؛ عثمددددددان،2005؛ بدددددددر،2011؛ التميمددددددي،2012العبدددددددلي،

وليفيدددددددددددرا ؛ وأ2011؛ وصدددددددددددبري،2013واختلفدددددددددددت مدددددددددددع دراسدددددددددددة ) اإلمدددددددددددام،

Oliveira,2010 ؛ جددديجنGegen,2006،وأوتدددو وشدددك 1994؛ بكدددري ،Otto & 

Schuck,1983 إذ تبايندددددت بدددددين القيدددددام باختبدددددار قبلدددددي وبعددددددي، أوتقدددددديم عدددددروض )

 عملية أمام الزمالء كدراسة أوليفيرا، أو كتابة األسئلة قبل البرنامج وبعدها.

( فدددي المدددنهج 1994بكدددري، ؛ و2012؛ و العبددددلي،2013اتفقدددت مدددع دراسدددة ) اإلمدددام، -

المسدددتخدم وهدددو شدددبه التجريبدددي، ذا المجموعدددة التجريبيدددة الواحددددة، واختلفدددت مدددع بقيدددة 

 الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة.

واتفقددت مددع الدراسددات السددابقة فددي فاعليددة البرنددامج التدددريبي المقدددم للفئددة المسدددتهدفة،  -

 ارات طرح األسئلة الصفية لدى عينة الدراسة.وتنمية مه

اسددددتفادت الدراسددددة الحاليددددة مددددن الدراسددددات السددددابقة فددددي بندددداء البرنددددامج التدددددريبي،  -

، وفدددي وتصدددميم جلسددداته التدريبيدددة، واالسدددتفادة مدددن األسددداليب التدريبيدددة المسدددتخدمة بهدددا

  2011العياصررررررررررعا  مثدددددددددل دراسدددددددددة: ) تصدددددددددميم بطاقدددددددددة المالحظدددددددددة الصدددددددددفية

 (.2003  الحبسيا2006  الكنديا2011الخروصيا

 ا يىىىا ب الدراسىىىات الاىىىي ل ىىىا حس ىىىة بف اليىىىة أو أ ىىىر البىىىرامع الادريبيىىىة فىىىي ابسىىىاب الم بمىىىين 

 م ار  م ي ة ب

 (ب2013دراسة الردجالية )

وهددددفت إلدددى التعدددرف علدددى فاعليدددة البرندددامج التددددريبي المقتدددرح فدددي األنمددداط الرياضدددية لتنميدددة 

الرياضددددي )االسددددتقراء، االسددددتنتاج، التعبيددددر بددددالرموز، التخمددددين، التفكيددددر المنطقددددي( التفكيددددر 

 حلقدددة الثانيدددة مدددن التعلددديم األساسدددي.لددددى معلمدددات الرياضددديات فدددي ال ،ككدددل وكدددل علدددى حددددة

ولتحقيددددق ذلددددك قامددددت الباحثددددة ببندددداء برنددددامج تدددددريبي يحتددددوي علددددى مجموعددددة مددددن األفكددددار 

( معلمدددة مدددن 27ياضدددية، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )والمعدددارف والمهدددارات فدددي األنمددداط الر

س الحلقددددة تددددم اختيددددارهن بطريقددددة عشددددوائيا مددددن مدددددار ،(10 -5معلمددددات التعلدددديم األساسددددي)

 الثانية بوالية السيب.

واسدددتخدم بتصدددميم اختبدددار فدددي التفكيدددر الرياضدددي لقيددداس أداءهدددن القبلدددي والبعددددي،  كمدددا قامدددت 

ريبيددة الواحدددة، ومددن أهددم مددا توصددلت إليددة الدراسددة: المجموعددة التجالمددنهج شددبه التجريبددي ذا 



 
 

αوجددددود فددددروت دالددددة احصددددائيا عنددددد مسددددتوى الداللددددة )  = ( بددددين متوسددددطي درجددددات  0,05

لصدددالت التطبيدددق  ،أفدددراد العيندددة فدددي التطبيدددق القبلدددي والبعددددي الختبدددار التفكيدددر الرياضدددي ككدددل

كدددان متوسدددط التطبيدددق البعددددي  بينمدددا ،(18,65البعددددي، حيدددث كدددان متوسدددط التطبيدددق القبلدددي )

برندددددامج التددددددريبي، وبحسددددداب حجدددددم األثدددددر الدددددذي بلدددددط لوتعدددددزى هدددددذا النتيجدددددة ل (.31,11)

أظهدددرت وجدددود فدددرت دال احصدددائيا  فاعليدددة البرندددامج التددددريبي، كمدددا ممدددا دل علدددى ،(0,95)

αعدددن مسدددتوى داللدددة )  = ( بدددين متوسدددطي درجدددات أفدددراد العيندددة فدددي التطبيقدددين القبلدددي 0,05

الختبدددددار التفكيدددددر الرياضدددددي كمهدددددارة مدددددن المهدددددارات ) االسدددددتنتاج، االسدددددتقراء،  والبعددددددي

لصددالت التطبيددق البعدددي، ومددن أهددم  ،التخمددين، التعبيددر بددالرموز، التفكيددر المنطقددي( علددى حدددة

توصددديات الدراسدددة: تددددريب المعلمدددين علدددى موضدددوعات مرتبطدددة بدددالتفكير الرياضدددي وطرائدددق 

 برنامج التدريبي في برامج اإلنماء المهني للمعلمين.اكتساب مهاراته، واالستفادة من ال

 ( ب2012دراسة المقيمية )

هددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى تقصدددي أثدددر البرندددامج التددددريبي المقتدددرح فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر 

الناقدددد لددددى معلمدددات الفيزيددداء وعلدددى الممارسدددات الصدددفية لدددديهن، وتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن 

المدددددارس الحكوميددددة فددددي مدددددارس التعلدددديم مددددا بعددددد األساسددددي  جميددددع معلمددددات الفيزيدددداء مددددن

 ،فدددددي الفصدددددل الدراسدددددي الثددددداني،  2011/2012بمحافظدددددة جندددددوب الباطندددددة للعدددددام الدراسدددددي 

معلمدددة مدددن  16تدددم اختيدددار العيندددة قصدددديا وبلدددط حجمهدددا ( معلمدددة فيزيددداء، 61لبدددالط عدددددهن )وا

دف  الدراسددددة قامددددت ، ولتحقيددددق هدددد( مددددن مجتمددددع الدراسددددة%26اء بنسددددبة )معلمددددات الفيزيدددد

الباحثددددة بدعددددداد اختبددددار مهددددارات التفكيددددر الناقددددد )التحليددددل ،التفسددددير، االسددددتدالل، االسددددتنتاج، 

عدددداد بطاقدددة مالحظدددة للممارسدددات الصدددفية المرتبطدددة التقيددديم( والتأكدددد مدددن صددددقه وثباتددده، وإ

بي كمددددا قامددددت ببندددداء برنددددامج تدددددري ،الناقددددد والتأكددددد مددددن صدددددقها وثباتهددددابمهددددارات التفكيددددر 

 يات تنميتها لدى معلمات الفيزياء.لمهارات التفكير الناقد واستراتيج

اسدددتخدمت الباحثدددة تصدددميم الشدددبة تجريبدددي، وأشدددارت النتدددائج إلدددى وجدددود فدددروت ذات داللدددة  

αاحصدددددائية عندددددد مسدددددتوى  )  = ( بدددددين متوسدددددطي درجدددددات معلمدددددات الفيزيددددداء فدددددي  0,05

التطبيقدددين القبلدددي والبعددددي الختبدددار مهدددارات التفكيدددر الناقدددد لصدددالت التطبيدددق البعددددي، حيدددث أن 

( أكبدددر مدددن المتوسدددط الحسدددابي 44,94المتوسدددط الحسدددابي للدرجدددة الكليدددة ليختبدددار البعددددي )

α)  ( وهددددو دال احصددددائيا عنددددد مسددددتوى داللددددة28,19ليختبددددار القبلددددي ) = ( ،وكددددان  0,05

( أي 0,953حجدددم األثدددر للبرندددامج التددددريبي فدددي اكتسددداب المعلمدددات لمهدددارات التفكيدددر الناقدددد )



 
 

αأنددده كبيدددر، كمدددا وجددددت فدددروت ذات داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتوى داللدددة )  = ( بدددين  0,05

متوسدددددطي ممارسدددددات معلمدددددات الفيزيددددداء فدددددي التطبيقدددددين القبلي)قبدددددل الخضدددددوع للبرندددددامج 

بعددددي )بعدددد الخضدددوع للبرندددامج( لبطاقدددة المالحظدددة الصدددفية لمهدددارات التفكيدددر التددددريبي( وال

الناقددددد لصددددالت التطبيددددق البعدددددي، حيددددث كددددان المتوسددددط الحسددددابي للدرجددددة الكليددددة للممارسددددات 

( أكبدددددر مدددددن المتوسدددددط الحسدددددابي للتطبيدددددق القبلدددددي 0,579الصدددددفية فدددددي التطبيدددددق البعددددددي )

( أثدددرا كبيدددر، ممدددا يتضدددت أثدددر البرندددامج 0,961(،وحجدددم األثدددر للبرندددامج التددددريبي )0,360)

تفددداوت األثدددر أن حيدددث  ،التددددريبي علدددى اكسددداب المعلمدددات مهدددارات التفكيدددر الناقدددد بشدددكل عدددام

بينمدددا . بدددين المتوسدددط والكبيدددر مدددثال فدددي مهدددارات )التحليدددل واالسدددتدالل والتقيددديم ( كدددان كبيدددرا 

نتددائج تعددزى ألثددر البرنددامج هددذا ال ،فددي )التفسددير واالسددتنتاج ( كددان متوسددطا، وبصددورة عامددة

التددددريبي المقددددم لعيندددة الدراسدددة، وفدددي ضدددوء النتدددائج كدددان مدددن أهدددم مدددا أوصدددت بددده الباحثدددة 

بضدددرورة االسدددتفادة مدددن البرندددامج التددددريبي فدددي تددددريب المعلمدددين والمشدددرفين علدددى مهدددارات 

 التفكير الناقد واستراتيجيات تنميتها لديهم .

 ( ب2011دراسة بوجود  )

دراسددة إلددى الكشددف عددن األخطدداء الشددائعة فددي الجبددر لدددى طددالب الصددف الثددامن هدددفت هددذا ال

األساسددددي ومعرفددددة أثددددر برنددددامج تدددددريبي مقتددددرح فددددي إكسدددداب معلمددددي الرياضدددديات مهددددارات 

احددددث المددددنهج الوصددددفي وشددددبه معالجددددة هددددذا األخطدددداء، ولتحقيددددق هدددددف  الدراسددددة اتبددددع الب

عا لدددددى طددددالب اء األكثددددر شدددديووقددددام بدعددددداد اختبددددار تشخيصددددي لتحديددددد األخطدددد ،التجريبددددي

وإعدددداد اختبدددار أداء قبلدددي وبعددددي لقيددداس أثدددر البرندددامج التددددريبي،  ،الصدددف الثدددامن األساسدددي

والتأكدددد مدددن صددددقهما وثباتهمدددا، مدددع بنددداء برندددامج تددددريبي لتددددريب المعلمدددين علدددى مهدددارات 

 بر لدى طالب الصف الثامن األساسي.معالجة األخطاء الشائعة في الج

تكددددون مجتمددددع الدراسددددة مددددن معلمددددي الرياضدددديات للصددددف الثددددامن األساسددددي فددددي المدددددارس  

 2010/2011الحكوميددددة التابعددددة للمديريددددة العامددددة للتربيددددة والتعلدددديم بمحافظددددة مسددددقط للعددددام 

(  445وطددالب الصددف الثددامن األساسددي فددي هددذا المدددارس، أمددا عينددة الدراسددة تكونددت مددن ) 

( مدددن مجتمددددع الدراسدددة وتلددددك %5,72قصدددددية بنسدددبة )طالبدددا وطالبدددة تددددم اختيدددارهم بطريقدددة 

مدددن المعلمدددين  9مدددن  تتكونددد، فأمدددا الدراسدددة شدددبه التجريبيدددة ،كاندددت عيندددة الدراسدددة الوصدددفية

 ريقة العشوائية البسيطة .والمعلمات بالط



 
 

α: يوجدددد فدددرت ذو داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة ) كدددان مدددن أهدددم نتدددائج الدراسدددة  =

المعلمدددين فدددي التطبيدددق القبلدددي والبعددددي لالختبدددار لصدددالت التطبيدددق  ( بدددين متوسدددطي أداء 0,05

( أكبدددددر مدددددن المتوسدددددط 19,11البعددددددي حيدددددث كدددددان المتوسدددددط الحسدددددابي للتطبيدددددق البعددددددي )

(، وجددددود عدددددد كبيددددر مددددن األخطدددداء الشددددائعة لدددددى طددددالب 9,88الحسددددابي للتطبيددددق القبلددددي )

ارجدداع سددببها إلددى الخلددط بددين الصددف الثددامن األساسددي فددي المفدداهيم الجبريددة األساسددية يمكددن 

المفدددداهيم واسددددتخدام تعميمددددات جبريددددة خاطئددددة، وتدددددريس الجبددددر كتعمدددديم للحسدددداب دون إدراك 

العالقددة بددين الجبددر والحسدداب وتحديدددا نقدداط االتفددات واالخددتالف بينهمددا علمددا أن الباحددث حدددد 

سددة: ( فددأكثر، وفددي ضددوء النتددائج كددان مددن أهددم مددا أوصددت بدده الدرا%30نسددبة الخطددأ وهددي )

تبنددددي اسددددتراتيجيات عامددددة لتدددددريب المعلمددددين أثندددداء الخدمددددة علددددى طرائددددق التدددددريس الحديثددددة 

،وتصدددميم حقائدددب التددددريب التدددي تعتمدددد علدددى مبددددأ التددددريب المفدددرد والتددددريب الدددذاتي حيدددث 

يقدددوم المتددددرب بتددددريب نفسددده بنفسددده وفدددق منهجيدددة علميدددة منظمدددة يدددتم تصدددميم الحقيبدددة وفقهدددا 

 حضور الدورات التدريبية .،تشجيع المعلمين على 

 (ب2009دراسة المالبي )

 الرياضددديات معلمدددي كسدددابإل مقتدددرح تددددريبي برندددامج فاعليدددة معرفدددةوتهددددف الدراسدددة إلدددى 

 -النشدددط) الدددتعلم التعددداوني الدددتعلم مهدددارات بعدددض ،فدددي المملكدددة العربيدددة السدددعوديةدة، بمديندددة جددد

، الرياضدددديات نحددددو مبهددددطال واتجاهددددات تحصدددديل وعلددددى حددددل المشددددكالت(، -العصددددف الددددذهني

تصدددددميم المجموعدددددة التجريبيدددددة الواحددددددة، وتطبيدددددق القيددددداس  مسدددددتخدما المدددددنهج التجريبدددددي ذا 

( معلمدددا 12القبلدددي والبعددددي، واختيدددرت العيندددة عشدددوائيا، حيدددث تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )

مس االبتددددائي البدددالط مدددن معلمدددي الرياضددديات بالمرحلدددة االبتدائيدددة، وطالبهدددم مدددن الصدددف الخدددا

  (.273م )عدده

وظددددف الباحددددث فددددي هددددذا الدراسددددة أداة مقيدددداس األداء لمهددددارات الددددتعلم النشددددط قبليددددا وبعددددديا، 

واختبدددار تحصددديلي علدددى الطدددالب ، ومقيددداس اتجددداا نحدددو الرياضددديات قبليدددا وبعدددديا، ومدددن أهدددم 

α) مسدددتوى  عندددد إحصدددائية داللدددة ذات فدددروت توجددددمدددا توصدددلت إليددده الدراسدددة:  = 0,05  )

 قبدددددل النشدددددط الدددددتعلم لمهدددددارات األداء مقيددددداس علدددددىبدددددين متوسدددددط أداء معلمدددددي الرياضددددديات 

البعددددي حيدددث بلدددط المتوسدددط  التطبيدددق لصدددالت وبعددددا ، المقتدددرح التددددريبي للبرندددامج تعرضدددهم

(، تعدددزى النتيجدددة إلدددى الحمددداس والرغبدددة 84,83( مقارندددة بمتوسدددط القيددداس القبلدددي )170,33)

البرندددامج التددددريبي، وتندددوع وحددددات التددددريب وطدددرت تقدددديمها،  التدددي أبدددداها المعلمدددون نحدددو

المددددرب  ونجاحددده فدددي التدددأثير علدددى الطدددالب،  واألسددداليب المتنوعدددة التدددي اسدددتخدمها الباحدددث



 
 

α) مسدددتوى  عندددد إحصدددائية داللدددة ذات فدددروت أشدددارت الدراسدددة إلدددى أنددده توجددددكمدددا  = 0,05 

 مقيددداس علدددى والبعددددي القبلدددي األداء فدددي االبتددددائي( بدددين متوسدددط أداء طدددالب الصدددف الخدددامس 

 عندددد إحصدددائية داللدددة ذات فدددروت البعددددي ، توجدددد التطبيدددق لصدددالت ،الرياضددديات نحدددو االتجددداا

α)  مسدددتوى =  األداء فددددي( بددددين متوسددددط درجددددات طددددالب الصددددف الخددددامس االبتدددددائي 0,05

 التطبيددددق لصددددالت ،(حدددددة علددددى مسددددتوى ولكددددل ككددددل) التحصدددديلي لالختبددددار والبعدددددي القبلددددي

عدددزى هدددذا النتدددائج إلدددى اسدددتراتيجيات الدددتعلم النشدددط التدددي احتدددوى عليهدددا البرندددامج ، وتالبعددددي

 للتعلم، ورفع مستواهم التحصيلي. التدريبي، وكان تطبيقها حافزا للطالب

 (ب2004دراسة حربي )

فددددي كليددددة ا داب  ،شددددعبة التددداري  الطبيعددددي ،وتهددددف الدراسددددة إلددددى اكسددداب الطلبددددة المعلمددددين

بعدددض مهدددارات تددددريس األحيددداء مدددن خدددالل تطبيدددق برندددامج  ،والعلدددوم بجامعدددة سدددبها الليبيدددة

تددددريبي علددديهم، ومعرفدددة مددددى تدددأثر أداء طدددالب المرحلدددة الثانويدددة لدددبعض المهدددارات العمليدددة 

ل حيددداء بدددالتغير األداء التدريسدددي لمعلمددديهم مدددن الطدددالب / المعلمدددين، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة 

كدددل مجموعدددة بلدددط  ؛وتجريبيدددة ،مجمدددوعتين مدددن الطدددالب المعلمدددين قسدددموا إلدددى ضدددابطةمدددن 

( طالددددب/ معلددددم، ومجمددددوعتين مددددن طددددالب المرحلددددة الثانويددددة قسددددموا إلددددى 12عدددددد أفرادهددددا )

( طالدددب وطالبدددة، صدددمم الباحدددث 14ضدددابطة وتجريبيدددة، وكدددل مجموعدددة بلدددط عددددد أفرادهدددا )

دة لمالحظدددددة أداء الطدددددالب المعلمدددددين واحددددد :لتحقيدددددق أهدددددداف دراسدددددته بطددددداقتين للمالحظدددددة

لمهددددارات تدددددريس األحيدددداء، وبطاقددددة أخددددرى لمالحظددددة أداء طددددالب المرحلددددة الثانويددددة لددددبعض 

المهدددارات العمليدددة ل حيددداء، إضدددافة إلدددى اختبدددار الدددتمكن مدددن المعدددارف والمعلومدددات المرتبطدددة 

ي صدددور بدددبعض مهدددارات تددددريس األحيددداء قبلدددي وبعددددي، والبرندددامج التددددريبي المقتدددرح الدددذ

 على شكل موديالت تعليمية. محتوياته

قدددام الباحدددث بتحديدددد مهدددارات تددددريس األحيددداء كدددا تي: ضدددبط واسدددتعمال المجهدددر، اسدددتخدام  

جهددداز العدددرض العلدددوي، اسدددتخدام بعدددض أدوات القيددداس، تشدددريت، التهيئدددة، اسدددتخدام التعزيدددز، 

دريس المصدددددغر تنويدددددع المثيدددددرات، توجيددددده األسدددددئلة الصدددددفية، واختدددددار الباحدددددث أسدددددلوب التددددد

حصدددائية بدددين إللتددددريب علدددى البرندددامج، ومدددن أهدددم نتدددائج الدراسدددة: ال يوجدددد فدددرت ذو داللدددة 

متوسددددط درجددددات أداء الطددددالب المعلمددددين فددددي المجموعددددة الضددددابطة ومتوسددددط درجددددات أداء 

الطدددالب المعلمدددين فدددي المجموعدددة التجريبيدددة فدددي اختبدددار الدددتمكن القبلدددي، وال توجدددد فدددروت ذات 

  ق القبلي لبطاقة المالحظة الصفية.كذلك في أدائهم على التطبيداللة احصائية 



 
 

عدددزى الباحدددث ذلدددك إلدددى عددددم وجدددود معامدددل للتددددريس ومعامدددل للوسدددائل التعليميدددة، وبالتدددالي 

عدددددم امكانيددددة التدددددرب، وأيضددددا عددددزى النتيجددددة إلددددى قصددددر فتددددرة التربيددددة العمليددددة وضددددعف 

اللدددة احصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات التددددريب، وأشدددارت الدراسدددة إلدددى أنددده ال يوجدددد فدددرت ذو د

أداء طددددالب الثانويددددة فددددي المجموعددددة الضددددابطة ومتوسددددط درجددددات المجموعددددة التجريبيددددة فددددي 

 ذلدددك إلدددى ضدددعف اعدددداد الطالدددب المعلدددم.التطبيدددق القبلدددي لبطاقدددة المالحظدددة، عدددزت الدراسدددة 

كن وكاندددت نتدددائج القيددداس البعددددي ارتفدددع درجدددات طدددالب المجموعدددة التجريبيدددة فدددي اختبدددار الدددتم

هدددددم علدددددى بطاقدددددة (، كمدددددا ارتفدددددع أداؤ 10,36ارندددددة بدددددالقبلي)( مق40،91البعددددددي بمتوسدددددط )

طاقددددة المالحظددددة علددددى طددددالب المالحظددددة فددددي التطبيددددق البعدددددي، وكددددذلك التطبيددددق البعدددددي لب

(، 0,97عددزت الدراسددة ذلددك إلددى أثددر البرنددامج التدددريبي علدديهم إذ بلددط حجددم األثدددر ) الثانويددة.

، علدددى جاندددب تطبيقدددي تمال بدددرامج تددددريب المعلمدددين النظريدددةوأوصدددت الدراسدددة بضدددرورة اشددد

 واالهتمام ببرامج إعداد المعلمين بالكليات والجامعات.

 (ب2004دراسة حبي )

التحقددددق مددددن أثددددر برنددددامج تدددددريبي علددددى كفايددددات القيدددداس والتقددددويم التربددددوي وهدددددفت إلددددى 

لددددى  ،لدراسدددي()األهدددداف كمخرجدددات للدددتعلم، قيددداس التحصددديل الدراسدددي، تقدددويم التحصددديل ا

لمملكدددة العربيدددة عينددة مدددن معلمدددي المددواد المختلفدددة فدددي المرحلددة الثانويدددة فدددي مدينددة الريددداض با

ولتحقيددق ذلددك قددام الباحددث بدعددداد قائمددة بكفايددات القيدداس والتقددويم، وبندداء البرنددامج  السددعودية.

( مفدددردة، وتدددم التأكدددد 60التددددريبي وفقدددا لقائمدددة الكفايدددات، واختبدددار كفايدددات قيددداس وتقدددويم مدددن )

قدددام الباحدددث بدددالتطبيق القبلدددي والبعددددي لالختبدددار علدددى عيندددة ثدددم مدددن صددددت وثبدددات األدوات، 

لددددف الخبددددرات ( معلمددددا مددددن مختلددددف التخصصددددات ومخت36لعينددددة مددددن )الدراسددددة، وتكونددددت ا

 التدريسية.

ومدددن أهدددم نتدددائج الدراسدددة: توجدددد فدددروت ذات داللدددة احصدددائية بدددين متوسدددطي درجدددات القيددداس  

القبلدددي والبعددددي ألفدددراد العيندددة فدددي كفايدددة مجدددال األهدددداف التدددي تمثدددل مخرجدددات الدددتعلم لصدددالت 

( بينمدددا 8,61ت المتوسدددط فدددي القيددداس القبلدددي )درجدددات مجموعدددة القيددداس البعددددي، حيدددث كانددد

(، وأشدددارت إلدددى وجدددود فدددروت ذات داللدددة احصدددائية بدددين متوسدددط 14,36فدددي القيددداس البعددددي )

درجدددات القيددداس القبلدددي والبعددددي ألفدددراد العيندددة فدددي كفايدددة قيددداس التحصددديل الدراسدددي لصدددالت 

يددددداس البعددددددي ( وفدددددي الق14,25القيددددداس البعددددددي، إذ كاندددددت المتوسدددددط فدددددي القيددددداس القبلدددددي )

(22,39.) 



 
 

بينددددت علددددى وجددددود فددددروت ذات داللددددة احصددددائية بددددين متوسددددط درجددددات القيدددداس القبلددددي كمددددا  

والبعددددي ألفدددراد العيندددة فدددي كفايدددة مجدددال تقدددويم التحصددديل الدراسدددي لصدددالت القيددداس البعددددي، 

(، وأنددده توجدددد 12,22( وفدددي القيددداس البعددددي )6,97حيدددث كدددان المتوسدددط فدددي القيددداس القبلدددي )

دي ألفدددراد العيندددة فدددي داللدددة احصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات القيددداس القبلدددي والبعددد فدددروت ذات

لصدددالت القيددداس البعددددي، وتعدددزى هدددذا النتدددائج إلدددى البرندددامج التددددريبي ونجاحددده  الكفايدددات كلهدددا

فدددي التددددريب  ،نفسددده، فدددي تددددريب المعلمدددين علدددى كفايدددات القيددداس والتقدددويم، ومشددداركة الباحدددث

تمددددام بددددالمحتوى ا كددددان لدددده الدددددور فددددي تحفيددددز المجموعددددة لالهممدددد ،المباشددددر ألفددددراد العينددددة

ومدددن أهدددم مدددا أوصدددت بددده الدراسدددة االهتمدددام ببدددرامج تددددريب المعلمدددين  التددددريبي واألنشدددطة.

أثندددداء الخدمددددة، وعمددددل الدددددورات والددددور  التدريبيددددة والمشدددداغل التربويددددة بصددددورة مسددددتمرة 

 لتدريب المعلمين على مختلف المهارات والكفايات.

 ا قيب حبى المحور ال ا ي ب

اتفقدددت مدددع الدراسدددات السدددابقة فدددي المدددنهج المسدددتخدم والمجموعدددة التجريبيدددة الواحددددة  -

( التدددددي اسدددددتخدم بهدددددا مدددددنهج شدددددبه التجريبدددددي ذو 2004ماعددددددا دراسدددددة ) عربدددددي، 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية.

 -اتهموإن اختلفددددت تخصصدددد -كمددددا اتفقددددت معهددددا فددددي الفئددددة المسددددتهدفة وهددددي المعلمددددين -

 ( التي استهدفت الطلبة المعلمين.2004ماعدا دراسة ) عربي،

؛ 2013وتباينددددت فددددي األدوات المسددددتخدمة فددددي الدراسددددة، مثددددل دراسددددة ) الزدجاليددددة، -

؛ 2004؛ عربدددددددددددددي،2009؛ والمدددددددددددددالكي،2011؛ وبوجدددددددددددددودة،2012والمقيميدددددددددددددة،

( إذ اسدددتخدمت بهدددا اختبدددار قبدددل تطبيدددق البرندددامج وبعددددا، لقيددداس مددددى 2004وعلدددي،

 أثير البرنامج في عينة الدراسة.ت

اتفقددت مددع الدراسددات السدددابقة فددي أثددر البرنددامج التددددريبي علددى عينددة الدراسدددة، ودورا  -

 في إكسابها المهارات الالزمة ألداء مهامها.

واسددددتفادت الدراسددددة الحاليددددة مددددن الدراسددددات السددددابقة فددددي بندددداء البرنددددامج التدددددريبي،  -

، وتحديدددددد قددددديم حجدددددم األثدددددر، التدددددأثيروتصدددددميم الجلسدددددات التدريبيدددددة، وقيددددداس حجدددددم 

 .واألساليب اإلحصائية المالئمة

 ال ىىىاب الدراسىىىات الاىىىي ا اولىىىت ا سىىىألبة الصىىىفية فىىىي مجال ىىىا إمىىىا بمىىىدى اسىىىاخدا  الم بمىىىين 

ل ىىىىىا أو باحبيىىىىىل الم ىىىىىاهع واقويم ىىىىىا أو بأ رهىىىىىا فىىىىىي الافاحىىىىىل الصىىىىىفي ومسىىىىىاوى احصىىىىىيل 

 الدسب ب



 
 

 (ب2013دراسة خبيفة و أبو محفوظ )

هددددذا الدراسددددة إلددددى دراسددددة العالقددددة بددددين مسددددتوى القدددددرة التصددددنيفية ألنددددواع األسددددئلة  هدددددفت

 وبددددين تحصدددديل الطلبددددة فددددي التربيددددة االجتماعيددددة ،وزمددددن االنتظددددار المسددددتغرت فددددي توجيههددددا

، واسددددتخدم الباحثددددان المددددنهج الوصددددفي بالمدددددارس الخاصددددة فددددي محافظددددة الزرقدددداء األردنيددددة

درة التصدددنيفية ألندددواع األسدددئلة بحسدددب تصدددنيف بلدددوم فدددي االرتبددداطي، وقامدددا ببنددداء اختبدددار القددد

سددددؤاال موزعددددا علددددى المسددددتويات السددددتة، وبندددداء اختبددددار  63المجددددال المعرفددددي يتكددددون مددددن 

سدددؤاال، وأداة  75تحصددديلي للطالبدددات فدددي مباحدددث التددداري  والجغرافيدددة والتربيدددة الوطنيدددة مدددن 

عة ذات عقدددارب وشدددريط قيددداس زمدددن االنتظدددار المسدددتغرت فدددي توجيددده األسدددئلة باسدددتخدام سدددا

 .والتأكد من صدت األدوات وثباتها تسجيل،

مدددددن مجتمدددددع  %47أمدددددا عيندددددة الدراسدددددة فددددداختيرت بالطريقدددددة العشدددددوائية البسددددديطة بنسدددددبة  

طالبدددة، وقدددد كشدددفت الدراسدددة عدددن وجدددود تددددن فدددي  759و  ،معلمدددة 35الدراسدددة، فتكوندددت مدددن 

مقارندددة  ،م للمجدددال المعرفددديمسدددتوى القددددرة التصدددنيفية ألندددواع األسدددئلة بحسدددب تصدددنيف بلدددو

بالمسددددتوى المقبددددول تربويددددا، ووجددددود نقصددددان فددددي زمددددن االنتظددددار بعددددد طددددرح السددددؤال لدددددى 

 .مقارنة بالمستوى الزمني المقبول المعلمات

وكاندددت مدددن أهددددم نتدددائج الدراسددددة: وجدددود فدددروت ذات داللددددة احصدددائية بددددين متوسدددط القدددددرة  

عددددزى  %80أي  ؛توى المقبددددول تربويدددداالتصددددنيفية والمسددددتوى المقبددددول تربويددددا لصددددالت المسدددد

وضدددعف التحضدددير،  ،الباحثدددان ذلدددك إلدددى محدوديدددة معرفدددة المعلمدددات بتصدددنيف بلدددوم ل سدددئلة

ولصدددددالت المسدددددتوى المقبدددددول  ،وبددددين متوسدددددط زمدددددن االنتظدددددار والمسدددددتوى المقبدددددول تربويدددددا

ثدددوان، وتعدددزى هدددذا النتيجدددة إلدددى عددددم قددددرة المعلمدددات علدددى معرفدددة حاجدددات  5-3أي  ؛تربويدددا

لطالبددددات وقدددددراتهن المعرفيددددة والسددددلوكية وعدددددم اسددددتيعابهن لهددددا، وعدددددم  مراعدددداة الفددددروت ا

الفرديدددة لهدددن، ووجدددود عالقدددة ارتباطيدددة موجبدددة دالدددة احصدددائيا بدددين القددددرة التصدددنيفية ألندددواع 

االسدددئلة مدددن جهدددة، وزمدددن االنتظدددار المسدددتغرت فدددي توجيددده األسدددئلة مدددن جهدددة أخدددرى لددددى 

لصدددف السدددادس األساسدددي وبدددين تحصددديل طالبدددات الصدددف نفسددده معلمدددات التربيدددة االجتماعيدددة ل

فدددي المدددادة نفسدددها، وتعدددزى هدددذا النتيجدددة إلدددى اسدددتخدام المعلمدددة ل سدددئلة فدددي المسدددتويات الددددنيا 

  .مما زاد من مشاركة الطالبات ،بصورة أكبر من األسئلة في المستويات العليا

سدددؤال  40مدددا يقدددارب مدددن  ،الددددنيامعظمهدددا فدددي المسدددتويات مدددا كاندددت األسدددئلة فدددي االختبدددار، ك

علدددى الدددرغم مدددن أن  ،جابدددةههدددا وانتظدددار اإلفدددي التدددذكر، وهدددي ال تتطلدددب وقتدددا طدددويال لتوجي



 
 

النتيجددة لددم تكدددن فددي صددالت زمدددن االنتظددار مقارندددة بددالزمن علددى المسدددتوى التربددوي المقبدددول، 

ة ذات ووجددددود فددددرت دال احصددددائيا بددددين نسددددبة األسددددئلة ذات المسددددتويات الدددددنيا ونسددددبة األسددددئل

 ،%95,7حيددددث بلغددددت نسددددبتها  ،المسددددتويات العليددددا لصددددالت األسددددئلة ذات المسددددتويات الدددددنيا

وعدددزى الباحثدددان ذلدددك إلدددى ضدددعف  .فقدددط %4,3األسدددئلة فدددي المسدددتويات العليدددا بلغدددت بينمدددا 

اعدددداد المعلمدددة ل سدددئلة الجيددددة، وقدددد يكدددون لرغبدددة المعلمدددة فدددي تقدددديم معلومدددات أكثدددر عدددن 

ا لقلدددة معرفتهدددا بالمدددادة العلميدددة الدددواردة فدددي الددددرس، وكاندددت أهدددم الموضدددوع، وقدددد يكدددون أيضددد

توصدديات الدراسددة: تدددريب المعلمددات علددى مهددارات طددرح األسددئلة وزمددن االنتظددار علددى كددل 

 مستويات تصنيف بلوم.

 ( ب2012دراسة البرا  والقحدا ي ) 

 -سدددئلةهددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى معرفدددة مددددى تدددوافر مهدددارات األسدددئلة الصدددفية )صدددياغة األ

معالجدددة االجابدددات( لددددى معلمدددي العلدددوم فدددي المرحلدددة المتوسدددطة بمحافظدددة  –توجيددده األسدددئلة 

تخدما المدددنهج الوصدددفي فدددي ذلدددك، وقدددد مسددد ،فدددي ضدددوء التقدددويم األصددديل ،بالسدددعودية القويعيدددة

معلمددددا مددددن منطقددددة القويعيددددة،  24عينددددة الدراسددددة بطريقددددة قصدددددية حيددددث بلغددددت  تراختيدددد

 ،وبعدددد التأكدددد مدددن صددددقها وثباتهدددا ،حظدددة كدددأداة لجمدددع البيانددداتواسدددتخدم الباحثدددان بطاقدددة مال

  فقرة موزعة على المهارات الثالث. 46بلغت عدد فقراتها في صورتها النهائية 

وقددد توصددلت الدراسددة إلددى أن أداء المعلمددين فددي مهددارة صددياغة األسددئلة الصددفية كددان بدرجددة 

اغة أسدددئلة تتطلدددب اقتدددراح ، كاندددت أدندددى مهدددارة فرعيدددة بهدددا هدددي صدددي2,90متوسدددطة بلغدددت 

، بينمدددا فدددي مهدددارة توجيددده األسدددئلة كاندددت 1,33كلمدددات مرادفدددة للمصدددطلت العلمدددي بمتوسدددط 

، وكاندددت أدندددى مهاراتهدددا الفرعيدددة اسدددتخدام وقدددت االنتظدددار بعدددد توجيددده 3,79بدرجدددة عاليدددة 

، وفدددي مهدددارة معالجدددة اجابدددات الطدددالب 2,42السدددؤال وقبدددل اختيدددار الطالدددب المجيدددب بمتوسدددط 

، كاندددت أدندددى مهاراتهدددا الفرعيدددة كتابدددة االجابدددة علدددى السدددبورة إذا كدددان 3،15ة متوسدددطة بدرجددد

 فيهدددا ندددوع مدددن االبدددداع أو األصدددالة، وعلدددى الدددرغم مدددن ذلدددك فددددن المهدددارات بصدددورة عامدددة لدددم

 تصل إلى الدرجة المقبولة تربويا.

صدددياغة كاندددت مدددن أهدددم توصددديات الدراسدددة تددددريب المعلمدددين فدددي أثنددداء الخدمدددة علدددى كيفيدددة 

األسددددئلة فددددي المسددددتويات العليددددا مددددن التفكيددددر، وكيفيددددة الموازنددددة بينهددددا وبددددين األسددددئلة فددددي 

المسدددتويات الددددنيا، وبنددداء بدددرامج تدريبيدددة للمعلمدددين فدددي هدددذا المهدددارات سدددواء فدددي الجامعدددات 

 وكليات التربية أو بعد الخدمة ومراكز التدريب.



 
 

 (ب2011دراسة ال ياصر  )

ولدددة الكشدددف عدددن مددددى اسدددتخدام معلمدددي التربيدددة اإلسدددالمية فدددي هددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى محا

وتكوندددت  لمدددنهج الوصدددفي التحليلدددي.ا باسدددتخدام السدددلطنة السدددتراتيجيات طدددرح االسدددئلة الصدددفية

معلدددم وبالمثدددل معلمدددة مدددن معلمدددي الحلقدددة  18معلمدددا ومعلمدددة مدددنهم  36مدددن عيندددة الدراسدددة مدددن 

مدددن مجتمدددع الدراسدددة، ولتحقيدددق  %22بة الثانيدددة بجندددوب الباطندددة، تدددم اختيدددارهم عشدددوائيا بنسددد

بعدددد مالحظدددات المحكمدددين  ،هددددف  الدراسدددة قدددام الباحدددث باسدددتخدام بطاقدددة مالحظدددة تكوندددت

فقددددرة موزعددددة علددددى سددددبعة مجدددداالت وهددددي صددددياغة  45والتأكددددد مددددن صدددددقها وثباتهددددا، مددددن 

األسددددددئلة، والمالءمددددددة، وطريقددددددة طددددددرح األسددددددئلة، واسددددددتجابة المعلددددددم إلجابددددددات الطددددددالب، 

علددى عيندددة الدراسدددة بتحديدددد الزيدددارات الصدددفية  طبقدددت، ووقدددت االنتظدددار، والمتابعدددة، والتددوازن

 أن تكون إحدى الحصص حصة تالوة. شرط ،بواقع حصتين لكل معلم/معلمة

 ،والمالءمدددددة ،صدددددياغة األسدددددئلة :توصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى حصدددددول أربعدددددة محددددداور وهدددددي 

علددددى أهميددددة نسددددبية مرتفعددددة  ،وطريقددددة طددددرح األسددددئلة ،واسددددتجابة المعلددددم إلجابددددات الطددددالب

والمحدددداور المتابعددددة والتددددوازن وقددددت االنتظددددار حصددددلت ،  %78.6و  %72تراوحددددت بددددين 

وبشدددددكل عدددددام حصدددددلت  .%68.6و %62.4علدددددى أهميدددددة نسدددددبية متوسدددددطة تراوحدددددت بدددددين 

وهدددذا يعندددي أنهدددم يسدددتخدمون االسدددتراتيجية  ؛%72البطاقدددة علدددى أهميدددة نسدددبية مرتفعدددة بلغدددت 

أشدددارت الدراسدددة علدددى عددددم وجدددود فدددروت ذات كون أهميتهدددا، كمدددا ، فهدددم يددددربدرجدددة مرتفعدددة

αداللددددة احصددددائية عنددددد مسددددتوى الداللددددة )  = ( فددددي درجددددة اسددددتخدامهم لالسددددتراتيجية  0,05

 عندددد احصددائية داللددة ذات فددروتبينمددا دلددت علددى وجدددود  .فددي ضددوء متغيددر موضددوع الددددرس

α)  الداللددددة مسددددتوى = ماعددددد محددددور  ،المحدددداورتعددددزى لمتغيددددر النددددوع فددددي جميددددع (  0,05

فدددروت ذات داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتوى صدددياغة األسدددئلة لصدددالت المعلمدددات، وكدددذلك وجدددود 

αالداللددددة )  = ( تعددددزى لمتغيددددر الصددددف  فددددي محددددور المالءمددددة علددددى البطاقددددة ككددددل  0,05

لصدددالت معلمدددي الصدددف الخدددامس، وأيضدددا بيندددت علدددى وجدددود فدددروت ذات داللدددة احصدددائية عندددد 

αمسددددتوى الداللددددة )  = ( تعددددزى لمتغيددددر الخبددددرة لصددددالت قليلددددي الخبددددرة والمتوسددددطة  0,05

الطددددالب والتددددوازن ووقددددت وخاصددددة فددددي محدددداور طددددرح األسددددئلة واسددددتجابة المعلددددم إلجابددددات 

 االنتظار .

فددي ضددوء النتدددائج كددان مدددن أهددم مدددا أوصددى الباحددث زيدددادة االهتمددام بتددددريب المعلمددين علدددى و

االسدددددتراتيجيات فدددددي أثنددددداء إعددددددادهم مدددددن خدددددالل المقدددددررات والتددددددريس المصدددددغر والتربيدددددة 



 
 

بدددرامج التدريبيدددة العمليدددة، خاصدددة فدددي المتابعدددة والتدددوازن ووقدددت االنتظدددار، وإقامدددة الدددور  وال

 .في أثناء الخدمة

 ( ب2011خروصي )دراسة ال

هدددددفت هددددذا الدراسددددة إلددددى محاولددددة الكشددددف عددددن مدددددى اسددددتخدام معلمددددي التربيددددة االسددددالمية 

لمهددددارات طددددرح االسددددئلة الصددددفية فددددي ضددددوء متغيددددرات النددددوع والمؤهددددل العلمددددي وسددددنوات 

الخبددددرة وعدددددد البددددرامج التدريبيددددة أثندددداء الخدمددددة مسددددتخدما المددددنهج الوصددددفي فددددي دراسددددته، 

ولتحقيددددق هدددددف  علمددددا ومعلمددددة بمنطقددددة جنددددوب الباطنددددة.م 40 وتكونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن

بعدددد مالحظدددات المحكمدددين والتأكدددد مدددن  ،الدراسدددة قدددام الباحدددث بدعدددداد بطاقدددة مالحظدددة تكوندددت

 ،صددياغة األسددئلة :مهددارة موزعددة علددى ثددالث مهددارات رئيسددة وهددي 48صدددقها وثباتهددا، مددن 

  .وتلقي المعلم إلجابات الطالب ،وتوجيه األسئلة

الدراسدددة إلدددى أن أداء العلمدددين فدددي مهدددارات طدددرح األسدددئلة الصدددفية جددداء كدددا تي : وتوصدددلت 

(، مهددددارة صددددياغة االسددددئلة) 1.95(، مهددددارة توجيدددده االسددددئلة )1.99مهددددارة تلقددددي االجابددددات )

(، وبيندددددت أن المهدددددارة الفرعيدددددة 1.90(، وبصدددددورة عامدددددة جددددداءت بدرجدددددة متوسدددددط )1.75

لددى مددن حيددث كثددرة اسددتخدام المعلمددين لهددا فددي )أسددئلة تقدديس التددذكر( جدداءت فددي المرتبددة األو

واحتلدددت مهدددارة صدددياغة أسدددئلة تقددديس مسدددتوى التطبيدددق والتقدددويم  ،(2.97الحصدددة بمتوسدددط )

أشدددددارت الدراسدددددة علدددددى عددددددم ( ، كمدددددا 0.51(،)0.70(،)0.92ي : )والتركيدددددب علدددددى التدددددوال

α 0,01وجدددددود فدددددروت ذات داللدددددة احصدددددائية عندددددد مسدددددتوى الداللدددددة ) ( فدددددي اسدددددتخدام  =

تعددددزى لمتغيددددر النددددوع والمؤهددددل العلمددددي وسددددنوات الخبددددرة ارات طددددرح األسددددئلة الصددددفية لمهدددد

وعدددددد البددددرامج التدريبيددددة أثندددداء الخدمددددة، وعددددزى الباحددددث ذلددددك لكددددون بددددرامج التدددددريب قبددددل 

الخدمددددة و بعدددددها واحدددددة للددددذكور واإلندددداث، وعدددددم وجددددود خطددددة واضددددحة وشدددداملة للبددددرامج 

 .فأغلبها تتكرر كل عام ؛التدريبية

وفددي ضددوء النتددائج كددان مددن أهددم مددا أوصددى الباحددث تقددديم وزارة التربيددة و التعلدديم مزيدددا مددن 

البدددرامج التدريبيدددة فدددي مهدددارات طدددرح األسدددئلة الصدددفية، وتطدددوير اسدددتمارة الزيدددارة الصدددفية 

 بوضع بند تهتم بمهارات التدريس، وخصوصا مهارات طرح األسئلة الصفية  .

 (ب2008دراسة السالمي ) 

فدددي كليدددة التربيدددة بجامعدددة  لدراسدددة إلدددى الوقدددوف علدددى مددددى اهتمدددام الطلبدددة المعلمدددينوهددددفت ا

بمهدددددارات التفكيددددر عمومدددددا ومهدددددارات التفكيددددر العليدددددا خصوصدددددا حسدددددب  ،السددددلطان قدددددابوس



 
 

تصددددنيف بلددددوم للمجددددال المعرفددددي، وذلددددك أثندددداء تفدددداعلهم الصددددفي وطددددرحهم ل سددددئلة الصددددفية 

  .لمطروحة على المستويات الستةالشفهية، والتعرف على مدى توزيع األسئلة ا

طالبددا  12، وبلددط عددددهم 2006وتكونددت عينددة الدراسددة مددن طلبددة السددنة األخيددر بالكليددة لسددنة 

إعددددادا والتأكدددد ببطاقدددة مالحظدددة مدددن  تحقيدددق هددددف الدراسدددة اسدددتعان الباحدددثطالبدددة، ول 20و

 من صدقها وثباتها.

الصدددفية كاندددت فدددي المسدددتويات مدددن األسدددئلة  %85ومدددن أهدددم نتدددائج الدراسدددة: أن مدددا يقدددارب  

وهددددذا  فقدددط كانددددت للمسدددتويات العليدددا. %15ا بينمددد .منهدددا فدددي مسددددتوى التدددذكر ،%50الددددنيا 

معدومددددة، عددددزى  ت تكددددونكددددادنددددة بالدراسددددات السددددابقة التددددي نتيجددددة تعتبددددر مؤشددددر جيددددد مقار

فدددي  الباحدددث ذلدددك إلدددى اهتمدددام األسددداتذة بالكليدددة بمسدددتويات التفكيدددر العليدددا والتطبيدددق العملدددي لهدددا

التربيدددة العمليدددة، وبيندددت الدراسدددة وجدددود فدددروت ذات دالل احصدددائية بدددين الدددذكور واإلنددداث فدددي 

المسدددتويات المختلفدددة لصدددالت الدددذكور وخاصدددة فدددي مسدددتوى التدددذكر، ووجدددود فدددروت ذات داللدددة 

احصدددددائية فدددددي متوسدددددطات األسدددددئلة التدددددي يطرحهدددددا الطلبدددددة المعلمدددددون علدددددى طلبدددددتهم تبعدددددا 

، وذلدددك لصددالت التدددذكر بسدددبب سددتوى التدددذكر وبقيدددة المسددتوياتلمسددتويات تصدددنيف بلددوم بدددين م

 لى األسئلة من المستويات الدنيا.تركيز المعلمين ع

 بشدددكل كددداف تددددريب الطلبدددة علدددى أسددداليب طدددرح األسدددئلةب فدددي  خدددر دراسدددته: أوصدددى الباحدددث

، وإقامدددة ور  للمعلمدددين فدددي الميددددان يوأكثدددر جديدددة فدددي الجامعدددات ومؤسسدددات التعلددديم العدددال

 كيفية بناء األسئلة.على 

 (ب2008دراسة القري ي )

هددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى تحليدددل وتقدددويم مسدددتويات األسدددئلة الصدددفية لددددى معلمدددي التددداري  فدددي 

 ان، ولتحقيددددق هددددذا الهدددددف الصددددف  الحددددادي عشددددر فددددي منطقددددة الباطنددددة شددددمال بسددددلطنة عمدددد

ت الفرعيددددة بطاقددددة مالحظددددة اشددددتملت علددددى المسددددتويات الرئيسددددة والمسددددتويا الباحددددث اسددددتخدم

ل سدددئلة الصدددفية وفدددق تصدددنيف بلدددوم ل هدددداف فدددي المجدددال المعرفدددي، وتكوندددت فدددي صدددورتها 

عبدددارة مثلدددت المسدددتويات الفرعيدددة التدددي تنتمدددي إليهدددا األسدددئلة، وتكوندددت عيندددة  65النهائيدددة مدددن 

 م اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية.( معلمة ومعلمة، ت60الدراسة من )

(، 72.38لة التددددذكر جدددداءت فددددي المرتبددددة األولددددى بنسددددبة )وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى أن أسددددئ 

د فدددروت ذات ووجدددعددددم ( ، كمدددا بيندددت 0.69وأسدددئلة التركيدددب فدددي المرتبدددة األخيدددرة بنسدددبة )

αداللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة )  = ( بدددين متوسدددطات األسدددئلة الصدددفية لددددى   0,05



 
 

 8خبددرة ) المجموعددة األكثددر المعلمددين ترجددع لمتغيددر الخبددرة ماعدددا فددي أسددئلة  التقددويم لصددالت

αفددددروت ذات داللددددة احصددددائية عنددددد مسددددتوى الداللددددة )  تدسددددنوات وأكثددددر( ، كددددذلك وجدددد =

( بدددين متوسدددطات األسدددئلة الصدددفية تعدددزى لمتغيددددر الندددوع لصدددالت اإلنددداث فدددي أسددددئلة   0,05

αالتطبيدددق والتركيدددب ، أيضدددا وجدددود فدددروت ذات داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة )  =

سدددب األسدددئلة الصدددفية التدددي اسدددتخدمها المعلمدددون عيندددة البحدددث، وبدددين أهدددداف ( بدددين ن 0,05

  .مقرر الحضارة اإلسالمية، ولصالت المعلمين في مستوى التذكر

لددم تظهدددر بقيددة المسدددتويات لصددالت أهددداف المقدددرر ماعدددا مسددتوى التطبيدددق الددذي  جدداءت بينمددا

αسدددتوى الداللدددة ) وجددددت فدددروت ذات داللدددة احصدددائية عندددد ملددده فدددروت ذات داللدددة، كمدددا  =

حهدددددا بلدددددوم ( بدددددين نسدددددب مسدددددتويات أسدددددئلة المعلمدددددين، والنسدددددب المعياريدددددة التدددددي اقتر 0,05

لصدددالت المعلمددين فددي أسدددئلة التددذكر، أمددا بقيدددة المسددتويات فكانددت لصدددالت  للمسددتويات الفرعيددة،

 ت ذات داللة في نسب أسئلة الفهم.النسب المعيارية التي حددها بلوم، ولم تكن هناك فرو

ن أهددم توصدديات الدراسددة تدددريب معلمددي التدداري  علددى طددرح األسددئلة الصددفية فددي مختلددف ومدد

المسدددتويات المعرفيدددة، وتضدددمين كتدددب المدددادة وأدلدددة المعلمدددين علدددى أسدددئلة متنوعدددة، ومتابعدددة 

 وتدريب المعلمين على تنويع األسئلة الصفية خاصة الجدد منهم .

 (ب2008دراسة آل حيدان )

 األسدددئلة لمهدددارات اإلسدددالمية التربيدددة معلمدددي تطبيدددق واقدددع معرفدددة إلدددى الدراسدددة هدددذا هددددفت

بالمملكددددة  أبهددددا بمدينددددة الثانويددددة بالمرحلددددة اإلسددددالمية، والثقافددددة الحددددديث مقددددرر فددددي الصددددفية،

 علدددى ،خصوًصدددا اإلسدددالمية التربيدددة ومعلمدددي ،عموًمدددا المعلمدددين ومسددداعدة ،العربيدددة السدددعودية

 ، صددددياغتها) الصدددفية ل سددددئلة الالزمدددة بالمهدددارات بتزويدددددهم ورفددددع كفددداءتهم أدائهدددم تحسدددين

  ، مستخدما في ذلك المنهج الوصفي.(الطالب معالجة إجابات ، طرحها

 والدددذين أبهدددا، مديندددة فدددي اإلسدددالمية التربيدددة معلمدددي جميدددع مدددن الدراسدددة مجتمدددع نتكدددو   وقدددد

 تددددم ، معلًمددددا(  ٨٧)  عددددددهم والبددددالط ، اإلسددددالمية والثقافددددة الحددددديث مددددادة بتدددددريس يقومددددون

 علدددى البياندددات جمدددع فدددي معلًمدددا، معتمدددًدا(  ٤٠)  عدددددهم بلدددط بسددديطة عشدددوائية عيندددة اختيدددار

 الصدددفية، ل سدددئلة مهدددارة(  ٣٦)  مدددن مكوندددة ، الغدددرض لهدددذا الباحدددث أعددددها مالحظدددة بطاقدددة

 الصدددفية، معالجدددة األسدددئلة توجيددده الصدددفية، األسدددئلة صدددياغة: ) مهدددارات ثدددالث علدددى موزعدددة

 وثباتها. البطاقة صدت من التأكد تم وقد ،( الطالب إجابات



 
 

 لمهددددارة اإلسدددالمية التربيدددة معلمدددي تطبيددددق مسدددتوى وكاندددت مدددن أهدددم نتددددائج الدراسدددة: كدددان 

ددددددم  تً  بدرجددددددة جدددددداء قددددددد( الصددددددفية األسددددددئلة صددددددياغة) بنسددددددبة  (٩٩, ١)  بلغددددددت متوسددددددط نك 

تتطلبدده مددن صددياغة ، وعددزت الدراسددة بصددفة عامددة النتيجددة إلددى طبيعددة المددادة ومددا 66,33%

خطدددة الددددرس المعددددة درسدددون وفدددق أسدددئلة واضدددحة وسدددليمة الصدددياغة، وأن أغلدددب المعلمدددين ي  

مسدددبقا، وسدددار عليهدددا الكتددداب لتحقيدددق أهدددداف الددددرس، وبالتدددالي التركيدددز علدددى أسدددئلة التدددذكر 

 اإلسددددالمية التربيددددة معلمددددي تطبيددددق مسددددتوى وكددددان والفهددددم والتددددي سددددترد فددددي االختبددددارات،

بنسددددبة  ( ٢,٢٩)  بلغددددت متوسددددط تمكددددن بدرجددددة جدددداء قددددد( الصددددفية األسددددئلة هتوجيدددد) لمهددددارة

، ويعددددزى ذلددددك لسددددهولة هددددذا المهددددارة علددددى المعلمددددين، وحرصددددهم علددددى تحقيددددق 76,33%

 اإلسدددالمية التربيدددة معلمدددي تطبيدددق مسدددتوى كدددانالعدالدددة بدددين الطدددالب أثنددداء توجيددده األسدددئلة،  و

، ويعدددزى %85(،وبنسدددبة 2,55وسدددط  )جددداء الدددتمكن بمت( الطدددالب إجابدددات معالجدددة) لمهدددارة

ذلددددك لخبددددرة المعلمددددين وتمكددددنهم مددددن موضددددوعات الدددددروس، وقدددددرتهم علددددى التصددددرف فددددي 

 التعليمي، وحرصهم على كسب طالبهم.الموقف 

 عمدددل وور  تدريبيدددة دورات بدعدددداد االهتمدددام ضدددرورة كدددان مدددن أهدددم توصددديات الباحدددث:و 

 ومجددددداالت وأنواعهدددددا، ، الصدددددفية األسدددددئلة إعدددددداد طدددددرت علدددددى الخدمدددددة أثنددددداء ، للمعلمدددددين

 اهتمددددام وضددددرورة . والتعلدددديم التربيددددة وزارة قبددددل مددددن لهددددا، الالزمددددة ومهاراتهددددا اسددددتخدامها،

 ال حتددى ، ممارسددتها قبددل لهددا التخطدديط حيددث مددن الصددفية باألسددئلة اإلسددالمية، التربيددة معلمددي

 بمددددا اإلسددددالمية التربيددددة مندددداهج إعددددداد وضددددرورة العشددددوائية. أو ، االرتجددددال رهينددددة تبقددددى

 الدراسددددة أظهددددرت التددددي المجدددداالت فددددي وخاصددددة ، الصددددفية األسددددئلة اسددددتخدام علددددى يسدددداعد

 أسدددئلة بنددداء المعلدددم يسدددتطيع كدددي ، والنفسدددحركي ، الوجدددداني كالمجدددال ضدددعف المعلمدددين فيهدددا

 . مستوياتها أدنى في المعرفية األسئلة تلك تتجاوز ، جيدة أدائية بمهارة متنوعة صفية

 (بHussin، 2006حسين) دراسة 

وهددددفت إلدددى تحديدددد األسدددباب التدددي تجعدددل بعدددض المعلمدددين المددداليزيين لمدددادة اللغدددة اإلنجليزيدددة 

واسددددتخدمت الباحثددددة لتحقيدددددق هدددددف الدراسدددددة خدمون بعددددض أندددددواع األسددددئلة الصدددددفية. يسددددت

مدددرة مسدددتخدمة فدددي ذلدددك  16معلمدددين حيدددث تدددم مشددداهدتهم  ةالمشددداهدة الصدددفية المباشدددرة لثالثددد

بطاقدددة مالحظدددة تحليليدددة للموقدددف الصدددفي، حيدددث قامدددت بحسددداب تكدددرار األسدددئلة فدددي الحصدددة 

الواحدددددة، ثددددم اجددددراء مقابلددددة للمعلمددددين وطالبهددددم عمددددا دار فددددي الحصددددة،  وصددددنفت األسددددئلة 

ت إلددددى أسددددئلة بحسددددب تصددددنيف مددددور) أسددددئلة تحليليددددة، واقعيددددة، تجريبيددددة، تقديريددددة(، وقسددددم

أكاديميدددة تتعلدددق بالحقدددائق والمفددداهيم ومحتدددوى الددددرس، وأسدددئلة غيدددر أكاديميدددة بهددددف ضدددبط 



 
 

الصدددف وهدددي تتعلدددق باألفكدددار والقددددرات العامدددة، ويتوقدددع مدددن الطدددالب ردود، وأسدددئلة كاذبدددة 

 المعلم، ولكنه يجيب عليها بنفسه. مزيفة يطرحها

، ومدددا نسددددبته %67,3ديميدددة المطروحددددة أهددددم النتدددائج: بلغدددت نسددددبة األسدددئلة األكا مدددن كاندددت 

وهددددي األسددددئلة الواقعيددددة  ،منهددددا كددددان فددددي المسددددتويات الدددددنيا بحسددددب تصددددنيف مددددور 87%

وهددددي األسددددئلة التحليليددددة والتقديريددددة،  ،فقددددط كددددان فددددي المسددددتويات العليددددا %13والتجريبيددددة، و

هددددذا لددددى األسددددئلة األكاديميددددة فقددددط، وعددددزت حيددددث أن الباحثددددة فددددي بطاقددددة تحليلهددددا ركددددزت ع

والتدددي يسدددتعين بهدددا المعلدددم، أغلدددب أسدددئلتها فدددي  ،النتيجدددة إلدددى أنددده الوثيقدددة التربويدددة المكتوبدددة

المسددتوى المتدددن، وأيضددا حددرص المعلددم علددى ضددمان أكبددر نسددبة مددن المشدداركة مددن الطلبددة، 

واختصدددارا للوقددددت، وتركيدددزهم كددددذلك علددددى األسدددئلة التددددي سددددترد فدددي االختبددددارات، وبسددددؤال 

مشددداركتهم باإلجابدددة أو بسدددؤال المعلدددم، كاندددت ردودهدددم بعددددم اتاحدددة الباحثدددة للطدددالب عندددد عددددم 

 منهم احتراما للمعلم لم يسألوا. المعلم لهم الفرصة للتفكير أو ليجابة، بينما البعض

أشدددارت الدراسدددة أنددده يوجدددد تنددداقض بدددين مدددا تددددعو إليددده المنددداهج الوطنيدددة مدددن االهتمدددام كمدددا 

خاصددة عنددد طددرح األسددئلة الصددفية، وبددين اقتصددار  بددالتفكير الناقددد وتعلدديم الطالددب كيددف يددتعلم

المعلمدددين علدددى المسدددتويات الددددنيا عندددد طدددرح األسدددئلة، وأوصدددت الدراسدددة بضدددرورة حدددرص 

المعلدددم وخاصدددة المشدددرف أو المسدددؤول عدددن أولئدددك المعلمدددين بالتددددرب علدددى تنويدددع األسدددئلة 

قلددددة عنددددد طرحهددددا خاصددددة وأن أهددددم سددددبب لضددددعفهم فددددي اسددددتراتيجيات االسددددئلة الصددددفية هددددو 

 الور  التدريبية.

 (ب 2006دراسة الب دي )

هدددفت هددذا الدراسددة إلددى التعددرف مدددى ممارسددة معلمددي اللغددة العربيددة مهددارات طددرح األسددئلة 

الصدددفية الشدددفوية فدددي مددددارس الحلقدددة الثانيدددة مدددن التعلددديم األساسدددي فدددي منطقدددة شدددمال الباطندددة 

، قدددام تحقيدددق هدددذا الهددددفول متغيدددرات الجدددنس والخبدددرة التعليميدددة.فدددي ضدددوء  ،بسدددلطنة عمدددان

بمالحظدددددة ممارسدددددة العيندددددة لمهدددددارات طدددددرح األسدددددئلة الصدددددفية  باسدددددتخدام بطاقدددددة  الباحدددددث

( مهدددارة 41عنهدددا ) ائيدددة مدددن ثدددالث مهدددارات رئيسدددية تفدددرعمالحظدددة تكوندددت فدددي صدددورتها النه

( معلمدددة ومعلمدددة، 60لدراسدددة مدددن )وتكوندددت عيندددة ا ،. تدددم التأكدددد مدددن صددددقها وثباتهدددافرعيدددة

 بالطريقة العشوائية الطبقية. اختيروا

فدددي مهدددارات طدددرح األسدددئلة كدددان متوسدددطا كدددان أداء المعلمدددين  أن وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى 

ههدددا، وتلقدددي إجابدددات الطدددالب عنهدددا الصدددفية الشدددفوية الرئيسدددة الثالث)صدددياغة األسدددئلة، وتوجي



 
 

قددددي (، بينمددددا تل2,07، وقددددد جدددداءت مهددددارة صددددياغة األسددددئلة فددددي المرتبددددة األولددددى بمتوسددددط )(

( فدددددي 1,75(، وتوجيددددده األسدددددئلة )2,000إجابدددددات الطدددددالب فدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة بمتوسدددددط )

المرتبدددة الثالثدددة، وتفددداوت أداؤهدددم فدددي المهدددارات الفرعيدددة المنبثقدددة عدددن المهدددارات الرئيسدددة بدددين 

االرتفدددداع والتوسددددط واالنخفدددداض، وأن معظددددم أسددددئلة اللغددددة العربيددددة فددددي المسددددتويات الدددددنيا 

، وأسدددئلة الفهدددم فدددي األولدددى يدددث جددداءت أسدددئلة التدددذكر فدددي المرتبدددةبحسدددب تصدددنيف بلدددوم، ح

المرتبدددة الثانيدددة، وبقيدددة المسدددتويات حصدددلت علدددى متوسدددطات ضدددعيفة كاندددت أسدددئلة التركيدددب 

فدددروت ذات داللدددة  وجدددود(، كمدددا بيندددت أنددده توجدددد كدددذلك 0,27فدددي األخيدددر بمتوسدددط قددددرا )

αاحصددددددائية عنددددددد مسددددددتوى الداللددددددة )  = ي اللغددددددة العربيددددددة ( بددددددين ممارسددددددة معلمدددددد 0,05

ومعلماتهددددا لمهددددارات طددددرح األسددددئلة الصددددفية تعددددزى لمتغيددددر النددددوع لصددددالت اإلندددداث، حيددددث 

( مقارنددددة 2.22أظهددددرت تفوقددددا للمعلمددددات فددددي مهددددارة صددددياغة األسددددئلة الصددددفية بمتوسددددط )

بيندددت و مهدددارتي توجيددده األسدددئلة، وتلقدددي اإلجابدددات. تفدددوقهن فدددي كمدددا ظهدددر .(1.81بدددالمعلمين )

αد فدددروت ذات داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة ) الدراسدددة عددددم وجدددو = ( بدددين  0,05

ممارسدددة معلمدددي اللغدددة العربيدددة، ومعلماتهدددا لمهدددارات طدددرح األسدددئلة الصدددفية تعدددزى للخبدددرة 

  .التعليمية

الجامعدددات والكليدددات ومدددن أهدددم توصددديات الدراسدددة فدددي ضدددوء نتائجهدددا: إكسددداب المعلمدددين فدددي 

ختلفدددددة وعلدددددى رأسدددددها مهدددددارة طدددددرح األسدددددئلة هم مهدددددارات التددددددريس المومؤسسدددددات إعدددددداد

الصددددفية، التركيددددز علددددى التطبيددددق العملددددي لهددددذا المهددددارة أثندددداء التربيددددة العمليددددة والتدددددريس 

 المصغر.

 (ب2004دراسة ال ياصر  )

 مددن األولددى للحلقددة اإلسددالمية التربيددة كتددب فددي التقويميددة األسددئلة تحليددلوتهدددف الدراسددة إلددى 

 بتصدددميم قدددام الباحدددث هددددف الدراسدددة ع مدددان، ولتحقيدددق وسدددلطنة األردن فدددي األساسدددي التعلددديم

 اإلسددالمية التربيددة كتددب منهددا أربددع كتددب؛ ثمانيددة مددن الدراسددة عينددة تكونددت التحليددل، وقددد أداة

( 278األول )سددددؤاالً، موزعددددة كددددا تي: كتدددداب الصددددف ( 783)  وبلغددددت أسددددئلتها األردن، فددددي

( 165(ا والثالررررررن )%17.7بنسرررررربة )( سررررررياال  139(ا والثرررررراني )%35.5سررررررياال  بنسرررررربة )

 األخدددددرى ةواألربعددددد ،(%25.7( سرررررياال  بنسررررربة )201(ا والرابررررر  )%21.1سرررررياال  بنسررررربة )

سدددؤاالً، موزعدددة كدددا تي: ( 887) أسدددئلتها وبلغدددت سدددلطنة ع مدددان، فدددي اإلسدددالمية التربيدددة كتدددب

( سررررررياال  بنسرررررربة 179(ا والثرررررراني )%14.6( سررررررياال  بنسرررررربة )130األول )كتدددددداب الصددددددف 



 
 

( سرررررررياال  بنسررررررربة 273(ا والرابرررررررال  )34.4( أسررررررر لة بنسررررررربة )305(ا والثالرررررررن )20.2%)

(30.8%). 

أن عررردد األسررر لة فررري كترررب التربيرررة اإلسرررالمية فررري سرررلطنة  :كاندددت مدددن أهدددم نتدددائج الدراسدددة 

، ( أسرررر لة104ع مررران ي ررروق عرررردد األسررر لة فررري كتررررب التربيرررة اإلسرررالمية فرررري األردن برررال )

تفددوت عدددد الدددروس فددي كتددب الدددروس فددي كتددب السددلطنة  وعددزت الدراسددة ذلددك إلددى أن عدددد

( حصدددص فدددي األسدددبوع بينمدددا 6بدددذلك مدددع الحصدددص الدراسدددية فدددي السدددلطنة ) متدددوائاألردن ل

 األردن مدددددن بكدددددل األسدددددئلة تركيدددددز ( حصدددددص أسدددددبوعيا، كمدددددا أظهدددددرت الدراسدددددة5األردن )

 فدددي المعرفدددي المجدددال أسدددئلة الددددنيا، وبيندددت أنددده مسدددتوياته فدددي المعرفدددي المجدددال علدددى وع مدددان

( %3.2) الوجدانيددددة األسددددئلة شددددكلت بينمددددا الكلددددي األسددددئلة مجمددددوع مددددن( %85.4)  األردن

 (. %68.1) المقالية األسئلة وكانت نسبة(. %11.4) حركية والنفس

 نسدددبة األسدددئلة، وبلغدددت مجمدددوع مدددن( %69.3)  المعرفيدددة األسئلددد ة نسدددبة بلغدددت  ع مدددان وفدددي

 فكاندددت بنسدددبة المقاليدددة األسدددئلة ، وأمدددا(%24.5) حركيدددة والدددنفس( %6.2) الوجدانيدددة األسدددئلة

االلرررتالد فررري توزيررر  األسررر لة فررري كترررب التربيرررة اإلسرررالمية فررري يعرررلل هرررها  .(67.9%)

فررري كترررب التربيرررة اإلسرررالمية فررري ع مررران جرررا ت األسررر لة التقويميرررة  وأناألردن وع مرررانا 

 لررى لطررة التطرروير التربررروي  أكثررر  ررموال  من ررا فرري كتررب التربيررة اإلسررالمية فرري األردن 

التررري أثررررت بمحترررول  الوررراملة للمنررراهج التررري تقررروم ب رررا وزارع التربيرررة والتعلررريم فررري ع مررران

 المن ج.

 المجدددددداالت التقويميددددددة األسددددددئلة تشددددددمل أن الدراسددددددة: ضددددددرورة وأهددددددم مددددددا أوصددددددت بدددددده 

 تهددددتم وأن المختلفددددة، مسددددتوياتها بددددين تددددوازن وأن الوجدانيددددة(، -المهاريددددة -الثالث)المعرفيددددة

 .بأنواعها الموضوعية باألسئلة أكثر

 ( ب2003دراسة الحبسي ) 

هددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى تحديدددد مددددى اسدددتخدام الطلبدددة المعلمدددين تخصدددص العلدددوم فدددي كليدددات 

لمهدددارات طدددرح األسدددئلة الصدددفية أثنددداء تدريسدددهم فدددي التربيدددة العمليدددة  ،التربيدددة بسدددلطنة عمدددان

علدددى أثدددر كدددل مدددن المتغيدددرات التاليدددة  الدراسدددة ووقفدددتمسدددتخدما المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي، 

:مجدددال المهدددارة )صدددياغة األسدددئلة ،توجيددده األسدددئلة ،تلقدددي اجابدددات الطدددالب( ،السدددنة الدراسدددية 

)ثالثدددة أو رابعدددة ( ، المعددددل التراكمدددي )أعلدددى مدددن جيدددد أو جيدددد أو أقدددل مدددن جيدددد ( ،علدددى أداء 

  .الطلبة المعلمين لمهارات طرح األسئلة الصفية



 
 

ولتحقيدددق هدددذا الهددددف فددددن الباحدددث قدددام بمالحظدددة أدائهدددم للمهدددارات باسدددتخدام بطاقدددة مالحظدددة 

تكونددددت مددددن ثمدددداني مهددددارات أساسددددية )صددددياغة األسددددئلة، تتددددابع األسددددئلة ومالءمتهددددا، تلقددددي 

اإلجابدددددات، اسدددددتخدام الصدددددوت، الموازندددددة، تنويدددددع مسدددددتويات األسدددددئلة المعرفيدددددة، األسدددددئلة 

مهدددارة فرعيدددة، وتدددم التأكدددد مدددن صددددقها وثباتهدددا،  43منهدددا  رع، تفدددالسدددابرة، زمدددن اإلنتظدددار (

( مددددن الطلبددددة المعلمددددين فددددي كليتددددي التربيددددة فددددي نددددزوى 51وتكونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن )

والرسددددتات، تددددم اختيددددارهم بالطريقددددة الطبقيددددة القصدددددية بحيددددث روعددددي فيهددددا تمثيددددل السددددنة 

 .2002/2003راسية والنوع في العام الد

ن متوسدددط أداء المعلمدددين فدددي مجمدددل المهدددارات كدددان منخفضدددا أي وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى أ 

أنهدددم يسدددتخدمون هدددذا المهدددارات، ولكدددن لددديس بالشدددكل المطلدددوب، فمدددثال فدددي مهدددارة صدددياغة 

األسددددئلة كددددان أدائهددددم متوسددددطا بينمددددا كددددان منخفضددددا فددددي المهددددارة الفرعيددددة التددددي تشددددير إلددددى 

صدددياغتهم ل سدددئلة علدددى أن  ممدددا دل ،ل سدددئلة التدددي تتطلدددب مسدددتوى مدددن التفكيدددر عمالهماسدددت

، فدددي المسددتويات الددددنيا، وكدددذلك كددان األداء متوسدددطا فدددي مهددارات تتدددابع األسدددئلة كددان معظمهدددا

واسدددتخدام الصدددوت، بينمدددا كدددان منخفضدددا فدددي مهدددارة الموازندددة حيدددث كدددانوا  ،جابددداتوتلقدددي اإل

 جابددددة، ونددددادرا مددددا يطرحددددون أسددددئلة تشددددعيبية،ن غالبددددا أسددددئلة تجميعيددددة محدددددودة اإليطرحددددو

 ئلة في المجال الوجداني والمهاري.ويطرحون أسئلة في المجال المعرفي أكثر من األس

هددددا علددددى مسددددتويي مهددددارة تنويددددع مسددددتويات األسددددئلة المعرفيددددة كانددددت تتركددددز معظم كمددددا أن 

مسدددددتويي التدددددذكر واالسددددددتيعاب ، ومهدددددارة األسددددددئلة السدددددابرة أظهددددددرت النتدددددائج انخفاضددددددها 

ونددددرة التعمدددق فدددي اجابدددات الطدددالب، ومهدددارة زمدددن  وتركزهدددا علدددى أسدددئلة السدددبر المحدددول،

االنتظددار كانددت منخفضددة النتيجددة حيددث أنهددم يسددتخدمون زمددن االنتظددار األول قبددل تعيددين مددن 

يجيددب، وغالبددا ال يسددتخدمون زمددن االنتظددار األول بعددد تعيددين مددن يجيددب، وكددان ظدداهرا عدددم 

إلدددى عددددم تددددريب المعلمدددين اسدددتخدامهم لدددزمن االنتظدددار الثددداني، وعدددزى الباحدددث هدددذا النتدددائج 

فدددروت ذات داللدددة إحصدددائية بدددين أداء الطلبدددة فدددي  كمدددا اتضدددت وجدددودعلدددى هدددذا المهدددارات، 

مجدددداالت مهددددارات طددددرح األسددددئلة الصددددفية، وذلددددك فددددي مجددددال صددددياغة األسددددئلة ومسددددتوياتها 

المعرفيدددة، وبدددين مجدددال توجيددده األسدددئلة ومجدددال تنددداول إجابدددات الطلبدددة لصدددالت مجدددال صدددياغة 

مسددددتوياتها المعرفيددددة يعددددزى ذلددددك إلددددى امكانيددددة صددددياغة األسددددئلة التددددي سدددديطرحها األسددددئلة، و

المعلدددم قبدددل دخولددده الصدددف ، بينمدددا فدددي المجدددالين ا خدددرين يصدددعب التحضدددير لددد داء فيهمدددا ، 

وبيندددت كدددذلك عددددم وجدددود فدددروت دالدددة احصدددائيا فدددي مجدددال توجيددده األسدددئلة ومجدددال تنددداول 

 داد والتدريب.باحث ذلك لقلة االعاجابات الطلبة، عزى ال



 
 

أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروت دالددة احصددائيا بددين أداء طلبددة السددنة الثالثددة والرابعددة كمددا  

فددي مجمددل مهددارات طددرح األسددئلة الصددفية، ممددا يدددل علددى عدددم تطددور الطلبددة المعلمددين أثندداء 

وعدددددم  تدددددربهم فددددي التربيددددة العمليددددة مددددن السددددنة الثالثددددة والسددددنة الرابعددددة فددددي هددددذا المهددددارات

 حصول على التدريب الكاف.ال

كددذلك أظهددرت نتددائج الدراسددة تفددوت الطلبددة الحاصددلين علددى تقدددير أعلددى مددن جيددد علددى بقيددة 

الطلبدددة الحاصدددلين علدددى جيدددد أو أقدددل مدددن جيدددد، عدددزى الباحدددث ذلدددك الهتمدددام الطلبدددة المتفدددوقين 

دراسدددة بينددت اللتدددريب فددي التربيدددة العمليددة، كمددا بالتحضددير للدددروس،  واسددتفادتهم أكثدددر مددن ا

عدددم وجددود فددروت دالددة احصددائيا بددين متوسددط أداء الطلبددة الحاصددلين علددى تقدددير جيددد، وبددين 

متوسددط أداء الطلبدددة الحاصددلين علدددى تقددددير أقددل مدددن جيددد فدددي مجمدددل المهددارات، وكدددان أدائهدددم 

بصددددورة عامددددة منخفضددددا، ومددددن أهددددم توصدددديات الدراسددددة ضددددرورة تضددددمن مهددددارات طددددرح 

التربيدددة، وضدددرورة وجدددود مشدددرف تربدددوي فدددي التربيدددة  األسدددئلة الصدددفية فدددي مقدددررات كليدددات

العمليدددة، وزيدددادة عددددد المواقدددف التعليميدددة التدددي يتددددرب فيهدددا الطبدددة المعلمدددين داخدددل مددددارس 

 التدريب.

 (ب2003دراسة الشبادات؛ وخدايبة؛ وحمادين ) 

هددددفت هدددذا الدراسدددة إلدددى تقصدددي مهدددارة طدددرح األسدددئلة الصدددفية لددددى معلمدددي العلدددوم والتربيدددة 

اإلسدددالمية والدراسدددات االجتماعيددددة فدددي المددددرحلتين اإلعداديدددة والثانويدددة فددددي محافظدددة مسددددقط 

بسددلطنة عمددان فددي ضددوء متغيددرات الجددنس، والتخصددص، والمرحلددة التددي يدددرس بهددا المعلددم، 

معلمدددا و  63 عشدددوائية مدددن معلمدددي المحافظدددة، وتكوندددت مدددن عيندددة الدراسدددة بطريقدددة اختيدددرت

بطاقدددة مالحظدددة بعدددد التأكدددد مدددن صددددقها وثباتهدددا،  طبقدددتهددددف الدراسدددة معلمدددة، ولتحقيدددق  89

وتدددم مالحظدددة أداء المعلمدددين للمهدددارات باسدددتخدام بطاقدددة مالحظدددة كاندددت تتكدددون فدددي صدددورتها 

 -تكييددددف األسددددئلة –ئلة فقددددرة موزعددددة علددددى ثمددددان مهددددارات )صددددياغة األسدددد 33النهائيددددة مددددن 

 أسئلة التالميذ(. -زمن االنتظار -السبر -المشاركة -الموازنة -التتابع

األكبدددر فدددي المتوسدددط  نكدددافوتوصدددلت الدراسدددة إلدددى  تكييدددف األسدددئلة بحسدددب طبيعدددة الددددرس  

يحفددددز المعلددددم التالميددددذ إلددددى التفكيددددر علددددى  :بينمددددا األقددددل متوسددددطا هددددي،  4,201الحسددددابي 

 33فقدددرة مدددن الددد  16، وبصدددورة عامدددة جددداءت  1,195بمتوسدددط حسدددابي المسدددتوى التشدددعيبي 

ممدددا دل علدددى ضدددعف أداء المعلمدددين فدددي مهدددارة  ،فدددي الحدددد األدندددى مدددن المتوسدددطات الحسدددابية

أشدددارت الدراسدددة إلدددى وجدددود فدددروت ذات داللدددة إحصدددائية تبعدددا ، كمدددا طدددرح األسدددئلة الصدددفية



 
 

ظهددددور نتددددائج أعلددددى بقليددددل رغددددم ، لمتغيددددر الجددددنس لصددددالت المعلمددددات علددددى مجمددددل الفقددددرات

  . لصالت الذكور في السبر والمشاركة

وعدددزت الدراسدددة السدددبب فدددي الفدددروت بدددين الدددذكور واالنددداث إلدددى هددددوء المعلمدددات فدددي الموقدددف 

التعليمدددي وقددددرتهن علدددى ضدددبط الصدددف وبنددداء عالقدددات طيبدددة مدددع الطالبدددات مقارندددة بالدددذكور 

ائية تبعدددددا لتخصصدددددات والطدددددالب، وأشدددددارت كدددددذلك إلدددددى وجدددددود فدددددروت ذات داللدددددة احصددددد

ظهدددددرت تفدددددوت سدددددالمية والدراسدددددات االجتماعيدددددة، وأالمعلمدددددين ولصدددددالت معلمدددددي التربيدددددة اإل

معلمددي التربيددة اإلسددالمية مددن جهدددة أخددرى فددي جميددع مجددداالت مهددارة طددرح األسددئلة الصدددفية 

ن ذلددددك إلددددى مددددا تتمتددددع بدددده المددددادة مددددن ة بالتخصصددددات األخددددرى، وعددددزى البدددداحثومقارندددد

الدددددب علدددددى السدددددؤال واالستفسدددددار عدددددن قضدددددايا وشدددددؤون الحيددددداة خصوصدددددية وتشدددددجيعها الط

اليوميدددة، بينمدددا العلدددوم مدددادة علميدددة تجبددددر الطالدددب علدددى االسدددتماع، والدراسدددات االجتماعيددددة 

مددادة صددعبة فددي بعددض مواضدديعها أو روتينيددة ممددا يدددفع الطالددب لعدددم المشدداركة، وقددد يرجددع 

ي يدرسدددونها فدددأظهرت الدراسدددة عددددم ل سددداليب التقليديدددة فدددي التددددريس، أمدددا تبعدددا للمرحلدددة التددد

ذلددددك أندددده األسددددئلة  ،وجددددود فددددروت ذات داللددددة احصددددائية تعددددزى لمتغيددددر المرحلددددة الدراسددددية

 كانت المرحلة التعليمية. لهم أي أالصفية مهمة 

وبصددددورة عامددددة أظهددددرت الدراسددددة تدددددني المعلمددددين فددددي توظيددددف هددددذا المهددددارة يعددددزى لعدددددم 

 .سدددة الجامعيدددة، وقلدددة البدددرامج التدريبيدددة أثنددداء الخدمدددةتلقددديهم التددددريب الكددداف لهدددا أثنددداء الدرا

ومدددن أهدددم توصددديات الدراسدددة ضدددرورة تددددريب المعلمدددين علدددى مهدددارة طدددرح األسدددئلة الصدددفية 

أثنددداء فتدددرة الدراسدددة الجامعيدددة وبعدددد الخدمدددة مدددن خدددالل البدددرامج التدريبيدددة، واسدددتخدام بطاقدددة 

 للمالحظة الصفية مخصصة لهذا المهارة.

 (ب2003) دراسة الش يبي

فددي سددلطنة  هدددفت هددذا الدراسددة إلددى تقددويم وتحليددل كتددب التربيددة اإلسددالمية بالمرحلددة الثانويددة

المددنهج الوصددفي التحليلددي فدددي  بلددوم للمسددتويات المعرفيددة باسددتخدام فددي ضددوء تصددنيف عمددان

دراسددددته ، وتكددددون مجتمددددع الدراسددددة مددددن جميددددع أسددددئلة كتددددب التربيددددة اإلسددددالمية بالمرحلددددة 

 433و ،للصددددف األول الثددددانوي 460( سددددؤاال موزعددددة علددددى النحددددو ا تددددي 1512) ؛الثانويددددة

بعددددد حددددذف  -بينمددددا كانددددت عينددددة الدراسددددة  ،للصددددف الثالددددث الثددددانوي 619و ،للثدددداني الثددددانوي

 -التحليددددل وثباتددددهالسددددتخدامه للتأكددددد مدددن صدددددت  الفصدددل األول ،أسدددئلة الصددددف األول الثددددانوي

 ( سؤاال. 1267)



 
 

سدددة وهمدددا :قائمدددة باألفعدددال السدددلوكية للمسدددتويات المعرفيدددة السدددتة اسدددتخدم الباحدددث أداتدددين للدرا

لتصددددنيف بلددددوم، وبطاقددددة لتحليددددل مضددددمون أسددددئلة كتددددب التربيددددة اإلسددددالمية، اشددددتملت علددددى 

 يانات خاصة بالسؤال وحدة التحليل.بيانات عامة تتعلق بالكتاب وب

المعرفيددددة التددددي ومددددن النتددددائج التددددي توصددددلت إليهددددا الدراسددددة: أن متوسددددط أوزان المسددددتويات  

تقيسدددها أسدددئلة كتدددب التربيدددة اإلسدددالمية للمرحلدددة الثانويدددة جددداءت مرتبدددة علدددى النحدددو التدددالي : 

( ، 6,1( ،التطبيدددددددق )8,4( ،التركيدددددددب )10،6( ، التحليدددددددل )32,4( ،التدددددددذكر )41,3الفهدددددددم )

 1997( ،ممدددا يددددل علدددى عددددم تناسدددبها مدددع النسدددب المعتمددددة مدددن الدددوزارة لسدددنة 1,2التقدددويم )

بحسددددب النسددددبة المعياريددددة مددددن الددددوزارة والتحليددددل والتركيددددب  ،%20ة فددددي التطبيددددق ،وخاصدددد

حيدددث لددددوحظ تركدددز األسدددئلة علددددى الفهدددم أوال ثدددم التددددذكر ثانيدددا ، وأشددددارت  ، %15والتقدددويم 

الدراسددة إلددى اخددتالف مسددتويات األسددئلة بحسددب فددروع المددادة حيددث بلغددت أسددئلة الفهددم أعلددى 

بينمدددا أدندددى المسدددتويات كاندددت فدددي فدددرع  ،%52,8سدددبة نسدددبة لهدددا فدددي فدددرع القدددر ن الكدددريم بن

،  %46,9، وكاندددت مسدددتوى التدددذكر فدددي الفدددرع ذاتددده األعلدددى بدددين الجميدددع بنسدددبه  %32الفقددده 

ليددددل وهددددي نفسددددها فددددي السدددديرة وارتفعددددت نسددددبة التح،  %23.4وأقلهددددا فددددي القددددر ن الكددددريم 

المعلومددددات ألندددده هددددذا الفددددرع يتطلددددب لدددديس اسددددتدعاء (،  %13و % 14,3والتركيددددب فيدددده )

وفدددي التطبيدددق كاندددت النسدددبة األعلدددى  تاج ا ثدددار,وإنمدددا بيدددان األسدددباب والددددوافع واسدددتن ، فقدددط

 بينمددددا أسددددئلة التقددددويم خددددال منهددددا فددددرع العقيدددددة ، ،%2,2واألقددددل كانددددت للددددنظم  ،%8,7للفقدددده 

وبصددددورة  ، %0.4وأقلهددددا فدددي القددددر ن الكدددريم  ،%2,8وأعلدددى نسدددبة لهددددا فدددي فددددرع السددديرة 

زيددع األسددئلة علددى المسددتويات العليددا فددي فددرع السدديرة أفضددل إلددى حددد مددا مددن بقيددة عامددة فدندده تو

وكدددل  مدددن جهدددة، ممدددا أدى إلدددى وجدددود فدددروت ذات داللدددة إحصدددائية بدددين فدددرع السددديرة ،الفدددروع

 .لصالت فرع السيرة من جهة ثانية، من العقيدة والفقه والنظم

إلدددى وجدددود فدددروت بدددين المسدددتويات المعرفيدددة ألسدددئلة الكتدددب اختلفدددت بددداختالف  كمدددا أشدددارت 

حيدددث بلغدددت نسدددبة أسدددئلة  ،الفصدددل الدراسدددي لصدددالت الفصدددل األول مدددن الصدددف الثددداني الثدددانوي

بينمدددا نسدددبتها عاليدددة فدددي الفصدددل الثددداني مدددن الصدددف األول الثدددانوي  ،%67.1التدددذكر و الفهدددم 

فدددي الفصدددلين بنسدددبة فدددي الصدددف الثالدددث الثدددانوي ، وكاندددت نسدددبة التقدددويم هدددي األقدددل 83,7%

ومددددن أهددددم توصدددديات الدراسددددة تطددددوير أسددددئلة كتددددب التربيددددة اإلسددددالمية  (. %0,7و  0,3%)

بحيدددددث تشدددددمل جميدددددع المسدددددتويات، واسدددددتخدام األسدددددئلة المعرفيدددددة أو االدراكيدددددة بمسدددددتوياتها 

 المختلفة عند إعداد االختبارات، وعدم حصرها على أسئلة الفهم والتذكر.

 ( ب2002دراسة اليحاألية )



 
 

هدددددفت هددددذا الدراسددددة إلددددى التعددددرف علددددى مسددددتويات األسددددئلة الصددددفية الشددددفوية التددددي يشدددديع 

اسدددددتخدامها لددددددى معلمدددددي التربيدددددة اإلسدددددالمية فدددددي المرحلدددددة اإلعداديدددددة بمحافظدددددة مسدددددقط، 

والوقدددوف علدددى أثدددر كدددل مدددن المتغيدددرات التاليدددة :الجدددنس، والخبدددرة، فدددروع المدددادة، الصدددف 

( معلمدددا ومعلمدددة 60ى مسدددتويات األسدددئلة الصدددفية. تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )الدراسدددي، علددد

ممدددن ي درسدددون المرحلدددة اإلعداديدددة، واختيدددروا بالطريقدددة الطبقيدددة، روعدددي فيهدددا تمثيدددل الجدددنس 

والواليدددددات وفدددددروع المدددددادة والصدددددفوف الثالثدددددة. واسدددددتخدمت أداتدددددان فدددددي الدراسدددددة: قائمدددددة 

سدددلوكية المنتميدددة لكدددل مسدددتوى مدددن المسدددتويات السدددتة بمسدددتويات األسدددئلة الصدددفية، واألفعدددال ال

لتصددنيف بلددوم فددي المجددال العرفددي، وبطاقددة تحليددل محتددوى األسددئلة التددي يطرحهددا المعلددم فددي 

 الحصة.

وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى أن معظددددم أسددددئلة المعلمددددين تركددددزت بشددددكل واضددددت فددددي المسددددتوى  

سدددؤاال فدددي  30بمعددددل  %66,9األول مدددن تصدددنيف بلدددوم، حيدددث جددداءت أسدددئلة التدددذكر بنسدددبة 

الحصددددة الواحدددددة مددددن مجمددددوع األسددددئلة المطروحددددة، وهددددي نسددددبة عاليددددة بمقارنددددة بالنسددددبة 

، وأن أكثدددر مدددن يسدددتخدمها هدددم المعلمدددون الدددذكور، وأسدددئلة الفهدددم فدددي المرتبدددة  %25المعياريدددة 

سددددؤاال فددددي الحصددددة الواحدددددة، وهددددي قريبددددة مددددن النسددددبة  13بمعدددددل  %28,77الثانيددددة بنسددددبة 

بمعددددل سدددؤال واحدددد فدددي الحصدددة ،  %3,04، وأسدددئلة التطبيدددق ثالثدددا بنسدددبة %30المعياريدددة 

بمعددددل أقدددل مدددن سدددؤال فدددي الحصدددة، والتحليدددل خامسدددا بنسدددبة  %0,71والتقدددويم رابعدددا بنسدددبة 

بمعددددل أقدددل  %0.2بمعددددل أقدددل م سدددؤال واحدددد، بينمدددا أسدددئلة التركيدددب جددداءت بنسدددبة  0,5%

 من سؤال في الحصة، بل تكاد أن تكون معدومة. 

وبصددددورة عامددددة فأنهددددا أقددددل مددددن النسددددب المعياريددددة المتعددددارف عليهددددا للمسددددتويات المعرفيددددة، 

عددزى الباحددث سددبب ذلددك لقلددة البددرامج التدريبيددة، وضددعف المعلددم فددي اعددداد األسددئلة الصددفية. 

αوأشدددارت كدددذلك الدراسدددة إلدددى أنددده ال توجدددد فدددروت ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى  =

بددددين اسددددتخدام معلمددددي التربيددددة اإلسددددالمية لمسددددتويات األسددددئلة الصددددفية فددددي المرحلددددة  ((0,05

اإلعداديددددة بمحافظددددة مسددددقط تعددددزى الخددددتالف جددددنس المعلددددم، بينمددددا توجددددد فددددروت ذات داللددددة 

احصدددائية فدددي مسدددتوى التدددذكر لصدددالت الدددذكور السدددتخدام المعلمدددين ألسدددئلة التدددذكر أكثدددر مدددن 

 رجع لعدم اهتمام المعلمين بتحضير الدروس.المعلمات من أجل ضبط الطالب، وقد ي

وبشدددكل عدددام كدددان عددددم وجدددود فدددروت دالدددة احصدددائيا؛ بسدددبب نددددرة الددددورات التدريبيدددة التدددي  

تعقدددد أثنددداء الخدمدددة، وعددددم قيدددام المعلمدددين بدددالتقويم الدددذاتي لتطدددوير أدائهدددم وتحسدددين ممارسددداتهم 

ل أو بعددددد المهنيددددة، وضددددعف تددددأهيلهم أثندددداء دراسددددتهم الجامعيددددة، وعدددددم الكفايددددة التدريبيددددة قبدددد



 
 

ال توجددددد فددددروت ذات داللددددة احصددددائية بددددين مسددددتويات  الدراسددددة إلددددى أنددددهالخدمددددة. وأشددددارت 

األسدددئلة الصدددفية التدددي يسدددتخدمها معلمدددو التربيدددة اإلسدددالمية فدددي المرحلدددة اإلعداديدددة بمحافظدددة 

مسدددقط، والصدددف الدراسدددي باسدددتثناء مسدددتوى التدددذكر لصدددالت الصدددف الثالدددث اإلعددددادي، عدددزت 

علدددم لطدددرح أسدددئلة سدددهلة  وواضدددحة، الباحثدددة ذلدددك لضدددعف مسدددتوى الطدددالب واضدددطرار الم

ومدددن أهددددم توصدددديات الدراسددددة ضددددرورة عقدددد الدددددورات والبددددرامج التدريبيددددة للمعلمددددين الجدددددد 

 وأصحاب الخبرة الطويلة على صياغة أسئلة متنوعة.

 ل ((AL-Belushi, 1996دراسة الببوشية 

تفاعليدددة( التدددي هددددفت الدراسدددة إلدددى معرفدددة أندددواع األسدددئلة الشدددفهية ) اللغويدددة، االدراكيدددة، ال 

أثنددداء  ،جنبيدددة، فدددي الصدددفوفلمدددون العمدددانيون للغدددة االنجليزيدددة باعتبارهدددا لغدددة أيسدددتخدمها المع

التدددددريس فددددي المدددددارس االعداديددددة والثانويددددة، كمددددا هدددددفت إلددددى تحديددددد مدددددى تغييددددر نوعيددددة 

األسدددددئلة حسدددددب المسدددددتوى التعليمدددددي للطلبدددددة والطالبدددددات، وتددددددريب المدرسدددددين وخبدددددرتهم، 

  ية للغة االنجليزية.( معلما عمان40الدراسة من )وتكونت عينة 

تصدددنيفات رئيسدددية  3ولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة اسدددتخدمت الباحثدددة بطاقدددة مالحظدددة اشدددتملت 

وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى نتدددائج مدددن أهمهدددا: أن المدرسدددين اكيدددة وتفاعليدددة، ل سدددئلة لغويدددة وإدر

المرجعيددة، عدددزت الباحثدددة ذلدددك  العمددانيين يسدددتخدمون األسدددئلة االستعراضددية أكثدددر مدددن األسدددئلة

  .ن يرون أن األس لة التي تتطلب ت كير هي م يعة للوقتيأن المعلم إلى

أ رررارت  لرررى أن الكترررب العمانيرررة للورررة االنجليليرررة مصرررممة بحيرررن أن رررا تحترررول علرررى أسررر لة كمرررا 

ممدددا  األسررر لة الرررواردع فررري الررردرساب رررا باعتبارهرررا هررري  ا فيتقيرررد المعلرررمفررري المسرررتول المرررنخ ض

 ى إلددددى نتيجددددة أخددددرى وهددددي اسددددتخدامهم األسددددئلة ذات مسددددتوى التفكيددددر األدنددددى أكثددددر مددددنأد

 األسئلة ذات المستوى األعلى.

حصدددائية بدددين اسدددتخدام األسدددئلة الشدددفوية دراسدددة عددددم وجدددود عالقدددة ذات داللدددة إأظهدددرت ال و

ب المتنوعدددة وبدددين المسدددتويات التعليمدددي للطلبدددة، فاألسدددئلة االستعراضدددية أعاقدددت تفكيدددر الطدددال

أظهدددرت الدراسدددة أنددده معظدددم األسدددئلة كدددان يهددددف المعلدددم منهدددا شخصدددياتهم، و أثدددرت علدددى بدددل

عددددم وجدددود عالقدددة بدددين اسدددتخدام  كمدددا اتضدددتأو االنتهددداء سدددريعا مدددن الددددرس،  ،ضدددبط الصدددف

األسدددئلة الشدددفهية المتنوعدددة وبدددين تددددريب المعلمدددين وخبدددرتهم، يعدددزى إلدددى أن بدددرامج تددددريب 

ت عددددن كيفيددددة طددددرح األسددددئلة الصددددفية وأنواعهددددا، واتسددددمت المعلمددددين لددددم تقدددددم لهددددم معلومددددا

بالنمطيدددة والتكدددرار ولدددم تقددددم الشددديء الجديدددد، فتخرجدددوا علدددى أن األسدددئلة االستعراضدددية هدددي 

  .النوع الوحيد الذي يمكن طرحه في الصف



 
 

خدمدددة وإثناءهدددا، وذلدددك ومدددن أهدددم توصددديات الدراسدددة: تطدددوير بدددرامج تددددريب المعلمدددين قبدددل ال

، وتعدددديل المنددداهج الدراسدددية بحيدددث تتندددوع ونوعيتهدددا المدرسدددين أسدددئلة أسدددلوب بدددالتركيز علدددى

 فيها تصنيفات األسئلة.

 ا قيب حبى المحور ال الثب

اسدددتفادت الدراسددددة الحاليدددة مددددن الدراسدددات السددددابقة باألخدددذ بتوصددددياتها ببنددداء برنددددامج  -

سدددات تددددريبي إلكسددداب المعلمدددين مهدددارات األسدددئلة الصدددفية، بعدددد أن أظهدددرت هدددذا الدرا

 القصور في هذا المهارة، وحاجة المعلمين لبرامج تدريبة لتنميتها.

اختلفددت نتددائج الدراسددة الحاليددة مددع بعددض الدراسددات السددابقة، فددي أسددباب نتددائج بعددض  -

( 2011؛ والعياصددددرة،2013مهاراتهددددا الفرعيددددة، مثددددل دراسددددة ) خليفددددة وأبومحفددددوظ،

المطروحدددددة، وتندددددوع  اللتدددددان أظهرتدددددا أن لدددددزمن االنتظدددددار دور فدددددي عمدددددق األسدددددئلة

مسدددتوياتها، اختلفدددت الدراسدددة الحاليدددة معهدددا، إذ لدددم يكدددن لدددزمن االنتظدددار قبدددل تطبيدددق 

 البرنامج تأثير في تنوع مستويات األسئلة المطروحة.

؛ 2011؛ والعياصدددددددددددرة،2012اتفقدددددددددددت مدددددددددددع دراسدددددددددددة )اللدددددددددددزام والقحطددددددددددداني، -

؛ 2003؛  والشددددددعيلي،Hussin,2006؛ حسددددددين 2008؛ والقرينددددددي،2008والسددددددالمي،

( فدددددددي أن للمدددددددنهج المدرسدددددددي دور فدددددددي مسدددددددتويات ALBelushi,1996والبلوشدددددددية 

 األسئلة المطرحة وانخفاضها لمستوى التذكر والفهم.

 ؛ حسدددين2006؛ الكنددددي،2011؛ الخروصدددي،2011اتفقدددت مدددع دراسدددة ) العياصدددرة، -

Hussin,2006 بدددأن سدددبب ضدددعف المعلمدددين فدددي مهدددارات األسدددئلة الصدددفية هدددي قلدددة )

 يبية.البرامج التدر

( فدددي أهميدددة اإلعدددداد المسدددبق 2002؛ واليحيائيدددة،2008تتفدددق مدددع دراسدددة ) ل حيددددان، -

 للدروس في تحسن مستوى صياغة األسئلة الصفية. 

اختلفددددت الدراسددددة الحاليددددة مددددع الدراسددددات السددددابقة فددددي المنهجيددددة المسددددتخدمة، إذ أن  -

كاندددددت الدراسددددة الحاليددددة وظفددددت مددددنهج الشددددبه تجريبددددي، بينمددددا الدراسددددات السددددابقة 

 دراسات وصفية، ومنها تحليلية.

تباينددددت بعددددض الدراسددددات السددددابقة فددددي عينددددة الدراسددددة بهددددا مددددع الدراسددددة الحاليددددة،  -

فبعضددددددددها كانددددددددت عينددددددددة الدراسددددددددة هددددددددي الكتددددددددب المدرسددددددددية مثددددددددل دراسددددددددة ) 

(، ومنهددددا كانددددت عينتهددددا الطلبددددة المعلمددددين فددددي 2003؛ والشددددعيلي،2004العياصددددرة،

 (.2003؛ والحبسي؛2008لسالمي،الجامعات والكليات مثل دراسة ) ا



 
 

تنوعددددت أدوات الدراسددددة فددددي الدراسددددات السددددابقة ولكددددن فددددي معظمهددددا وظفددددت بطاقددددة  -

( فقدددددط اسدددددتخدمت 2003؛ والشدددددعيلي،2004مالحظدددددة ماعددددددا دراسدددددة ) العياصدددددرة،

 بطاقات تحليلية ل سئلة الواردة بالكتب المدرسية.

، وتصدددميم األنشدددطة فدددي كمدددا اسدددتفادت منهدددا فدددي اإلطدددار النظدددري للبرندددامج التددددريبي -

 .، وفي تصميم بطاقة المالحظة الصفيةدليل المتدرب

 ا قيب حا  حبى الدراسات السابقةب

 

 من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين للباحثة ما يلي:

 

أو فاعليتددده، فدددي  وجدددود قلدددة مدددن الدراسدددات التدددي تناولدددت بشدددكل خددداص أثدددر برندددامج ، -1

(، ودراسددددة 2011إكسدددداب المعلمددددين مهددددارات األسددددئلة الصددددفية، كدراسددددة التميمددددي )

(، ودراسددددددددددة مرسددددددددددي 1999(، ودراسددددددددددة عثمددددددددددان )Oliviera,2010أولفيددددددددددرا )

، ((Otto&Schuck,1983(، وأوتدددددددو وشددددددداك 1994(، ودراسدددددددة بكدددددددري )1997)

ارة مدددن مهدددارات حيدددث أن معظدددم الدراسدددات تناولدددت األسدددئلة الصدددفية باعتبارهدددا مهددد

التدددددريس، وركددددزت علددددى مهددددارة األسددددئلة الصددددفية باعتبارهددددا مهددددارة فرعيددددة مددددن 

المهدددارات التدريسدددية. وكاندددت البدددرامج التدريبيدددة المصدددممة فدددي هدددذا الدراسدددات تتنددداول 

، مثددل مددا قامددت بدده دراسددة ن مهددارات التنفيددذ فددي التدددريسالمهددارة  باعتبارهددا فرعدداً مدد

( 2011(، ودراسددددددة صددددددبري )2005وبدددددددر )(، 2011(، والعبدددددددلي )2013اإلمددددددام )

وقددددد  اكتفددددت كلهددددا بمسددددتويين مددددن مسددددتويات األسددددئلة همددددا: )التحليددددل والتركيددددب(، 

وأظهددددرت كلهددددا نجدددداح البرنددددامج التدددددريبي فددددي إكسدددداب المعلمددددين مهددددارات طددددرح 

التدددي اسدددتهدفت تصدددميم نمدددوذج  (Gegen,2006) جددديجن دراسدددةأو األسدددئلة الصدددفية، 

ليدددا، وتطبيقددده علدددى الطدددالب لمعرفدددة مددددى تدددأثيرا علدددى ارتفددداع تدريسدددي بمسدددتويات ع

مدددع هددددف الدراسدددة الحاليدددة وهدددو بنددداء  هدددذا الدراسددداتواتفقدددت تحصددديلهم الدراسدددي، 

برندددددامج تددددددريبي لمعلمدددددات التربيدددددة اإلسدددددالمية إلكسدددددابهن مهدددددارات طدددددرح األسدددددئلة 

 الصفية.

 



 
 

كثدددرة الدراسدددات التدددي تناولدددت أثدددر وفاعليدددة البدددرامج التدريبيدددة فدددي إكسددداب المعلمدددين  -2

مهددددارات التدددددريس المختلفددددة، اكتفددددت الباحثددددة ببعضددددها، حرصددددت أن تكددددون األحدددددث 

تدددتالءم معهدددا فدددي المنهجيدددة، وفدددي تصدددميم البرندددامج التددددريبي مثدددل دراسدددة الزدجاليدددة 

(، 2009الكي )(، المدددددددددددددددددددد2011(، بوجددددددددددددددددددددودة)2012(، المقيميددددددددددددددددددددة )2013)

(. اسددددتفادت الباحثددددة مددددن هددددذا الدراسددددات فددددي خطددددوات 2004(، علددددي)2004عربددددي)

تصدددددميم البدددددرامج التدريبيدددددة، ومراحدددددل التنفيدددددذ، والمنهجيدددددة المالئمدددددة لمثدددددل هدددددذا 

 الدراسات، وبيان أهمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة.

 

لمدددددين لهدددددا، كثدددددرة الدراسدددددات التدددددي تناولدددددت األسدددددئلة الصدددددفية، وواقدددددع تطبيدددددق المع -3

وأظهددددرت جميعهددددا ضددددعف المعلمددددين فددددي تطبيقهددددا، ومنهددددا الدراسددددات التددددي تناولددددت 

 2011تطبيدددق معلمدددي التربيدددة اإلسدددالمية لمهدددارات األسدددئلة الصدددفية مثدددل: العياصدددرة)

( التدددددي 2003(، والشدددددباطات و خدددددرون)2008(،  ل حيددددددان)2011(، والخروصدددددي )

ل شدددملت الدراسدددات االجتماعيدددة لدددم تقتصدددر علدددى معلمدددي التربيدددة اإلسدددالمية فقدددط ، بددد

(، والدراسددددات التددددي بحثددددت فددددي تطبيددددق 2002والعلددددوم أيضددددا، ودراسددددة األحيائيددددة )

(، 2013معلمددددي المددددواد األخددددرى ل سددددئلة الصددددفية كدراسددددة خليفددددة وأبددددو محفددددوظ )

 دراسددددة(، 2008، دراسددددة القرينددددي )2008(، السددددالمي )20012اللددددزام والقحطدددداني )

 دراسدددددددددددة(، 2003الحبسدددددددددددي ) ،(2006نددددددددددددي )الك ،(Hussin ،2006) حسدددددددددددين 

مدددددت كتدددددب ((AL-Belushi, 1996 البلوشدددددية . ومدددددن الدراسدددددات التدددددي حل لدددددت وقو 

التربيددددددددة اإلسددددددددالمية لمعرفددددددددة مسددددددددتويات األسددددددددئلة األكثددددددددر شدددددددديوعا، كدراسددددددددة 

(. اسددددددتفادت الدراسددددددة الحاليددددددة مددددددن هددددددذا 2003(، والشددددددعيلي )2004العياصددددددرة)

السددددابقة ببندددداء برنددددامج تدددددريبي لتدددددريب  الدراسددددات فددددي اتبدددداع توصدددديات الدراسددددات

المعلمدددين علدددى مهددددارات األسدددئلة الصددددفية، وفدددي اإلطدددار النظددددري للدراسدددة، وإعددددداد 

بطاقدددة للمالحظدددة الصدددفية فدددي مهدددارات األسدددئلة الصدددفية، وتصدددميم أنشدددطة للبرندددامج 

 التدريبي.

 

تنوعددددت هددددذا الدراسددددات فددددي الفئددددات المسددددتهدفة، منهددددا التددددي كانددددت علددددى الطددددالب  -4

(، 2005(، بددددددددر )2008(، السدددددددالمي )2011علمدددددددين مثدددددددل دراسدددددددة صدددددددبري )الم

 (،1999(، عثمددددددان )1997(،  مرسددددددي)2003(،  دراسددددددة الحبسددددددي )2004عربددددددي)



 
 

وبدددددذلك تختلدددددف مدددددع  ،(Gegen,2006) جددددديجن دراسدددددةأو طدددددالب مددددددارس مثدددددل  

الدراسددددة الحاليددددة التددددي تسددددتهدف معلمددددات التربيددددة اإلسددددالمية، وتتفددددق مددددع الدراسددددات 

(، ودراسدددة 2013ندددت عيندددة الدراسدددة بهدددا هدددي المعلمدددين، كدراسدددة الزدجاليدددة )التدددي كا

(، ودراسددددددددددة بكددددددددددري Oliviera,2010(، ودراسددددددددددة أولفيددددددددددرا )2011التميمددددددددددي )

(، 2013اإلمددددددددام )، دراسددددددددة ((Otto&Schuck,1983(، وأوتددددددددو وشدددددددداك 1994)

(، 1431(، المدددددددددالكي )2011)(، بوجدددددددددودة2012، المقيميدددددددددة )(2011والعبددددددددددلي )

(، 2008(،  ل حيددددددددان)2011(، والخروصدددددددي ) 2011(، العياصدددددددرة)2004علدددددددي)

(، وخليفددددة وأبدددو محفددددوظ 2002(، ودراسسددددة اليحيائيدددة )2003والشدددباطات و خدددرون)

حسددددين  دراسددددة(، 2008(، دراسددددة القرينددددي )20012(، اللددددزام والقحطدددداني )2013)

 (2006، Hussin)، ( 2006الكندددددددي،) جدددددديجن ةدراسدددددد (Gegen,2006) ،دراسددددددة 

 .((AL-Belushi, 1996 البلوشية

 

معظدددم الدراسدددات السدددابقة كاندددت وصدددفية تحليليدددة، ولدددم تتفدددق مدددع الدراسدددة الحاليدددة فدددي  -5

المنهجيدددة المسدددتخدمة وهدددي المدددنهج شدددبه التجريبدددي ذو تصدددميم المجموعدددة التجريبيدددة 

(، 2011وجددددددودة )(، ب2012(، العبدددددددلي )2013الواحدددددددة، إال دراسددددددات: الزدجاليددددددة)

 (. 1994(، بكري )2009المالكي )

 

اتفقدددت الدراسدددة الحاليدددة مدددع الدراسدددات السدددابقة فدددي اختيدددار العيندددة القصددددية ، كدراسدددة  -6

(، الحبسدددددددي 2011(، بوجدددددددودة )2012(، المقيميدددددددة )2012: اللدددددددزام والقحطددددددداني )

(2003.) 

 

قدددة المالحظدددة اتفقدددت بعدددض الدراسدددات السدددابقة مدددع الدراسدددة الحاليدددة فدددي اسدددتخدام بطا -7

الصددددفية مقياسدددداً قبليدددداً وبعدددددياً لمتابعددددة مدددددى تطبيددددق المهددددارات، كدراسددددة : العبدددددلي 

(، 2011(، التميمدددددددددي )2012(، اللدددددددددزام والقحطددددددددداني )2012(، المقيميدددددددددة )2012)

(، 2008(، القريندددددددي )2008(، السدددددددالمي)2011(، الخروصدددددددي )2011العياصدددددددرة )

(، 2006، الكندددددددددددي )(Hussin ،2006) حسددددددددددين دراسددددددددددة(، 2008 ل حيدددددددددددان )



 
 

(، 2003(، الشددددددباطات و خددددددرون)2003(، الحبسدددددي )2004(، عربددددددي )2005بددددددر)

-AL) البلوشدددددددية دراسدددددددة(، 1997(، مرسدددددددي)1999(، عثمدددددددان )2002اليحيائيدددددددة )

Belushi, 1996) ،وش ك أوتو دراسة (Otto& Schuck,1983). 

 

التدريبيدددة للمعلمدددين كدددل الدراسدددات السدددابقة أوصدددت بضدددرورة عقدددد الدددور  والبدددرامج  -8

 أثناء الخدمة.

 همسدددددابلبددددرامج التدريبيددددة للمعلمدددددين فددددي اكالدراسددددات السددددابقة تؤكدددددد علددددى أهميدددددة ا -9

 المهارات التدريسية الالزمة، وخاصة مهارات األسئلة الصفية.

 الفصل الرابعب

 اجراءات الدراسة

 . الدراسة م  عب  أوال

  ا ياب ماغيرات الدراسة.

 الدراسة. ال اب فرايات 

 الدراسة وحي اه. مجامعب  رابع

 أدوات الدراسة. ب خامسا

 . الدراسة ادبيق خدواتب  سادسا

 .الدراسة بيا ات احبيل في المساخدمة اإلحصاألية ا ساليبب  ساب ا

 

 

 

 



 
 

 

 الدراسدددة، عيندددة الدراسدددة، مدددنهج مدددن لكدددل مفصدددل توضددديت:  الفصدددل هدددذا فدددي الباحثدددة تتنددداول

 المالحظددددة بطاقددددة إعددددداد ، التدددددريبي البرنددددامج بندددداء و إعددددداد)  حيددددث: مددددن الدراسددددة أدوات

 يلددددي فيمددددا فيهددددا، و المسددددتخدمة اإلحصددددائية واألسدددداليب الدراسددددة، تطبيددددقخطددددوات  ،(الصددددفية

 : الدراسة إجراءات من السابقة للعناصر وصف

 الدراسةب م  عب  أوال

المجموعددددة التجريبيددددة اتبعددددت الباحثددددة فددددي هددددذا الدراسددددة مددددنهج شددددبه التجريبددددي ذو تصددددميم 

الواحددددة، وتدددم اختيدددار التصدددميم ذو المجموعدددة التجريبيدددة الواحددددة لمالءمتددده لهدددذا الندددوع مدددن 

الدراسدددات، حيدددث أنددده سددديتم تطبيدددق برندددامج تددددريبي علدددى فئدددة منتقددداة ممدددن لدددديهن قصدددور فدددي 

مهدددارة تدريسدددية معيندددة، فاختيدددار مجموعدددة واحددددة متجانسدددة الخصدددائص، ومقارندددة المعدددارف 

ارات والقددددرات التدددي تتدددوفر لددددى المشددداركين قبدددل وبعدددد البرندددامج، وحسددداب الفدددارت أو والمهددد

(  ، 357، 1998التحسددددن، فدندددده يددددتم اسددددتخدام هددددذا النددددوع مددددن التصدددداميم التجريبيددددة )توفيددددق،

واتبعددت الباحثددة هددذا التصددميم لدراسددة أثددر برنددامج تدددريبي مقتددرح علددى مجموعددة تجريبيددة تددم 

لقيددداس القبلدددي لمعرفدددة مددددى اتقانهدددا للمهدددارات، ومدددن ثدددم تطبيدددق اختيارهدددا قصدددديا، وتطبيدددق ا

 البرنامج ومتابعة أثر التدريب، بالقياس البعدي وبطاقة المالحظة الصفية.

  ا ياب ماغيرات الدراسةب

 متغيرات الدراسة تمثلت في:

 البرنامج التدريبي في مهارات طرح األسئلة الصفية.  الماغير المساقلب 

 مهارات طرح األسئلة الصفية. الاابعبوالماغير  

  ال اب فرايات الدراسةب

 وهي كا تي:

برررين متوسررر  درجرررات أفرررراد  (0,05) يوجرررد فررررق  و داللرررة  حصرررااية عنرررد مسرررتول   -

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع صررررياغة األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .



 
 

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05) يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع توجيررررم األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05) يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  البعرررردي لم ررررارع تلقرررري االجابررررةقيرررراس القيرررراس القبلرررري والالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05) يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررلل  القيرراس القبلرري والقيرراس البعرردي لم ررارات طرررع األسرر لة الصرر ية ككررلالعينررة فرري 

 لمتوير البرنامج التدريبي .

 الدراسة وحي اهب مجامعب  راب ا

مجتمدددع الدراسدددة يتكدددون مدددن معلمدددات التربيدددة اإلسدددالمية فدددي واليدددة صددداللة البدددالط عدددددهن ) 

، وتدددم اختيدددار العيندددة بطريقدددة قصددددية، وتسدددتخدم هدددذا العيندددة فدددي الحددداالت التدددي يريدددد  3(100

فيهدددا الباحدددث استكشددداف أبعددداد مشدددكلة مدددا، ويريدددد أن يخضدددعها لدراسدددة أكثدددر عمقدددا، وهدددذا مدددا 

تددددم اختيددددار العينددددة بالتعدددداون مددددع مشددددرفات المددددادة بالمحافظددددة، ممددددن هددددن اتبعتدددده الباحثددددة، إذ 

بحاجدددة إلدددى تطدددوير فدددي هدددذا المهدددارات، وفقدددا لنتدددائج الزيدددارات الصدددفية فدددي الفصدددل الدراسدددي 

( معلمدددات مدددن واليدددة صددداللة، بعدددد أن 10، حيدددث بلدددط عددددد المتددددربات ) 2013/2014األول 

 .( من أفراد العينة لظروفهن الخاصة 5اعتذرن )

 أدوات الدراسةب ب خامسا

 إحداد الماد  الا بيمية ب البر امع الادريبي  المقارتب -1

هدددفت هددذا الدراسددة إلددى بندداء برنددامج تدددريبي لمعلمددات التربيددة اإلسددالمية فددي مهددارات طددرح 

سددددابهن هددددذا المهددددارات، وقددددد اعتمدددددت ، ومعرفددددة أثددددر هددددذا البرنددددامج فددددي اكاألسددددئلة الصددددفية

امج علدددى أكثدددر النمددداذج انتشدددارا، وأكثرهدددا مروندددة واسدددتخداما مدددن الباحثدددة فدددي تصدددميم البرنددد

قبدددل البدددرامج التدريبيدددة فدددي مراكدددز التددددريب بالسدددلطنة، وهدددو نمدددوذج كمدددب البسددديط، وقدددد ورد 

تفصدديل لدده فددي الفصددل الثدداني مددن هددذا الدراسددة، وفددي إعددداد هددذا البرنددامج المقتددرح اعتمدددت 

 الباحثة على :

 ربوي في بنائه.الدراسات السابقة واألدب الت -1

                                                           
 .22/9/2013مكالمة مع: عبدهللا بن أحمد بن حسن المشيخي، عضو تخطيط تربوي، مديرية التربية والتعليم بمحافظة ظفار، 3



 
 

 نماذج للبرامج التدريبية. -2

 وقامت الباحثة بالخطوات التالية لبنائه:

 تحديد الهدف العام للبرنامج. -1

 تحديد األهداف الخاصة للجلسات التدريبية. -2

 تصميم المحتوى واألنشطة التدريبية والتعليمية. -3

 تحديد وسائل التقييم والمتابعة. -4

 المقارتبال دا ال ا  لببر امع الادريبي 

دريب معلمدددات التربيدددة اإلسدددالمية علدددى مهدددارات األسدددئلة الصدددفية )صدددياغة األسدددئلة، توجيددده تددد

 األسئلة، تلقي اإلجابات( .

 ا هداا الخاصة لببر امع الادريبي المقارتب

 حيث يتوقع من المتدربة بعد االنتهاء من التدريب أن تكون قادرة على:

 تعريف مفهوم السؤال. •

 تبين أهمية السؤال  •

  السؤال الجيد. خصائصتذكر  •

 شروط السؤال الجيد.توضت  •

 تعرف مكانة السؤال في القر ن والسنة وعند علماء المسلمين. •

 تحدد تصنيفات األسئلة الصفية وأنواعها. •

 تصيط أسئلة صفية جيدة. •

 توجه أسئلة صفية بطريقة جيدة. •

 تمتلك مهارة تلقي إجابات الطلبة. •

 ت األسئلة الصفية في درس عملي.تطبق مهارا •

 وهناك أهداف تفصيلية لكل جلسة تدريبية، حددت وذكرت في دليل البرنامج التدريبي.



 
 

 محاويات البر امع الادريبي المقارتب

تددددم تحديددددد المحتددددوى وفقددددا ل هددددداف الخاصددددة للبرنددددامج التدددددريبي المقتددددرح، وقددددد تضددددمن 

ألنشددددطة والتدددددريبات التددددي يتوقددددع مددددن البرنددددامج التدددددريبي بعددددض المعددددارف والمهددددارات وا

المتدربددة أن تتقنهددا بعددد التدددريب، وقددد روعددي فددي البرنددامج التدددريبي الجانددب التطبيقددي بنسددبة 

أكبدددر مدددن الجاندددب النظدددري، فالهددددف األساسدددي للتددددريب هدددو القددددرة علدددى التطبيدددق العملدددي 

يب، كمددددا تددددم لمهددددارات طددددرح األسددددئلة الصددددفية، وال يتددددأتى ذلددددك دون الجانددددب العملددددي للتدددددر

( أيدددام تدريبيدددة، فدددي كدددل يدددوم تددددريبي جلسدددتان 4تنظددديم المحتدددوى التددددريبي وتوزيعددده علدددى )

تددددريبيتان، لكدددل جلسدددة تدريبيدددة سددداعتان )نظدددري وعملدددي( ، ماعددددا اليدددوم األخيدددر كدددان بجلسدددة 

( سددداعة تدريبيدددة، ويمكدددن النظدددر 16تدريبيدددة واحددددة، وبدددذلك يكدددون عددددد سددداعات التددددريب )

 (.6إلى ملحق رقم )

 أساليب ووساألل الادريب لببر امع الادريبي المقارتب

تدددم اختيدددار األسددداليب المالئمدددة للتددددريب، والتدددي تحقدددق أهدددداف البرندددامج التددددريبي المقتدددرح، 

فدددددتم اختيدددددار الدددددتعلم التعددددداوني، وأسدددددلوب العصدددددف الدددددذهني، وحدددددل المشدددددكالت، والتددددددريس 

 المصغر، والتطبيق العملي، واأللعاب التدريبية.

م الحددددرص علددددى تنددددوع الوسددددائل السددددمعية والبصددددرية إلضددددفاء مزيددددد مددددن الفاعليددددة كمددددا تدددد

 للبرنامج التدريبي، ورفع الروتين عن المتدربات.

 اقوي  البر امع الادريبي المقارتب

مددددن خددددالل توزيددددع اسددددتبيان يددددومي لتقددددويم البرنددددامج التدددددريبي بعددددد نهايددددة كددددل يددددوم تدددددريبي 

 التدريبية للبرنامج التدريبي المقترح. لمعرفة مدى ما تحقق من أهداف الجلسات

 احبي  البر امع الادريبيب

تدددددم عدددددرض البرندددددامج التددددددريبي فدددددي صدددددورته األوليدددددة علدددددى مجموعدددددة مدددددن المحكمدددددين 

المتخصصدددين فدددي مجدددال المنددداهج وطدددرت التددددريس، واخصدددائيي التددددريب بدددالمركز الدددرئيس 

التربيددددة اإلسددددالمية، للتدددددريب ومركددددز التدددددريب بصدددداللة، ومشددددرفي المددددواد ومشددددرفي مددددادة 

ومددددربي تنميدددة المدددوارد البشدددرية بمديريدددة التربيدددة والتعلددديم بمحافظدددة ظفدددار، ومدددوظفي دائدددرة 

 تقييم البرامج التدريبية بالوزارة، وذلك من أجل التأكد من :

 مدى مالءمة عنوان البرنامج التدريبي المقترح. -



 
 

 مالءمة الهدف العام للبرنامج التدريبي المقترح. -

 ألهداف الخاصة ببرنامج التدريبي المقترح.مالءمة ا -

 مالءمة خطة تنفيذ الجلسات التدريبية. -

 اإلخراج الفني للمادة التدريبية. -

 محتوى البرنامج التدريبي المقترح واألنشطة التدريبية. -

 سالمة المادة العلمية المقدمة في البرنامج التدريبي. -

 تنوع أساليب التدريب ووسائل التدريب. -

 البيئة التدريبية المشوقة والمتنوعة.توفر  -

 مالءمة زمن الموزع على الجلسات التدريبية واألنشطة . -

 الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. -

 المراجع والتوثيق . -

 تحديد جوانب القوة في البرنامج، والجوانب التي بحاجة إلى تطوير. -

التددددريبي، حيدددث تدددم األخددددذ  ومدددن التعدددديالت التدددي اقترحهددددا المحكمدددين علدددى دليدددل البرنددددامج

 برأي ما اتفق عليه محكمين فأكثر، وهي كا تي:

 بعض األخطاء النحوية واإلمالئية.  -

 توثيق المراجع لبعض الفقرات . -

تقيددديم أداء المتددددربين بشدددكل يدددومي مدددن خدددالل عددددة مقترحدددات اقترحهدددا الدددبعض مثدددل  -

توظيدددددف  المالحظدددددة فدددددي مشددددداركتهم ل نشدددددطة أو اختبدددددار نهايدددددة كدددددل جلسدددددة، وتدددددم

 المالحظة في تفاعل أفراد العينة مع المدربة )الباحثة(.

 البرندددامج تقيددديم فدددي اسدددتمارة متددددن بكلمدددة التقددددير سدددلم فدددي ضدددعيف كلمدددة اسدددتبدال -

 تدريبي. يوم كل بعد التدريبي

تقليدددددل المدددددادة العلميدددددة فدددددي البرندددددامج التددددددريبي المقتدددددرح، والتركيدددددز علدددددى الجاندددددب  -

جلسدددتي اليدددوم التددددريبي األول فدددي جلسدددة تدريبيدددة  التطبيقدددي بصدددورة مباشدددرة، ودمدددج

 واحدة، وجلستي اليوم التدريبي الثاني في جلسة واحدة تنقل لليوم التدريبي األول.

تقليددل زمددن بعددض الشددرائت كشددريحة مهددارة صددياغة األسددئلة فددي اليددوم الثالددث الجلسددة  -

 التدريبية األولى، وشريحة األخطاء الشائعة وسلوكات المهارة.

 ( دقيقة. 20( دقيقة ل)15الزمن ألنشطة عرض الفيديو من ) زيادة -

التركيددز علددى الجوانددب العمليددة فددي كدددل مهددارة مددن مهددارات طددرح األسددئلة وبصدددورة  -

 أكبر مما كانت عليه في البرنامج التدريبي.



 
 

 بدا ة المسحظةب -2

وتعتبددددر طريقددددة المالحظددددة مددددن الطددددرت األساسددددية لجمددددع البيانددددات فددددي الدراسددددات 

التربويدددددة، وقدددددد اسدددددتخدمت الباحثدددددة بطاقدددددة مالحظدددددة صدددددفية بالمهدددددارات والبحدددددوث 

يددده األسدددئلة، الدددثالث ل سدددئلة الصدددفية: )مهدددارة صدددياغة األسدددئلة الصدددفية، ومهدددارة توج

(، حيددددث اطلعددددت الباحثددددة علددددى األدب التربددددوي والدراسددددات ومهددددارة تلقددددي اإلجابددددة

تها األوليدددة مدددن السدددابقة للخدددروج بالصدددورة األوليدددة للبطاقدددة، وقدددد تكوندددت فدددي صدددور

( فقدددرات فدددي 7( فقدددرات أدرجدددت فدددي مهدددارة صدددياغة األسدددئلة الصدددفية, و)6فقدددرة ) 20

، وعلددددى فددددي مهددددارة تلقددددي إجابددددات المتعلمددددين( فقددددرات 7مهددددارة توجيدددده األسددددئلة، و)

(، وهددددي مددددن أدوات 5،4،3،2،1مقيدددداس ليكددددرت الخماسددددي ليكددددون التقدددددير وفقددددا لدددده )

، 2012سددداللم التقددددير كمدددا ذكرهدددا عطيفدددة ) المالحظدددة لجمدددع البياندددات فيهدددا، حيدددث أن

( تعددددددد أكثددددددر األدوات شدددددديوعا، وهددددددي أدوات قيدددددداس تتطلددددددب مددددددن المقدددددددر أو 352

المالحدددظ أن ينسدددب الشددديء موضدددوع التقددددير إلدددى فئدددة ذات ترتيدددب معدددين، وعرضدددت 

علددددى المحكمددددين فعدددددلت بعددددض الفقددددرات، وألغيددددت بعضددددها، وتكونددددت البطاقددددة فددددي 

( 6( فقددددرات منهددددا فددددي المهددددارة األولددددى، و)7قددددرة، )( ف20صددددورتها النهائيددددة مددددن )

( فقدددرات فدددي المهدددارة الثالثدددة، وتدددم اسدددتخدام المقيددداس 7فقدددرات فدددي المهدددارة الثانيدددة، و)

الثالثدددي )عاليدددة، متوسدددطة، منخفضدددة( بدددديال للمقيددداس الخماسدددي، وتصدددميم مؤشدددرات 

، حيددث تددم 4 تصددف هددذا التقددديرات الثالثيددة بالتعدداون مددع أحددد أسدداتذة القيدداس والتقددويم

 االتفات على المدى ا تي:

 (1جدول )

 مدى المتوسطات الحسابية ومدلوالتها

 المئشر المدى

 حالية 2,49 – 3

 ماوسدة 1,49 – 2,48

 م خفاة فأ ل 1 – 1,48

 صدق المحبمينب

للتأكدددد مدددن الصددددت الظددداهري ألداة المالحظدددة وهدددي البطاقدددة فدنددده تدددم توزيعهدددا علدددى مجموعدددة 

أسددداتذة منددداهج وطدددرت التددددريس، وعلدددم الدددنفس بجامعدددة السدددلطان قدددابوس،  مدددن المحكمدددين مدددن

 ومشرفي المادة بمحافظة ظفار إلبداء رأيهم في:

                                                           
 الدكتور علي محمد إبراهيم، أستاذ مشارك بقسم علم النفس، كلية التربية في جامعة السلطان قابوس. 4



 
 

 مدى مناسبة البطاقة ألهداف الدراسة. -

 مدى سالمة الصياغة اللغوية لفقرات البطاقة. -

 .درجة وضوح الفقرات وصدقها -

 وكانت أهم مالحظاتهم كا تي:ولقد تم األخذ برأي ما اتفق عليه محكمين فأكثر، 

 بعض األخطاء اإلمالئية والنحوية. -

إعدددادة صدددياغة بعدددض عبدددارات الفقدددرات لعبدددارات سدددلوكية يمكدددن مالحظتهدددا وقياسدددها  -

 مثال : عبارة : صياغة األسئلة صياغة صحيحة ، أسئلة متتابعة ومتسلسلة. 

تصددديط األسدددئلة تغيدددر الفقدددرة األولدددى للمهدددارة االولدددى )مهدددارة صدددياغة األسدددئلة( إلدددى  -

 صياغة متقنة صحيحة لغويا بديال عن عبارة )صياغة األسئلة صياغة صحيحة(.

إلغدداء فقددرة )واضددحة ودقيقددة( مددن المهددارة األولددى حيددث كانددت استفسددارات المحكمددين  -

حددددول كيفيددددة معرفددددة وضددددوح األسددددئلة مددددن عدددددمها، واسددددتبدلت بفقددددرة )تصدددديط أسددددلة 

 محددة وغير مبهمة(.

لمهدددارة األولدددى )تصددديط أسدددئلة فدددي المسدددتويات المعرفيدددة( إضدددافة الفقدددرة الثالثدددة مدددن ا -

 المستوى النفسحركي )المهاري( والوجداني.

الفقدددرة السادسدددة مدددن المهدددارة األولدددى ) تناسدددب خصدددائص الطالبدددات( غيدددرت بحسدددب  -

 رأي أكثر من محكم إلى )تصيط أسئلة تناسب المستويات العمرية للطالبات(.

إلبددددداعي لددددى الطالبددددات وهددددي ) تصدددديط أسددددئلة فددددي إضدددافة فقددددرة تتعلددددق بالمسددددتوى ا -

 مستويات التفكير العليا(.

 تغير الفقرة الثانية من المهارة الثانية من لفظة مباشرة لشيقة ومثيرة. -

( ثانيدددة بعدددد طدددرح السدددؤال( عددددلت 15-3الفقدددرة الثالثدددة مدددن المهدددارة الثانيدددة )تنتظدددر ) -

 ثواني بعد طرح السؤال(. 5-3إلى ) تنتظر زمنا ن 

الفقدددرة الخامسدددة مدددن المهدددارة الثانيدددة ) تجندددب تكدددرار األسدددئلة( عددددلت إلدددى )تتجندددب  -

 تكرار طرح األسئلة(.

وحدددذف الفقدددرة السادسدددة مدددن المهدددارة الثانيدددة )تطدددرح أسدددئلة مالئمدددة لكافدددة مسدددتويات  -

الطالبدددات( التفدددات أكثدددر مدددن محكدددم بأنهدددا مكدددررة مدددن الفقدددرة )تصددديط أسدددئلة تناسدددب 

 لبات( حيث يرون أنها تالئم المهارة األولى .المستويات العمرية للطا

الفقدددرة األولدددى مدددن المهدددارة الثالثدددة عددددلت مدددن )تعطدددي الطالبدددة زمدددن انتظدددار كددداف  -

 ثواني بعد إجابة الطالبة(. 5-3للتفكير في الجواب( إلى ) تنتظر زمنا من 



 
 

  بات البدا ة ب

كررررد مررررن ثبررررات بطاقررررة للتناسددددتخدم معامددددل االرتبدددداط بيرسددددون، حيددددث اسددددتخدمته الباحثددددة هنددددا 

المالحظرررررة ا وقرررررد ترررررم االسرررررتعانة بعينرررررة الدراسرررررة  ات رررررا وتطبيق رررررا علررررري م بنرررررا  علرررررى رأي 

متخصصرررررين فررررري منررررراهج البحرررررن واإلحصرررررا ا رأي رررررم فررررري  لرررررج أن البطاقرررررة صرررررممت وفقرررررا 

لحاجررررات م وال تصررررل   ال ل ررررما ولمصررررداقية قيرررراس الثبررررات تررررم القيرررراس علررررى عينررررة الدراسررررةا 

الحررررا ثرررران فرررري الليررررارات الصرررر يةا بواقرررر  زيررررارع واحرررردع لكررررل معلمررررةا واسررررتعانت الباحثررررة بم

واسرررررتخدام معامرررررل  KSPSSوأدللرررررت نترررررااج الليرررررارات  لرررررى برنرررررامج التحليرررررل االحصرررررااي 

 ( عنررررد مسررررتول داللررررة ,880وقررررد بلوررررت نسرررربة الثبررررات ) االرتبرررراط الثنررررااي بيرسررررونا 

 .جيدع جداوهي نسبة ثبات ,(ا001)

 ب الدراسة ادبيق خدواتب  سادسا

أخدددذ الموافقدددة الرسدددمية علدددى تطبيدددق الدراسدددة مدددن مكتدددب مسددداعد العميدددد للدراسدددات  -1

العليدددا والبحدددث العلمدددي فدددي كليدددة التربيدددة بجامعدددة السدددلطان قدددابوس، والمكتدددب الفندددي 

للدراسددددات والتطددددوير بددددوزارة التربيددددة والتعلدددديم لتسددددهيل مهمددددة الباحثددددة فددددي تطبيددددق 

ثبددددات بطاقددددة المالحظددددة، ومددددن ثددددم التطبيددددق البرنددددامج التدددددريبي، بدايددددة مددددن حسدددداب 

 القبلي للبطاقة، وتنفيذ البرنامج التدريبي، والتطبيق البعدي للبطاقة.

 تم اخطار عينة الدراسة بزمان ومكان تنفيذ البرنامج التدريبي. -2

بواقدددع مالحظتدددين لكدددل  13/4/2014التطبيدددق القبلدددي لبطاقدددة المالحظدددة كدددان فدددي يدددوم  -3

 معلمة.

( أيدددام تدريبيدددة فدددي مركدددز 4ولمددددة ) 2014/ 21/4م فدددي يدددوم اإلثندددين تنفيدددذ البرندددامج تددد -4

 التدريب بمحافظة ظفار.

( أيددام تدريبيددة، بواقددع جلسددتين 4( أيددام تدريبيددة إلددى )5قلددل زمددن تنفيددذ البرنددامج مددن ) -5

( سددداعة فقدددط، يومدددان فدددي 16تددددريبيتين لكدددل يدددوم تددددريبي، وبدددذلك نفدددذ البرندددامج فدددي )

حدددددى مدددددارس واليددددة صدددداللة للحصددددص النموذجيددددة مركددددز التدددددريب، ويومددددان فددددي إ

والتددددريس المصدددغر، فدددي اليدددوم األول للزيدددارات عدددادت فيددده الباحثدددة مدددع المتددددربات 

للتددددددريب لمناقشدددددة المالحظدددددات، وأخدددددذ  رائهدددددن حدددددول الحصدددددص ومددددددى تطبيدددددق 

المعلمددددات المتعاونددددات لمهددددارات األسددددئلة الصددددفية، بينمددددا اليددددوم األخيددددر اكتفددددت فيدددده 

مدددداع بالمتدددددربات، وعقددددد جلسددددة فددددي التدددددريس المصددددغر، طبقددددت فيدددده الباحثددددة باالجت

الباحثدددة مهدددارات األسدددئلة الصدددفية، إذ عرضدددت فيددده درس مخطدددط لددده مسدددبقا، روعدددي 



 
 

فيددددده تصدددددنيفات األسدددددئلة ومسدددددتوياتها المختلفدددددة، مدددددع إتاحدددددة الفرصدددددة للمتددددددربات 

 مية.لمناقشتها وتعديل بعض المواقف الصفية بما يتالءم مع دروس التربية اإلسال

بعددددد أسددددبوع مددددن تنفيددددذ  4/5/2014التطبيددددق البعدددددي لبطاقددددة المالحظددددة فددددي يددددوم  -6

 البرنامج، وتم زيارة المعلمة بواقع مالحظتين لمتابعة أثر التدريب.

 

 

 الدراسةب بيا ات احبيل في المساخدمة اإلحصاألية ا ساليبب  ساب ا

وتدددم اسدددتخدام عددددد مدددن  SPSSليجابدددة عدددن سدددؤالي الدراسدددة تدددم اسدددتخدام برندددامج االحصدددائي 

 T-testاألسددددداليب االحصدددددائية منهدددددا المتوسدددددط الحسدددددابي واالنحدددددراف المعيددددداري، واختبدددددار 

للعيندددددات المزدوجدددددة، إذ اعتمددددددت الباحثدددددة التصدددددميم ذو المجموعدددددة التجريبيدددددة الواحددددددة مدددددع 

القيددداس القبلدددي والبعددددي، لدددذا فددددن العيندددة ذات خصدددائص متقاربدددة، وتوزيدددع اعتددددالي طبيعدددي، 

يدددداس المتغيددددرات قبددددل تطبيددددق البرنددددامج وبعددددد التطبيددددق، ممددددا يالئمدددده هددددذا النددددوع مددددن وتددددم ق

ا (²η) للبرنرررامج باسرررتخدام مربررر   يترررا االختبدددارات اإلحصدددائية، كمدددا تدددم حسددداب حجدددم األثدددر 

ومناسررربت ا بتصرررنية كررروهين لقررريم حجرررم األثررررا ليرررتم بنرررا  علرررى النتيجرررة قبرررول ال رضررريات  أو 

 .رف  ا

 ب مسحظات حامة حبى اجربة الدراسة ب ام ا

( فدددي تصدددميم اسدددتبانة 2013( ودراسدددة الزدجاليدددة)2011تدددم االسدددتفادة مدددن دراسدددة أبوجدددودة )

تقددددويم البرنددددامج التدددددريبي، وا تددددي يبددددين أهددددم نتددددائج التقددددويم النهائيددددة للبرنددددامج التدددددريبي 

 المقترح.

 إذ دلت على:

وقددت التدددريب: عدددم مالءمددة الوقددت ليددتم فيدده تنفيددذ للبرنددامج، حيددث جدداء وقددت تنفيددذا  -1

 خدددر العدددام الدراسدددي، وكاندددت مالحظدددة المتددددربات علدددى احتماليدددة ضدددعف تطبدددديقهن 

 للمهارات التي تدربن عليها. 

مددددة التددددريب: إذ كاندددت مالحظدددة الكدددل بتمديدددد فتدددرة التددددريب ليدددومين  خدددرين، فدددتم  -2

ظددددة للمتدددددربات، أندددده كانددددت مددددن ضددددمن مالحظددددات المحكمددددين توضدددديت هددددذا المالح

 التقليل من مدة التدريب، والتركيز على الجانب العملي والتطبيقي أكثر.



 
 

 

 

 

 

 

 الخامس الفصل

 

 

 وافسيراا ا الدراسة  ااألع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 حصدددلت والتدددي الدراسدددة، هدددذا إليهدددا توصدددلت التدددي النتدددائج ألهدددم عرًضدددا الفصدددل هدددذا يتضدددمن

 قامدددت حيددث العينددة، أفددراد علددى وأداتهددا ومادتهددا التعليميددة الدراسددة تطبيددق الباحثددة مددن عليهددا

 :ذلك تفصيل يلي فيما الدراسة أسئلة عن وليجابة ومناقشتها؛ وتفسيرها النتائج بتحليل

 ب  يددددة  دددداللة مددددا البرنددددامج المال دددد  إلكسدددداب معلمددددات التربيددددة اإلسددددالميةالسىىىىئال ا ولب 

 مهارات طرح األسئلة الصفية؟

لإلجابرررة عرررن هرررها السررريال قامرررت الباحثرررة ببنرررا  برنرررامج تررردريبي مقتررررع وفقرررا لنمرررو ج كمرررب 

باعتبرررارل أكثرررر النمرررا ج انتوررراراا وأكثرهرررا مرونرررة ومالامرررة لتررردريب معلمرررات  ا Kempالبسررري 

التربيرررة اإلسرررالمية علرررى م رررارات طررررع األسررر لة الصررر يةا ا وهرررو النمرررو ج الرررهي ت صرررمم وفقرررم 

معظررم برررامج الترردريب فرري مراكررل الترردريب بسررلطنة عمرران ا وقررد صررمم حسررب الخطرروات الترري 

ك ررررم مررررن قبررررل مجموعررررة مررررن   -الدراسررررة فصررررل  جرررررا ات - كرررررت فرررري ال صررررل الرابرررر   وح 

(  6المحكمررررينا وألررررره بمالحظرررررات م قبرررررل تطبيقرررررم علرررررى العينرررررة المسرررررت دفةا والملحررررره رقرررررم )

 يوض  البرنامج بعد  عدادل.

فددددي إكسدددداب معلمددددات التربيددددة اإلسددددالمية  مقتددددرح مددددا أثددددر برنددددامج تدددددريبيالسدددد ال ال ددددانيل 

 طرح األسئلة الصفية ؟ اتمهارب  ية  اللة 

 إلجابة عن هها السيال صيوت مجموعة من ال رضيات:ول

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع صررررياغة األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع توجيررررم األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .



 
 

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  بعرررردي لم ررررارع تلقرررري االجابررررةالقيرررراس القبلرررري والقيرررراس الالعينررررة فرررري 

 امج التدريبي .البرن

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررلل  القيرراس القبلرري والقيرراس البعرردي لم ررارات طرررع األسرر لة الصرر ية ككررلالعينررة فرري 

 لمتوير البرنامج التدريبي .

 SPSSوتررررم التنكررررد مررررن صررررحة ال رضرررريات السررررابقة بإسررررتخدام برنررررامج التحليررررل اإلحصررررااي 

حسرررا  المتوسرررطات واالنحرررراد المعيررراري لكرررل م رررارعا وللم رررارات ككرررل. وأجرررري التبرررار و

t-test  للعينرررة الملدوجرررةا التررري هررري مجموعرررة تجريبيرررة واحررردع طبررره علي رررا بطاقرررة المالحظرررةا

سررررا  المعلمررررات فرررري اكقبررررل البرنررررامج الترررردريبي المقترررررعا وبعررررد البرنررررامج لتنكررررد مررررن تررررنثيرل 

 .م ارات طرع األس لة الص ية

  لتحقا م   حة الفرض األ ل ل

بررين متوسرر  درجررات أفررراد العينررة  (0.05)يوجررد فرررق  و داللررة  حصررااية عنررد مسررتول -

تعرررلل لمتويرررر البرنرررامج  القيررراس القبلررري والقيررراس البعررردي لم رررارع صرررياغة األسررر لةفررري 

 التدريبي .

وحسرررا  المتوسرررطات قبرررل البرنرررامج وبعررردل لمعرفرررة حجرررم ترررنثير البرنرررامج  tاسرررتخدام التبرررار 

 على العينة ويظ ر في الجدول التالي :

 (2جدول )

معلمات التربية اإلسالمية في القياس القبلي والقياس  درجات متوس  بين لل روق( t) التبار نتااج

 وبعدل المقترع التدريبي البرنامج قبل البعدي لم ارع صياغة األس لة الص ية 

الم ار  

 الرأليسية

السبوبات   

المبو ة 

 لبم ار 

ادبيق 

بدا ة 

المسحظة 

 الصفية

الماوسد 

 الحسابي

اإل حراا 

 الم ياري

درجة   يمة ت

 الحرية

مساوى 

 الداللة

 مربع إياا

²η 

  
ار
م 

ة 
 
يا
ص

بة
سأل
 
ا

 

تصيغ األسئلة  1

 ياألة متقعة 

  حيحة لغ يا

 ,89 ,000 9 8,573 33. 1,15 القببي

 ببير
 ,43 2,55 الب دي



 
 

ترتبأ بن داا  2

الدر  )معرفية 

مهاريةب 

   دانية(.

 ,67 ,022 9 4,333 45. 1,60 القببي

 ماوسد

 ,40 2,50 الب دي

تتع   م   يث  3

المست يات 

المعرفية 

 ال  دانية 

  المهارية

 ,97 ,000 9 20,125 15. 1.05 القببي

 ببير

 ,28 2,55 الب دي

تصيغ أسئلة  4

محد ق  ألير 

 مبهمة

 ,80 ,000 9 6,034 34. 1,30 القببي

 ببير
 ,41 2,35 الب دي

تصيغ أسئلة  5

متتابعة 

 . متسلسلة

 ,60 ,005 9 3,737 39. 1,90 القببي

 ماوسد
 ,41 2,65 الب دي

تصيغ أسئلة في  6

مست يات 

 التف ير العليا.

 ,86 ,000 9 7,571 33. 1,15 القببي

 ببير
 ,26 2,25 الب دي

تصيغ أسئلة  7

تعاس  

المست يات 

العمرية 

 لل البات

 ,59 ,005 9 3,674 .23 2,00 القببي

 ماوسد

 ,39 2,60 الب دي

 0,97 ,000 9 18,779 ,09 1,45 القببي الم ار  ببل

 ,19 2,49 الب دي ببير

 

( يت ررر  وجرررود فرررروق  ات داللرررة احصرررااية  برررين متوسررر   درجرررات أفرررراد العينرررة  2مرررن جررردول )

قبررررل البرنررررامج الترررردريبيا  وبعرررردل  لصررررال  القيرررراس البعرررردي بالنسرررربة لم ررررارع صررررياغة االسرررر لة 

( أعلررررى مررررن متوسرررر  القيرررراس القبلرررري 2,49الصرررر يةا حيررررن جررررا  متوسرررر  القيرررراس البعرررردي ) 

وجررررد فرررررق  و يقبررررل ال رررررت األول وهررررو: ي (ا وعنررررد مسررررتول دال احصررررااياا وبررررهلج1,45)

القيررراس القبلررري برررين متوسررر  درجرررات أفرررراد العينرررة فررري  (0,05) داللرررة  حصرررااية عنرررد مسرررتول

 تعلل لمتوير البرنامج التدريبي . والقياس البعدي لم ارع صياغة األس لة

 وبعد تحليل النتااج ما قبل البرنامج التدريبيا وما بعدلا توصلت الباحثة ل تي:



 
 

جررررا ت الم رررررارع األولرررررى )تصررررريه أسررررر لة متقنررررة صرررررحيحة لوويرررررا( بدرجرررررة منخ  رررررة  -1

(ا وفقرررا لمعيرررار الحكرررم علرررى المتوسررر  المت ررره عليرررما فمعلمرررات التربيرررة 1,15بمتوسررر  )

يعرررانين مرررن ضرررعة فررري الصرررياغة السرررليمة ل سررر لة الصررر يةا  -أفرررراد العينرررة –اإلسرررالمية 

غت ن ل سررر لةا ومررردل مالامت رررا وترررم االطرررال  علرررى دفررراتر التح رررير للتنكرررد مرررن صررريا

للطررررع علرررى الطالبررراتا وقرررد يعرررلل  لرررج  لرررى أن رررن ي تقررردن  لرررى اإلعرررداد الجيرررد قبرررل 

الوررررو  فررري  ررررع الررردرسا فرررالبعض مرررن ن ي عررردن كتابرررة دفترررر تح رررير العرررام السرررابه 

 -بكرررررل مرررررا فيرررررم ا دون تعرررررديالت ترررررهكرا فإحررررردل المعلمرررررات صررررراغت السررررريال الترررررال

درس الرياضرررة فررري اإلسرررالم للصرررة السرررادس: الرسرررول وطرحترررم علرررى الطالبرررات مرررن 

مررا ا بالنسرربة لنررا؟ا وكررن يكثرررن مررن أسرر لة مررن/ مررا هرروا مررن تحرردل لرريا بررين لرري ا مررن 

( 2011تقرررروم   ...ا  وبررررهلج تختلررررة عمررررا توصررررلت  ليررررم نتررررااج دراسررررة )العياصرررررعا

الترررري أ  رررررت أن هررررهل الم ررررارع ترررريدل بطريقررررة مرت عررررةا ومتوسررررطة عنررررد كررررل مررررن ) 

( الررررهي يرررررل أنررررم البررررد مررررن اإلعررررداد الجيررررد 2008( و) ل حيرررردانا2011يا الخروصرررر

ل سررر لة والتخطررري  ل رررا قبرررل ممارسررررت ا حترررى ال تبقرررى رهينرررة االرتجرررال والعوررررواايةا 

( أن ضرررررعة 2003(    جرررررا ت متوسرررررطةا بينمرررررا رأت )اليحياايرررررةا2006و)الكنرررررديا 

 .صياغة األس لة كان يعلل في دراست ا  لى ضعة اإلعداد المسبه

جررررا ت الم ررررارع الثانيررررة )ترررررتب  بنهررررداد الرررردرس المعرفيررررة والم اريررررة والوجدانررررة(  -2

( ويعررررلل  لررررج  لررررى أنررررم مررررن األمررررور الترررري ترررردر  60ا1بدرجررررة متوسرررر  بمتوسرررر  )

المعلمرررة ضررررورت ا فررري تح ررريرها للررردرسا وجرررود أسررر لة تقررريس ال ررردد مرررن الررردرسا 

(ا 2011( و)الخروصررررررررريا2011وتختلرررررررررة النتيجرررررررررة مررررررررر  نترررررررررااج )العياصررررررررررعا

 ( التي جا ت في ا بمتوسطات مرت عة.2006و)الكنديا

جررررا ت الم ررررارع الثالثررررة )تصرررريه أسرررر لة فرررري المسررررتويات المختل ررررة المعرفيررررة والم اريررررة  -3

(ا ويرجرررر   لررررج ربمررررا  لررررى أن وقررررت الحصررررةا 1,05والوجدانيررررة( بمتوسرررر  مررررنخ ض )

ين عرررن ورغبررة المعلمرررات فررري االنت رررا  مرررن المقررررر الدراسررري فررري وقترررما جعل رررن يتواضررر

تنويرررر  األسرررر لة فرررري المسررررتويات المختل ررررة  وكررررن يكت ررررين بنسرررر لة التررررهكر وال  ررررما  مررررا 

العتمررراد المعلمررررات علرررى المررررن ج الدراسررري واألسرررر لة الموجرررودع فيررررما وهرررها مررررا   ررررر 

عنررردما سرررنلت الباحثرررة عرررن سررربب عررردم صرررياغت ن أسررر لة فررري المسرررتويات العليررراا فبرررررن 

قيررد بمررا فيررما وعلرري ن عرررت أكبررر قرردر مررن  لررج بكررون ن مللمررات بمررن ج دراسرري والت

المعلومرررات فررري الررردرس. و مرررا أن مسرررتول الطالبرررات غيرررر المورررج  لصرررياغة أسررر لة فررري 

مسررررتويات عليرررراا وهررررها كرررران المبرررررر الثرررراني ل ررررن مت قررررة هررررهل النتيجررررة مرررر  دراسررررة 

(ا الترررري أ  رررررت أن الكثيررررر مررررن ن يكت رررري بنسرررر لة نعررررم/ال والقصرررريرع 2003)اليحياايررررةا



 
 

بررررل مررررن ن مررررن كانررررت تصررررو  أسررر لة موحيررررة باإلجابررررةا    كانررررت تكثررررر مررررن اإلجابرررةا 

"ألرريس كررهلج؟" ويكررون مررتن السرريال هررو الجرروا   اتررما وكانررت هررهل النتيجررة مت قررة مرر  

( التررري أ  ررررت أن السررربب فررري صرررياغة أسررر لة فررري 2013دراسرررة )للي رررة وأبومح رررو ا

لمررررين فرررري تقررررديم المسررررتويات الرررردنياا ألن ررررا ال تحترررراج  لررررى وقررررت طويررررلا ورغبررررة المع

( الترري بينررت للمررن ج دور فرري 2011معلومررات أكثرررا كمررا تت رره مرر  دراسررة )العياصرررعا

طبيعررررة األسرررر لة المطروحررررة لاصررررة مررررن معلمرررري الصرررر ود الرررردنيا مقارنررررة بمعلمرررري 

-AL( والبلو ررررية)2003( و)الوررررعيليا2004الصرررر ود العليرررراا ودراسررررة )العياصرررررعا

Belushi,1996 الكترررا  المدرسررري تركرررل علرررى المجرررال  ( التررري بينرررت أن معظرررم أسررر لة

المعرفرررري فرررري المسررررتويات الرررردنياا وهررررها مررررا الحظتررررم الباحثررررة فرررري زيارات ررررا الصرررر ية 

للمعلمررررررراتا    يتقيررررررردن بنسررررررر لة الكترررررررا  المدرسررررررريا وبينترررررررم كرررررررهلج دراسرررررررة ) ل 

( أن الوثيقررررررة المكتوبررررررة الترررررري Hussin,2006( و)2008( و)القرينرررررريا2008حيرررررردانا

أغلب رررا أسررر لت ا  ات مسرررتول متررردنا كرررهلج رغبرررة المعلرررم فررري  يسرررتعين ب رررا المعلرررم فررري

ضرررمان موررراركة أكبرررر نسررربة مرررن الطرررال ا ورغبترررم فررري التصرررار الوقرررتا ثرررم التركيرررل 

 على األس لة التي سترد في االلتبار.

وجرررررا ت الم رررررارع الرابعرررررة )تصررررريه أسررررر لة محرررررددع الطلرررررب وغيرررررر مب مرررررة( بدرجرررررة  -4

ياغت ن ألسررر لة مركبرررة تحتمرررل أكثرررر (ا ويعرررلل  لرررج  لرررى صررر1.30منخ  رررة بمتوسررر  )

مررن جرروا ا نتيجررة لرررغبت ن فرري اإلحاطررة بكررل جوانررب الرردرسا وضرر  أكبررر قرردر مررن 

المعلومررررات للطالبرررراتا وعلررررى الرررررغم مررررن أن معظررررم أسرررر لة الرررردرس هرررري مررررن الكتررررا  

المدرسررريا ولكرررن فررري أغلرررب األحيررران كرررن يحرررورن سررريال الكترررا  لسررريال لرررا ا كمرررا 

وتختلررررة هررررهل النتيجررررة مرررر  مررررا توصررررلت  ليررررم دراسررررة   كرنررررا فرررري األمثلررررة السررررابقةا

( التررررري جرررررا ت بدرجرررررة 2006( و)الكنرررررديا2011( و)الخروصررررريا2011)العياصررررررعا

 ( جا ت بدرجة متوسطة.2003مرت عةا بينما عند )الحبسيا

(ا 1,90أمررررا الم ررررارع الخامسررررة )تصرررريه أسرررر لة متتابعررررة ومتسلسررررلة( فجررررا ت بمتوسرررر  ) -5

 لرررج لحرررر  المعلمرررات األواارررل والموررررفات علرررى أي أن رررا بدرجرررة متوسرررطةا ويعرررلل 

ترررهكير المعلمرررات ب ررررورع التررردرج باألسررر لة مرررن السررر ل  لرررى الصرررعبا و ن كررران تنرررو  

المسررررتويات ضررررعي اا  ال أن ررررن حرصررررن علررررى أن يترررردرجن فرررري الرررردرس وعرضررررة مررررن 

 (.2003(ا و)الحبسيا2006األس ل ل صعبا وهي تت ه م  دراسة )الكنديا

تصرررريه أسرررر لة فرررري المسررررتويات الت كيررررر العليررررا( جررررا ت منخ  ررررة والم ررررارع السادسررررة ) -6

(ا ويعررررلل  لررررجا كمررررا أ ررررير سررررابقاا  لررررى أن تو يررررة األسرررر لة فرررري 1,15بمتوسرررر  )

المسررررتويات الرررردنياا مررررن أسرررر لة التررررهكر وال  ررررما لسرررر ولة صررررياغت اا ورغبررررة المعلمررررة 



 
 

باإلحاطرررررة بالررررردرسا وصرررررياغة أكبرررررر عررررردد ممكرررررن  مرررررن األسررررر لةا ولليرررررادع تجررررراو  

لطالبررراتا والعتمرررادهن علرررى أسررر لة الكترررا  المدرسررريا واعتقرررادهن أن أسررر لة الت كيرررر ا

العليرررا م ررريعة للوقرررت والج ررردا ولاصرررة أن مسرررتويات الطالبرررات ال تورررج  علرررى  لرررجا 

تنرررراقض بررررهلج مرررر  الم ررررارع التاليررررة: )تناسررررب المسررررتويات العمريررررة للطالبررررات(    مررررن 

لعقليرررةا وتراعررري الطالبرررات المتميرررلاتا المتوقررر  أن تكرررون األسررر لة تراعررري مسرررتويات ن ا

ولكرررن حرصرررن علرررى مراعررراع ال رررروق ال رديرررة مررر  الطالبرررات األدنرررى تحصررريال بنسررر لة 

الترررهكر فرررري أدنررررى مسرررتويات ا )أسرررر لة موضرررروعية بسررريطةا أو محررررددع اإلجابررررة(ا و أمررررا 

الطالبرررات المتوسرررطات والمرت عرررات التحصررريل فبنسررر لة فررري مسرررتول ال  رررما ثرررم الترررهكرا 

(   ا جررررا ت 2006(ا و)الكنررررديا2011نتيجررررة تت رررره مرررر  دراسررررة )الخروصررررياوهررررهل ال

 منخ  ة.

علررى الرررغم مررن ضررعة المعلمررات فرري الم ررارات ال رعيررة السررابقة  ال أنررم بينررت النتررااج  -7

أن الم ررررارع السررررابعة )تصرررريه أسرررر لة تناسررررب المسررررتويات العمريررررة المختل ررررة للطالبررررات( 

(ا قرررد يرجررر   لرررج إلدرا  المعلمرررات 2,00كانرررت  و قيمرررة متوسرررطة بمتوسررر  حسرررابي ) 

أنررررم ال بررررد مررررن مراعرررراع المرحلررررة العمريررررة الترررري تدرسررررن اا وصررررياغة أسرررر لة مالامررررة 

لمسرررتواهن العمرررري والعقلررريا و ن كرررن يملرررن لطررررع أسررر لة الترررهكر وال  رررم أكثررررا وهرررها 

( الررررهي جررررا ت فيررررم مال مررررة األسرررر لة بمتوسرررر  2011يت رررره مرررر  دراسررررة )العياصرررررعا

  ا أن تتناسب األس لة م  مستول الطال .حسابي مرت  ا ومن

أن م ررررارع صررررياغة األسرررر لة بصررررورع عامررررة جررررا ت قبررررل البرنررررامج الترررردريبيا بدرجررررة  -8

تختلررررررررة مرررررررر  مررررررررا توصررررررررلت  ليررررررررم النتررررررررااج فرررررررري دراسررررررررة  (ا1,45) نخ  ررررررررةم

( الرررهي جرررا ت فيرررم م رررارع صرررياغة األسررر لة بمتوسررر  حسرررابي مرت ررر  2011)العياصررررعا

( الترررري أ ررررارت دراسررررتم  لررررى أن م ررررارع 2008ومرررر  دراسررررة ) ل حيرررردانا  (ا 93ا3) 

ألن المرررررادع  %66صرررررياغة األسررررر لة عنرررررد معلمررررري التربيرررررة اإلسرررررالمية جرررررا ت بنسررررربة 

( 2006بطبيعت ررررا تتطلرررررب األسرررر لة الواضرررررحة سررررليمة الصرررررياغةا ودراسررررة )الكنرررررديا 

( 2003مررررررر  دراسرررررررة )الورررررررباطات و لررررررررونا تت رررررررهوت التررررررري جرررررررا ت متوسرررررررطةا

يعرررلل  لرررج ضرررعة اإلعرررداد المسررربه  قرررد ( والتررري جرررا ت منخ  رررةا 2003ياحبسرررو)ال

ا وروترررين العمرررل الرررهي أجبررررهن علرررى نتيجرررة العتمرررادهن علرررى دفررراتر التح رررير القديمرررة

قلرررة الحرررافل والدافعيرررة لصرررياغة أسررر لة سرررليمة ومتقنرررة ومتنوعرررة المسرررتوياتا ورغبرررت ن 

 .لإلنت ا  من الحصة والمقرر في وقتم



 
 

لبرنرررامج لررروحا التحسرررن فررري م رررارع صرررياغة األسررر لة عامرررةا وم ارات رررا ال رعيرررة وبعرررد تطبيررره ا 

لاصرررةا وحرررر  المعلمرررات علرررى الصرررياغة السرررليمة المتقنرررة للسررريال أثنرررا  التح رررير للررردرسا 

وأثنرررا  طرررررح ن ل رررراا وكررررهلج فرررري تنررررو  مسرررتويات األسرررر لةا فررررندنى معلمررررة مررررن أفررررراد عينررررة 

لبعديررة سرريال فرري مسررتول التركيرربا بررنن طلبررت الدراسررة طرحررت فرري حصررت ا األولررى للليررارع ا

مررررن الطالبررررات تقررررديم حلررررول للمحافظررررة علررررى البي ررررة المدرسررررية انطالقررررا مررررن ف م ررررن لرررردرس 

المحافظررة علررى البي ررة فرري الصررة الثررامنا كمررا كررن حريصررات أن يكررون السرريال محرردد الطلرربا 

 وكررررن مررررن قبررررل يصررررون السرررريال بررررنكثر مررررن طلرررربا كالسرررريال الررررهي طرحتررررم  حررررداهن علررررى

الطالبرررات: مرررا هررري  ثرررار التررردلين؟ ومرررا أضررررارل علرررى المجتمررر ؟ وحكمرررم؟ فررري درس التررردلين 

 للصة الحادي عورا حتى أن الطالبات سنلن ا هل يوترط أن نجيب على كل األس لة؟.

وعلررررى الرررررغم مررررن أن م ررررارتَْي: )ترررررتب  بنهررررداد الرررردرس المعرفيررررة والم اريررررة والوجدانيررررة( 

ة (ا كانرررت الزالرررت فررري المتوسررر ا  ال أن رررا  ررر دت تحسرررنا ال و)تصررريه أسررر لة متتابعرررة متسلسرررل

 بنس بما من حين الدقة في تح ير األس لة واإلعداد الجيد قبل طرح ا على الطالبات.

وبصرررورع عامرررة يعرررلل التحسرررن فررري م رررارع صرررياغة األسررر لة  لرررى البرنرررامج التررردريبي المقررردم 

دربات بم ررررارات صرررياغة األسرررر لة ألفرررراد العينررررةا    كررران لررررم الررردور الكبيررررر فررري تعريررررة المتررر

الصررر يةا وتررردريب ن عمليرررا علي ررراا  و لرررج بوصررر  اا و عطررراا ن أمثلرررة واقعيرررة مرررن المالحظرررات 

اع الحلررول لت ررادي مثررل القبليررة لرربعض األلطررا  الترري وقعررن ب ررا فرري المواقررة التعليميررةا ثررم اقتررر

الترررردريبي  نررررامجات الخاط ررررة المنتورررررع أثنررررا  صررررياغة األسرررر لةا كمررررا حرررراول البرتلررررج السررررلوك

ات الخاط ررةا وكرران للليررارع الميدانيررة أثررر كبيررر فرري مالحظررة معلمررات التولررب علررى هررهل السررلوك

 وات لبرررررع فرررري طرررررع األسرررر لة الصرررر يةا وتقيرررريم أدا  المعلمتررررين المتعرررراونتينا وتت رررره هررررهل 

النتيجرررة مررر  مرررا توصرررلت  ليرررة الدراسرررات اآلتيرررة فررري تحسرررن م رررارع صرررياغة األسررر لة بعرررد تطبيررره 

رنررررامج الترررردريبيا أن المعلمررررين أصرررربحوا يطرحررررون أسرررر لة فرررري مسررررتويات أعلررررىا مرررر  رفرررر  الب

  2011  التميمرررررررررريا2012  العبرررررررررردليا 2013مسررررررررررتول مورررررررررراركة طالب ررررررررررم: ) األمرررررررررراما

  2005  بررررررررررردراGegen,2006  جررررررررررريجن Oliveira,2010  أولي يررررررررررررا 2011صررررررررررربريا

 (. Otto & Schuck,1983  أوتو و ج 1994  بكريا1997  مرسيا1999عثمانا

سرررا  معلمرررات التربيرررة اإلسرررالمية لم رررارع م األثرررر للبرنرررامج التررردريبي فررري اكوللتعررررد علرررى حجررر

  صياغة األس لة الص يةا فإنم تم استخدام مرب   يتا إليجاد حجم األثر:

 + دح(²/ )ت ²:  ت(²η)  يتا مربع  

 أي  تربيع داللة ت / )تربيع داللة ت + درجة الحرية(



 
 

 (9+  ² 18,779/ ) ²   18,779حجم أثر البرنامج على المهارة األولى = 

                                          =65 ,352( /352,65+9) 

                                          =0,97 

بحسرررب , ( وهررري قيمرررة كبيررررعا 97بلررره حجرررم ترررنثير البرنرررامج التررردريبي فررري المالحظرررة البعديرررة  ) 

فنقررررل(  -0,20) ال ررررعية: وهرررري( Cohen,1992,98قرررريم حجررررم األثررررر الترررري حررررددها كرررروهين )

 .فوق( فما – 0.80 ) والكبير (0,79 -0,21)  والمتوس 

وبررررالرجو   لررررى هررررهل القرررريم نجررررد أن حجررررم األثررررر للبرنررررامج الترررردريبي كرررران كبيررررراا حيررررن أن ) 

ألسررر لة( يرجررر   لرررى ترررنثير المتويرررر ( مرررن التبررراين الكلررري للمتويرررر التررراب  )م رررارع صرررياغة ا97%

 المستقل )البرنامج التدريبي المقترع(.

ويعرررررلل هرررررها  لرررررى حرررررر  المعلمرررررات علرررررى ح رررررور األيرررررام التدريبيرررررةا وتطبيررررره األنورررررطة 

المصررراحبة للبرنرررامج التررردريبيا واألسررراليب المتبعرررة فررري التررردريب كرررالتعلم التعررراوني والتطبيررره 

( 2004اب ن للم ررارعا وهررها يت رره مرر  دراسررة ) عربررياالعملرري اللررهين كانررا ل مررا دور فرري اسررتيع

الترررري بينررررت أن ألسررررلو  الترررردريب المسررررتخدم دورا فرررري نجرررراع البرنررررامج الترررردريبيا   ا اسررررتخدم 

في رررا أسرررلو  التررردريس المصرررور. ولقرررد لررروحا فررري أثنرررا  متابعرررة أثرررر التررردريب حرررر  المعلمرررات 

ت رراعل ن مرر  المدربررةا ات رره  لررج علررى تنويرر  مسررتويات األسرر لة المطروحررةا وتحديررد السرريالا و

( التررري كررران في رررا لموررراركة الباحرررن  خصررريا فررري عمليرررة التررردريبا 2004مررر  دراسرررة ) علررريا

 أهمية كبيرع في تح يل المتدربينا واهتمام م بالمحتول التدريبي واألنوطة.

 

 

  لتحقا م   حة الفرض ال اني ل

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

عررررلل لمتويررررر ي   القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع توجيررررم األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .

والمتوسرررطات قبرررل البرنرررامج وبعررردل لمعرفرررة حجرررم ترررنثير البرنرررامج علرررى  tترررم اسرررتخدام التبرررار 

 العينة ويظ ر في الجدول التالي :



 
 

 

 

 (3جدول )

معلمات التربية اإلسالمية في القياس القبلي والقياس  درجات متوس  بين لل روق( t) التبار نتااج

 وبعدل المقترع التدريبي البرنامج قبل البعدي لم ارع توجيم األس لة

الم ار  

 الرأليسية

السبوبات   

المبو ة 

 لبم ار 

ادبيق 

بدا ة 

المسحظة 

 الصفية

الماوسد 

 الحسابي

اإل حراا 

 الم ياري

درجة   يمة ت

 الحرية

مساوى 

 الداللة

 مربع إياا

²η 

بة
سأل
 
 ا
يه
ج
او
  
ار
م 

 

تع   م   1

أسالي  ت زي  

األسئلة بي  

 ال البات .

 ,77 ,000 9 5,547 .24 1,35 القببي

 ماوسد

 ,45 2,40 الب دي

الس ال  تلقي 2

بص رق تيقة 

 . م يرق

 ,45 ,004 9 3,873 .65 1,40 القببي

 ماوسد
 ,39 2,40 الب دي

تعتظر زمعا  3

(  5-3م  )

ث اني بعد 

 .طرح الس ال

 ,10 ,322 9 1,048 .66 2,65 القببي

 ا يا

 ,21 2,90 الب دي

ت م   4

ال البات ىل  

 الم اركة.

 ,68 ,002 9 4,392 .42 1,75 القببي

 ,40 2,50 الب دي ماوسد

ت رار  تتمع  5

 .األسئلةطرح 

 

 ,93 ,000 9 11,699 .39 1,40 القببي

 ببير
 ,43 2,45 الب دي

ت ازا بي   6

 أن ا  األسئلة.

 ,90 ,000 9 9,222 .25 1,20 القببي

 ,41 2,65 الب دي ببير

 0,93 ,000 9 11,708 ,14 1,62 القببي الم ار  ببل

 ,19 2,55 الب دي ببير

 



 
 

احصررراايا برررين متوسررر  درجرررات أفرررراد العينرررة قبرررل ( أن هنرررا  فروقرررا دالرررة 3يت ررر  مرررن جررردول )

البرنررررامج الترررردريبي وبعررررد البرنررررامج الترررردريبيا لصررررال  التطبيرررره البعرررردي. ويوررررير  لررررى  لررررج 

(ا أعلررررى مررررن 55ا2المتوسرررر  الحسررررابي فرررري م ررررارع توجيررررم األسرررر لة بعررررد البرنررررامج الترررردريبي )

وتورررررير النتيجرررررة أن (ا 1,62 ات رررررا قبرررررل البرنرررررامج التررررردريبي )المتوسررررر  الحسرررررابي للم رررررارع 

معلمررررات التربيررررة اإلسررررالمية اكتسرررربن الم ررررارع بدرجررررة عاليررررة بنررررا  علررررى معررررايير الحكررررم علررررى 

المتوسررر  الحسررررابي الترررري ات ررره علي ررررا مرررر  أسرررتا  فرررري القيرررراس والتقرررويم مررررن جامعررررة السررررلطان 

 (0,05)وهرررهل النتيجرررة دالرررة عنرررد مسرررتول  -كمرررا أ ررررنا  لرررى  لرررج فررري ال صرررل الرابررر  – 5قرررابوس

برررين  (0,05)يوجرررد فررررق  و داللرررة  حصرررااية عنرررد مسرررتول برررهلج ال ررررت الثررراني بننرررم  ويقبرررل

تعررلل  القيرراس القبلرري والقيرراس البعرردي لم ررارع توجيررم األسرر لةمتوسرر  درجررات أفررراد العينررة فرري 

 لمتوير البرنامج التدريبي .

الم رررارع وبرررالنظر  لرررى الجررردول السرررابها فرررإن الباحثرررة توصرررلت  لرررى أن مرررن أسررربا  ضرررعة هرررهل 

 لدل المعلمات قبل البرنامج التدريبيا ولاصة في بعض م ارات ا ال رعية اآلتي:

(ا 1,35جررررا ت الم ررررارع األولررررى: )تنررررو  مررررن أسرررراليب توزيرررر  األسرررر لة( بمتوسرررر  )  -1

منخ  رررة الدرجرررةا يعرررلل  لرررى أن رررن كرررن يعتمررردن فررري سرررير الحصرررة علرررى الطالبرررات 

األسرررد مرررن األسررر لة المطروحرررةا األكثرررر موررراركةا وبالترررالي فكرررن هرررن ي رررلن بنصررريب 

وأ ررررنا سرررابقا  لرررى أن بع ررر ن أسرررتخدم السررريال ل رررب  الصرررةا بطررررع سررريال علرررى 

غيرررر المنتب رررات مرررن الطالبرررراتا كمرررا وأن الباحثرررة الحظرررت اثنتررررين مرررن ن وقرررد و  ررررن 

السرريال كعامررل ضرررب  للصررة الدراسررريا و ررعرت الباحثرررة بررنن األسررر لة المطروحررة فررري 

عقررا  للطالبررة نتيجررة لعرردم تركيلهررا فرري الحصررةا لاصررة تلررج اللحظررة تتصرربه بصرربوة ال

وأن  حررررررداهن سرررررر لت علررررررى حررررررين غ لررررررة مررررررن الطالبررررررة وهررررررها يت رررررره مرررررر  دراسررررررة 

ا ( التررري جرررا ت بدرجرررة متوسرررطة2011(ا ويختلرررة مررر  )الخروصررريا2006)الكنرررديا

( فررري نتااج رررا أن المعلرررم يتجنرررب اسرررتخدام األسررر لة كعقرررا  2011و دراسرررة العياصررررع)

( الرررررهي يررررررل أن المعلمرررررين يلتلمرررررون بتوجيرررررم 2008) ل حيررررردانا للطرررررال ا ودراسرررررة

 .األس لة بعدالة بين الطال 

(  أي بدرجرررة 1,40وم رررارع ) تلقررري السررريال بصرررورع  ررريقة ومثيررررع( جرررا ت بمتوسررر  ) -2

منخ  رررةا ويرجررر   لرررج لل رررو  الن سررري الرررهين كانرررت المعلمرررات يعرررانين منرررم لالنت رررا  

ح ن ل سررر لة الصررر يةا فكرررن يطررررحن مرررن المقررررر فررري وقترررما فرررنثر علرررى طريقرررة طرررر

السرريال بطريقررة روتينيررةا لاليررة مررن التوررويها وقررد يكررون  لررج بسرربب ح ررور الباحثررة 
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ن ايررة اليرروم الدراسرريا وقررد أن ك ررن العمررل المدرسرري. وكرران ال رردد االنت ررا  مررن الوقررت 

المخصررررص للرررردرسا دون التركيررررل علررررى الطالبررررات و ررررد انتبرررراه ن بطرررررق ترررردريس 

مثيررررررعا أو حترررررى بنسرررررلو  الطررررررعا ويختلرررررة هرررررها مررررر  دراسرررررة جا برررررة أو أسررررر لة 

( 2011( الترررري جررررا ت متوسررررطةا و)الخروصرررريا2003( و)الحبسرررريا2006)الكنررررديا

 التي جا ت عالية في مستول الصوت الواض ا ومتوسطة في مستول النبرات.

ثررررواني بعررررد طرررررع السرررريال( فمرت عررررة قبررررل البرنررررامج  5-3أمررررا م ررررارع )تنتظررررر زمنررررا   -3

وبعرردلا وفرري هررها تنرراقض مرر  رغبررت ن بالتقيررد بوقررت الحصررةا واالنت ررا  مررن الترردريبيا 

المقرررررا توقعرررت الباحثرررة أن رررن سررري ملن وقرررت االنتظرررارا وسرررتلداد سررررعة وتيررررع طررررع 

األسررر لة. وبسررريال ن: مرررا السررربب فررري توق رررج برهرررة بعرررد طررررع السررريال وقبرررل التعقيرررب 

سررريال الباحثرررة ا فمرررن علرررى الجررروا ؟ ا كانرررت ردود أفعرررال ن واحررردعا وهررري اسرررتنكار 

البررردي ي لررردل المعلرررم التوقرررة بعرررد طررررع السررريال لوقرررت  حترررى يخترررار الطالرررب أو ليررررل 

مررردل اسرررتجابة الطرررال ا أو لتسرررتوعب الطالبرررة السررريال جيررردا قبرررل اإلجابرررةا لرررم توررر د 

الباحثررة مررن أفررراد العينررة مررا يخررالة رأي ررن  ال معلمررة طرحررت فرري حصررت ا األولررى قبررل 

فرررري درس مظرررراهر قرررردرع هللا تعررررالى فرررري النبررررات للصررررة السررررادس البرنررررامج الترررردريبيا 

لرررالل العورررر دقرررااه األولرررى مرررن الحصرررةا ثالثرررة عورررر سررريالا السررريال تلرررو اآللرررر دون 

تعقيررررب مناسررررب عررررن  جابررررات الطالبررررات. والتل ررررت هررررهل النتيجررررة مرررر  دراسررررة )للي ررررة 

ين ( التررري أ رررارت  لرررى أن هنرررا  عالقرررة ارتباطيرررة موجبرررة دالرررة بررر2013وأبومح رررو ا

القررردرع التصرررني ية ألنررروا  األسررر لة مرررن ج رررةا وزمرررن االنتظرررار المسرررتورق فررري توجيرررم 

-األسررر لة مرررن ج رررة ألررررلا تررررل الباحثرررة فررري  لرررج أن زمرررن االنتظرررار عنرررد المعلمرررات 

ا لررم يكررن مخططررا  لررم ا أي أن ررن لررم يقمررن بإعررداد أسرر لة جيرردعا وتحديررد  -عينررة الدراسررة

ر واإلعرررداد المسررربه سرررببا فررري الحرررر  زمرررن طررررع كرررل سررريالا فيكرررون برررهلج التح ررري

علرررى وقرررت االنتظرررارا و نمرررا مرررا تعرررودن عليرررم مرررن انتظرررار زمرررن بعرررد طررررع السررريالا 

(ا 2006(ا و) الكنررررررديا2012وتختلررررررة النتيجررررررة مرررررر  دراسررررررة )اللررررررلام والقحطررررررانيا

( الترررررري 2011( اللتررررررين جا تررررررا منخ  ررررررةا ودراسررررررة )العياصرررررررعا2003و)الحبسرررررريا

 جا ت متوسطة .

(ا أي 75ا1ع الرابعررررة )توررررج  الطالبررررات علررررى المورررراركة( بمتوسرررر  )وجررررا ت الم ررررار -4

بدرجرررررة متوسرررررطةا كمرررررا سررررربقت اإل رررررارع أن عامرررررل الوقرررررت فررررري الحصرررررةا وحرررررر  

المعلمرررات علرررى التقيرررد برررما جعل رررن يكت رررين بالطالبرررات األكثرررر موررراركة  أثنرررا  توزيررر  

تمررررام األسرررر لةا وي ملررررن األلريرررراتا ولررررم يلقررررى السرررريال بحمرررراس واضرررر ا    كرررران االه

بتلويرررد الطالبرررة برررنكبر قررردر مرررن المعلومرررات عرررن الررردرسا مررر  الوررررع واالسررر ا  فررري 



 
 

 لررجا ولررم تورر د الباحثررة حالررة لسرريال طالبررة للمعلمررةا وقررد يعررلل  لررج  لررى أن المعلمررة 

ال تورررج  الطالبرررات علرررى طررررع األسررر لة علي ررراا لوفرررا مرررن ضررريا  وقرررت الحصرررةا أو 

ات لررررم يتعررررودن طرررررع األسرررر لة علررررى منعررررا لتقرررر  فرررري مواقررررة محرجررررةا أو ألن الطالبرررر

( 2013المعلمرررررات أو زمررررريالت نا  وتت ررررره برررررهلج مررررر  دراسرررررة )للي رررررة وابومح رررررو ,

(ا فرررررري عرررررردم  تاحررررررة AL-Belushi,1996( والبلو ررررررية )Hussin,2006وحسررررررين )

ال رصرررة لجميررر  الطرررال  للموررراركة باإلجابرررة أو للسررريالا لوفرررا مرررن  ضررراعة الوقرررتا 

( اللتررررين بينتررررا Oliveira,2010(ا أول يرررررا )2011وتختلررررة مرررر  دراسررررة )العياصرررررعا

أن أسررر لة المعلرررم كانرررت أكثرررر تح يرررلا لموررراركة نسررربة أكبرررر مرررن الطرررال ا كمرررا أتاحرررت 

 .ال ر  المتساوية للمواركة في اإلجابة

(ا أي منخ  رررة 1,40أمرررا م رررارع: ) تتجنرررب تكررررار طررررع األسررر لة( فجرررا ت بمتوسررر  )  -5

ون لتررردن مسرررتول التحصررريل الدراسررري بحسرررب معيرررار الحكرررم علرررى المتوسررر ا وقرررد يكررر

لرررردل الطالبررررات هررررو السرررربب فرررري  عررررادع المعلمررررات ل سرررر لة بالصررررياغة ن سرررر اا اعتقررررادا 

مرررن ن أن الطالبرررات سيسرررتوعبن السررريال كلمرررا تكررررر أكثررررا ممرررا أكسرررب الحصرررة رتابرررة 

وجعرررل الطالبرررات ينصررررفن للحررردين الجرررانبيا وعررردم معرفرررة المعلمرررات بطريقرررة سررربر 

(ا وتختلررررة مررررر  2006وهررررري بررررهلج تت ررررره مرررر  دراسررررة )الكنرررررديااألسرررر لة المحررررولا 

 ( الهي جا ت بدرجة متوسطة في الموضو .2008دراسة) ل حيدانا

كانررررت أقررررل الم ررررارات ال رعيررررة السادسررررة: ) ترررروازن بررررين أنرررروا  األسرررر لة(ا بمتوسرررر   -6

(ا حيرررررن أن المعلمرررررات ركرررررل في رررررا علرررررى األسررررر لة المولقرررررة ومحررررردودع 1,20حسررررابي )

مسرررتويات المعرفيرررة الررردنيا فقررر ا كمرررا أ ررررنا سرررابقاا أن أسررر لة الترررهكر اإلجابرررةا وفررري ال

وال  ررم كانررت هرري المتحكمررة بررالموقة التعليمررريا وقررد بلرره عرردد األسرر لة المطروحررة فررري 

 حررردل الحصرررص لررردرس الرفررره للصرررة الخرررامس أربعرررة عورررر سرررياال لرررالل أربعرررين 

مررن مرررع بررهات دقيقررة فقرر  مررن وقررت الحصررةا كل ررا فرري مسررتول التررهكرا وكررررت ألكثررر 

الصررررياغةا وكررررادت األسرررر لة الترررري فرررري المسررررتول الم رررراري أن تكررررون معدومررررةا مت قررررة 

(ا أن أكثررررر األسرررر لة تصررررا  فرررري المجررررال المعرفرررري 2003بررررهلج مرررر  دراسررررة )الحبسرررريا

أكثررررر مررررن الم رررراري والوجرررردانيا وعنرررردما سررررنلت الباحثررررة المعلمررررات: لمررررا ا ال تصررررون 

ا ال توجرررد فررري دليرررل المعلرررم  ال نرررادراا ممرررا أسررر لة تقررريس المسرررتول الم ررراري؟ أجررربن أن ررر

دل علررررى أن ررررن يعتمرررردن كثيرررررا علررررى دليررررل المعلررررم فرررري التح ررررير المسرررربه ل سرررر لة 

الصرررر يةا واسررررتنتجت الباحثررررة  أن للمنرررراهج الدراسررررية وألدلررررة المعلررررم أي ررررا دور فرررري 

ضررعة م ررارات طرررع األسرر لة الصرر يةا ومن ررا توجيررم السرريالا وهررها يت رره مرر  دراسررة 

-AL( والبلو ررررررررية)2003( و)الوررررررررعيليا2004(ا و)العياصرررررررررعا2011رعا)العياصرررررررر



 
 

Belushi,1996 ( و)2008( و)القرينرررررررررررريا2008( و) ل حيررررررررررررداناHussin,2006 )

برررررنن للكترررررا  المدرسررررري دور فررررري نوعيرررررة السررررريال المطرررررروعا وات قرررررت مررررر  دراسرررررة 

  2012  اللرررررررررررلام والقحطرررررررررررانيا2013  للي رررررررررررة وأبومح رررررررررررو ا2013)اإلمررررررررررراما

  أولي يررررررا 2011  صررررربريا2011  التميمررررريا2011الخروصررررريا  2011العياصررررررعا

Oliveira,2010 حسررررررررين 2008   ل حيرررررررردانا2008  السررررررررالميا  Hussin,2006  

  1999  عثمرررررررانا2003  الورررررررباطات و لررررررررونا2003ا الحبسررررررريا2006الكنرررررررديا

 Otto  أوترررو و رررج 1994  بكررررياAL-Belushi,1996  البلو رررية 1997مرسررريا

& Schuck,1983 )سرررررتول الترررررهكر هرررررو أكثرررررر المسرررررتويات المعرفيرررررة فررررري أن م

اسرررتخداما مرررن قبرررل المعلمرررينا ويليرررم مسرررتول ال  رررم, وأن أكثرررر األسررر لة اسرررتخداما هررري 

األسررر لة المولقرررة محررردودع اإلجابرررةا وأقل رررا اسرررتخداما المسرررتويات العليرررا مرررن أسررر لة فررري 

 لة مسرررررتويات التحليرررررل والتركيرررررب والتقرررررويم واألسررررر لة الم توحرررررةا فتحترررررل برررررهلج أسررررر

المسررررررتويات الرررررردنيا النصررررررا  األكبررررررر مررررررن الحصررررررةا وقررررررد أكرررررردت نتيجررررررة دراسررررررة 

مررررن األسرررر لة الترررري تطرررررع فرررري الصررررة تصررررنة فرررري  %85( بررررنن 2008)السررررالميا

 المستويات الدنيا.

(ا يرجررر   لرررج  لرررى عررردم 1,62بمتوسررر  ) االمسرررتول متوسرررطةوبوررركل عرررام كانرررت هرررهل الم رررارع 

بررررامج  عرررداد المعلمرررين سررروا  فررري كليرررات التربيرررة أو تدربرررم المعلمرررات علرررى هرررهل الم رررارات فررري 

أثنرررررا  الخدمرررررة فررررري مراكرررررل التررررردريبا وقرررررد يكرررررون لتقرررررار  لصرررررااص المعلمرررررات الم نيرررررة 

واألكاديميررررة دور فرررري كررررون ن يعررررانين مررررن ضررررعة فرررري  ات الم رررراراتا فررررنفراد العينررررة مررررن 

مرررن األردن ال  مخرجرررات كليرررة الدراسرررات اإلسرررالمية واللورررة العربيرررة فررري دبررريا ماعررردا معلمترررين

تتررروافران علرررى ميهرررل تربرررويا ألن رررن مرررن مخرجرررات أصرررول الررردين وال قرررما فكررران  لرررج عرررامال 

م مرررا فررري ضرررعة المعلمرررات فررري م رررارات طررررع األسرررلة الصررر يةا ومرررن ضرررمن ا م رررارع توجيرررم 

( التررري بينرررت أنرررم ال توجرررد فرررروق دالرررة 2011األسررر لةا وهرررها يختلرررة مررر  دراسرررة )الخروصررريا

ألسرر لة الصررر يةا ومن ررا توجيررم األسررر لةا يعررلل للميهرررل العلمرريا وتررررل احصرراايا فرري م رررارات ا

الباحثررة أن السرربب فرري عرردم ات اق ررا مرر  هررهل الدراسررةا قررد يعررود لكررون الدراسررة طبقررت علررى ف ررة 

مرررن المعلمرررين والمعلمرررات مرررن لريجررري جامعرررة السرررلطان قرررابوسا وكليرررات التربيرررة بالسرررلطنةا 

 عررررداد ا ررررتملت علررررى بعررررض هررررهل الم ررررارات وربمررررا يرجرررر   لررررج  لررررى أن ررررم مررررروا ببرررررامج 

التدريسرريةا ومن ررا م رررارات األسرر لة الصرر ية كجرررل  من رراا بينمررا عينرررة الدراسررة هنررا تصرررادد أن 

 معظم ا من مخرجات كلية الدراسات بدبيا وربما لم يتدربن على ههل الم ارات من قبل.



 
 

وم ارات ررا ال رعيررةا وبعررد تطبيرره البرنررامج الترردريبي لرروحا تحسررن فرري م ررارع توجيررم السرريالا 

( 1,20لاصررة فررري م رررارع )تررروازن برررين أنررروا  األسرر لة (ا التررري ارت ررر  متوسرررط ا الحسرررابي مرررن )

( بعررررد البرنررررامج الترررردريبيا وهررررها يعررررلل  لررررى البرنررررامج 65ا2قبررررل البرنررررامج الترررردريبيا  لررررى )

يسا الترردريبي ومرررا احترروال مرررن أنوررطة عمليرررة تطبيقيررةا وأمثلرررة لخبرررع المدربرررة فرري مجرررال التررردر

لم رررارع توجيرررم السررريال للطالبررراتا كمرررا ويعرررلل  لرررى المح رررلات التررري حاولرررت الباحثرررة أن تبث رررا 

فررررري ن ررررروس المعلمرررررات المتررررردرباتا ولاصرررررة أن أغلرررررب ن كرررررن يورررررعرن بال رررررو  الن سررررريا 

والرررروتين اليرررومي الرررهي أثرررر علرررى مسرررتول تدريسررر نا وبالترررالي عررردم االهتمرررام بإنمرررا   وات رررن 

اليب التدريبيررررة الترررري و  ت ررررا الباحثررررة أثنررررا  الترررردريبا كاأللعررررا  م نيررررا وعلميرررراا كررررهلج ل سرررر

 التدريبية التي كان ل ا الدور في جه  المتدربات وتوويق ن للمعلومات المعروضة. 

وقررد   ررر  لررج فرري الليررارات البعديررة للمعلمرراتا فالمعلمررة  ات ررا الترري كانررت تعرراني مررن سرررعة 

االنتظررررارا وأهميتررررم فرررري اسررررتيعا  الطالبررررة للسرررريالا وتيرررررع األسرررر لةا نب ت ررررا الباحثررررة لوقررررت 

وبالترررررالي عمررررره اإلجابرررررةا والحظرررررت الباحثرررررة فررررري زيارت رررررا األولرررررى تحسرررررن ال برررررنس برررررما    

اسرررتخدمت الباحثرررة السررراعة لتوقيرررت الرررلمنا وتررردوين األسررر لة المطروحرررةا ولرررالل الربررر  سررراعة 

لسرررادس كانرررت األولرررى طرحرررت  حررردل عورررر سرررياال مرررن درس ثررروا  العمرررل الصرررال  للصرررة ا

 كاآلتي:

 من تقرأ الحدين؟ -

 من هو راوي الحدين؟ -

 ما ا تعرفين عن راوي الحدين؟ -

 ما هو العمل الصال ؟ -

 ما الوروط ليكون العمل صالحا؟ -

 اعطيني أمثلة على العمل الصال ؟ -

 ماهي النية؟ -

 ما م  وم الخوية من هللا كما وردت في الحدين؟ -

 متى يبكي اإلنسان من لوية هللا؟ -

 لجندي هنا؟من هو ا -

 لما ا عملم يعتبر من األعمال الصالحة؟ -

كانرررت هررري التررري تجيرررب عرررن معظرررم أسررر لت ا ا وال ترررت  ال رصرررة للطالبررراتا ثرررم أ رررارت  لي رررا 

 الباحثةا أن انتب ي لوقت االنتظارا فقللت وتيرت ا في الدقااه التالية للحصة.



 
 

ي المقتررررع سرررببا فررري ( الرررهي كررران البرنرررامج التررردريب1997مت قرررة برررهلج مررر  دراسرررة )مرسررريا 

سرررياالا وكانرررت  22ارت رررا  عررردد األسررر لة المطروحرررة علرررى الطرررال  فررري المجموعرررة التجريبيرررة 

سررا  معلمرررات حجررم أثررر البرنررامج الترردريبي فرري اكاألسرر لة تتسررم بررالعمه أكثرررا وللتعرررد علررى 

 التربية اإلسالمية م ارع توجيم األس لة تم استخدام 

 11,708 ²( /11,708  ²  +9)=   (²η)  يتا مربع 

                    =137,077  ( /137,077  +9) 

                   =93, 

 ال رررعية: وهررري( Cohen,1992,98وبرررالرجو   لرررى قررريم حجرررم األثرررر التررري حرررددها كررروهين )

 .فوق( فما – 0.80 ) والكبير (0,79 -0,21)  فنقل( والمتوس  -0,20)

( مررررن التبرررراين الكلرررري %93نجررررد أن حجررررم األثررررر للبرنررررامج الترررردريبي كرررران كبيررررراا حيررررن أن ) 

للمتويرررر التررراب  )م رررارع توجيرررم األسررر لة( يرجررر   لرررى ترررنثير المتويرررر المسرررتقل )البرنرررامج التررردريبي 

 المقترع(.

 لررررى حررررر  المعلمررررات المترررردربات علررررى تطبيرررره األنوررررطة  ويعررررلل هررررهاا كمررررا أ رررررنا سررررابقاا

ا وتوجيرررم األسررر لة لاصرررة. كمرررا ويرجررر   لرررى األسررراليب التدريبيرررة العمليرررة فررري الم رررارات ككرررل

المتنوعرررة للبرنرررامج التررردريبيا وكسرررر حررراجل المررردر  والمتررردر ا ممرررا أتررراع ال رصرررة للمعلمرررات 

هل الم رراراتا والترردر  علي ررا فررري سرراب ن ل رر رصررة للسرريال بنريحيررة عررن كي يرررة اكالمترردربات ال

 الموقة الص ي.

 

 

  لتحقا م   حة الفرض ال الثل

بررين متوسرر  درجررات أفررراد العينررة  (0,05)يوجررد فرررق  و داللررة  حصررااية عنررد مسررتول -

تعرررلل لمتويرررر  القيررراس القبلررري والقيررراس البعررردي لم رررارع تلقررري  جابرررات المتعلمررراتفررري 

 البرنامج التدريبي .

والمتوسرررطات قبرررل البرنرررامج وبعررردل لمعرفرررة حجرررم ترررنثير البرنرررامج علرررى  tترررم اسرررتخدام التبرررار 

 العينة ويظ ر في الجدول التالي :



 
 

 

 (4جدول )

معلمات التربية اإلسالمية في القياس القبلي والقياس  درجات متوس  بين لل روق( t) التبار نتااج

 وبعدل المقترع التدريبي البرنامج قبل البعدي لم ارع تلقي  جابات المتعلمات 

الم ار  

 الرأليسية

السبوبات   

المبو ة 

 لبم ار 

ادبيق 

بدا ة 

المسحظة 

 الصفية

الماوسد 

 الحسابي

اإل حراا 

 الم ياري

درجة   يمة ت

 الحرية

مساوى 

 الداللة

 مربع إياا

²η 

بة
جا
إل
 ا
ي
بق
 ا
ر 
 ا
م

 

تعتتعظدددر زمعدددا  1

( 5-3مددددددددددد  )

ثدددددد اني بعدددددددد 

 .إ ابة ال البة

 ,22 ,140 9 1,616 .62 2,50 القببي 

 ماوسد

 ,25 2,80 الب دي

تمعددد  ت دددرار ت 2

إ ابدددددددددددددددددددات 

  البات.ال

 ,83 ,000 9 6,708 .31 1,40 القببي

 ببير
 ,45 2,40 الب دي

تعدددزز اإل ابدددة  3

الصدددددددددددددحيحة 

بنسدددددددددددددددددالي  

 متع ىة.

 ,71 ,001 9 4,743 .47 1,35 القببي

 ماوسد

 ,47 2.35 الب دي

تصددددددددددددددددددد ب  4

اإل ابددددددددددددددددات 

 الباطئة.

 ,1 ,343 9 1,000 .36 1,95 القببي

 ,47 2,15 الب دي ا يا

ت دددددددددددددددددددمي   5

ال البددات ىلدد  

 اإل ابة .

 ,29 ,087 9 1,922 .61 1,90 القببي

 ,34 2,30 الب دي ماوسد

ت ددددرح مزيدددددا  6

مددددد  األسدددددئلة 

لت سددي  إ ابددة 

 ال البة .

 ,83 ,000 9 6,736 .41 1,35 القببي

 ببير
 ,28 2,45 الب دي

تسددددددددددددددددددتعي   7

باإليحدددددددددداءات 

 ,45 ,023 9 2,739 .47 1,35 القببي

 ماوسد



 
 

أليددددر اللفظيددددة 

لت دددددددددددددددددمي  

ال البددددة ىلدددد  

ا سددددددددددددتمرار 

 بالم اب .

 ,47 1,85 الب دي

 0,78 ,000 9 5,705 ,30 1,68 القببي الم ار  ببل

 ,18 2,32 الب دي ماوسد

 

( إلدددى أن هنددداك فرقدددا ذا داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات أفدددراد العيندددة 4ويشدددير جددددول )

(، ومتوسدددط درجددداتهم بعدددد البرندددامج التددددريبي فدددي مهدددارة تلقدددي 1,68قبدددل البرندددامج التددددريبي )

ة لنجددداح البرندددامج (، لصدددالت التطبيدددق البعددددي، تعدددزى هدددذا النتيجددد2,32إجابدددات المتعلمدددات )

ة اإلسدددالمية هدددذا المهدددارة، وبدددذلك يقبدددل الفدددرض الثالدددث: سددداب معلمدددات التربيدددالتددددريبي فدددي اك

برررين متوسررر  درجرررات أفرررراد العينرررة فررري  (0,05)يوجرررد فررررق  و داللرررة  حصرررااية عنرررد مسرررتول 

تعررررلل لمتويررررر البرنررررامج  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع تلقرررري  جابررررات المتعلمررررات

 التدريبي .

 ت الباحثة اآلتي:وبالنظر للنتااج السابقة في الجدولا استنتج

ثدددواني بعدددد إجابدددة الطالبدددة( مرتفعدددة قبدددل البرندددامج  5-3كاندددت مهدددارة ) تنتظدددر زمندددا  -1

(، عددددددزت 2,80(، وبعدددددددا بمتوسددددددط حسددددددابي )2,50التدددددددريبي بمتوسددددددط حسددددددابي )

الباحثددة ذلددك إلددى أندده مددن البددديهي أن يتددوقفن برهددة لالسددتماع إلددى جددواب الطالبددة قبددل 

ات ليسدددتماع إلدددى جدددواب زميلدددتهن، وكدددان فدددي ذلدددك التعقيدددب، وإتاحدددة الفرصدددة للطالبددد

أيضدددا ندددوع مدددن الضدددبط وإدارة الصدددف، بدجبدددار بقيدددة الطالبدددات االسدددتماع للجدددواب، 

رغدددم أنددده )زمدددن االنتظدددار ( يفتدددرض أن يدددؤدي إلدددى العمدددق فدددي السدددؤال المطدددروح، 

ولكندده تندداقض هنددا مددع مددا هددو متفددق عليدده، وهددذا النتيجددة تختلددف مددع دراسددة )خليفددة 

 (2003؛ الحبسي،2006؛ الكندي،2011؛ العياصرة،2013فوظ،وأبو مح

(، بدرجدددددة 1,40مهدددددارة: )تتجندددددب تكدددددرار إجابدددددات الطالبدددددات( جددددداءت بمتوسدددددط ) -2

منخفضدددة، ويرجدددع ذلددددك إلدددى اعتقدددداد المعلمدددة أن تكددددرار اإلجابدددة يعطددددي مزيددددا مددددن 

الفهدددم والترسدددي  للمعلومدددة، وهدددذا يتنددداقض مدددع حرصدددها علدددى التقيدددد بالوقدددت واالنتهددداء 

 إجابدددة بدعدددادة سدددوى اإلجابدددة يثدددرين ال المعلمدددات كاندددت وإنمدددن المدددنهج فدددي وقتددده، 



 
 

( 2012، وتعقيدددب بسددديط فقدددط، تتفدددق بدددذلك مدددع دراسدددة ) اللدددزام والقحطددداني،الطالبدددة

 فجاءت بدرجة متوسطة، وكانت أدنى سلوكياتها كتابة اإلجابة على السبورة.

أن مررررن أسرررربا  ضررررعة المعلمررررات فرررري م ررررارع: )تعررررلز اإلجابررررة الصررررحيحة بنسرررراليب  -3

متنوعررررررة(ا و)تطرررررررع مليرررررردا مررررررن األسرررررر لة لتوسرررررري   جابررررررة الطالبررررررة(ا و)تسررررررتعين 

   بلررررره  -باإليحرررررا ات غيرررررر الل ظيرررررة لتورررررجي  الطالبرررررة علرررررى االسرررررتمرار برررررالجوا ( 

ين الم رررررارات (ا وهررررو األدنرررري مررررن برررر35ا1المتوسرررر  الحسررررابي للم ررررارات السررررابقة )

قلدددة البدددرامج التدريبيدددة  فدددي هدددذا المهدددارات بخاصدددة، ومهدددارات   -ال رعيرررة األلررررل

 طرح األسئلة الصفية عامة، ومهارة تلقي اجابات المتعلمات خصوصا.

وقدددد يرجدددع السدددبب لضدددعف المعلمدددات فدددي مهدددارة: )تعدددزز اإلجابدددة الصدددحيحة بأسددداليب  -4

أو اسدددتخدام ألفددداظ محببدددة للثنددداء ومددددح متنوعدددة(، إلدددى اعتقدددادهن بسدددلبية الثنددداء الزائدددد 

، وباركددددك هللا، وممتددددازة.  الطالبددددة غيددددر المتددددداول بددددين المعلمددددات مددددن قددددول أحسددددنت 

كددددذلك عندددددما سددددألت الباحثددددة بعضددددهن: لمدددداذا لددددم يددددوظفن سددددجل الدددددرجات لتعزيددددز 

الطالبددداتل، لدددم يكدددن يددددركن أن السدددجل يعتبدددر أحدددد أسددداليب التعزيدددز الماديدددة، وإنمدددا 

با تقويميدددا لمعرفدددة مسدددتوى الطالبدددة التحصددديلي، ومدددنهن مدددن كاندددت تعلدددم اعتبرنددده أسدددلو

أندددده أسددددلوب تعزيددددزي؛ ولكنهددددا ظنددددت أن مددددن المستحسددددن عدددددم اعطدددداء الطالبددددات 

درجدددات علدددى أسدددئلة يوميدددة تطدددرح فدددي الددددرس، كمدددا قالدددت:  لدددتكن الددددرجات علدددى 

طالبدددات األنشدددطة واألعمدددال الكتابيدددة والمحفوظدددات فقدددط(، ولدددم يكدددن  يددددونن إجابدددات ال

الصددددددحيحة علددددددى السددددددبورة تعزيددددددزاً لهددددددن إال نددددددادرا، وتتفددددددق بددددددذلك مددددددع دراسددددددة 

 ( إذا كانت بدرجة متوسطة.2006( وتختلف مع )الكندي،2011)الخروصي،

بينمدددا السدددبب فدددي ضدددعفهن فدددي مهدددارة ) تطدددرح مزيددددا مدددن األسدددئلة لتوسددديع إجابدددة  -5

كثدددرن مدددن أسدددئلة الطالبدددة(، كمدددا أشدددير فدددي المهدددارات الرئيسدددة السدددابقة، أنهدددن كدددن ي

التدددذكر والفهدددم ال سددديما المغلقدددة منهدددا، وذات االجابدددات المحدددددة، وكدددان المدددتحكم فدددي 

ذلدددك الكتددداب المدرسدددي ودليدددل المعلدددم مدددن جهدددة، والوقدددت المتوقدددع منهدددا لالنتهددداء مدددن 

الددددرس مدددن جهدددة أخدددرى، وندددادرا مدددا كاندددت تطدددرح أسدددئلة مفتوحدددة وتباعديدددة، وأثنددداء 

لباحثدددة أي سدددؤال سدددابر مدددن طدددرف المعلمدددات، وسدددألت الزيدددارات القبليدددة لدددم تشدددهد ا

بعضدددددهن: عدددددن عددددددم سدددددبرهن ألجوبدددددة الطالبددددداتل وخاصدددددة ليجابدددددة الخاطئدددددة، أو 

الناقصددة، فأجدداب بعضددهن أنهددن ال يعلمددن كيفيددة السددبر، ولددم يسددمعن بالكلمددة مددن قبددل. 

ومدددنهن مدددن بدددررت ذلدددك بدددأن فدددي ذلدددك مضددديعة للوقدددت، وأن المدددنهج  ال يسددداعد علدددى 

ه، أو أن التحصدددديل الدراسددددي للطالبددددات غيددددر مشددددجع ألسددددئلة السددددابرة، سددددبر أسددددئلت



 
 

اعتقددادا مندده أندده المدددراد بالسددبر هددو المسدددتويات العليددا فقددط ل سدددئلة، وبددذلك يتفددق هدددذا 

 (.2006و)الكندي، (2011مع دراسة )الخروصي،

)تسررررتعين باإليحررررا ات غيررررر الل ظيررررة لتوررررجي  الطالبررررة علررررى االسررررتمرار وأمددددا مهددددارة  -6

، فكددددان لشخصددددية المعلمددددة وطباعهددددا دور كبيددددر فددددي ضددددعف هددددذا المهددددارة بررررالجوا (

نررررادرا مررررا تقرررروم  حررررداهن لدددددى المعلمددددات، فددددأثر ذلددددك علددددى الموقددددف التعليمددددي، إذ 

بإيمررررا ات الوجررررم للتعبيررررر عررررن االستحسررررانا وكثيرررررا مررررا كانررررت تظ ررررر علررررى بع رررر ن 

ت ايمررررا ات بعرررردم الرضررررا عررررن الجرررروا  بورررركل مسررررتمرا ونررررادرا مررررا تعررررلز االجابررررا

الصرررحيحة بإ رررارات الجسرررد المناسررربةا ونرررادرا مرررا تبقررري انتباه رررا موررردودا نحرررو الطالبرررة 

، وكدددن إمدددا يكتدددبن عنصدددر مدددن عناصدددر الددددرس علدددى السدددبورة أثنددداء إجابتهدددا، المجيبرررة

أو يسددددتمعن ليجابددددة ويكددددررن كلمددددة نعدددددم داللددددة علددددى االستحسددددان، دون االلتفدددددات 

إلجابدددة بديمددداءة بسددديطة مدددن الدددرأس للطالبدددة، والدددبعض مدددنهن كدددن يكتفدددين بعدددد سدددماع ا

)أن اجلسدددي(، وقدددد يعدددزى ذلدددك، كمدددا ذكدددر سدددابقا، لشخصدددية المعلمدددة وعددددم قددددرتها 

علدددى توظيدددف لغدددة اإلشدددارات، أو التواصدددل الغيدددر لفظدددي مدددع الطالبدددات، وقدددد يبدددرر 

ذلددددك بكددددون المعلمددددات ال يستسددددغن أن يسددددتعمل معلددددم التربيددددة اإلسددددالمية الكثيددددر مددددن 

الوجدددده بددددالتعبيرات غيددددر اللفظيددددة، العتقددددادهن أن هددددذا يفقددددد  االيمدددداءات  أو طالقددددة

المعلدددم قيمتددده ومكانتددده لددددى الطالدددب... وعنددددما أبددددت الباحثدددة مالحظتهدددا إلحدددداهن أن 

طريقددددة القصددددة تتطلددددب منهددددا أن تكددددون أكثددددر تنوعددددا فددددي نبددددرات صددددوتها، لتظهددددر 

ها مددددواطن التعجددددب واإلثددددارة والفددددرح والحددددزن فددددي الموقددددف التعليمددددي أثندددداء سددددرد

للقصدددة وأثنددداء طرحهدددا للسدددؤال حولهدددا، عبدددرت المعلمدددة عدددن خجلهدددا لفعدددل ذلدددك أمدددام 

(، 2006(، و)الكندددددددي،2011الطالبددددددات، وهددددددذا يتفددددددق مددددددع دراسددددددة )الخروصددددددي، 

 (.2003و)الحبسي،

وأمددا مهددارة )تصددويب اإلجابددات الخاطئددة( فجدداءت بقيمددة متوسددطة، ويعددزى ذلددك إلددى  -7

الفرديدددة بنسدددبة معيندددة، مدددن تقريدددب  مدددا ذكرنددداا مدددن حرصدددهن علدددى مراعددداة الفدددروت

الجددددواب للطالبددددة المخطئددددة، واعطدددداء االجابددددة الصددددحيحة غالبددددا دون سددددبر للسددددؤال 

 للتوصل إلى اإلجابة.

كددددذلك مهددددارة )تشددددجيع الطالبددددات علددددى اإلجابددددة( جدددداءت بقيمددددة متوسددددطة، إذ كددددن  -8

يشدددجعن الطالبددددات علدددى الجددددواب، بأسدددلوب المعلددددم التقليددددي، بتكددددرار ألفددداظ التحفيددددز 

المعتددددادة )ممتددددازة اسددددتمري ، نعددددم مدددداذا بعددددد باركددددك هللا(، تددددرى الباحثددددة أن هددددذا 

المعددززات لددم تعددد تددؤتي أكلهددا مددع الطالبددات، بددل تحتدداج ألسدداليب تشددجيعية أفضددل مددن 

ذلدددك، بطدددرح سدددؤال تحفيدددزي للمسدددتوى المتقددددم مدددن الطالبدددات، وتخصددديص درجدددات 



 
 

علدددى اإلجابدددة وتحفيدددزهن  أو جدددوائز عينيدددة بسددديطة، هدددذا مدددن شدددأنه تشدددجيع الطالبدددات

للمشددداركة، كمدددا ظهدددر علدددى المعلمدددات قددددرتهن علدددى ضدددبط الصدددف ومندددع اإلجابدددات 

 الجماعية.

( قبرررل 1,68لقرررد كانرررت م رررارع تلقررري اجابرررات المتعلمرررات  ات درجرررة متوسرررطة بمتوسررر  حسرررابي)

المكتسررررربة ل رررررهل  اتتوررررر د  ال تحسرررررنا ط ي رررررا فرررري السرررررلوك (ا فلررررم33ا2البرنررررامجا وبعررررردل برررررال)

الم رررارعا قرررد يعرررلل  لرررج  لرررى أن رغبرررة المعلرررم بالتقيرررد بالوقرررت منع رررا مرررن تكررررارا االجابرررات أو 

سررربرهاا وقرررد يكرررون اعتقادهرررا أنرررم ال يمكن رررا أن تسرررم  للطالبرررة بالسررريالا وهرررها مرررا أ رررارت  ليرررة 

(ا فرررري هررررها م رررريعة للوقررررتا وقررررد يجعررررل المعلمررررة تقرررر  فرررري Hussin,2006دراسررررة حسررررين )

محررررج بعررردم قررردرت ا علرررى اإلجابرررة علرررى سررريال الطالبرررةا ولرررهلج تمنع رررا. وتختلرررة هرررهل موقرررة 

( التررري جرررا ت في رررا الم رررارع مرت عرررةا بينمرررا تت ررره مررر  2011النتيجرررة مررر  دراسرررة )العياصررررعا

 (.2003  الحبسيا2006  الكنديا2011دراسة  كل من: ) الخروصيا

سررررن فرررري م ررررارع تلقرررري اجابررررات وبصررررورع عامررررة بعررررد تطبيرررره البرنررررامج الترررردريبي لرررروحا التح

المتعلمررراتا و ن كانرررت الترررلال فررري مسرررتول المتوسررر  قبرررل البرنرررامج وبعررردلا ولكرررن بتوييررررات 

ملحو ررررةا يعررررلل  لررررج  لررررى البرنررررامج الترررردريبي المقرررردم ألفررررراد العينررررةا    كرررران لررررم دور  فرررري 

( 2012تررررررردريب ن علرررررررى كي يرررررررة سررررررربر األسررررررر لة  مت قرررررررة برررررررهلج مررررررر  دراسرررررررة )العبررررررردليا 

( اللرررررهين كررررران لبرامج مرررررا التدريبيرررررة دور فررررري زيرررررادع أسررررر لة السررررربر لررررردل 2011و)صررررربريا

المعلمرررينا وم رررارات الت كيرررر االبرررداعي لررردل الطلبرررةا والت كيرررر المتمرررايل. فلقرررد  ررر دت الباحثرررة 

علرررى أربررر  معلمرررات مرررن العوررررع أفرررراد عينرررة الدراسرررةا أجررردن سررربر األسررر لة ولاصرررة السررريال 

وررر د الباحثرررة بموقرررة حررردل مررر   حرررداهن فررري درس أول السرررابر التورررجيعي والتوضررريحيا وتست

 س را  اإلسالم للصة الثامن كان كاآلتي:

 طرحت المعلمة السيال على الطالبة: ما دور  في توضي  مبادئ اإلسالم ل لرين؟  

 الطالبة: أصليا أصوم 

 المعلمة: تمام  ما ا تقولين لمن يسنلنا عن اإلسالم؟

 ما و نم دين زينالطالبة: يمكن ألبرهم عن اإلسال

المعلمرررة: جميرررلا   ن أنتررري عنررردما يسرررنلج ألرررو  الصررروير عرررن كي يرررة الصرررالع والصررروما ف رررل 

 تخبرينم عن ا فق  دون تطبيه عملي منج حتى يتعلم؟؟



 
 

 الطالبة: ألبرلا وألليم يصلي معي حتى يوودا ويقلد حركاتي .

سرررلم القيرررام ب رررا لتوضررري  المعلمرررة: مرررن هنرررا نسرررتطي  أن نقرررول  ن مرررن األدوار التررري يمكرررن للم

 مبادئ اإلسالم ل لرين أن يكون قدوع صالحة لويرل  أليس كهلج؟ أهها ما تريدين قولم؟

و  ررررر التحسررررن كررررهلج علررررى تو يررررة اال ررررارات وااليمررررا ات لتعليررررل الطالبرررراتا وباعتبررررارل 

أسررررلوبا لطرررررع السرررريال بصررررورع  رررريقة وجا بررررة للطالبررررةا و ن اسررررتمررن علررررى لجل ررررن مررررن 

يررر الل ظرريا ولكررن كرران تحسررنا البررنس بررم يحترراج  لررى موا بررة مررن المعلمررة ورغبررة التواصررل غ

 أكيدع في التويير.

و  ررر تحسررن واضرر  فرري مورراركة الطالبررات لمعلمررات ن فرري توررجيع ن علررى طرررع أسرر لة حررول 

فقرررات معينررة مررن الرردرسا لترردريب الطالبررات علررى توجيررم األسرر لة للمعلمررة ولررلميالت نا مت قررة 

( فرررري دور البرنررررامج 2005  برررردراOtto & Schuck,1983و ررررج  مرررر  دراسررررة )أوتررررو

التررردريبي فررري تحسرررن اجابرررات الطرررال ا وت ررراعل م الصررر يا وموررراركت م  فررري طررررع األسررر لةا 

( التررري بينرررت دراسرررت ا أثرررر األسررر لة فررري المسرررتويات Gegen,2006وتيكرررد  لرررج دراسرررة جررريجن )

صررربحوا أكثرررر طرحرررا ل سررر لة العليرررا فررري ارت رررا  مسرررتول الطرررال  وت ررراعل م الصررر يا وأن رررم ا

 على المعلم.

سرررا  معلمرررات التربيرررة اإلسرررالمية لم رررارع م األثرررر للبرنرررامج التررردريبي فررري اكوللتعررررد علرررى حجررر

 تلقي  جابات المتعلماتا فإنم تم استخدام مرب   يتا إليجاد حجم األثر:

 5,705 ²  /(5,705 ² +9)=  (²η)  يتا مربع 

                      =54 ,32 (  32,54  +9) 

                     =78, 

, ( وهرررري قيمررررة متوسررررطةا 78بلرررره حجررررم تررررنثير البرنررررامج الترررردريبي فرررري المالحظررررة البعديررررة  )

 -0,20) ال رررعية: وهررري( Cohen,1992,98بحسرررب قررريم حجرررم األثرررر التررري حرررددها كررروهين )

 .فوق( فما – 0.80 ) والكبير (0,79 -0,21)  فنقل( والمتوس 

وبرررالرجو   لرررى هرررهل القررريم نجرررد أن حجرررم األثرررر للبرنرررامج التررردريبي كررران متوسرررطاا حيرررن أن ) 

( مرررن التبررراين الكلررري للمتويرررر التررراب  )م رررارع تلقررري  جابرررات المتعلمرررات( يرجررر   لرررى ترررنثير 45%

 المتوير المستقل )البرنامج التدريبي المقترع(.



 
 

ي فرضررت ن سرر ا علررى أسررلوب ا فرري الموقررة التعليمرريا ويعررلل هررها  لررى  خصررية المعلمررات الترر

ولاصرررة فررري التواصرررل غيرررر الل ظررري مررر  الطالبررراتا ولجل رررن مرررن  لرررجا وقرررد يعرررلل كرررهلج  لرررى 

عرررردم  لمررررام ن الكررررافي بطرررررق سرررربر األسرررر لةا ولاصررررة أن بع رررر ن بررررررن مرررروق  ن بكررررون ن 

 بحاجة  لى وقت أكثر للتدريب على كي ية السبر إلجابات الطالبات.

 

 

 حقا م   حة الفرض الراب  ل لت

بررين متوسرر  درجررات أفررراد العينررة  (0,05)يوجررد فرررق  و داللررة  حصررااية عنررد مسررتول -

تعررررلل  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارات طرررررع األسرررر لة الصرررر ية كل ررررافرررري 

 لمتوير البرنامج التدريبي .

والمتوسرررطات قبرررل البرنرررامج وبعررردل لمعرفرررة حجرررم ترررنثير البرنرررامج علرررى  tترررم اسرررتخدام التبرررار 

 العينة ويظ ر في الجدول التالي :

 

 (5جدول )

معلمات التربية اإلسالمية في القياس القبلي والقياس  درجات متوس  بين لل روق( t) التبار نتااج

 وبعدل المقترع التدريبي البرنامج قبل لم ارات طرع األس لة الص ية ككلالبعدي 

 

 

الم ارات 

 بب ا

ادبيىىىىىىىىىىىىىق 

بدا ىىىىىىىىىىىىىىة 

المسحظىىىىىة 

 الصفية

الماوسد 

 الحسابي

اإل حراا 

 الم ياري

درجة   يمة ت

 الحرية

مساوى 

 الداللة

 مربع إياا

²η 

 0,94 ,000 9 12,607 ,13 1,58 القببي

 ,16 2,45 الب دي ببير

 

متوسرر  درجررات أفررراد العينررة قبررل يوررير الجرردول أعررالل  لررى أن هنررا  فررروق دالررة  حصرراايا بررين 

(ا لصررررال  التطبيرررره البعررررديا وبررررهلج يقبررررل ال رررررت 45ا2( وبعرررردل )1,58البرنررررامج الترررردريبي )

برررين متوسررر  درجرررات أفرررراد العينرررة  (0,05)يوجرررد فررررق  و داللرررة  حصرررااية عنرررد مسرررتولالرابررر  



 
 

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارات طرررررع األسرررر لة الصرررر ية ككررررلفرررري 

 .البرنامج التدريبي

 وبحسا  حجم أثر البرنامج التدريبي بإستخدام مرب   يتا:

 12,607² ( /12,607 ²  +9)=  (²η)  يتا مربع 

                   =159,730( /159,730+9) 

                   =0,94 

وهررري قيمرررة كبيررررعا بحسرررب , ( 94بلررره حجرررم ترررنثير البرنرررامج التررردريبي فررري المالحظرررة البعديرررة  )

فنقررررل(  -0,20) ال ررررعية: وهرررري( Cohen,1992,98قرررريم حجررررم األثررررر الترررري حررررددها كرررروهين )

 .فوق( فما – 0.80 ) والكبير (0,79 -0,21)  والمتوس 

( مررررن التبرررراين الكلرررري %94ونجرررد أن حجررررم األثررررر للبرنررررامج الترررردريبي كرررران كبيررررراا حيررررن أن ) 

( يرجرررر   لررررى تررررنثير المتويررررر المسررررتقل )البرنرررررامج للمتويررررر الترررراب  )م ررررارع صررررياغة األسرررر لة

 التدريبي المقترع(.

وفددددي هددددذا إشددددارة واضددددحة إلددددى نجدددداح البددددرامج التددددي تسددددتهدف اكسدددداب المعلمددددين مهددددارات 

األسدددددئلة الصدددددفية أو مهدددددارات التددددددريس ومدددددن ضدددددمنها مهدددددارة طدددددرح األسدددددئلة وتوجيههدددددا 

وصدددلت إليددده الدراسدددات ا تيدددة: والتصدددرف بشدددأن إجابدددة المدددتعلم، وتتفدددق هدددذا النتيجدددة مدددع مدددا ت

؛ Oliveira,2010؛ أوليفيدددددددددددددرا 2011، صدددددددددددددبري،2011؛ التميمدددددددددددددي،2013)اإلمدددددددددددددام،

 & Otto؛ أوتدددددو وشدددددك 1994؛ بكدددددري،1996؛ مرسدددددي،1999؛ عثمدددددان،2005بددددددر،

Schuck,1983. ) 

؛ 2011؛ المقيمددددددددددي،2011؛ بوجددددددددددودة،2013واتفقددددددددددت مددددددددددع الدراسددددددددددات ) الزدجاليددددددددددة،

( فددددي الدددددور األساسددددي للبرنددددامج التدددددريبي فددددي 2004ي ؛ علدددد2004؛ عربددددي،2009المددددالكي،

اكسددداب المعلمدددين المتددددربين معدددارف ومهدددارات لهدددا أثدددر فعدددال علدددى نمدددوهم المهندددي، ويرجدددع 

 نجاح البرنامج إلى:

 حرص المعلمات المتدربات على تنمية ذواتهن. -1

 الجانب التطبيقي كان أكثر من الجانب النظري . -2

 تنوع أساليب التدريب. -3



 
 

بالحضدددور، وسدددؤال المدربدددة )الباحثدددة( عدددن كيفيدددة تطبيدددق هدددذا المهدددارات التدددزامهن  -4

 في الموقف التعليمي، وطلبهن المساعدة منها في تحليل أسئلة بعض دروسهن.

تددددائج علددددى حجددددم أثددددر وبددددذلك تمددددت اإلجابددددة علددددى السددددؤال الثدددداني مددددن الدراسددددة، ودلددددت الن

ر مهددددارات طددددرح األسددددئلة سدددداب معلمددددات التربيددددة اإلسددددالمية بمحافظددددة ظفدددداالبرنددددامج فددددي اك

 الصفية.

 خسصة ما اوصبت إليه الباح ةب

عينررررة الدراسررررة المعرفررررة الكافيررررة بالم ررررارات  -معلمررررات التربيررررة اإلسررررالمية –ال تمتلررررج  -1

 طرع األس لة الص ية.

أن رررن لرررم يتررردربن مسررربقا علرررى م رررارات طررررع األسررر لة الصررر يةا حيرررن ت تقرررد البررررامج  -2

تدريبيرررة فررري م رررارات طررررع األسررر لة الصررر يةا ممرررا  التدريبيرررة فررري أثنرررا  الخدمرررة لبررررامج

يرريدي  لررى قصررور فرري م ررارات األسرر لة الصرر ية عنررد المعلمررينا وهررها يت رره مرر  دراسررة 

(ا 2011( و) )الخروصررررررررررررررررررررريا2011( و)التميمررررررررررررررررررررريا2011)العياصررررررررررررررررررررررعا

(ا الترررري بينررررت نتااج ررررا أن مررررن أسرررربا  Hussin,2006(ا وحسررررين)2006و)الكنررررديا

 ريبية في مجال األس لة الص ية. لج: هو قلة البرامج التد

قرررد يكرررون لبررررامج  عرررداد المعلمرررين فررري الجامعرررات والكليرررات دورا فررري ضرررعة المعلمرررين  -3

 في ههل الم ارات.

للمنررراهج الدراسرررية دور  لرررر فررري اعتمررراد المعلمرررين علي رررا فررري صرررياغة األسررر لة الصررر يةا  -4

 فمعظم األس لة في ههل المناهج كانت في مستول التهكر وال  م.

ة بررررامج التررردريب المصرررممة مرررن قبرررل مراكرررل التررردريب بالمنررراطه التعليميرررةا أدل نمطيررر -5

 لررررى قلررررة االسررررت ادع من رررراا وكررررهلج قررررد يرجرررر  أي ررررا  لررررى تكرارهررررا دون تجديرررردها بمررررا 

 تتطلب الحاجة التدريبية الجديدع.

 نتا ج الدراسة ل

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع صررررياغة األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .



 
 

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  القيرررراس القبلرررري والقيرررراس البعرررردي لم ررررارع توجيررررم األسرررر لةالعينررررة فرررري 

 نامج التدريبي .البر

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررررلل لمتويررررر  قيرررراس البعرررردي لم ررررارع تلقرررري االجابررررةالقيرررراس القبلرررري والالعينررررة فرررري 

 البرنامج التدريبي .

بررررين متوسرررر  درجررررات أفررررراد  (0,05)يوجررررد فرررررق  و داللررررة  حصررررااية عنررررد مسررررتول  -

تعررلل  القبلرري والقيرراس البعرردي لم ررارات طرررع األسرر لة الصرر ية ككررلالقيرراس العينررة فرري 

 لمتوير البرنامج التدريبي .

 ت  يات الدراسةل

 في ضو  النتااج السابقةا فإن الباحثة توصي بما يلي:

تصررررميم برررررامج تدريبيررررة وفقررررا للحاجررررة التدريبيررررة الحاليررررةا دون تكرررررار للبرررررامج مررررن  -1

 األعوام الماضية.

ت عيررررل و ي ررررة الصررررااي تقيرررريم برررررامج  االنمررررا  الم نرررريا ومتابعررررة البرررررامج التدريبيررررة   -2

 المن هعا ومدل   ور أثر التدريب على العينات المست دفة.

اإلهتمرررام بعقرررد الرررور  والررردورات التدريبيرررة لتررردريب المعلمرررين فررري أثنرررا  الخدمرررة علرررى  -3

 م ارات طرع األس لة الص ية.

 

لم ررررارات طرررررع األسرررر لة الصرررر يةا أو اضررررافة بنررررود  اعتمرررراد بطاقررررة مالحظررررة لاصررررة -4

 متابعة أكثر لبطاقة المالحظة الص ية المعتمدع  من الوزارع.

االسررررت ادع مررررن البرنررررامج الترررردريبي فرررري برررررامج االنمررررا  الم نرررريا ولاصررررة للمعلمررررين  -5

 الجدد.

 واقارت الباح ةب

أثددر الددتعلم اجددراء دراسددة ألثددر برنددامج تدددريبي مشددابه علددى تحصدديل الطددالب، وبقدداء  -1

 لديهم.



 
 

اجددددراء دراسددددة مشددددابهة الخددددتالف أثددددر البرنددددامج التدددددريبي علددددى المعلمددددين بحسددددب  -2

 اختالف الجنس والخبرة والمؤهل التعليمي.

 

 

 

 

 مرا   الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 المرا   العربية

 . الجررررررل  الخررررررامسا عمرررررران: دار م سدددددد ىة التدددددددري (. 2004ا مجرررررردي عليررررررل.) بررررررراهيم

 المسيرع.

، م ظومة ابوين الم ب  في اوء م ايير الجود  الشامبة(.2007، محمد عبدالرزات)إبراهيم

 الثانية، عمان: دار الفكر.الطبعة 

 اعمررران:فددد  التددددري   طرا قددد  العامدددة (.2007برهررران نمرررر.) بلعررراويا أحمرررد  معترررل  برررراهيما

 حنين. دار

المجموعرررة العربيرررة  . القررراهرع:مرا دددل العمليدددة التدريبيدددة(. 2009أبرررو النصررررا مررردحت محمرررد )

 للتدريب والنور.

 . عمان: دار المعتل.استراتيميات التدري (. 2008أبو  ري ا  اهر.)

، الطبعة السابعة، م اهع البحث في ال بو  ال فسة والاربوية(. 2011أبوعالم، رجاء محمود)

 دار النشر للجامعات.القاهرة: 

( 16/11/2013ا  المقالررررة بترررراري )(.تررررم اسررررترج27/3/2013.)اتقدددداا المعلدددد  األسددددئلة الصددددفية

 http://tarbawee.com/thread3098.html#.Uoohf9LIaIsالراب   من 

مررررن  5/1/2014. تررررم اسررررترجاعم بترررراري   نمددددا   تصددددمي  التعلددددي (. 2010األل رررررا هبررررة )

 topic-http://goodtree99.ahlamontada.com/t77الراب  

  ا سىىىألبة لم ىىىارات اإلسىىىسمية الاربيىىىة م بمىىىي ادبيىىىق وا ىىىع(. 2008 ل حيررردانا رجرررا عررروت)

 .جامعة أم القرى، مكة ،(رسالة ماجستير غير منشورة) ال ا وية أب ا بمدارس الصفية

http://tarbawee.com/thread3098.html#.Uoohf9LIaIs
http://goodtree99.ahlamontada.com/t77-topic


 
 

 لرررردل الترررردريس م ررررارات تنميررررة فرررري ترررردريبي برنررررامج فاعليررررة(.2013)لليررررل حسرررران اإلمرررراما

  راسددددددددددددات مملددددددددددددة. نينررررررررررررول محافظررررررررررررة فرررررررررررري اإلسررررررررررررالمية التربيررررررررررررة  مدرسرررررررررررري

 . 60-39ا (24)6االعراقاترب ية

 (.2003) هررررررراري.ا جبسرررررررون وبررررررررت ا هررررررراردر رتورررررررارد  كاالهرررررررانا دونالرررررررد  أورلررررررري ا

أبونبعررررة( االكويررررت :  هللا)ترجمررررة :عبرررردالتعلددددي  الدددددليل نحدددد  تدددددري  أفيددددل  . اسددددتراتيميات

 مكتبة ال الع.

 الم رررررارات تنميرررررة فررررري مقتررررررع تررررردريبي برنرررررامج اسرررررتخدام أثرررررر(.2005)محمرررررد بررررردرا بثينرررررة

 الجمعيرررة. المكرمرررة بمكرررة التربيرررة بكليرررة الرياضررريات بقسرررم المعلمرررات  الطالبرررات  لررردل التدريسرررية

 .46العدد ا المعرفة القراءق مملة والمعرفةا للقرا ع المصرية

(. لررررردورات التدريبيرررررة أثنرررررا  الخدمرررررة وعالقرررررة  لرررررج ب عاليرررررة المعلرررررم  2005بركررررراتا زيررررراد )

ا 45ا األردنا العررررررددمملددددددة اتحددددددا  المامعددددددات العربيددددددةواتجاهاتررررررم نحررررررو م نررررررة الترررررردريس. 

 211-   256. 

(. فعاليرررة برنرررامج لترررردريب المعلمرررات أثنرررا  الخدمرررة فررري تنميررررة 1994بكرررريا فتحيرررة معتررروق )

   طدددددرل المعددددا ج فدددد   راسددددداتم ررررارع صررررياغة األسرررر لة وفقرررررا لمسررررتويات بلرررروم المعرفيررررة. 

 .184 - 157    , 27 ا مصرا التدري 

إكسدددداب أثددددر برنددددامج تدددددريبي مقتددددرح فددددي (.2011لالررررد عبرررردالمعطي عبدالسررررالم .)ا بوجررررودع

ال دددام   ب الصددد  بدددر لدددد  طدددالالرياضددديات مهدددارات معالمدددة األخ ددداء ال دددا عة فدددي الم معلمدددي

 .جامعة السلطان قابوس اسلطنة عمان . )رسالة ماجستير غير منوورع ( األساسي

فاىليددددة برنددددامج تدددددربي مقتددددرح فددددي إكسدددداب معلمددددي (.2011سررررعيد بررررن علرررري .) التميمرررريا

)رسررررالة  صددددفية فددددي المسددددت يات المعرفيددددة المبتلفددددةالرياضدددديات مهددددارق تع يدددد  األسددددئلة ال

 .جامعة السلطان قابوسا سلطنة عمان . ماجستير غير منوورع (

. القرررررراهرع: كوميررررررت التدري لاأل دددددد ل  المبددددددا   العلميددددددة(. 1998توفيررررررها عبرررررردالرحمن )

 جرو .

 مركرررل . الجرررل  الرابررر ا الطبعرررة الثانيرررةا الجيرررلع: تقيدددي  التددددري (. 2011توفيرررها عبررردالرحمن )

 الخبرات الم نية لإلدارع.

 . القاهرع: كوميت جرو .العملية التدريبية(. 1998توفيها عبدالرحمن)



 
 

الن  رررة  دار البنررران: معمددد  مصددد لحات التربيدددة  التعلدددي (.2005ميورررال جررررجس.) جررررجسا

 العربية .

 الواقررر  والر يرررة نظررررع تحليليرررة ا–(.التررردريب والتنهيرررل 2002سرررية برررن سرررعود.) الح ررررمي ا

 ا12 11 رندددة ىمدددل مقدمدددة للعدددد ق ال طعيدددة  ددد ل ت ددد ير التعلدددي  مدددا بعدددد األساسدددي للصدددفي  

 مسق  .

 علرررري محرررري الرررردين  را رررردا صررررالع الرررردين  عرفررررةا أحمررررد  النجررررديا  ر مررررام مختررررا حميرررردعا

االقرررراهرع :مكتبررررة زهرررررا   مهددددارات التدددددري (.2003صررررالع.) حسررررن  عبرررردالرزاقا القررررر ا

 الورق.

 انددد  اسدددتبدا  معلمدددي التربيدددة اإلسدددالمية لمهدددارات (.2011محمرررد.)را رررد برررن  الخروصررريا

)رسررررالة ماجسررررتير غيررررر  طددددرح األسددددئلة الصددددفية فددددي الحلقددددة ال انيددددة مدددد  التعلددددي  األساسددددي

 السلطان قابوس اسلطنة عمان . .جامعة (منوورع

التصرررني ية وزمرررن االنتظرررار عنرررد  (. مسرررتول القررردرع 2013للي رررةا غرررازي  أبرررو مح رررو ا صررر ا )

 ت مررررا بتحصرررريل طالبررررات ن فرررري التربيررررةاألسرررر لة لرررردل معلمررررات الصررررة السررررادس وعالق طرررررع

(ا 2)27ا فلسرررررطينا مجلرررررد مملدددددة  امعدددددة العمددددداح لفبحددددداي العلددددد   ا نسدددددانيةاالجتماعيرررررة. 

 235-   272. 

 تعلدددي  التربيدددة اإلسدددالمية التمديدددد  الت ددد ير (.2010الخوالررردعا ناصرررر  عيررردا يحيرررى اسرررماعيل)

 . عمان: دار حنين التدري   التق ي   نما   ت بيقيةفي التب يأ 

ة مفهدد   تعلددي  القددراءق لدددد  أثددر برنددامج تددددريبي فددي تعميدد(,2006الرردليلا عررواد بررن دليررل )

الملرررج  ا جامعررة(رسررالة ماجسررتير غيرررر منوررورع) ة العربيدددة فددي المر لددة اإلبتدا يدددةاللغدد معلمددي

 المملكة العربية السعودية. سعودا

 . )ترجمة: لالد العامري(ا القاهرع: دار ال اروق.تقعيات التدري (. 2007) رايا ليللي

ا القرررراهرع: تصددددمي   تعفيددددذ  تقيددددي  بددددرامج التدددددري (. 2013رضرررروانا محمررررود عبرررردال تاع )

 المجموعة العربية للتدريب.

 ا دموه: دار ال كر .طرل تدري  اللغة العربية(. 1996جودت.) الركابيا



 
 

فاىليدددددة برندددددامج تددددددريبي مقتدددددرح فدددددي األنمددددداط  (.2013عبررررردهللا ) اللدجاليرررررةا أمينرررررة بنرررررت

الرياضددددية لتعميددددة التف يددددر الرياضددددي لددددد  معلمددددات الرياضدددديات بالحلقددددة ال انيددددة مدددد  التعلددددي  

 جامعة السلطان قابوس. )رسالة ماجستير غير منوورع(ا األساسي

لقررراهرع: عرررالم . امهدددارات التددددري ل ر يدددة فدددي تعفيدددذ التددددري (. 2006زيترررونا حسرررن حسرررين )

 الكتب.

 االقاهرع :عالم الكتب. التدري (.2006زيتوناحسن حسين .)

 االقاهرع :دار مجدالوي التدري  نما     مهارات (.2003زيتوناكمال عبدالحميد.)

مددددى تضدددمين قددددرات التفكيدددر العليدددا فدددي األسدددئلة الصدددفية (. 2008السرررالميا حمرررد برررن سرررليمان)

مجبىىىة ة التربيدددة بجامعدددة السدددلطان قدددابوس. االجتماعيدددة بكليددد لطلبدددة التربيدددة العمليدددة للدراسدددات

 .107ص -85(، ص15، مصر، العدد)الاربوية لبدراسات االجاماحية الجم ية

 طرا ددددا التدددددري  العامددددةل(. 2009سررررالمةا عررررادل أبررررو العررررل  صرررروافطةا وليررررد عبرررردالكريم.)

 . عمان: دار الثقافة.ت بيقية معا رق معالمة

 ا عمان: دار البداية.نما   في تصمي  التدري (.2013محمد )سالمةا عبد الحافا 

 . الطبعة الثانيةا الكويت: التدري   التدري  اإلبداىي(. 2006السويدانا طارق محمد )

 اإلبدا  ال كري.  ركة   

 ا القررراهرع:3. طىلددد  الدددعف  ا  صدددا ي  نيدددا  العقدددل الب دددر (.1979السررريدا فرررياد الب ررري )

  .ال كر العربيدار

 (.اسرررررتراتيجيات طررررررع 2003فخرررررري .) حمرررررادينا عبررررردهللا  لطايبرررررةا محمرررررود  الورررررباطاتا

األسرررر لة الصرررر ية لرررردل معلمرررري العلرررروم والتربيررررة اإلسررررالمية والدراسررررات االجتماعيررررة بسررررلطنة 

 201-168ا االقاهرع في المعا ج  طرل التدري   راساتعمان ا

. الحدي دددددة   ددددعاىة العقددددل العربدددددياسدددددتراتيميات التعلددددي   الددددتعل  (.2008 ررررحاتةا حسررررن.)

 المصرية اللبنانية. رالدا

 (. دراسرررة تقويميرررة لبرنرررامج  عرررداد المعلرررم كليرررة التربيرررة جامعرررة 2009الوررررعيا بلقررريس غالرررب )

المددد  ق  المملدددة العربيدددة ليدددمااالسرررلطان قرررابوس وفررره متطلبرررات معرررايير اإلعتمررراد األكررراديمي. 

 .50-1ا   4العدد  2ا اليمنا مجلدفي التعلي  العالي



 
 

ت دددد ير بددددرامج تدددددري  المعلمددددي  بسددددل عة ىمدددداا فددددي (.2010الورررركيليا أحمررررد بررررن محمررررد )

ا (رسررررالة ماجسررررتير غيررررر منوررررورع) المعا ددددرق لتعميددددة المدددد ار  الب ددددريةضدددد ء الت  هددددات 

  مسا مصر. جامعة عين

أسددددالي  التدددددري   التقدددد ي  فددددي التربيددددة اإلسددددالميةل  راسددددة (. 2002صررررال ا عبرررردالرحمن )

 . القاهرع: دار ال كر العربي ميدانية

مددددخل إلددد  التربيدددة (. 1991صرررال ا عبررردالرحمن  لوالررردعا ناصرررر  الصرررماديا محمرررد عبررردهللا)

 . عمان: دار ال رقان.اإلسالمية  طرل تدريسها

  لتصنيف والتركيب التحليل مهارتي تنمية في تدريبي برنامج (.أثر2011صبري، سعاد محمد )

المستنصرية،  ، الجامعةا ساسية الاربية ببية مجبة. التاري  قسم طلبة المعرفي للمجال بلوم

 .261ص  -201ص  ،70 ع ,العرات

 (.السررريال فررري القرررر ن الكرررريم وأثررررل فررري التربيرررة والتعلررريم ا2000أحمرررد عبررردال تاع .) ضرررليميا

 305-280ا 111ا مملة المامعة اإلسالمية بالمديعة المع رق

 تب ي دددد ب مهاراتدددد ب اسددددتراتيميات ب التدددددري  الفعددددالل(. 2009مصررررط ى.)الطنرررراويا ع ررررت 

 . عمان: دار المسيرع.تق يم 

.ترررررررم اسرررررررترجا  المقرررررررال تصدددددددعي  بلددددددد   المحددددددددي(.2010عبررررررردالباريا مررررررراهر  رررررررعبان)

: (علررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى16/11/2013بترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراري )

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

 مددددددخل إلددددد  التربيدددددة(.1991محمرررررد .) الصرررررماديا ناصرررررر  لوالررررردعا عبررررردالرحمن  عبررررردهللاا

 اعمان :دار ال رقان .اإلسالمية  طرل تدريسها 

 ، عمان: دار الصفاء.الم ب  )إحداده، ادريبه، بفايااه((. 2006عبيد، جمانة محمد)

اسدددتراتيميات التددددري  فدددي القدددرا الحددددا   (. 2007عبيرررداتا  وقررران  أبرررو السرررميدا سررر يلة )

 ا عمان: دار ال كر. الع ري ل  ليل المعل   الم را الترب  

 نميرررة بعرررض م رررارات األسررر لة الالزمرررة(.فعاليرررة برنرررامج مقتررررع لت1999عثمرررانا السررريد محمرررد )

 مرررج ,امصرررر( بعهدددا  امعدددة)  التربيدددة كليدددة مملدددةلطرررال  المعلمرررين  رررعبة ال لسررر ة واإلجتمرررا . 

 .70 - 10   (ا  35)10

http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=3990


 
 

( . أثرررر برنرررامج تررردريبي مقتررررع لتنميرررة بعرررض م رررارات تررردريس 2004عربررريا صررربري محمرررد )

األحيررررا  لرررردل الطررررال  المعلمررررين بجامعررررة سررررب ا بليبيررررا علررررى أدا  طالب ررررم لرررربعض الم ررررارات 

 .108 -73  (ا 7) 4ا مصرا   مملة التربية العلميةالعملية ل حيا . 

. اسددددتراتيميات طددددرح األسددددئلة مدددد  ت بيقددددات رياضددددياتية(. 2010العررررلاويا رحرررريم يررررونس )

 عمان: دار دجلة.

 ، القاهرة:م  جيات البحث ال بمي في الاربية وحب  ال فس(. 2012عطيفة، حمدي أبو الفتوح )

 دار النشر للجامعات.

 المت سدددد ة المر لددددة فددددي ال ددددرىية العلدددد   معلمددددات تقدددد ي (. 2007)عبرررردالعليل ريررررم العلرررريا

 ا(منوررررورع غيررررر ماجسررررتير رسررررالة ) التدريسددددي ا  اء لمدددد  ق المقتر ددددة المعددددايير ضدددد ء فددددي

 .السعودية العربية المملكة,سعود الملج جامعة

 لررردل والتقرررويم القيررراس ك ايرررات بعرررض لتنميرررة تررردريبي برنرررامج أثرررر(. 2004علررريا محمرررد سرررعد )

مملدددة كليدددة التربيدددة بمامعدددة السرررعودية.  العربيرررة بالمملكرررة الثانويرررة المرحلرررة معلمررري مرررن عينرررة

 .76-43( ا   2) 126ا مصرا  األز ر

المر ددد  فددددي (.2009عمرررر .) يوسرررةا ناصرررر  الخوالررردعا ماجرررد  الجرررالدا  ررروكت   العمرررريا

 اعمان :دار ال كر. تدري  التربية اإلسالمية لمر لة التعلي  األساسي

علمررررري التربيرررررة اإلسرررررالمية فررررري (.مررررردل اسرررررتخدام م2011عبررررردالكريم .) العياصررررررع امحمرررررد

 مملدددددة الدراسدددددات الترب يدددددة  العفسددددديةعمان السرررررتراتيجية طررررررع األسررررر لة الصررررر ية اسرررررلطنة

 .157-130ا(2)5ا

 اإلسرررالمية التربيرررة كترررب فررري التقويميرررة األسررر لة تحليرررل (.2004العياصررررعا محمرررد عبررردالكريم.)

 مملدددة. ا "مقارنرررة دراسرررة" ع مررران وسرررلطنة األردن فررري األساسررري التعلررريم مرررن األولرررى للحلقرررة

 .721   -683(,  2ا جامعة الملج سعود , )العل   الترب ية  الدراسات اإلسالمية

(. برنررررامج ترررردريبي مقترررررع لتطرررروير األدا  التدريسرررري لمعلمرررري 2012عيسررررىا محمررررد أحمررررد )

مملدددة العلددد   التربيرررة اإلسرررالمية بالمرحلرررة الثانويرررة فررري ضرررو  المعرررايير الم نيرررة لجرررودع األدا ا 

 . 404   – 363ا   4العدد  13ا مجلد الترب ية  العفسية



 
 

 علمدددي التربيدددة اإلسدددالمية بالمر لدددةة لمال فايدددات الالزمددد(.1995ها رررل برررن سرررعد .) الورررافريا

ال ان يددة فددي سددل عة ىمدداا  نيددا  مددد  ت افر ددا لددد  معلمددي التربيددة اإلسددالمية فددي مع قددة 

 .جامعة السلطان قابوس اسلطنة عمان . )رسالة ماجستير غير منوورع(الظا رق 

التربيدددة  المرتدددد الحدددديث  فدددي(. 1999ال رررراا عبررردهللا عمرررر  جامرررلا عبررردالرحمن عبدالسرررالم.)

 ا عمان: دار الثقافةالعملية  التدري  المصغر

 معمدددد  مصدددد لحات التربيددددة لفظددددا(.2004أحمررررد عبرررردال تاع.) اللكرررريا فرررراروق عبرررردل  فليررررةا

 االسكندرية :دار الوفا  .. ا  ال ا

 . عمان: دار ال كر.مهارات التدري  الفعال(. 2004قطاميا ناي ة.)

 أسدددالي  التعلدددي   مهاراتددد  فدددي ضددد ء القدددر ا  السدددعة العب يدددة (.2009عبدالواحرررد.) الكبيسررري ا

 عمان :دار جرير.. ال ريفة

 اإلسدددددالمية التربيدددددة لمعلمدددددي مقتدددددرح تددددددريبي برندددددامج (.2005)قاسرررررم كريمرررررة الكحالنررررريا

 .اليمن ا(منوورع غير ماجستير رسالة) التدريبية ا تيا اته  ض ء في األساسي بالتعلي 

مدددد  ممارسدددة معلمدددي اللغدددة العربيدددة لمهدددارات طدددرح (.2006.)محمرررد برررن عبررردهللا  الكنرررديا

)رسرررالة ماجسرررتير غيرررر  الصدددفية ال دددف ية فدددي الحلقدددة ال انيدددة مددد  التعلدددي  األساسدددي األسدددئلة

 .جامعة السلطان قابوس اسلطنة عمان . منوورع (

.)ترجمرررة:  ررريرين نوفرررل(ا العرررين: دار مهدددارات التعلدددي  األساسدددية(. 2004كيريررراكوا كرررريس.)

 الكتا  الجامعي.

تقددددويم مهددددارات األسددددئلة الصددددفية (. 2012اللرررلاما ابررررراهيم محمررررد  القحطررررانيا عررررااض جرررابر)

لددددى معلمدددي العلدددوم فدددي المرحلدددة المتوسدددطة بمحافظدددة القويعيدددة فدددي ضدددوء التقدددويم األصددديل. 

 .42ص-2(، ص61، مصر، العدد)مجبة ال قافة والا مية

 فددددي ضدددد ء ا تما دددداتطرا ددددا التعلددددي  بددددي  العظريددددة  الممارسددددة (.2008يوسررررة.) مررررارونا

 ا طرررررابلس : الميسسررررة الحدي ددددة  تدددددري  اللغددددة العربيددددة فددددي التعلددددي  األساسددددي  الترب يددددة

 الحديثة للكتا .

 امج تدددددريبي مقتددددرح فددددي إكسدددداب معلمدددديفاىليددددة برندددد(.2009عبرررردالملج مسرررر ر.) المررررالكيا

الرياضددديات بعدددا مهدددارات الدددتعل  الع دددأ  ىلددد  تحصددديل  اتما دددات طالبهددد  نحددد  الرياضددديات 

 .قرل ا المملكة العربية السعودية.جامعة أم ال )رسالة دكتوراع غير منوورع (



 
 

 ر يددددة–ي  الميددددد فددددي ممتمدددد  المعرفددددة  فددددال التعلدددد(. 2005محمررررودا صررررالع الرررردين عرفررررة.)

 القاهرع: عالم الكتب.ا -لتعمية الممتم  العربي  تقدم 

تعلدددددي   تعلددددد  مهدددددارات التددددددري  فدددددي ىصدددددر (. 2011محمرررررودا صرررررالع الررررردين عرفرررررة.)

 ا القاهرع: عالم الكتب.المعل مات

 الوررر وية األسررر لة صرررياغة م رررارات لتنميرررة مقتررررع برنرررامج فاعليرررة(.1997) محمرررد فرررياد مرسررريا

 البلددديج رسدددالة .المعلمرررين الطرررال  لررردل علي رررا التالميررره  جابرررات بورررنن والتصررررد وتوجي  رررا

 .64-15  ا63 السعوديةا   االعربي

االقرررراهرع :الوررررركة العربيررررة  التربيددددة العمليددددة(.2008 رررررية.) مصررررط ىا توفيرررره   مرعرررريا

 المتحدع .

علدددددددددددددى الدددددددددددددرابط  3/11/2013، اسدددددددددددددترجعت فدددددددددددددي م ىىىىىىىىىىىىىاج  البغىىىىىىىىىىىىىة ال ربيىىىىىىىىىىىىىة

http://www.maajim.com/%D8%A3%D8%AB%D8%B1 

 الررروزارع وكالرررة.  قيبدددة تددددري  المتددددربي (. 2007المعايطرررةا داود  أبرررو حوررري ا عبررردالعليل)

 ا الرياتا المملكة العربية السعودية.المعلمين لكليات

(. االتجاهرررات المعاصررررع فررري  عرررداد 2007الم ررررجا بدريرررة  المطيرررريا ع ررراد  حمرررادعا محمرررد)

التربيررررةا  ا وزارعبحددددث مقددددد  إلدددد    دددددق بحدددد ي التمديددددد التربدددد  المعلررررم وتنميتررررم م نيررررا. 

   الكويت.

 فددددي تعميددددة مهددددارات أثددددر برنددددامج تدددددريبي مقتددددرح(.2012فاطمررررة بنررررت محمررررد .) المقيمرررريا

)رسررررالة ماجسررررتير غيررررر   الممارسددددات الصددددفية لهددددا لددددد  معلمددددات الفيزيدددداء التف يددددر العانددددد

 سلطنة عمان . االسلطان قابوس .جامعة منوورع (

 (.]قر  ليلر[ بيروت:  ركة العريس للكمبيوتر.2000) م تبة الحديث ال ري 

 التربويررررة المتعلقررررة بالمدرسررررة وسرررربل(.تحررررديات العولمررررة 2007مصررررط ى يوسررررة .) منصررررورا

  ا الجامعرررررة اإلسرررررالمية بالمدينرررررة بحددددد ي مددددد تمر اإلسدددددال   التحدددددديات المعا دددددرقمواج ت رررررا ا

 .644-594المنورع.

 إىدددددا  ىلدددد   انع اسدددداتها المعا ددددرق العالميددددة التغيددددرات(. 2007) بخيررررت سررررعيد الم ررررريا

 .والنور للطباعة الم ندس دار: دمياط .المعل 

http://www.maajim.com/%D8%A3%D8%AB%D8%25B


 
 

(ا ترررررررم االسرررررررترجا  مرررررررن علرررررررى الموقررررررر  بتررررررراري  2013) م سددددددد ىة الحدددددددديث ال دددددددري 

مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن علررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب   12/11/2013

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1191&pid=8

71603  

اليرررازوري . عمررران: دار األسدددالي  الحدي دددة فدددي التعلدددي   الدددتعل (. 2008ا يحيرررى محمرررد )نب ررران

 العلمية .

البدددرامج التدريبيدددة  أثر دددا ىلددد  أ اء مددد ظفي  زارق التربيدددة (. 2011النجرررارا ع ررراد أحمرررد )

رسرررررالة ماجسرررررتير غيرررررر  ) فدددددي محافظدددددة البليدددددلل  انددددد   طم  دددددات  التعلدددددي  الفلسددددد يعية

 الخليلا فلسطين.ا جامعة (منوورع

تقددد ي  أ اء معلمدددي المغرافيدددا فدددي المر لدددة ال ان يدددة فدددي (.2001ليلرررى بنرررت أحمرررد .) النجرررارا

 )رسررررالة ماجسررررتير غيررررر منوررررورع ( المهددددارات التدريسددددية مدددد    هددددة نظددددر ال لبددددة ضدددد ء 

 سلطنة عمان . قابوس ا .جامعة السلطان

 العا ددددددل متابعددددة  تقيدددددي   تقيدددددي  التدددددري  بدددددي  الت لفددددة(. 2012هرررراللا محمرررررد عبرررردالوني )

 القاهرع: مركل تطوير األدا  والتنمية . .التدري 

  األسدددئلة الصدددفية لدددد  معلمدددي التربيدددة اإلسدددالمية فدددي(.2002نصررررا  بنرررت سرررعيد .) اليحياايرررةا

 .جامعررررة السررررلطان  ) رسررررالة ماجسررررتير غيررررر منوررررورع (المر لددددة اإلىدا يددددة بمحافظددددة مسددددقأ 

 سلطنة عمان . قابوس ا

 

 المرا   األ عبية
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 المسحق

 ب الدراسة االسادسحية1مبحق 

 ب الدرس الادبيقي2مبحق

 احبي  بدا ة المسحظةدبب ب رسالة 3مبحق

 ومئشراا ا الصفية ب بدا ة المسحظة4مبحق

 احبي  البر امع الادريبيدبب ب رسالة 5مبحق

 البر امع الادريبي المقارتدليل ب 6مبحق

 ب اسامار  اقوي  البر امع الادريبي المقارت7مبحق

 ب األمة بأسماء المحبمين لبدا ة المسحظة والبر امع الادريبي.8مبحق

 ب ور ة اس يل م مة باحث9مبحق



 
 

 ب إفاد  حاور لمربر الادريب10مبحق

 ب إفاد  حاور لمدرسة الراية11مبحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)مبحق

 بس  هللا الرحمن الرحي 

 الدراسة االسادسحية

 

 مادة التربية اإلسالمية  الفاضلة )مشرفة /معلمة أولى (

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...وبعد

تعتددددزم الباحثددددة بعددددون هللا القيددددام بدراسددددة السددددتكمال متطلددددب الماجسددددتير فددددي مندددداهج وطددددرت 

تدددددريس التربيددددة اإلسددددالمية بعنددددوان :  أثددددر برنددددامج تدددددريبي فددددي اكسدددداب معلمددددات التربيددددة 



 
 

ئلة الصددددفية   ولتحقيددددق أهددددداف الدراسددددة اإلسددددالمية بمحافظددددة ظفددددار مهددددارات طددددرح األسدددد

ترغدددب الباحثدددة فدددي اسدددتطالع رأيكدددم حدددول موضدددوع الدراسدددة قبدددل اتخددداذ اجدددراءات الدراسدددة، 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

 الباحثة,,,

 اقرئي الفقرة التربوية ا تية، ثم أجيب عن األسئلة:

 يعددددرف أن يكفيدددده ال للمتعلمددددين، تدريسدددده فددددي األسددددئلة مددددن االسددددتفادة المعلددددم يسددددتطيع لكددددي

 فقددط ليسددت وهددي األسددئلة، طددرح مهددارات لديدده ينمددي أن البددد بددل فحسددب وتصددنيفاتها أهدددافها

 أخددرى فرعيددة مهددارات مددن تتكددون ولكنهددا المختلفددة؛ المعرفيددة المسددتويات علددى أسددئلة توجيدده

ً  السددددؤال صددددو  مهددددارة مثددددل  السددددؤال توجيدددده ومهددددارة المختلفددددة، المعرفيددددة للمسددددتويات وفقددددا

ً  المتعلمين إجابات بشأن التصرف ومهارة  .أيضا

مجموعرررة مرررن الكلمرررات  ( :293ا2008) رررحاتةعنرررد واألسدددئلة الصدددفية بشدددكل عدددام كمدددا وردت 

التررري توجرررم  لرررى  رررخص مرررا بحيرررن ي  رررم المقصرررود ب رررا وي عمرررل فكررررل في رررا ويسرررتجيب ل رررا. كمرررا 

يعرررررد بننررررم مثيررررر يسررررتدعي رد فعررررل أو اسررررتجابة. ويتطلررررب مررررن المررررتعلم قرررردرا مررررن الت كيرررررا 

وفحررررص المررررادع التعليميررررة الترررري بررررين يديررررما ثررررم اسررررترجا  المعلومررررات المخلنررررة فرررري  اكرتررررم 

 ساعدل على اإلجابة بوكل صحي .بطريقة ت

 ويمكن وصف مهارات األسئلة الصفية كا تي:

 مهارق  ياألة األسئلة الصفيةل -1

( أنرررررم: تعرررررد الصرررررياغة الل ظيرررررة للسررررريال مرررررن األمرررررور 1932ا 2004ورد عنرررررد  برررررراهيم) 

الم مررررة الترررري يجررررب أن ي ررررع ا المعلررررم نصررررب عينيررررما فالصررررياغة الل ظيررررة غيررررر المناسرررربة 

سررريال م مرررا كانرررت جررردع فكرترررم أو أهميرررة م رررمونم بالنسررربة لمرررا يست سرررر  يمكرررن أن ت سرررد أي

 عنم.

وتورررير صرررياغة السررريال  لرررى الطريقرررة التررري نعبرررر ب رررا عرررن م رررمونم باسرررتخدام الكلمررراتا 

فالصرررياغة تررررتب  بالمصرررطلحات المسرررتخدمة فررري السررريال وبعررردد الكلمرررات. قرررد يكرررون ال ررردد 

م صررياغتم بورركل منطقرريا وبكلمررات مررن السرريال االست سررار عررن موضررو  بعينررم ولكررن عررد

 ليس ل ا معنى وبعدد غير مناسبا تجعلم ال يحقه  لج ال دد.

 ت  ي  األسئلةل -2



 
 

ال تتوقررة ك ررا ع األسرر لة علررى حسررن صررياغت ا فحسرربا و نمررا تعتمررد أي ررا علررى كي يررة 

توجي  ررا. والمقيررراس الحقيقرري ل اعليرررة السرريال هرررو مررا يثيرررر مررن اسرررتجابات ابتكاريررة. قرررد 

يال جيررردا فررري صرررياغتم ويثيرررر الت كيرررر االبتكررراري عنرررد المتعلمرررينا وبرررالرغم يكرررون السررر

مرررن  لرررج فرررإن  جابرررات م ال تحقررره المسرررتول المطلرررو . وربمرررا يعرررود  لرررج  لرررى عررردم أل رررة 

المتعلمرررين باألسررر لة التررري تقررريس الت كيرررر االبتكررراري لررردي ما أو يعرررود  لرررى الطريقرررة غيرررر 

 (.1933ا 2004راهيم االدقيقة التي يوجم ب ا المعلم السيال ) ب

 لةمهارق تلقي اإل اب -3

( أن األسرررر لة واألجوبررررة تورررركالن وحرررردع تعليميررررة مترابطررررةا 62ا 1996يرررررل الركررررابي)

تحقررره مرررن أهرررداد الررردرسا  وأن األجوبرررة تكورررة عرررن مسرررتويات المتعلمرررين ومررردل مرررا

( أن عمليرررة تلقررري المعلرررم إلجابرررات الطلبرررة تعرررد مرررن 1935ا 2004بينمرررا يرررهكر  برررراهيم )

األركررررران الم مرررررة للموقرررررة التدريسررررريا والتحررررردي الحقيقررررري للمعلرررررم يكمرررررن فررررري تلقررررري 

 مية صياغة و لقا  السيال.أهجابات ما ف ي تعادل  

لررررى الطريقررررة الترررري يتلقررررى ب ررررا وتتوقررررة ك ررررا ع المعلررررم فرررري توجيررررم المعلررررم األسرررر لة ع

اسررتجابات الطلبررةا وعلررى الطريقررة الترري يوررج  ب ررا المررتعلم علررى أن ي ررية جديرردا  لررى 

  جابتم.

ويجرررب علرررى المعلرررم أن ينتبرررم عنرررد قبولرررم إلجابرررات الطرررال  غيرررر الدقيقرررة أو الناقصرررة 

 ف رررهل تعررروق تنميرررة م رررارات الت كيرررر لررردي ما كمرررا وأن عقرررا  المعلرررم للطالرررب عنرررد تقديمرررم

 جوا  لاطئ قد ال يوج  الطالب للمواركة ب اعلية في الموقة التعليمي.

 

هددل واجهددت  معلمددات يعددانين مددن ضددعف فددي مهددارات طددرح األسددئلة الصددفية فددي مددادة  -1

 التربية اإلسالمية ل 

 إذا كانت اجابتك بنعم، اذكر األسباب في هذا الضعف من وجهة نظركل

 

موضرررحة أي المهددارات ا تيددة تددرين أنهددا ضددعيفة، وأيهددا أشددد ضددعفا لدددى المعلمددات ل  -2

 السبب في  لج ؟

 .بصياغة األس لة بطريقة واضحة ومحددع ةقوم المعلمتأوال: 

 .الطالبات بنساليب متنوعة ةالمعلم علزتثانيا: 

 .األس لة بطريقة متسلسلة ومتتابعة ةستخدم المعلمتثالثا: 

 .أنوا  األس لةبين  ةالمعلموازن ترابعا: 



 
 

 .الطالباتمواركة  ةوج  المعلمتلامسا : 

 .وبخاصة أثنا  المناقوة لطالباتغور  جابات ا ةسبر المعلمتسادسا : 

 .وبعد  جابة الطالبة زمن االنتظار بعد طرع األس لة ةستخدم المعلمتسابعا : 

 .طرع األس لة الطالباتمن  ةطلب المعلمتثامنا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل الدر  الت بيقي (2)ملحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل(3)ملحا

 رسالة دبب الاحبي  حبى بدا ة مسحظة صفية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الدكتور/ األستاذ ..................................................................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:

تقدددوم الباحثدددة بدعدددداد رسدددالة للحصدددول علدددى الماجسدددتير فدددي منددداهج وطدددرت تددددريس 

التربيددددة اإلسددددالمية بعنددددوان:  أثددددر برنددددامج تدددددريبي فددددي اكسدددداب معلمددددات التربيددددة 

اإلسدددالمية مهدددارات طدددرح األسدددئلة الصدددفية ، ولتحقيدددق ذلدددك سدددتقوم الباحثدددة بتطبيدددق 

ات األسددددئلة ومسددددتوياتها البرنددددامج التدددددريبي فددددي مهددددارات األسددددئلة الصددددفية وتصددددنيف

المختلفدددة علدددى عيندددة قصددددية مدددن معلمدددات التربيدددة اإلسدددالمية بمحافظدددة ظفدددار، ممدددن 



 
 

هدددن بحاجدددة إلدددى تطدددوير فدددي هدددذا المهدددارات بنددداء علدددى تقدددارير الزيدددارات الفصدددلية 

، وذلددددك بعددددد التأكددددد مددددن صدددددت البرنددددامج، ثددددم 2013/2014للفصددددل الدراسددددي األول 

ن ثددددم متابعددددة أثددددر التدددددريب مددددن خددددالل بطاقددددة تطبيددددق البرنددددامج علددددى العينددددة، ومدددد

 المالحظة المعدة لذلك.

تشددددتمل البطاقددددة علددددى المهددددارات الددددثالث ل سددددئلة الصددددفية) مهددددارة صددددياغة األسددددئلة 

 سئلة الصفية، مهارة تلقي اإلجابة (.الصفية، مهارة توجيه األ

ء وللتحقدددق مدددن صددددت البطاقدددة سددديتم ارسدددال نسدددخة مدددن بطاقدددة المالحظدددة إلددديكم إلبددددا

 مالحظاتكم، ووضع مقترحاتكم، ولكم على ذلك جزيل الشكر.

 أرجو منكم تعبئة البيانات التالية ألهميتها:

 البيانات الشخصية

 االسم:...............................................................................

 الوظيفة:.............................................................................

 جهة العمل:.........................................................................

 التخصص:..........................................................................

 هل العلمي:....................................................................المؤ

أرجددددو منددددك مشددددكورا بعددددد اإلطددددالع علددددى البطاقددددة ومؤشددددراتها أن تقددددوم بدعطدددداء 

 مالحظاتك ومقترحاتك.

 

 

 مامدى مناسبتها ألهداف الدراسة التي تسعى الباحثة إلى تنفيذهال -1

..........................................................................................

..........................................................................................

.............................................................................. 

 ما مدى سالمة الصياغة اللغوية لفقرات البطاقةل -2

..........................................................................................

..........................................................................................

.............................................................................. 

 ما درجة وضوح الفقرات وصدقهال -3



 
 

.....................................................................................

.....................................................................................

............................................................................ 

 ما مالحظاتك األخرىل -4

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.................................................................................. 
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 الص رق العها ية (4)ملحا

 بدا ة مسحظة م ارات درت ا سألبة الصفية



 
 

 اسم المعلمة :........................................................  المدرسة :......................................

 :..................................عنوان الدرس:................................الصف :.....................التاري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) مبحق  

رسالة 

المهارق 

 الر يسية

  ر ة اتقاا المهارق ت الم  نة للمهارقاالسل ك  

 ىالية

3 

 مت س ة

2 

 معبفية

1 

لة
سئ
أل
 ا
ألة
يا
 

 

تصيه األس لة صياغة متقنة  1

 صحيحة لوويا

   

ب  بنهداد الدرس )معرفية تر 2

 م اريةا وجدانية(.

   

تتنو  من حين المستويات  3

 المعرفية والوجدانية والم ارية 

   

    تصيه أس لة محددع وغير مب مة 4

    .تصيه أس لة متتابعة ومتسلسلة  5

تصيه أس لة في مستويات الت كير  6

 العليا.

   

تصيه أس لة تناسب المستويات  7

 العمرية للطالبات

   

 
لة
سئ
أل
 ا
ي 
 
 
 ت
رق
ها
م

 

تنو  من أساليب توزي  األس لة  1

 بين الطالبات .

   

بصورع  يقة السيال  تلقي 2

 .ومثيرع

   

( ثواني بعد  5-3تنتظر زمنا من ) 3

 . طرع السيال

   

    توج  الطالبات على المواركة. 4

    . األس لةطرع تكرار  تتجنب 5

    توازن بين أنوا  األس لة . 6

 

ق 
ار
ه
م

ي 
لق
ت

بة
 ا
إل
ا

 

( ثواني بعد 5-3ظر زمنا من )تنت 1

  جابة الطالبة

   

    . طالباتتجنب تكرار  جابات الت 2

تعلز اإلجابة الصحيحة بنساليب  3

 متنوعة .

   

    تصو  اإلجابات الخاط ة. 4

    توجي  الطالبات على اإلجابة . 5

تطرع مليدا من األس لة لتوسي   6

  جابة الطالبة .

   

تستعين باإليحا ات غير الل ظية  7

لتوجي  الطالبة على االستمرار 

 بالجوا  .

   

    المجمو 



 
 

 دبب الاحبي  حبى البر امع الادريبي

 الدكتور/األستاذ ..................................................................

 وبركاته، وبعد:السالم عليكم ورحمة هللا 

تقدددوم الباحثدددة بدعدددداد رسدددالة للحصدددول علدددى الماجسدددتير فدددي منددداهج وطدددرت تددددريس 

التربيددددة اإلسددددالمية بعنددددوان:  أثددددر برنددددامج تدددددريبي فددددي اكسدددداب معلمددددات التربيددددة 

اإلسددددالمية مهددددارات طددددرح األسددددئلة الصددددفية ، وسددددتقوم الباحثددددة بتطبيددددق البرنددددامج 

صددددنيفات األسددددئلة ومسددددتوياتها المختلفددددة التدددددريبي فددددي مهددددارات األسددددئلة الصددددفية وت

علددى عينددة قصدددية مددن معلمددات التربيددة اإلسددالمية بمحافظددة ظفددار، ممددن هددن بحاجددة 

 إلى تطوير في هذا المهارات، وذلك بعد التأكد من صدت البرنامج.

البرندددددامج التددددددريبي يشدددددتمل علدددددى المدددددادة التدريبيدددددة مدددددزودة باألنشدددددطة والتددددددريبات 

ضددديت األسددداليب والوسدددائل التدريبيدددة لكدددل جلسدددة تدريبيدددة بمدددا المرفقدددة، كمدددا سددديتم تو

يددددتالءم مددددع المحتددددوى التدددددريبي، مددددع عددددرض مختصددددر لكددددل موضددددوع فددددي شددددرائت 

بوربوينددددت، وتوزيددددع ذلددددك علددددى الخطددددة الزمنيددددة، واألهددددداف لكددددل البرنددددامج ولكددددل 

 جلسة تدريبية.

اء وللتحقددددق مددددن صدددددت البرنددددامج سدددديتم إرسددددال نسددددخة مددددن البرنددددامج إلدددديكم إلبددددد

مالحظدددداتكم ووضددددع مقترحدددداتكم وفقددددا السددددتمارة التحكدددديم، ولكددددم علددددى ذلددددك جزيددددل 

 الشكر.

 أرجو من الدكتور/ األستاذ الفاضل تعبئة البيانات التالية ألهميتها:

 البيانات الشخصية

 االسم:..............................................................................

 ........................................................................الوظيفة:.....

 جهة العمل:.........................................................................

 التخصص:..........................................................................

 ..................................................................المؤهل العلمي:...

أرجددددو منددددك مشددددكورا بعددددد اإلطددددالع علددددى البرنددددامج أن تقددددوم بدعطدددداء مالحظاتددددك 

 ومقترحاتك.

 

 اسامار  احبي  البر امع الادريبي



 
 

احبىىىىىىىىي  المىىىىىىىىاد    

 الادريبية 

 مسحظات المساوى

 مادن مقبول جيد جيد جدا مماار

عندددددوان البرندددددامج  1

 التدريبي 

      

الهددددددددددف العدددددددددام  2

 للبرنامج

      

االهدددداف الخاصدددة  3

 للبرنامج

      

االهدددداف الخاصدددة  4

بكدددددددددددل جلسدددددددددددة 

 تدريبية

      

خطدددددددددددة تنفيدددددددددددذ  5

 البرنامج

      

االخددددددراج الفنددددددي  6

 للمادة التدريبية

      

تنويددددددددع عددددددددرض  7

المحتدددددددددددددددددددددددددوى 

 التدريبي 

      

سددددددددالمة المددددددددادة  8

 العلمية

      

تددددوفير بيئددددة تعلددددم  9

مشددوقة مددن خددالل 

األنشددددددددددددددددددددددددددطة 

والتدددددددددددددددددددددريبات 

واأللعددددددددددددددددددددددددداب 

 التدريبية

      

تنددددددوع االسدددددداليب  10

 التدريبية

      

تندددددددوع الوسدددددددائل  11

 التدريبية

 

      

الجمدددددددددددع بدددددددددددين  12

الجواندددب النظريدددة 

 والعملية

      



 
 

المراجددددددددددددددددددددددددددع  13

 والتوثيق العلمي

      

مناسدددددددبة الدددددددزمن  14

لكدددددددددددل جلسدددددددددددة 

تدريبيدددددددددة ومددددددددددا 

تتضدددددددددمنه مدددددددددن 

 مواضيع

      

 

 ماهي نقاط القوة في هذا البرنامج التدريبيل -1

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................... 

 ماهي النقاط التي تحتاج إلى تطوير في البرنامج التدريبيل -2

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 مالحظات أخرى :

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 (6)مبحق

 دليل البر امع الادريبي المقارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)مبحق



 
 

 اسامار  اقيي  البر امع الادريبي ب د بل يو  ادريبي

 ا ظي  البر امع الب د ا ول ب

 مستوى التقييم البند م

 متدن مقبول جيد جيد جدا ممتاز

      محتوى المادة التدريبية 1

      مكان التدريب 2

      وقت التدريب 3

      مدة التدريب 4

مناسدددبة أهدددداف الجلسدددات  5

 التدريبية

     

مناسددددددددددددددددددددددددددبة األدوات  6

 والتجهيزات

     

 المادة التدريبيةالبند الثاني: 

وضددددوح وتنظدددديم المددددادة  7

 التدريبية

     

جددددددودة إخددددددراج المددددددادة  8

 التدريبية

     

مددددددددى تحقيدددددددق المدددددددادة  9

التدريبيدددددددددددة ألهددددددددددددافك 

 وتوقعاتك

     

محتدددوى المدددادة التدريبيدددة  10

 مناسب لحاجتي المهنية

     

 الب د ال الثب أساليب ووساألل الادريب

التنويدددددددع فدددددددي أسددددددداليب  11

 التدريب
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 (8مبحق ر   )

  األمة المحبمين حبى بدا ة المسحظة الصفية

الدرجة  الاخصص اإلس   

 ال بمية

 ج ة ال مل المسمى الوظيفي

حبىىىىىي بىىىىىن هويشىىىىىل بىىىىىن  1

 حبي الش يبي

م ىىىىىىاهع ودىىىىىىىرق 

 ادريس ال بو 

جام ىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىبدان  أساا،  دباوراه

  ابوس

م ىىىىىىىاهع البحىىىىىىىث  ماهر محمد أبوهسل 2

 والاقوي 

جام ىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىبدان  أساا، دباوراه

  ابوس

أحمىىىىىىد بىىىىىىن حمىىىىىىد بىىىىىىن  3

 حمدان الرب ا ي

م ىىىىىىاهع ودىىىىىىىرق 

اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدريس 

الدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات 

 االجاماحية

جام ىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىبدان  أساا، مشارك دباوراه

  ابوس

جام ىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىبدان  أساا، مشارك دباوراه  ياس واقوي  حبدالحميد س يد حسن 4

  ابوس

م ىىىىىىىاهع البحىىىىىىىث  حبي محمد ابراهي  5

 والاقوي 

جام ىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىبدان  أساا، مشارك دباوراه

  ابوس

أحمىىىىد  محمىىىىد حبىىىىدالبري  6

 ال ياصر 

م ىىىىىىاهع ودىىىىىىىرق 

اىىىىىدريس الاربيىىىىىة 

 اإلسسمية

جام ىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىبدان  أساا، مشارك دباوراه

  ابوس

م ىىىىىىاهع ودىىىىىىىرق  محمد أحمد محمد سبي  7

 ادريس ال بو 

جام ىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىبدان  أساا، مساحد دباوراه

  ابوس

م ىىىىىىاهع ودىىىىىىىرق  هاشل بن س د الغافري 8

اىىىىىدريس الاربيىىىىىة 

 اإلسسمية

ببيىىىة ال بىىىو  الادبيقيىىىة  أساا، مساحد دباوراه

 بالرسااق

اىىىىىىىىاري  حمىىىىىىىىان  سال  حقيل مقيبل 9

 الم اصر

داألىىىىر  ا ميىىىىة المىىىىوارد  مشرا اربوي  دباوراه

البشىىىىىىىىرية بمحافظىىىىىىىىىة 

 ظفار

حبىىدالرحمن بىىن سىىال  بىىن  10

 حبي الببوشي

م ىىىىىىاهع ودىىىىىىىرق 

اىىىىىدريس الاربيىىىىىة 

 اإلسسمية

مىىىىىىىدرب اربيىىىىىىىة  دباوراه

 إسسمية 

المديريىىىىىىىىىىىة ال امىىىىىىىىىىىة 

والا بىىىىىىىىىىىي  لباربيىىىىىىىىىىىة 

بمحافظىىىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىىىمال 

 الباد ة

داألىىىىر  ا ميىىىىة المىىىىوارد مشىىىىىىىىىىىىىىرا أول  دباوراهإدار  وأصىىىىىىىىىىىىىول محمىىىىىد بىىىىىن حىىىىىوض بىىىىىن  11



 
 

 البشرية بظفار اربية إسسمية اربية خميس آل سويب 

يوسىىىىىا بىىىىىن أحمىىىىىد بىىىىىن  12

 بخيت البرحمي

م ىىىىىىاهع ودىىىىىىىرق 

اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدريس 

 الرياايات

مشىىىىىرا اقىىىىىوي   دباوراه

 أداء مدرسي

داألىىىىر  ا ميىىىىة المىىىىوارد 

 البشرية بظفار

يوسىىىىا بىىىىن حبىىىىدهللا بىىىىن  13

 محمد الشحي

فسىىىىىىىفة الاربيىىىىىىىة 

 اإلسسمية

رألىىىىىىىيس مربىىىىىىىر  دباوراه

الاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدريب 

بمحافظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 مس د 

المديريىىىىىىىىىىىة ال امىىىىىىىىىىىة 

لباربيىىىىىىىىىىىة والا بىىىىىىىىىىىي  

 بمحافظة مس د 

سىىىىبيمان بىىىىن محمىىىىد بىىىىن  14

 خبفان الب بي

م ىىىىىىاهع ودىىىىىىىرق 

اىىىىىدريس الاربيىىىىىة 

 اإلسسمية

مشىىىىىرا اربيىىىىىة  ماجساير 

 إسسمية

المديريىىىىىىىىىىىة ال امىىىىىىىىىىىة 

لباربيىىىىىىىىىىىة والا بىىىىىىىىىىىي  

بمحافظىىىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىىىمال 

 الباد ة

محمىىد بىىن سىىال  بىىن محىىاد  15

 ال واألد

مشىىىىىرا اقىىىىىوي   ماجساير إدار  اربوية

 أداء مدرسي

داألىىىىر  ا ميىىىىة المىىىىوارد 

 البشرية بظفار

 

  األمة المحبمين حبى البر امع الادريبي

 ج ة ال مل الوظيفة المئهل الاخصص اإلس   

 جام ة السبدان  ابوس أساا، مشارك دباوراه  ياس واقوي  س يد حسن حبدالحميد 1

م ىىىىاهع ودىىىىرق  محمد أحمد محمد سبي  2

 ادريس ال بو 

 جام ة السبدان  ابوس أساا، مساحد دباوراه

م ىىىىاهع ودىىىىرق  هاشل بن س د الغافري 3

اىىىدريس الاربيىىىة 

 اإلسسمية

ببيىىىىىة ال بىىىىىو  الادبيقيىىىىىة  أساا، مساحد دباوراه

 بالرسااق

اىىىىىىاري  حمىىىىىىان  سال  بن حقيل مقيبل 4

 الم اصر

مشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا  دباوراه

 اربوي 

داألىىىىىىر  ا ميىىىىىىة المىىىىىىوارد 

 البشرية بمحافظة ظفار

حبىىدالرحمن بىىن سىىال  بىىن حبىىي  5

 الببوشي

م ىىىىاهع ودىىىىرق 

اىىىدريس الاربيىىىة 

 اإلسسمية

مىىىىىدرب اربيىىىىىة  دباوراه

 إسسمية 

المديريىىىة ال امىىىة لباربيىىىة 

والا بىىىىىىىىىىىي  بمحافظىىىىىىىىىىىة 

 الباد ةشمال 

محمىىىىىىد بىىىىىىن حىىىىىىامربن سىىىىىى يد  6

 ال مري

ديمغرافيىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ااريخية

اخصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألي  دباوراه

 ادريب

مربىىىر الاىىىدريب والاأهيىىىل 

 الاربوي بظفار

محمىىىد بىىىن حىىىوض بىىىن خمىىىيس  7

 آل سويب 

إدار  وأصىىىىىىىىول 

 اربية

مشىىىىىىىىىىىرا أول  دباوراه

 اربية إسسمية

داألىىىىىىر  ا ميىىىىىىة المىىىىىىوارد 

 البشرية بظفار



 
 

يوسىىىىا بىىىىن أحمىىىىد بىىىىن بخيىىىىت  8

 البرحمي

م ىىىىاهع ودىىىىرق 

اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدريس 

 الرياايات

مشىىىىرا اقىىىىوي   دباوراه

 أداء مدرسي

داألىىىىىىر  ا ميىىىىىىة المىىىىىىوارد 

 البشرية

يوسىىىا بىىىن حبىىىدهللا بىىىن محمىىىد  9

 الشحي

فبسىىىىفة الاربيىىىىة 

 اإلسسمية

رألىىىىىيس مربىىىىىر  دباوراه

الاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدريب 

بمحافظىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 مس د 

المديريىىىة ال امىىىة لباربيىىىة 

والا بىىىىىىىىىىىي  بمحافظىىىىىىىىىىىة 

 مس د 

 اصىىىىر  راشىىىىد بىىىىن سىىىى يد بىىىىن 10

 ال بوي

اخصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألي  ماجساير اقيي  الادريب

 ادريب

داألىىىىىىىىر  اقيىىىىىىىىي  ال األىىىىىىىىد 

 الادريبي بالورار 

سىىىبيمان بىىىن محمىىىد بىىىن خبفىىىان  11

 الب بي

م ىىىىاهع ودىىىىرق 

اىىىدريس الاربيىىىة 

 اإلسسمية

مشىىىىرا اربيىىىىة  ماجساير 

 إسسمية

المديريىىىة ال امىىىة لباربيىىىة 

والا بىىىىىىىىىىىي  بمحافظىىىىىىىىىىىة 

 شمال الباد ة

بىىىن سىىىبيمان بىىىن محمىىىد  حبىىىدهللا 12

 الغافري

اخصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألي  ماجساير  ياس واقوي 

 ادريب

المديريىىىىة ال امىىىىة لا ميىىىىة 

 الموارد البشرية

محمىىىىىد بىىىىىن سىىىىىال  بىىىىىن محىىىىىاد  13

 ال واألد

مشىىىىرا اقىىىىوي   ماجساير إدار  اربوية

 أداء مدرسي

داألىىىىىىر  ا ميىىىىىىة المىىىىىىوارد 

 البشرية بظفار

أسىىىىىىماء ب ىىىىىىىت سىىىىىىال  حقيىىىىىىىل  14

 باحمر

الاربيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 اإلسسمية

ببىىىىىىىىىىالوريوس 

 اربية

حاىىىىىىىو ف ىىىىىىىىي 

 اماحا ات

داألىىىر  الاقىىىوي  بمحافظىىىة 

 ظفار

أمىىىل ب ىىىت ف ىىىد بىىىن حبىىىدال رير  15

 ال بيان

الاربيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 اإلسسمية

ببىىىىىىىىىىالوريوس 

 اربية

إخصىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألية 

 ادريب

مربىىىر الاىىىدريب والاأهيىىىل 

 الاربوي بظفار
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