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مهارة طرح األسئلة ذات  طلبة التربية العملية الميدانية في الجامعة على تطبيق مقدرةمستوى 
 المستوى العالي 

 أ.د. جودت أحمد سعادة
 *عطايا محمود رهف

 ملخص:
طلبة التربية العملية الميدانية في جامعة اإلسراء  مقدرةمستوى  هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد

ذات المستوى العالي في المدارس الحكومية  الخاصة األردنية، على تطبيق مهارة طرح األسئلة
( من طلبة السنة الرابعة الملتحقين 111بمنطقة مأدبا التعليمية. وتألفت عينة الدراسة من )والخاصة 

عملية تخصص معلم الصف من الجنسين، الذين قدموا اختبارًا تحصيليًا مؤلفًا من ببرنامج التربية ال
ثالثين فقرة من نوع االختيار من متعدد، من مستوى التطبيق حول مهارة طرح األسئلة ذات المستوى 

ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة األربع، تّم استخدام كٍل من  العالي، بعد التأكد من صدقه وثباته.
(، وتصميم المجموعة الواحدة باختباٍر 1×1(، وأسلوب تحليل التباين الثنائي )1×1تصميم العاملي )ال

 نتائج المهمة اآلتية:الدراسة البعدي وبتطبيق اإلحصائي )ت(. وقد أظهرت 
  طلبة  مقدرة( بين المتوسط الحسابي ل1...الداللة )وجود فرٍق ذي داللة احصائية عند مستوى

ية الميدانية على تطبيق مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبول التربية العمل
 تربويًا. 

  ٍلطلبة التربية  مقدرة( بين متوسطي ال1...الداللة )ذي داللٍة احصائيٍة عند مستوى  وجود فرق
ُيعزى العملية الميدانية بجامعة اإلسراء على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي، 

 للتخصص األكاديمي بالمرحلة الثانوية )علمي، أدبي( ولصالح طلبة التخصص العلمي. 
 ( بين متوسطي ال0...عدم وجود فرٍق داٍل إحصائيًا عند المستوى )لطلبة التربية العملية  مقدرة

 الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي، ُيعزى لنوع جنس الطلبة )ذكور،
 إناث(.

 ، مهارة طرح األسئلة ذات المستوى الميدانية ، طلبة التربية العمليةمقدرةمستوى ال الكلمات المفتاحية:
                                  .العالي

                                                 
 ن.وزارة التربية والتعليم/ األرد *

 22/6/0222تاريخ قبول البحث                         0/5/0222تاريخ استالم البحث 
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The Ability Level of University Field Teaching Practice students' on 

Applying High Level Questioning Skill  

Prof. Jawdat Ahmad Saadeh 
*Rahaf Mahmod Ataya 

     

Abstract: 
This study aimed at defining the ability level of university field 

teaching practice students, on applying high level questioning skill inside 

the governmental and private sector schools at Madaba Educational 

Governorate. The sample consisted of (112) fourth year students at the 

college of education/Al-Isra University (Jordan), who took a thirty 

multiple choice items achievement test, after assuring its validity and 

reliability. In order to test the study four hypotheses, factorial design (2x2), 

Two-Way ANOVA (2x2) and (t) test were used. The most important 

findings were as follows: 

 There was a statistical difference at the level of (0.01) between means 

of the field teaching practice students' ability on applying the high level 

questioning skill and the educational accepted level. 

 There was a statistical difference at the level of (0.01) between means 

of the field teaching practice students' ability on applying the high level  

questioning skill, due to the students' specialty area at the secondary 

cycle (scientific & literary streams), in favor of scientific stream 

students. 

 There was no statistical difference at the level (0.05) between means of 

the field teaching practice students on applying the high level  

questioning skill, due to the students' sex (male and female).   

Keywords: Ability Level, Field Teaching Practice Students, High Level 

Questioning Skill.  

 
 
 
 

                                                 
* Jordan\Ministry of Education 
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 :المقدمة

ُيطالب علماء التربية وخبراؤها والباحثون في ميادين المناهج وطرائق التدريس هذه األيام، 
بضرورة ترك األساليب االعتيادية في عملية التدريس، والتي غالبًا ما يكون فيها المتعلم عبارة عن 

وطالبوا المعلمين بالتركيز  التربوية،مستقبٍل سلبٍي للمعرفة، ليس له ذلك الدور الفعال خالل العملية 
وجعلت  التعلمية،على فلسفة التعليم المعاصرة التي أصبح فيها الطالب محور العملية التعليمية 

منه شخصًا مستكشفًا وباحثًا عن المعلومة والمعرفة، وحولت في الوقت ذاته المعلم من ناقٍل 
ٌن له أساسياته وقواعده، وتظل من للمعارف والمعلومات، الى ميسٍر وموجٍه لها. فمهنة التدريس ف

بين أعقد المهن الحياتية، لما يتوجب على المعلم أن يمتلك من مهاراٍت معرفيٍة ووجدانية، تمكنه 
من التعامل مع أنماط الذكاءات المتعددة التي يوجد عليها الطلبة، ومن مراعاة الفروق الفردية 

لدقيق لمحتوى المنهج الدراسي الذي يقوم بالدرجة ضرورة الفهم السابر وا فضاًل عنالمختلفة بينهم، 
 األساس على تعليمه.

من أجل ذلك كله، فقد زاد االهتمام بين المربين باستخدام طرائق التدريس المتنوعة والفاعلة، 
التي تساعد في الواقع التعليمي على إثارة الدافعية الحقيقية والمرغوبة لدى الطلبة، والتي يمكن 

المؤثرات التي تؤدي إلى تحريك السلوك االنساني لسد حاجٍة ما،  تمثل مجموعةنها تعريفها على أ
 (.Abdelhadi,2017نفسية ) ماجتماعية أ مكانت تلك الحاجة بيولوجية أأسواء 

الطلبة على التفكير تمثل في الغالب أحد األهداف الرئيسة للعملية  مقدرةوبما أن تنمية 
الهتمام كثيرًا بطرائق التدريس التي تستدعي استخدام المعرفة العلمية التعليمية التعلمية، فقد زاد ا

المتنوعة وتوظيفها في مواقف تعلميٍة جديدٍة، مع تشجيع أسلوب البحث العلمي لدى الطلبة. لذا، 
ُتعد عملية إثارة التفكير كسلسلٍة من األنشطة العقلية، التي يقوم بها الدماغ في العادة عندما 

ما، من بين األهداف المرغوب تحقيقها في أٍي من طرائق التدريس التي يتم تطبيقها  يتعرض لمثيرٍ 
 (. Salameh et. al., 2009داخل الحجرة الدراسية أو خارجها)

ويتم تطبيق عملية طرح األسئلة من جانب المعلمين بصورٍة عامة، كمثيراٍت تهدف بالدرجة 
ع لديهم ولدى طالبهم، مع إكسابهم مهارات األساس إلى تنمية حب البحث العلمي واالستطال

التفكير المختلفة، مما يساعد في زيادة المعرفة لديهم، وتحسين جودة التعليم كثيرًا، والحد في الوقت 
كما أن هناك اهتمامًا عالميًا بتوجيه Claus,2001). ذاته من أنماط السلوك غير المرغوب فيها )

األساس، والذي بدأ خالل القرن العشرين، وزاد كثيرًا بعد ذلك، التعليم نحو تنمية التفكير بالدرجة 
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( Alsuror, 2005) السرور في ظل التطور الهائل في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية . وقد أشارت
إلى أن عملية طرح األسئلة بمستوياتها وأنماطها المختلفة، تساعد على إثارة التفكير وتطوير 

علمين والطلبة، وتحفيزهم على استنتاج المعلومات بطريقٍة غير مألوفة، مما القدرات العقلية لدى الم
سيكون له األثر االيجابي كي يتم فهم الموضوعات المختلفة من جهة، وتوظيف المعارف 
والمعلومات في حياتهم اليومية من جهٍة ثانية، أي جعل المعلومات بالنسبة إليهم وظيفية ال مكتوبة 

 أو محفوظة فقط. 
ال يقتصر طرح المعلم لألسئلة الصفية من أجل تحقيق أهداٍف تقويميٍة فقط، وإنما تظهر و 

أيضًا في مرحلة التهيئة للدرس الجديد، وذلك لزيادة دافعية الطلبة، أو لإللمام بالمعلومات السابقة 
كيرهم نحو أو عند استخدامها في أثناء إجراءات الدرس إلثارة تف الجديدة،لديهم وربطها بالمعلومات 

أو في مرحلة التقويم الختامي للتأكد من مدى تحقيق األهداف التربوية  المطروحة،المادة التعليمية 
للموقف التعليمي، مما يجعل من األسئلة الصفية المتحدي الدائم واألكبر لتفكير كٍل من المعلم 

 (.Salameh et. al., 2009والطالب في وقٍت واحد )
هأو  Questioning Methodدراسة الحالية بأأن أسألوب طأرح األسأئلة ويرى القائمان على ال

عبارة عن ذلك النمط التعليمي الذي يستخدمه المعلم كي يثير تفكير الطلبة داخل الحجأرة الدراسأية، 
وذلأأك عأأن طريأأق تقأأديم مجموعأأة مأأن األسأأئلة ذات العالقأأة بالمأأادة الدراسأأية أو باألنشأأطة والخبأأرات 

ا هأؤالء الطلبأة فأي حيأاتهم اليوميأة داخأل المدرسأة أو خارجهأا، وتحأت إشأأراف التعلميأة التأي يمأر بهأ
 المعلم نفسه أو المدرسة ذاتها.

( قأأأد أوضأأأح بأأأأن أسأأألوب طأأأرح األسأأأئلة غالبأأأًا مأأأا يكأأأون Marzano,2008وكأأأان مأأأارزانو )
صأأأعبًا فأأأي تدريسأأأه للطلبأأأة الصأأأغار، الأأأذين أكأأأدوا حأأأاجتهم إلأأأى التأأأدريس المباشأأأر والنمأأأوذجي، فأأأي 

( إلأى خطأوٍة أبعأد مأن ذلأك، مشأيرًا إلأى الحاجأة Hunkins, 2009لوقأت الأذي ذهأب فيأه هنكنأز )ا
لوجأأود جأأٍو ايجأأابي تعأأاوني يسأأمح للطلبأأة بالتعامأأل النشأأط مأأع المعلومأأات، مقترحأأًا بأأأن عمليأأة طأأرح 

مسأأؤولية  الطالأأب بتحمأألهم رية إذا كانأأت هنأأاك رفبأأة فأأي أن يسأأاألسأأئلة تمثأأل أيضأأًا مهأأارة ضأأرو 
 م بنفسه.التعل

مأأأن البأأأاحثين قأأأد ركأأأزوا علأأأى الأأأدور المهأأأم ألسأأأاليب وتقنيأأأات أسأأألوب طأأأرح  اً عديأأأدومأأأع أن 
 & Downing & Gifford, 2004, Jongmans) الدراسأيةاألسأئلة وتطبيقاتهأا فأي الحجأرة 

Beijaard, , 2003, Wilson, 2001) فإن معظمهم يهتم باستراتيجية طرح األسئلة التي يمكأن ،
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خدامها مأأأن أجأأأل إثأأأارة التفكيأأأر لأأأدى طالبهأأأم. أمأأأا عأأأن مسأأأاعدة الطلبأأأة علأأأى طأأأرح للمعلمأأأين اسأأأت
األسأأئلة، فإنأأه يتطلأأب قبأأواًل وتعزيأأزًا مأأن المعلأأم نفسأأه. كمأأا أن هأأذه المهأأارة ضأأرورية أيضأأًا لمسأأاعدة 
بعضهم على أن يتعلموا كيف يطرحون أسئلتهم بأسلوٍب ايجابٍي ومهذب، وأن يستخلصوا أسأئلًة مأن 

خأأرين وإجابأأاتهم وأستفسأأاراتهم أيضأأًا. كمأأا أن علأأى المعلمأأين أن يراعأأوا االختالفأأات الثقافيأأة أقأأوال اآل
بالطريقأأأة التأأأي يطأأأرح فيهأأأا الطلبأأأة أسأأأئلتهم. وأخيأأأرًا، فإنأأأه بمأأأا أن المعلمأأأين يسأأأتخدمون التقنييأأأات 

األسألوب، المختلفة لطرح األسئلة في أساليبهم التدريسية، فإنه من الضروري أن يخططوا جيأدًا لهأذا 
 بحيث يكون مالئمًا للتطبيق بشكٍل واضح.

وتتطلأأب مهأأارة طأأرح األسأأئلة مأأن المعلمأأين فأأي المأأدارس أو مأأن الطلبأأة المعلمأأين خأأالل فتأأرة 
التأأدريب العملأأي الميأأداني عنأأد تعأأاملهم مأأع طلبأأة المأأدارس، االلتأأزام بمجموعأأٍة مأأن الخصأأائص التأأي 

لي عنأأأد طأأأرحهم لهأأأأا ضأأأمن العمليأأأة التعليميأأأأة ينبغأأأي أن تتصأأأف بهأأأأا األسأأأئلة ذات المسأأأتوى العأأأأا
التعلميأأة، والتأأي تتمثأأل فأأي وضأأوح الصأأياغة اللغويأأة لألسأأئلة، ووضأأوح الهأأدف مأأن وراء كأأل سأأؤال، 
واإليجأأاز خأأالل عمليأأة إلقأأاء السأأؤال، ومراعأأاة قأأدرات الطلبأأة والفأأروق الفرديأأة بيأأنهم، واالبتعأأاد عأأن 

لسأأؤال المطأأروح لإلجابأأة المتوقعأأة، والتركيأأز علأأى أسأأئلة الكتأأاب المدرسأأي مأأا أمكأأن، وعأأدم إيحأأاء ا
فضأاًل إثارة التفكير لدى الطلبة من جهة، وعلى ضرورة تأوظيفهم للمعرفأة مأا أمكأن مأن جهأٍة ثانيأة، 

التعزيأأز الأأدائم مأأن جانأأب المعلأأم للطلبأأة خأأالل مشأأاركاتهم الفاعلأأة والنشأأطة فأأي تطبيأأق مهأأارة  عأأن
 . (Saadeh, 2015)طرح األسئلة أو عند اإلجابة عنها

كما ينبغي أن ُيلأم  المعلأم المتعأاون فأي المدرسأة، وكأذلك الطالأب المعلأم خأالل برنأامج التربيأة 
العملية الميدانية، بأنماط األسأئلة الصأفية المختلفأة، حتأى يسأتطيع اسأتخدامها فأي الوقأت المناسأب. 

مأأن المتعلمأأين إجابأأًة ومأأن بأأين أهمهأأا علأأى اإلطأأالق، األسأأئلة ذات اإلجابأأة المحأأددة، التأأي تتطلأأب 
واحأأدًة متفأأق عليهأأا وال جأأدال حولهأأا، ثأأم األسأأئلة ذات اإلجابأأة المفتوحأأة، والتأأي ُيفأأتح فيهأأا المجأأال 
لطأأأأرح رأٍي مأأأأا أو وجهأأأأة نظأأأأر معينأأأأٍة أو التعليأأأأق علأأأأى أشأأأأياٍء أو أقأأأأواٍل أو أحأأأأداٍث أو قضأأأأايا أو 

ابأأة عأأن األسأأئلة المحأأددة، والتأأي مشأأكالٍت أو أشأأخاٍو، وذلأأك بطريقأأٍة أكثأأر عمقأأًا واتسأأاعًا مأأن اإلج
 ,Merie and Abushaikha)الواحأأدغالبأأًا مأأا تكأأون فيهأأا أكثأأر مأأن إجابأأٍة صأأحيحٍة للسأأؤال 

. وفأأي الوقأأت ذاتأأه توجأأد أنمأأاط أخأأرى مأأن األسأأئلة حسأأب مسأأتوى التفكيأأر الأأذي تثيأأره، بنأأاًء (1996
لتطبيأأأأق والتحليأأأأل حيأأأأث مسأأأأتويات الحفأأأأ  والفهأأأأم وامأأأأن علأأأأى تصأأأأنيف بلأأأأوم لألهأأأأداف المعرفيأأأأة، 

والتركيب والتقويم، جنبًا إلى جنب مع نمط األسئلة حسب نوعية العمق أو السأبر الأذي تهأدف إليأه، 
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 (.    Saadeh,2018)للطلبة والتي ينبغي على المعلم والمتدرب اإللمام بها جيدًا خالل تدريسهما 
رات المهمأأأة التأأأي تمثأأأل إحأأأدى المهأأأا ذات المسأأأتوى العأأأاليولمأأأا كانأأأت عمليأأأة طأأأرح األسأأأئلة 

فقأأأد جأأأاءت الدراسأأأة الحاليأأأة  ،التربيأأأةينبغأأأي أن يتأأأدرب عليهأأأا الطلبأأأة المعلمأأأون الملتحقأأأون بكليأأأات 
هأؤالء الطلبأة الملتحقأين ببرنأامج معلأم الصأف فأي جامعأة اإلسأراء األردنيأة  مقأدرةللتأكد من مسأتوى 

لبأأة المأأدارس تحأأت إشأأراف الخاصأأة، علأأى تطبأأيقهم لهأأذه المهأأارة المهنيأأة المهمأأة خأأالل تدريسأأهم لط
 ق التدريس.ائأساتذة الجامعة المتخصصين في المناهج وطر 

 أسئلة الدراسة: 
 تسعى الدراسة الحالية الى اإلجابة عن األسئلة األربعة اآلتية:

ما مستوى الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء  .1
  العالي؟تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى الخاصة، في قدرتهم على 

الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج  مقدرةهل للتخصص األكاديمي في الثانوية العامة أثر في  .1
  العالي؟التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى 

رنامج التربية العملية الميدانية في جامعة الطلبة المعلمين الملتحقين بب مقدرةهل للجنس أثر في  .3
  العالي؟اإلسراء الخاصة، على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى 

الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج التربية العملية الميدانية، على  مقدرةهل يوجد تفاعل بين  .4
 والجنس؟اديمي تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي، ُيعزى للتخصص األك

 فرضيات الدراسة:
 عملت الدراسة الحالية على اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة:

( بين المتوسط 0...ال يوجد فرٌق داٌل إحصائيًا عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى:
رة طرح األسئلة ذات المستوى الحسابي لطلبة التربية العملية الميدانية، في قدرتهم على تطبيق مها

 العالي، وبين المستوى المقبول تربويًا.
طلبة  مقدرة( بين 0...ال يوجد فرٌق داٌل إحصائيًا عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية:

التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي، ُتعزى لتخصصهم 
 أدبي(.   )علمي،ة الثانوية األكاديمي في المرحل

طلبة  مقدرة( بين 0...ال يوجد فرٌق داٌل إحصائيًا عند مستوى الداللة ) الثالثة:الفرضية 
على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي، ُتعزى لجنسهم  التربية العملية الميدانية
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 )ذكور، إناث(. 
طلبة  مقدرة( بين 0...ًا عند مستوى الداللة )ال يوجد تفاعٌل داٌل إحصائي الرابعة:الفرضية 

 ات المستوى العالي، ُتعزى لجنسهمالتربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذ
 وتخصصهم األكاديمي. 

 أهمية الدراسة:
 تتلخص أهمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:

ين والباحثين في هذا ، تفيد المدربلميدانيةا إضافة معرفٍة جديدٍة في مجال التربية العملية .1
 إلى المستوى المطلوب تربويًا.  الميدانيةهم في رفع مستوى طلبة التربية العملية المجال، وتس

ذات المستوى  القاء الضوء على أهمية تطبيق الطلبة المعلمين لمهارة طرح األسئلة الصفية .1
  .العالي

في  ذات المستوى العاليعلى مهارة طرح األسئلة  مزيد من الدراساتإفساح المجال إلجراء  .3
 مختلف التخصصات المعرفية. 

 ذات المستوى العاليتحفيز المعلمين والمتدربين من أجل استخدام مهارة طرح األسئلة الصفية  .4
كطريقٍة فاعلٍة لتدريس المادة التعليمية، وعدم اإلقتصار على طرح األسئلة ألغراٍض تقويميٍة 

 بحتة.  
المعلمين على تطبيق مهارٍة مهمٍة وفعالٍة في التغلب أحيانًا على صعوبات التعلم عند  تشجيع .0

 بعض الطلبة أو مراعاة الفروق الفردية بينهم.
تجاه معرفتهم بمحتوى المادة التعليمية الطلبة المتدربين تجاه أنفسهم و الرفع من مستوى ثقة  .6

 المطلوب تدريسها.
ت ُحسن اإلصغاء، وإدارة الحوار البناء، وتوزيع األدوار، وتعزيز اكتساب الطلبة المعلمين لمهارا .7

 الحصة الدراسية.  فاعليةالنشاط الطالبي، مما يزيد من 
 حدود الدراسة:

 يمكن بيان حدود الدراسة الحالية كاآلتي:
انحصر مجتمع الدراسة الحالية في إحدى الجامعات الخاصة بالعاصمة  فقدالحد المكاني:  .1

 ان.األردنية عمّ 
 .1.12 -1.12الفصل الدراسي األول من العام الجامعي الحد الزماني: ويتمثل في  .1
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ويتألف من طلبة كلية العلوم التربوية، تخصص معلم صف، ومن مستوى السنة الحد البشري:  .3
 الخاصة األردنية. الرابعة في جامعة اإلسراء

 محددات الدراسة وافتراضاتها:
 اتها في اآلتي:تتمثل محددات الدراسة وافتراض

إقتصأأأار الدراسأأأة الحاليأأأة علأأأى طلبأأأة التربيأأأة العمليأأأة الميدانيأأأة، تخصأأأص معلأأأم صأأأف بجامعأأأة  .1
اإلسأراء الخاصأأة، وهأأم المعنيأون بتطبيأأق مواقأأف صأفية فعليأأة فأأي المأدارس الحكوميأأة والخاصأأة 

 المتعاونة.
ه وتطأأويره لهأأذه أداة الدراسأأة، وهأأي عبأأارة عأأن اختبأأاٍر تحصأأيلٍي مأأن مسأأتوى التطبيأأق، تأأّم اعأأداد .1

 الدراسة. لذا، فان نتائجها تعتمد على مدى درجة صدق هذه األداة وثباتها.
إن مهارة طرح األسئلة قد تّم تدريسها في مختلف المقررات الدراسية المعنية بها بصأورة تطبيقيأة  .3

 وظيفية.
بجامعأة اإلسأأراء إن عينأة الدراسأة التأي تأأّم اختيارهأا هأي عينأأة ممثلأة لطلبأة كليأة العلأأوم التربويأة  .4

 الخاصة / تخصص معلم صف.
 التعريفات االجرائية:

تعريأأأٍف  تحتأأأاج إلأأأىوردت فأأأي الدراسأأأة الحاليأأأة بعأأأض المفأأأاايم والمصأأأطلحات المهمأأأة التأأأي 
 دقيق كاآلتي:

طالأأب التربيأأة العمليأأة مأأن  مقأأدرةوتعنأأي  تطبيققق مهققارة طققرح األسققئلة ذات المسققتوى العققالي:
خرج، على تطبيق ما درسه من معلوماٍت حول مهارة طرح األسئلة ذات مستوى السنة الرابعة قيد الت

المسأأأتوى العأأأالي فأأأي مقأأأرراٍت دراسأأأيٍة جامعيأأأٍة متعأأأددة، عأأأن طريأأأق أسأأأئلٍة اختياريأأأٍة مأأأن مسأأأتويات 
 تصنيف بلوم الستة للمجال المعرفي، وأسئلة محددة اإلجابة وأخرى مفتوحة اإلجابة.

( التأأأي اختارتهأأأا لجنأأأة مأأن المحكمأأأين مأأأن بأأأين .7ة )هأأأي الدرجأأ المسقققتوى المقبقققوي تربويقققا :
، وذلأأك فأأي ضأأوء شأأروط الأأتعلم المتأأوفرة فأأي 20،.70،2،.60،7خمسأأة بأأدائل أعطيأأت لهأأم وهأأي: 

 جامعة اإلسراء الخاصة.
هأأم طلبأأة التربيأأة العمليأأة الميدانيأأة تخصأأص معلأأم صأأف،  طلبققة التربيققة العمليققة الميدانيققة:
س المتعاونأأأأة خأأأأالل الفصأأأأل الدراسأأأأي األول للعأأأأام الجأأأأامعي والأأأأذين يطبقأأأأون التأأأأدريس فأأأأي المأأأأدار 

 م.1.12/1.12
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هأو التحأاق الطالأب بالصأفين األول والثأاني الثأانويين مأا قبأل المرحلأأة  التخصقص األاقاديمي:
 الجامعية، حيث نهاية المرحلة الثانوية األردنية في أحد فرعي التعليم األكاديمي )أدبي أو علمي(.

 الدراسات السابقة
د قام الباحثان بمراجعة عدد من الدراسات العربية واألجنبية السابقة ذات العالقة بموضوع لق

الدراسة الحالية، وذلك من أجل االطالع على أهدافها وأدواتها وإجراءاتها ونتائجها وتوصياتها 
 كيث ومراجعها، وذلك لالستفادة العلمية من كل هذا.  وكان من بين أهم هذه الدراسات ما قام به 

 (Keith,2000) برنامج التربية العملية إلحدى  إسهاممن دراسٍة حاولت الكشف عن مدى
الجامعات البريطانية، في استيعاب الطلبة المعلمين للعملية التعليمية، وما ُيطرح فيها من أسئلٍة 

ائج كثيرٍة خالل تطبيق ذلك البرنامج في المدارس العامة أو الخاصة المختلفة. وقد أظهرت نت
االختبار المطبق، إكساب ذلك البرنامج الطلبة المعلمين استيعابًا أعمق لتلك العملية التعليمية، 
وذلك من خالل قيامهم بتوظيف المعارف النظرية التي درسوها في أموٍر تطبيقيٍة داخل الحجرة 

الحجرة  الدراسية، وال سيما من حيث مهارة طرح األسئلة وتطبيقاتها على طلبة المدارس داخل
 الدراسية.

، إلى تحديد الكفايات المختلفة للطالب المعلم ومن  (Yeung, 2001)وهدفت دراسة يونج 
بينها كفاية طرح األسئلة في تخصص التربية الرياضية، وذلك من خالل برنامج التربية العملية 

وكان من بين ( من الطلبة المعلمين في جامعة هونج كونج الصينية. .11الذي تّم تطبيقه على )
( من الطلبة المعلمين كانوا %10أهم نتائج االستبانة التي تّم توزيعها على عينة الدراسة أن )

بحاجٍة ماسٍة إلى إعادة تقييم فعلي في هذا الصدد، وأن بعضهم بحاجة إلى فترة إضافية للتربية 
 العملية، وذلك للتمكن من مهارات طرح األسئلة.  

المعلم في مهارة شرح الدرس  فاعليةبدراسٍة هدفت التعرف إلى  (Swift,2002) وقام سويفت
وطرح األسئلة، وذلك من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، وعالقة ذلك بكفاءة المعلم ذاته في ممارسة 

ومعلمة في عدٍد من مدارس والية  ( معلمٍ ..4لفت عينة الدراسة من )عملية التدريس. وتأ
المعلم لشرح الدرس  فاعليةلدراسة وجود عالقة إيجابية جوهرية بين أوكالهوما األمريكية، وأظهرت ا

 فاعليةوأسلوب طرحه لألسئلة من جهة، وكفاءته في التدريس من جهٍة أخرى، مع وجود فروٍق في 
المعلم عند شرح الدرس وطرح األسئلة، ُتعزى بالدرجة األساس إلى متغير الجنس لمصلحة اإلناث، 

   ي.ُتعزى لمتغيرات الخبرة والتخصص والمؤهل العلم فاعليةهذه البينما ال توجد فروق في 
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دراسأأأأأة فأأأأأي المنأأأأأاطق  (Sitko & Slemon, 2002)وسأأأأأليمون  سأأأأأيتكو وطبأأأأق
 فاعليأأأأأأةالتعليميأأأأأأة الواقعأأأأأأة فأأأأأأي شأأأأأأمال واليأأأأأأة كاليفورنيأأأأأأا األمريكيأأأأأأة، وذلأأأأأأك بهأأأأأأدف التعأأأأأأرف إلأأأأأأى 

ة للطلبأأأأأة. وقأأأأأد أشأأأأأار تحليأأأأأل المعلأأأأأم فأأأأأي عمليأأأأأة طأأأأأرح األسأأأأأئلة وأثأأأأأر ذلأأأأأك فأأأأأي التغذيأأأأأة الراجعأأأأأ
التأأأأأأدريس  فاعليأأأأأأة( مأأأأأأن نمأأأأأأاذج التقأأأأأأويم، إلأأأأأأى وجأأأأأأود عالقأأأأأأة إيجابيأأأأأأة قويأأأأأأة بأأأأأأين تقأأأأأأويم ...0)

وتقأأأأويم المهأأأأارات التأأأأي تأأأأنعكس عنأأأأد تنظأأأأيم المأأأأادة الدراسأأأأية مأأأأن ناحيأأأأة، والعالقأأأأة مأأأأع الطالأأأأب، 
 من ناحيٍة ثانية. ووضع العالمات أو الدرجات بشكٍل عادلٍ 

دراسأأأأأأٍة بقصأأأأأأد التعأأأأأأرف إلأأأأأأى وجهأأأأأأات نظأأأأأأر  بتنفيأأأأأأذ (Hoxmeier,2003)وقأأأأأأام هوكسأأأأأأمير
المعلأأأأأأم  فاعليأأأأأأةالطلبأأأأأأة المعلمأأأأأأين مأأأأأأن اسأأأأأأتخدام مهأأأأأأارات طأأأأأأرح األسأأأأأأئلة، ومأأأأأأدى عالقأأأأأأة ذلأأأأأأك ب

( مأأأأأأأأن الطلبأأأأأأأأة المعلمأأأأأأأأين فأأأأأأأأي منأأأأأأأأاطق الغأأأأأأأأرب األوسأأأأأأأأط 72وكفاءتأأأأأأأأه. وتألفأأأأأأأأت العينأأأأأأأأة مأأأأأأأأن )
سأأأأأأأبقًا حأأأأأأأول مهأأأأأأأارات طأأأأأأأرح ، الأأأأأأأذين أجأأأأأأأابوا علأأأأأأأى مجموعأأأأأأأٍة مأأأأأأأن األسأأأأأأأئلة الُمعأأأأأأأدة ماألمريكأأأأأأأي
تخدام أسأأأأأأأأاليب تأأأأأأأأدريٍس مناسأأأأأأأأبة . وأظهأأأأأأأأرت نتأأأأأأأأائج االسأأأأأأأأتبانة المسأأأأأأأأتخدمة بأأأأأأأأأن اسأأأأأأأأاألسأأأأأأأأئلة

جيأأأأأدة فأأأأأي طأأأأأرح األسأأأأأئلة، تعمأأأأأل علأأأأأى زيأأأأأادة فاعليأأأأأة الطالأأأأأب المعلأأأأأم ونمائأأأأأه، كمأأأأأا أن  قائأأأأأوطر 
علأأأأأى الطالأأأأأب المعلأأأأأم أن يركأأأأأز علأأأأأى نوعيأأأأأة األسأأأأأئلة ولأأأأأيس علأأأأأى كميتهأأأأأا، وأن معظأأأأأم الطلبأأأأأة 

 مع استجابات طلبة المدارس على هذه األسئلة. فاعليةلمين ال يتعاملون بالمع
دراسأأأأأأة بهأأأأأأدف التعأأأأأأرف إلأأأأأأى نتأأأأأأائج االختبأأأأأأارات الشأأأأأأفوية  (Wilen,2003)وايلأأأأأأن  وطبأأأأأأق

التأأأأدريس. وأجريأأأأت الدراسأأأأة علأأأأى عمليأأأأة أثنأأأأاء فأأأأي وعالقتهأأأأا بأسأأأألوب المعلأأأأم فأأأأي طأأأأرح األسأأأأئلة 
ي عأأأأأدٍد مأأأأن مأأأأدارس واليأأأأأة نيويأأأأورك األمريكيأأأأة. وقأأأأأد ( طالبأأأأأًا وطالبأأأأة فأأأأ170عينأأأأٍة مؤلفأأأأٍة مأأأأن )

المعلأأأأأأم فأأأأأأي مهأأأأأأارة طأأأأأأرح  فاعليأأأأأأةتوصأأأأأألت الدراسأأأأأأة إلأأأأأأى وجأأأأأأود عالقأأأأأأٍة ايجابيأأأأأأٍة جوهريأأأأأأٍة بأأأأأأين 
الطلبأأأأة علأأأأى التحصأأأأيل الدراسأأأأي مأأأأن جهأأأأٍة ثانيأأأأة،  مقأأأأدرةاألسأأأأئلة وكيفيأأأأة اسأأأأتقبالها مأأأأن جهأأأأة، و 

مارسأأأأأأأة مهأأأأأأأارة طأأأأأأأرح األسأأأأأأأئلة المعلأأأأأأأم علأأأأأأأى م فاعليأأأأأأةوأنأأأأأأه توجأأأأأأأد فأأأأأأأروق دالأأأأأأأة إحصأأأأأأأائيًا فأأأأأأأي 
لمصأأأأألحة كأأأأأٍل مأأأأأن المعلمأأأأأات والتخصصأأأأأات العلميأأأأأة و ومتغيأأأأأرات الجأأأأأنس والتخصأأأأأص والخبأأأأأرة، 
 والمعلمين ذوي الخبرة الطويلة على الترتيب.

التعرف إلى أهمية توفر المهارة العالية في عملية ب (Gilles, 2004) جيليس اهتمت دراسةو 
لبة المعلمين في كلية التربية بجامعة سانت لورانس طرح األسئلة وشرح الدرس من جانب الط

( من هؤالء الطلبة من كال الجنسين. وقد أظهرت نتائج 1.3األمريكية. وتألفت عينة الدراسة من )
االختبار المطبق بأن الخصائص النفسية واالجتماعية للطالب المعلم لها أثر كبير في تحديد 
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تأثر تأداء الطالب في طرح األسئلة ال  قدرته على تحليلالمهارة المستخدمة في شرح الدرس، وأن 
  .بمتغيرات الجنس والتخصص والدورات التأهلية
( يتلخص في تقصي مدى اتقان Suwaileh, 2006وكان الغرض من دراسة صويلح )

معلمي اللغة العربية لمهارات األسئلة الصفية في الحلقة األخيرة من التعليم األساسي في اليمن، إذ 
ّم بناء بطاقة مالحظٍة على أساس مهارات األسئلة الصفية بتدرجات المقياس اآلتي: متقن بدرجة ت

كبيرة، ومتوسطة، وضعيفة، وغير موجودة. وتوصلت الدراسة الى انخفاض مستوى أداء إتقان 
مهارات طرح األسئلة الصفية لدى معلمي اللغة العربية، ووجود فروٍق ذات داللة احصائية بين 

ى إتقان المعلمين بين أفراد العينة، ُيعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق ذات مستو 
 داللة احصائية ُتعزى لمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة.

المعلم في ممارسة مهارة طرح  فاعلية( إلى معرفة Barakat, 2010وسعت دراسة بركات )
وأثر بعض المتغيرات فيها  عليها،تعامل مع إجابات الطلبة األسئلة الصفية واستقبالها، وكيفية ال

وسنوات  الخدمة،أثناء في وعدد الدورات التأهيلية  والتخصص، المدرسة،ونوع  الجنس،مثل: 
( معلمًا ومعلمة في المدارس .12والمؤهل العلمي للمعلم. وقد بلغت عينة الدراسة ) الخدمة،

بتطبيق استبانٍة على العينة. وتوصلت الدراسة الى النتائج الحكومية، في حين تمثلت أداة الدراسة 
مرتفعة في ممارسة طرح األسئلة والتعامل مع إجابات  فاعليةاآلتية: أظهر المعلمون إجماال 

المعلمين  فاعليةووجود فروق دالة إحصائيًا ب الطلبة،متوسطًة في استقبالها من  فاعليةو  الطلبة،
 التأهيلية،وعدد الدورات  التخصص،واستقبالها ُتعزى لمتغيرات  في ممارسة مهارة طرح األسئلة
 وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي.

( إلى معرفة Abuawad & Abusnaina, 2014وسعت دراسة أبوعواد وأبوسنينة )
تم تصميم استبانٍة مؤلفٍة  فقدخصائص األسئلة الصفية التي يطرحها معلمو التربية االجتماعية، 

األسئلة الصفية، وأغراضها،  )صياغةموزعة على ثالثة مجاالت رئيسة هي:  ( فقرة.0من )
( معلمًا ومعلمة لمادة التربية االجتماعية 101ومهارات طرحها(. وتكونت عينة الدراسة من )

والوطنية في وكالة الغوث باألردن. وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى تقدير المعلمين 
ة، وعدم وجود فروٍق ذات داللة إحصائية بين المعلمين في درجة لخصائص األسئلة الصفي

امتالكهم لمهارات األسئلة ُتعزى لكٍل من جنس المعلم، ومؤهلِه العلمي، وعدد سنوات خبرتِه 
التعليمية، ووجود فروٍق ذات داللة إحصائية بين المعلمين في مجال صياغة األسئلة الصفية، 
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 معلمي التاريخ والجغرافيا. ُتعزى إلى تخصص المعلم ولصالح 
( التعرف إلى درجة توافر مهارات األسئلة Almatroodi, 2015) وهدفت دراسة المطرودي

( 16إذ بلغت عينة الدراسة ) االبتدائية،الصفية لدى الطلبة المعلمين للتربية اإلسالمية في المرحلة 
( فقرة موزعة على خمسة 33طالبًا، في حين تمثلت أداة الدراسة ببطاقة مالحظة مؤلفة من )

محاور. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروٍق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة توفر 
 .الدراسةمهارات األسئلة الصفية لدى الطلبة المعلمين في كل محور من محاور 

دراسًة بهدف فحص طبيعة عملية طرح  (Kaya & Ceviz, 2017)وأجرى كايا وسيفيز 
( من الطلبة 32) من جانبة في صفوف المدرسة االبتدائية، وذلك كما تّم القيام بها األسئل

المعلمين المسجلين في مادة التربية العملية بقسم التربية االبتدائية بإحدى جامعات غرب تركيا. وقد 
الموضوعات ذات الصلة بمادة مدرسية  أحدعمل كل طالب معلم من أفراد العينة على تدريس 

، اختارها بنفسه من الرياضيات أو العلوم أو اللغات أو الدراسات االجتماعية، وتدريسها لفترة مقررة
( دقيقة، بعد أن تّم تسجيل جميع هذه الحصص عن طريق الفيديو .4-30زمنية تراوحت بين )

عمليات طرح األسئلة كما حصلت من جانب الطلبة المعلمين ومن جانب تالميذ  وتم تحليلكاميرا. 
صف الرابع االبتدائي في مدارس العينة. وقد أظهرت النتائج قيام الطلبة المعلمين بطرح أسئلة ال

من النوع المتدني الذي ال يثير التفكير كثيرًا لدى تالميذ المدارس، وذلك في ضوء األنشطة 
هم  ن من تخصص العلومو ومع ذلك، فقد كان الطالب المعلم والوسائل التعلمية القليلة المستخدمة.

كل  من رغموعلى المن استخدموا األسئلة المثيرة للتفكير أكثر من طالب التخصصات االنسانية. و 
هذا، فإنهم جميعًا يرغبون بتنميتهم مهنيًا في هذا الصدد كي يصبحوا مهرة في استخدام أسئلة 

 التفكير العليا.
ئلة من جانب هدفت إلى تحليل عمليات طرح األس دراسةً   (Aziza, 2018)وطبقت عزيزة

، وذلك من أجل البريطانية االبتدائية الدنيا المعلم، مع ربطها بإجابات تالميذ المدارس في المرحلة
الوصول إلى اإلبداع في مادة الرياضيات. واعتمدت الدراسة أسلوب المالحظة لمعلٍم واحد يقوم 

ابات ألسئلة المعلمين استج كانت لهم( من تالميذ الصف الثالث اإلبتدائي، والذين 17بتدريس )
المطروحة في دروس الرياضيات. وقد تّم جمع البيانات خالل عملية التجربة، عن طريق أخذ 

اختيار عينٍة من أعمال ستة من  فضاًل عنتسجيالٍت صوتيٍة، وتدوين مالحظاٍت مكتوبة، 
العينة في حصة التالميذ، وسلسلة مقابالت، وتقديم اختبارات، وذلك للتأكد من حصول اإلبداع لدى 



 .0202، الثالث األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

017 

الرياضيات. وقد استخدم المعلم بعض تقنيات طرح األسئلة مثل تقنية العرض التقديمي 
األسئلة  مسواء بالنسبة لألسئلة المغلقة أ اإللكتروني، وتقنية انتظار الوقت قبل طرح السؤال،

ة مفتوحة النهاية، مفتوحة النهاية. وقد أظهرت النتائج بأن التالميذ قد أعطوا إجاباٍت طويلٍة لألسئل
وأن هذا النوع من األسئلة هو الذي عمل على إثارة التالميذ من أجل الوصول إلى مستوى اإلبداع 

 في درس الرياضيات أكثر من األسئلة المغلقة.
 تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

 يمكن تلخيص ذلك التعقيب في النقاط المهمة اآلتية:
م بعض تلك الدراسات بقياس مدى امتالك المعلمين لمهارات صياغة األسئلة، ومدى اهتما .1

تطبيقها داخل الغرفة الصفية، مما يثير االنتباه الى تميز هذه المهارة وفاعليتها في العملية 
المعلمين على  مقدرةالتعليمية التعلمية. وقد أشارت بعض الدراسات السابقة إلى ضعف 
كل من كايا وسيفيز صياغة األسئلة وطرحها وعملية استقبال إجابات الطلبة مثل دراسة 

(Kaya  & Ceviz, 2017). 
اشتركت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في نوعية عينة الدراسة والمتمثلة في  .1

مثل  ق تدريس في الجامعة،ائطر الطلبة المعلمين المتدربين في كلية التربية تخصص المناهج و 
 Gilles,2004و Yeung,2001و Kaya,2017و Hoxmeier,2003) دراسات

(، مما يجعل من الظروف التي تّم فيها تطبيق هذه الدراسات متقاربة Almatroodi,2015و
  كبير.إلى حٍد 

 لطلبةا مقدرةفي مالجنس  بتقصي أثراشتركت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة  .3
اتفقت مع دراسة كل من ابو عواد وأبوسنينة  إذالمعلمين على تطبيق مهارة طرح األسئلة، 

(Abuawad & Abusnaina,2014 بينما اختلفت مع دراسة ،) بركات(Barakat,2010 )
 في وجود أثر للجنس لصالح الذكور.

مين المتدربين أنفسهم تميزت الدراسة الحالية عن سابقاتها بتطبيق اختباٍر تحصيلٍي على المعل .4
)تخصص معلم صف( بداًل من تطبيقه على طلبة المدارس، وذلك لقياس مدى قدرتهم بعد 
دراستهم لمقرراتهم الجامعية، على تطبيق مهارة طرح األسئلة الصفية، بينما حاولت أغلب 
لبة الدراسات السابقة التعرف إلى مدى ممارسة المعلمين لمهارة طرح األسئلة الصفية على ط

 المدارس.
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 الطريقة واالجراءات
 مجتمع الدراسة وعينتها:

لقأأد تأأألف مجتمأأع الدراسأأة الحاليأأة مأأن طلبأأة كليأأة العلأأوم التربويأأة بجامعأأة اإلسأأراء الخاصأأة، 
تخصأأص معلأأم صأأف، ومأأن مسأأتوى السأأنة الرابعأأة، وهأأم المعنيأأون بتطبيأأق مواقأأف صأأفية فعليأأة فأأي 

( طالبأأًا .47التربيأأة العمليأأة الميدانيأأة، وبلأأ) عأأددهم )المأأدارس المتعاونأأه، وذلأأك مأأن خأأالل برنأأامج 
 وطالبة.

( طالبًا وطالبة، وهم الطلبة الذين تدربوا علأى التأدريس 111أما عينة الدراسة فاشتملت على )
 ، وتأأأمّ 1.12/1.12الفعلأأأي فأأأي المأأأدارس المتعاونأأأة خأأأالل الفصأأأل الدراسأأأي األول للعأأأام الجأأأامعي 

 اع األخير الذي عقد لهم مع نهاية خروجهم إلى التربية العملية.تقديم أداة الدراسة في االجتم
طلبأة الفأرع  علأىعأدد الأذكور، وعأدد طلبأة الفأرع االدبأي يزيأد  علأىوبما أن عدد االنأاث يزيأد 

( طالبأأًا وطالبأأة بالطريقأأة العشأأوائية البسأأيطة، وذلأأك ألغأأراض بحثيأأة 14العلمأأي، فقأأد تأأم اسأأتبعاد )
( 22ة. وبذلك أصأبحت عينأة الدراسأة )الخاليا المتساوي يذ (1×1ملي )تتعلق بتصميم الدراسة العا

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة.1) الجدولطالبًا وطالبة، و 
 ع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص األااديمي والجنستوز  (1) الجدوي

 التخصص األااديمي        
 

 الجنس 
 عالمجمو  أدبي علمي

 44 11 11 ذكور
 44 11 11 إناث

 22 44 44 المجموع
 أداة الدراسة:

لقد تّم إعداد اختباٍر تحصيلي في مهارة طرح األسئلة من مستوى التطبيق، وهو من 
االختبارات الموضوعية، من نوع االختيار من متعدد بخمسة بدائل. وقد تضمن االختبار ثالثين 

( فقرات لألسئلة 4( فقرات لألسئلة حسب تصنيف بلوم، و)2، و)( منها لألسئلة السابرة.1فقرة: )
 ( فقرات تتعلق بسيكولوجية طرح األسئلة وإجراءات طرحها. 7)ت االجابات المحددة والمفتوحة، وذا

(، واالجابة الخطأ العالمة )صفر(، وعليه، فإن 1وقد أعطيت االجابة الصحيحة العالمة )
ات التي أجاب عنها الطالب إجابة صحيحة، وبذلك تكون النهاية عالمة الطالب مساوية لعدد الفقر 

العظمى للمستجيب على االختبار التحصيلي لمهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي هي 
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 (..3العالمة )
وللتأكد من صدق محتوى االختبار، فقد تّم عرضه على لجنة من المحكمين في جامعة 

ن أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال المناهج ( م.1االسراء الخاصة، بل) عددهم )
وأساليب التدريس، ومجال القياس والتقويم، منهم أربعة أعضاء ممن قاموا بتدريس مقررات جامعية 
اهتمت بمهارة طرح األسئلة. وقد تّم الطلب من أعضاء لجنة المحكمين إبداء رأيهم في مدى تمثيل 

لنظر عن نوعها، وكذلك صالحية كل فقرة وانسجامها مع الفقرات لمهارة طرح األسئلة بصرف ا
الطالب على تطبيق مهارة طرح  مقدرةالتحقق من مدى نجاح الفقرة لقياس  فضاًل عنبدائلها، 

 األسئلة. وفي ضوء آراء لجنة المحكمين واقتراحاتهم أجريت بعض التعديالت على فقرات االختبار.
الطلبة على تطبيق  مقدرةلمستوى المقبول تربويًا لكما ُطِلب  من لجنة المحكمين، تحديد ا

مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي، وذلك باختيار المستوى المقبول تربويًا من بين خمسة 
بدائل أعطيت لهم في ضوء شروط التعلم المتوفرة في كلية العلوم التربوية بجامعة االسراء 

الطالب على تطبيق مهارة  مقدرةمستوى المقبول ل( لل.7الخاصة. وقد حدد المحكمون الدرجة )
 طرح األسئلة.

، وذلك KR20 .1وجرى حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردستون 
( طالبًا وطالبة، 10بعرضه على عينٍة استطالعيٍة من غير أفراد عينة الدراسة، بل) عدد أفرادها )

. وقد ( تقريباً .2..ل) معامل الثبات )ثة، في حين بتخصص معلم صف من مستوى السنة الثال
 هذه القيمة كافية ألغراض الدراسة الحالية. ُعدت

 إجراءات الدراسة:
 اتبعت الدراسة الحالية الخطوات المحددة اآلتية:

تحديأأأد مجتمأأأع الدراسأأأة وهأأأم طلبأأأة كليأأأة العلأأأوم التربويأأأة تخصأأأص معلأأأم صأأأف، واختيأأأار عينأأأة  .1
يأأأأأة العمليأأأأأة الميدانيأأأأأة للفصأأأأأل الدراسأأأأأي األول مأأأأأن العأأأأأام الجأأأأأامعي الدراسأأأأأة وهأأأأأم طلبأأأأأة الترب

 م، ومن مستوى السنة الرابعة.1.12/1.12
اعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن اختباٍر تحصيلي من مستوى التطبيق في مهأارة طأرح االسأئلة  .1

 ذات المستوى العالي.
 التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها. .3
 من إدارة الجامعة بتطبيق أداة الدراسة على الطلبة المعلمين. الحصول على إذٍن رسميٍ  .4
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تطبيأأق أداة الدراسأأة علأأى العينأأة فأأي االجتمأأاع األخيأأر الأأذي تأأّم عقأأده لطلبأأة التربيأأة العمليأأة مأأع  .0
م، 1.12نهاية خروجهم للتربية العملية الميدانية في نهاية شهر كانون األول)ديسمبر( من عام 

ذيأأة الراجعأأة التأأي حصأألوا عليهأأا مأأن خأأالل مأأرورهم ببرنأأامج التربيأأة مأأن أجأأل التعأأرف إلأأى التغ
 العملية الميدانية في المدارس المتعاونة.

مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسأة الحاليأة، والتعقيأب عليهأا وتوضأيح موقأع الدراسأة  .6
 الحالية منها.

وتحليلهأأأأأا وتفسأأأأأيرها وطأأأأأرح  تصأأأأأحيح أداة الدراسأأأأأة باسأأأأأتخدام مفتأأأأأاح لإلجابأأأأأة، ورصأأأأأد النتأأأأأائج .7
 التوصيات والمقترحات المناسبة.

 تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية:
 تضمنت مشكلة الدراسة المتغيرات اآلتية:

 وأدبي. علمي،وله مستويان:  األكاديميالمتغير المستقل: ويتمثل في التخصص  .1
 وإناث. ذكور،: فئتانالمتغير التصنيفي: ويتلخص في الجنس وله  .1
على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي،  مقدرةلمتغير التابع: ويتمثل في الا .3

 من جانب الطلبة المعلمين. مقدرةوالمستوى المقبول تربويًا لهذه ال

( 1×1واتبعت أسلوب تحليل التباين الثنائي ) (،1×1واستخدمت الدراسة التصميم العاملي )
والثالثة والرابعة. كما استخدمت الدارسة تصميم المجموعة  الختبار فرضيات الدراسة، الثانية

 مقدرةالواحدة باختباٍر بعدٍي وحسب اإلحصائي )ت( الختبار الفرضية األولى المتعلقة بالفرق بين 
 الطلبة على تطبيق مهارة طرح األسئلة والمستوى المقبول تربويًا والمتوقع منهم.

 نتائج الدراسة:
 ة الحالية كاآلتي:يمكن عرض نتائج الدراس

: وينص هذا السؤال على اآلتي: ما مستوى الطلبة أوال : النتائج المتعلقة بالسؤاي األوي
قدرتهم على مالمعلمين الملتحقين ببرنامج التربية الميدانية العملية بجامعة اإلسراء الخاصة، في 

 ؟ح األسئلة ذات المستوى العاليتطبيق مهارة طر 
ل، تمت صياغة الفرضية الصفرية اآلتية: ال يوجد فرٌق داٌل ولالجابة عن ذلك السؤا

قدرتهم على تطبيق مية الميدانية في لمالحسابي لطلبة التربية الع بين المتوسط( 0...احصائيًا )
مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبول تربويًا. وقد حددت لجنة المحكمين 
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ع منهم، تم تحويله ليتناسب مع النهاية العظمى لدرجة المستجيب ( كمستوًى متوق%.7المستوى )
 (.  11على أداة الدراسة، والتي أصبحت )

وقد جرى فحص الفرضية الخاصة باإلجابة عن السؤال األول باستخدام االحصائي )ت( 
بة طل مقدرة( ل11.14لعينٍة واحدٍة، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك فرٌق بين المتوسط الحسابي )

التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبول 
 ( هذه النتيجة:1اآلتي ) الجدول. ويوضح مقدرةتربويًا، والمتوقع منهم في تطبيق تلك ال

لتربية طلبة ا مقدرةملخص نتائج اإلحصائي )ت( الختبار الفرق بين المتوسط الحسابي ل (2) الجدوي
 العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبوي تربويا  

التطبيقية لمهارة  مقدرةال
 طرح األسئلة

 ذات المستوى العالي
المتوسط 
 الحسابي

درجات 
قيمة ت  الخطأ المعياري  الحرية

 المحسوبة
قيمة ت 

 الحرجة
...1 

 1.37 *.3.2 3.0.. 27 11.14 المستوى الفعلي
     11 المستوى المقبول تربوياً 

 1...* ح > 

طلبة  مقدرة( وجود فرٍق ذي داللة احصائية بين المتوسط الحسابي ل1) الجدولويتبين من 
التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي والمستوى المقبول 

( كما نصت الفرضية الصفرية، بل عند مستوى الداللة 0...لداللة )تربويًا، ليس عند مستوى ا
( وهي قيمة أكبر من قيم )ت( الحرجة .3.2كانت قيمة )ت( المحسوبة ) إذ (،1...اإلحصائية )

(. وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية، 27( ودرجات حرية )1...( عند مستوى الداللة )1.37)
الفعلي لتطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي عند واإلقرار بوجود فرٍق بين المستوى 

طلبة التربية العملية الميدانية، والمستوى المقبول تربويًا والمتوقع منهم، ولصالح مستوى طلبة 
 التربية العملية الفعلي في تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي. 

المعلمين المتدربين من تخصص معلم صف،  ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن الطالب
قد استفادوا بالفعل في جامعة اإلسراء من المقرر الذي درسوا فيه معلومات متنوعة عن المهارات 
الدراسية بما فيها مهارات طرح األسئلة ذات المستوى العالي، وأن هذا المقرر قد أعطى ثماره 

ند تعاملهم مع طلبة المدارس المتعاونة التي وساعد في نمو مقدرتهم على طرح األسئلة الصفية ع
ذلك، فإن مقررات طرائق التدريس للمواد  فضاًل عنيطبقون فيها مقرر التربية العملية الميدانية. 

الدراسية المختلفة المطلوب دراستها إجباريًا حسب الخطة المطلوبة، تتطرق إلى عملية طرح 
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دات مشرفي التربية العملية الميدانية من حملة درجة األسئلة المتنوعة، هذا ناايك عن تأثير إرشا
الماجستير الذين يرافقونهم في زيارة المدارس ويشرفون عليهم فيها إشرافًا كاماًل بالتنسيق مع 
المعلمين المتعاونين، وزيارات أساتذة المواد من حملة الدكتوراة في تلك الجامعة، الذين يشرفون 

زيارتهم عدة مرات إلى المدارس، قد أدى إلى انعكاس أدائهم بصورٍة  عليهم إشرافًا جزئيًا من خالل
 إيجابيٍة واضحٍة في االختبار التحصيلي، في ضوء الخبرات الثرية المتنوعة التي مروا بها.

 (Keith, 2000)وتتفق هذه النتيجة بصورٍة عامة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كيث 
لك من حيث اكتساب الطلبة لمهارات طرح األسئلة ذات (، وذBarakat, 2010ودراسة بركات )

المستوى العالي، وذلك من خالل تطبيقهم لبرنامج التربية العملية الميدانية في المدارس المتعاونة. 
 هوكسميرودراسة  (Yeung, 2001)يونج اختلفت مع نتائج دراسة  الوقت ذاتهولكنها في 

(Hoxmeier,2003) بة المعلمين لمهارات طرح األسئلة من خالل من حيث ضعف اكتساب الطل
 مرورهم بخبرات خالل برامج التربية العملية المختلفة الميدانية. 

 ، وهي تنص على اآلتي:ثانيا : النتائج المتعلقة باألسئلة الثالثة األخرى 
 الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج مقدرةهل للتخصص األكاديمي في الثانوية العامة أثر في  .1

 العالي؟التربية العملية الميدانية على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى 
طلبة التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق  مقدرةهل للجنس أثر في  .1

 مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي؟
عملية الميدانية بالمرحلة هل يوجد تفاعل بين الجنس والتخصص األكاديمي لطلبة التربية ال .3

  العالي؟على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى  مقدرةالثانوية في ال
 ولإلجابة عن هذه األسئلة الثالثة، تمت صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية:

لطلبة التربية العملية  مقدرة( بين متوسطي ال0...) عند مستوى  ال يوجد فرٌق داٌل إحصائياً  .أ
بجامعة االسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي، ُيعزى  الميدانية

 ، أدبي(.)علميبالمرحلة الثانوية  األكاديميللتخصص 
لطلبة التربية العملية  مقدرة( بين متوسطي ال0...) عند مستوى ال يوجد فرق دال احصائيًا  .ب

طرح األسئلة، ُيعزى لمتغير الجنس  الميدانية بجامعة االسراء الخاصة على تطبيق مهارة
 ، إناث(.)ذكور

لطلبة التربية العملية  مقدرة( بين متوسطات ال0...) عند مستوى ال يوجد فرٌق داٌل إحصائيًا  .ج
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الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي، ُيعزى 
 العملية بالمرحلة الثانوية. لطلبة التربية األكاديميللجنس والتخصص 

طلبة التربية  مقدرةمن أجل كل ذلك، تّم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ل
العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح االسئلة ذات المستوى العالي، 

ي(، وكذلك متوسطات علمي، أدب)الثانوية في المرحلة  األكاديميحسب الجنس والتخصص 
 : ي( اآلت3) الجدولالخاليا وانحرافاتها المعيارية. وكانت النتائج كما يوضحها 

على  طلبة التربية العملية الميدانية مقدرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (3) الجدوي
 ستطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي حسب التخصص األااديمي والجن

 األااديمي التخصص    
 

 الجنس

المتوسط  أدبي علمي
 الحسابي

 االنحراف
 المتوسط المعياري 

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 3.11 11.12 3.12 12..1 1.01 13.40 ذكور
 1.61 11.14 1.17 31..1 1.03 13.20 اناث
 13.7. 1..2 1..61 1.71 11.16 1.26 

على تطبيق مهارة طرح  مقدرة( وجود فروٍق ظاهرية بين متوسطي ال3) الجدولويالح  من 
(، وطلبة .13.7طلبة التربية العملية الميدانية تخصص علمي ) العالي لدىاألسئلة ذات المستوى 

على  مقدرة( بالمرحلة الثانوية، في حين أن متوسطي ال61..1التربية العملية تخصص أدبي )
ق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي تكاد أن تكون متقاربة بين الذكور من طلبة التربية تطبي

االنحرافات المعيارية لتلك  حين أن، في (11.14واالناث منهم )( 11.12العملية الميدانية )
 المستويات تكاد أن تكون متباعدة عند الذكور واالناث.   

ذات داللة احصائية بين هذه المتوسطات، فقد تّم اختبار ولمعرفة ما اذا كانت هناك فروٌق 
الفرضيات الصفرية المتعلقة باإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة باجراء تحليل التباين الثنائي 

(1×1 )Two WAY ANOVA،  وذلك باعتبار التخصص األكاديمي لطلبة التربية العملية
، ومتغير الجنس للطلبة وأدبي( )علمياًل وله مستويان الثانوية متغيرًا مستق الميدانية بالمرحلة

(. أما أيضًا )ذكور، اناث فئتان وله  Modified Variable( )معدالً أنفسهم متغيرًا تصنيفيًا 
 الجدولويوضح   العالي.على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى  مقدرةالمتغير التابع فهو ال

 ( اآلتي نتائج هذا التحليل:4)
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علمي، الثانوية )( ألثر التخصص األااديمي بالمرحلة 2×2نتائج تحليل التباين الثنائي ) (4) جدويال
على تطبيق مهارة  مقدرةوالجنس لدى طلبة التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة في ال أدبي(

 طرح األسئلة ذات المستوى العالي
 مصدر
 التباين

 درجات
 الحرية

 مجموع
 اتالمربع

 متوسط
 التباين

 قيمة ف
 المحسوبة

 قيمة ف
 (0...) الحرجة

 التخصص األكاديمي
 3.24 *30.62 12..11 12..11 1 بالمرحلة الثانوية

 - 7.... 4... 4... 1 الجنس
 - 1.11 6.06 6.06 1 الجنس× التخصص 
 - - 0.22 424.22 24 الخطأ

 - - - 711.77 27 التباين الكلي
 1...* ح>

لطلبة التربية  مقدرةذي داللٍة احصائيٍة بين متوسطي ال ( وجود فرقٍ 4) الجدول ويتبين من
العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي، 

، أدبي( ولصالح طلبة التربية العملية تخصص )علميُيعزى للتخصص األكاديمي بالمرحلة الثانوية 
(، 3924( وهي قيمة أعلى من قيمة )ف( الحرجة )30.62كانت قيمة )ف( المحسوبة ) ذإعلمي، 

وإنما عند مستوى الداللة اإلحصائية  فحسب،( 0...ليس عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 (.24( و )1ودرجات حرية ) (،1...)

لطلبة  قدرةم( ذاته، عدم وجود فرٍق داٍل إحصائيًا بين متوسطي ال4) الجدولكما يتضح من 
التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة طرح األسئلة ذات المستوى 

(، وهي قيمة 7....( المحسوبة )ف. فقد كانت قيمة )إناث(، جنسهم )ذكورُيعزى لنوع  العالي،
رجات حرية ( ود0...( عند مستوى الداللة اإلحصائية )3.24أقل بكثير من قيمة )ف( الحرجة )

 (. 24( و)1)
( السابق أيضًا عدم وجود تفاعٍل داٍل إحصائيًا بين متوسطات 4) الجدولويالح  من 

على تطبيق مهارة طرح األسئلة، ُيعزى لجنس طالب التربية العملية الميدانية بجامعة  مقدرةال
( 3.24رجة )بالمرحلة الثانوية، فقد كانت قيمة )ف( الح األكاديمياالسراء الخاصة وتخصصه 

 (. 24) و( 1( ودرجات حرية )0...عند مستوى الداللة االحصائية )
الطلبة المعلمين بجامعة اإلسراء  مقدرةويعزو الباحثان عدم وجود أثر لمتغير الجنس على م

قدرات الطلبة ذكورًا واناثا ، كما أن اإلناث في هذا الوقت مفي طرح األسئلة الصفية، الى تقارب 
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رأًة وتميزًا عن السابق، ولم يعد الخوف والخجل يؤثر كثيرًا في شخصياتهن وفي أصبحن أكثر ج
طرحهن لألسئلة بمختلف أنواعها على طالبات المدارس خالل تطبيقهن لبرنامج التربية العملية. 

قع أن إعداد وتأهيل طلبة التربية العملية الميدانية ذكورًا كانوا أم إناثًا قد تّم في الوا فضاًل عنهذا 
. وقد ذاتهاالميداني بالطريقة أو اآللية ذاتها تقريبًا، ويخضعون جميعًا إلى عملية اإلعداد التربوي 

، (Abuawad & Abusnaina, 2014) اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو عواد وأبو سنينة
ويلح ونتيجة دراسة ص (Barakat, 2010) بينما اختلفت هذه النتيجة عن نتيجة دراسة بركات

(Suwaileh, 2006) . 
أما بالنسبة للنتيجة المتعلقة بعدم وجود أثٍر لمتغير التخصص األكاديمي في الثانوية العامة 

طلبة التربية العملية الميدانية بجامعة اإلسراء الخاصة على تطبيق مهارة  مقدرة)علمي، أدبي( في 
تيجة إلى انقضاء وقٍت ليس بالبسيط ، فيعزو الباحثان هذه النذات المستوى العالي طرح األسئلة

تم خاللها المرور  إذمن الزمن على طلبة التربية العملية في دراستهم لتخصص معلم الصف، 
من المقررات الجامعية والخبرات التربوية التي ساعدت في سد الفجوة والنقص لدى كل  عديدب

يمٍي للطالب دون آخر في أن مهارة طرح األسئلة غير متعلقة بتخصٍص أكاد فضاًل عنتخصص، 
وقد اتفقت الفرع األدبي، بل يهم كال التخصصين معًا.  مثانوية، سواء كان الفرع العلمي أالمرحلة ال

ولكنها اختلفت في الوقت ذاته  (Gilles, 2004)جيليس  هذه النتيجة مع ما جاءت به نتائج دراسة
  (Wilen, 2003) وايلن.مع نتائج دراسة 

 التوصيات:
 نتائج الدراسة الحالية، ُيوصي الباحثان باآلتي: في ضوء

تكثيف عمليات تدريب الطلبة المعلمين من ذوي التخصص األكاديمي األدبي في الثانوية  .1
العامة، على مهارة طرح األسئلة ذات المستوى العالي لعالج ما يعانون منه من بعض 

 الضعف.
ف المراحل التعليمية المدرسية، باألسئلة إثراء المناهج الجامعية والمناهج الدراسية في مختل .1

 ذات المستوى العالي واألسئلة السابرة.
تشجيع المشرفين التربويين ومديري المدارس، على االستفادة من االختبار التحصيلي لهذا  .3

البحث، في عمل التقييم المستمر للمعلمين بعامة، والمعلمين الجدد منهم على وجه 
  العالي.سئلة الصفية ذات المستوى الخصوو، في مهارة طرح األ
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 المقترحات:
لباحثان، فإنهما يقترحان إجراء أهداف الدراسة الحالية والنتائج التي توصل إليها ا ضوءفي 

 مزيد من البحوث والدراسات ذات الصلة بالعناوين اآلتية:
 أثر طرح األسئلة الصفية على دافعية الطلبة واتجاهاتهم نحو المادة الدراسية. .1
على طلبة الصفوف الثالثة  ذات المستوى العاليعوقات تطبيق مهارة طرح األسئلة الصفية م .1

 األولى من المرحلة األساسية. 
المقارنة بين مهارة تطبيق األسئلة الصفية ومهارات صفية أخرى، وأثر ذلك على التحصيل  .3

 واإلحتفاظ بالمادة الدراسية.
 حصيل الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم.أثر تطبيق مهارة طرح األسئلة الصفية في ت .4
أثر طرح األسئلة الصفية من جانب المعلمين واإلجابة عنها من جانب الطلبة، في تنمية  .0

 التفكير الناقد أو التفكير االبداعي.
في جميع  ذات المستوى العاليالمعلمين المتدربين على صياغة األسئلة الصفية  مقدرة .6

وية لتصنيف بلوم، في ضوء خبراتهم التعليمية والشهادات التي مستويات األهداف الترب
 يحملونها. 

References:                                          
Abdel Hadi, Nabeel (2017). Techniques of learning methods. Amman: 

Dar Al- Quds Publishing Company. 

Abuawad, F. & Abusnaina, A. (2014)."Characteristics of classroom 

questions asked by civic and social education teachers at UNRWA 

from their point of views". Research Studies Journal, 41(1), 537-

557. 

Alsuroor, Nadia (2005).Teaching thinking inside the school curriculum. 

Amman, Dar Wayel Publishing Company. 

Aziza, Mela (2018). "An analysis of a teacher's questioning related to 

students' responses and mathematical creativity in an elementary 

school in the UK". International Electronic Journal of Elementary 

Education, 10 (4), 475-487. 

Barakat, Zeyad (2010). "Teacher effectiveness in practicing the skill of 

asking questions and receiving students' answers to them". 

Unpublished Master Thesis, Al-Quds Open University, Palestine. 

Claus, K. (2001) "A Teachers' guide for developing student skill in 

responding to essay questions". Journal of In-Service Education, 



 .0202، الثالث األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

007 

28(1), 131-161.  

Downing, J. & Gifford, V.(2004) " An investigation of pre service 

teachers' science process skills and questioning strategies used during 

a demonstration science discovery lesson". Action Research, 6 (2), 

219-255.  

Gilles, L. (2004) “The assessment of student study skills and learning: 

strategies to prepare teachers for academic advising tasks or the 

revalidation of motivated strategies for learning questionnaire 

(MSLQ), learning and study strategies inventory (LASSI), and test of 

reactions and adaptation to college". Journal of Education 

Research, 96(3), 180-183.  

Hoxmeier, A. (2003) “Questioning techniques for teachers: Teaching 

reading, thinking, and listening skills”. ERIC. ED284186. 

Hunkins, Francis P. (2009). Teaching thinking through effective 

questioning. 2nd ed. Boston: Christopher Gordon Publishers.  

Jongmans, H. & Beijaard, D. (2003) "Teachers' involvement in school 

policy – making and the effectiveness of schools' in-service training". 

Teacher Development, 6(1), 43-59.  

Kaya, Sibel; Ceviz, Asli Elgun(2017). "Pre-service teachers' use of 

dynamic discourse variables during classroom teaching". Journal of 

Education and Practice, 8 (12), 82-89. 

Keith, Wood (2000). "The experience of learning to teach: Changing 

student teachers". Ways of Understanding Teaching, 32(1), 75-93. 

Marzano, R., Gaddy, B., Foseid, M., & Marzano Jana S.  (2008). A 

Handbook for Classroom Management that Works 1st ed. New 

York: Pearson Publishing Company. 

Obaidat, Hani & Al- Arod, Mansor (2010). "Using common classroom 

questions by social studies teachers, and how dealing with students' 

answers in Dair Alla educational governorate". Zarqa Journal for 

Human Research Studies, 2(2), 33-47.  

Merie, Tawfiq & Abu Shaikha, Eissa (1996). Teaching methods of social 

sciences. Amman: Al-Quds Open University. 

Saadeh, J., Aqel, F., Zamel, M., Shtaya, J., and Abuarqob. H.(2018). 

Active Teaching: Theory into practice.  2nd ed. Amman: Dar Al-

Shorook Publishing Company. 

Saadeh, Jawdat A. (2015).Thinking skills and learning. Amman: Dar Al- 

Maseera Publishing Company. 

https://www.amazon.com/Barbara-B.-Gaddy/e/B001K7RZFK/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&text=Mark+P.+Foseid&search-alias=books&field-author=Mark+P.+Foseid&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_6?ie=UTF8&text=Jana+S+Marzano&search-alias=books&field-author=Jana+S+Marzano&sort=relevancerank


 عطايا رهفجودت سعادة، د. أ.                                                     .....مستوى قدرة طلبة التربية

  011 

Salama, A., Khraisat, S., Sawafta, W. & Qutaite, G. (2009). General 

teaching methods. Amman: Dar Al- Thaqafa Publishing Company. 

Sitko, M. & Slemon, A.(2002) " Developing teachers' questioning skills: 

The efficacy of delayed feedback". School Organization, 23(6), 247-

253. 

Swaileh, Hanaa(2006). "The mastery learning extent of Arabic language 

teachers to classroom questioning skills at the last cycle of primary 

education in Yemen". Unpublished M.A. thesis, Sanaa University, 

Sanaa, Yemen. 

Swift,J. (2002) “Wait time and questioning skills of middle school science 

teachers". Roper Review, 9(2), 64-66. 

Wilen, W. (2004) ”Questioning skills, for teachers: What research says to 

the teacher?” Higher Education Management, 21(3), 25-37.  

 Wilen, W. (2003) " A study of student teachers effectiveness in applying 

inquiry questioning skills". Report Research, 143(2), 222-231. 

Wilson,R. (2001) "Conceptualizing and validating teacher questioning 

skills". Journal of Educational and Behavioral Problems, 8(1),18-

24.  

Yeung, S.W.(2001). "The performance of pre-service student teacher 

during practice teaching in Hong Kong". A paper submitted for 

discussion at the 21st International Seminar for Teacher 

Education (ISTE), College of Education, Kuwait. 

 

  

 


