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  الملخـص

ختصـص معلم جمال يف جامعـة  ) 2(هدفت هذه الدراسة إىل حتليل مهارة طلبة التربية العملية 
والتصرف بشأن إجابـات الطـالب    ،احلسني بن طالل يف صياغة األسئلة الشفوية وكيفية توجيهها

 ،تألفت األوىل من بطاقة مالحظة .عنها، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بإعداد أداتني للدراسة
رف بشأا، أما األداة الثانية فكانـت  ملالحظة مهارة الطلبة يف صياغة وتوجيه األسئلة وكيفية التص

أثناء االستماع للتسجيل الـذي مت  يف استخدامها  ومتّ .)2(بطاقة حتليل ألسئلة طالب التربية العملية 
  .داخل حجرة الصف

طلبة معلم جمال ميتلكون أن صت الدراسة إىل طالباً وطالبة، وخلُ) 24(وقد بلغت عينة الدراسة 
أن علـى  أما فيما يتعلق بتوجيه األسئلة فقد دلت النتـائج   .)%90(بة مهارة صياغة األسئلة بنس
، أما فيما يتعلق بالتصرف بإجابات الطالب فقـد  )%83.3(بلغت  إذ ،الطلبة ميتلكون مهارة عالية

أظهرت النتائج أن طلبة معلم جمال لديهم قدرة كبرية يف التصرف بإجابات الطالب سواء الصحيحة 
  .اخلاطئة مأ

                                                           
  .األردن -جامعة احلسني بن طالل  -لتربوية قسم العلوم ا -أستاذ مساعد    ∗

  .األردن -جامعة احلسني بن طالل  -قسم العلوم التربوية  -أستاذ مساعد  ∗∗ 
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  :مقدمـة
إن الذين درسوا تاريخ التربية دراسة علمية يعلمون أن أسلوب إلقاء األسئلة من جانب 

من أكثر  داملعلم على الطالب هو أسلوب قدمي قدم التربية ذاا، وال يزال هذا األسلوب يع
األساليب شيوعاً حىت يومنا احلاضر، وعلى الرغم من التغريات الكثرية اليت وجدت طريقها 

التربية ونظرياا، إالّ أنّ هذا األسلوب يعد أداة طيبة إلنعـاش ذاكـرة الطـالب    إىل جمال 
  ).1985أبيض، (وجلعلهم أكثر فهماً؛ بل لتوصلهم إىل مستويات عالية 

هذا األسلوب االستفهامي مع قومه يف أثناء دعوته هلم إىل ) ص(وقد استخدم الرسول 
الً خترج بسفح هذا اجلبل أكنتم مصـدقي؟  أرأيتم لو أخربتكم أنّ خي«: اإلسالم حيث قال

  .»إني نذير بني يدي عذاب شديد: نا عليك كذباً، قالبما جر: قالوا
عليه السالم أراد شد انتباه قومه إىل أمهية وخطورة ما جاَءهم بـه،   هنالحظ أن من هنا

  .وأنه استخدم هذا السبيل جلذب املستمعني، وهو غارة قوم عليهم على ظهور اخليل
 رفاقهويعد سقراط الفيلسوف اليوناين أول من استخدم هذا األسلوب مع تالميذه ومع 

حىت أطلق عليها الطريقة السقراطية نسبة إليه، حيث كان يثري املستمعني ويبعث الشـكوك  
يف نفوسهم من خالل عدد متكاثر من األسئلة اليت تقلقهم وتثري تفكريهم يف القضايا الـيت  

ن يف البحث عن إجابات هلا، حىت إذا وصلوا إىل ؤولومام حيث يبديطرحها ويتحدى مع
  .تلك اإلجابات زال شكهم وذهب توترهم

وتلعب األسئلة دوراً كبري يف عملية التدريس منذ القدم وحىت عصرنا احلاضر، ويقـول  
، )1997مـدكور،  (إنّ السؤال هو روح العملية التعليمية بل هو كلّ شيء فيها : ديوي

أن : غرينويرى جوزف . »صانع السؤال احملترف«: املعلم بأنه) Aschner(نر ويصف آش
: ويقول احلصرياملهارة يف استخدام األسئلة تعين املهارة يف توجيه العملية التعليمية التعلمية 

  ).1973إبراهيم، (من ال حيسن االستجواب ال حيسن التدريس 
 سواء احملاضرةتتخذه العملية التعليمية، مهما اختلف الشكل الذي : ويقول علماء التربية

األنشـطة   مأم املناقشة أم الشرح مع استخدام السبورة أم اإلمالء أم أسلوب االستقصاء، أ
 جزء ال يتجزأاجلماعية، فإنّ األسئلة بصورة أو بأخرى تقع يف قلب العملية التعليمية أو هي 

  .منها
  درسي املرحلة االبتدائية يســألون يف تبني أن م) Floyd(ويف الدراسـة اليت أجراها  
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سؤاالً يف اليـوم الواحـد، ووجـد    ) 348(أسئلة يف الدقيقة الواحدة و) 3.5(املتوسط 
)Schreiber (    أن مدرسي املواد االجتماعية يسألون ما يقرب مـن سـؤالني يف الدقيقـة

قـت  خلصت إىل أنّ ما يقرب من ثلث الو) Wright & Nathall(ويف دراسة . الواحدة
  .)Floyd, 1970( املخصص للحصة يقضيه املدرس يف إلقاء األسئلة

مـن أدوات مالحظـة    فقد ظهرت العديدمهية األسئلة الصفية اليت يوجهها املعلم ألو
ذائعـة   )فالنـدرز (التدريس اليت صممها باحثون ومربون كبار، ولعل من أشـهرها أداة  

شرة أبعاد رئيسة تضمنتها تلك األداة االستعمال، واليت عدت السؤال الصفي واحداً من ع
  ).96، ص1985عبيدات، (

واألسئلة الصفية اليت يطرحها املعلمون ال تعمل على إثارة الطالب املسؤول فقـط بـل   
ميارس اآلخرون تفاعالً صامتاً مع السؤال املوجه لواحد منهم، وهي ليست حمدودة ـذا  

لتهيئة املتعلم وترفع من فاعليته، كمـا  اجلانب، فهناك إسهامات كثرية أخرى، فهي وسيلة 
أنها تزود الطلبة بتوجيهات بناءة، وتقدم حمفزات مباشرة للتعلّم، وحتقق نوعاً من املمارسة 

  .املوزعة، وتسعف يف اكتشاف مواطن القوة والضعف لدى املتعلم
املدرس  األسئلة تدفع الدرس وحتركه يف اجتاه هدفه، وهي مقياس مهارة :يقول الركايبو

وحسن استخدامه لطريقته وتسيري درسه، والسؤال املدروس يثري نشاط الطلبة، ويـربطهم  
حبقائق الدرس، وجيعلهم فاعلني غري منفعلني، فيحملهم على االشتراك العملي يف الـدرس  

  ).1986الركايب، (وعلى كشف حقائقه وتوضيحها يف أذهام 
مهم من عوامل جناح املدرس يف إعطاء املـادة   إنّ األسئلة عامل: فيقول) آل ياسني(أما 

للطالب، ويف توجيههم وإثارة تفكريهم، ومحلهم على تعلّم ما يريدون أن يتعلموه، وهـي  
األمر الذي يؤكد عليه  ،من أجنع الوسائل يف إشراك أكرب عدد ممكن من الطالب يف الدرس

  ).93، ص1974 آل ياسني،(مجيع املشتغلني بأصول التدريس 
إنّ األسئلة وسيلة للكشف عن احلقائق واكتساب املعلومـات  : ا عبد الرحيم فيقولأم

واملهارات وتوضيح الغامض؛ لذلك تعد عنصراً هاماً يف كلّ درس، وتتوقف حيوية الدرس 
وجناحه على مقدار ما فيه من أسئلة، ومقدار التوفيق يف استخدامها، واألسئلة كما يقـول  

الح الفعال لدى املعلم ليستطيع من خالهلا حتقيـق األغـراض   هي عبارة عن الس: املؤلف
  :التالية
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  .استدعاء معلومات الطلبة السابقة -
  .دفعهم إىل االنتباه والتفكري -
  .يعرف مدى فهمهم للمعلومات اليت يدرسها هلم -
  .يثري ا نشاط التالميذ ومحاستهم للدرس -
  .تؤدي إىل توضيح أفكار الطلبة يف أذهام -
  .الكشف عن ميول الطلبة ورغبام -
  ).1970عبد الرحيم، (تساعدهم على حل مشكالم  -

تصـنيفات  عـدة  ونظراً ألمهية األسئلة ودورها البارز يف عملية التعلّم، فقد ظهـرت  
  :للعلماء، وفيما يلي بعض هذه التصنيفات

األسئلة مستوى التذكر الذي صنف ): Weaverand & sehni( سيسنتصنيف ويفرو -
، 1985محـدان،  ( للـتفكري  مستوى التذكر، ومستوى األسئلة املثرية: يف مستويني مها

 ).105ص
  :وهي صنافوأما جون ولسون فقد صنفها إىل أربعة أ

وهذا النوع من األسئلة يتطلب مجالً حتليلية توضـح طبيعـة   : األسئلة التحليلية -أ  
  .املطلوب منه وتفسره

وهي اليت تتطلب إجابات تربهن على صحتها مـن جتـارب    األسئلة التجريبية، -ب
  .احلياة وواقعها

ة، ومتتاز بأنها ذات مدلول قيمي، ألن إجابات املدح والنقد كلها يمياألسئلة التقي -ج
  .عبارات مرتبطة مبشاعر الفرد

األسئلة الغيبية وميزة هذا النوع أنه يساعد علـى توسـيع   : أسئلة ما وراء الطبيعة -د
  .)1981محدان، ( الطلبة وتقوية إدراكهمخيال 

األسئلة باملغلقة اليت حتتوي على أسئلة اإلدراك والتـذكر  ) Blosser(صنف بلوسر  كما
للمعلومات اليسرية، وعلى أسئلة التفكري التقاريب وأما النوع الثاين من األسئلة فهي األسئلة 

بات الصحيحة واملقبولة لدى املعلم املفتوحة وهي اليت ميكن أن جياب عنها بالعديد من اإلجا
  :وأمهها
  .أسئلة التفكري التباعدي، وهي األسئلة اليت ال يعرف عنها املعلم إجابة حمددة -أ
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 لإلجاباتمي، ويكون التركيز فيها منصباً على إعطاء تسويغ يأسئلة التفكري التقي -ب
  ).Blosser, 1973(اليت اختارها الطالب 

ل املعريف فيعد من أكثر التصنيفات شيوعاً، وهذا التصنيف يضم تصنيف بلوم للمجاوأما 
وعند توجيـه   .)املعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب والتقييم: (ستة مستويات وهي

حتم على الطالب أن جييب عـن األسـئلة   تاألسئلة يف كل مستوى من تصنيف بلوم فإنه ي
  .باستخدام التفكري املناسب للسؤال

  

  :لة الشفوية التي تطرح داخل غرفة الصف صفات عديدة أهمهاولألسئ
ن السؤال اجليد ال بد وأن يكون خمططاً له ليقـيس  إالوضوح يف هدف السؤال حيث  -1

مسة حمددة، وهذا ال يعين أن يلتزم املعلم جبميع األسئلة اليت خطط هلـا؛ ألن املوقـف   
  .تطرأ خالل املوقفالتعليمي قد يملي على املعلم بعض األسئلة اليت 

الوضوح والدقة يف صياغة السؤال حيث جيب أن تكون األسئلة الشفوية واضحة جلميع  -2
الطالب، فاملعلم عليه أن يستخدم كلمات مألوفة ومعروفة للطالب؛ ألن اسـتخدام  

  .الكلمات اليت حتتاج إىل معجم تربك الطالب وتضيع املعىن املراد من السؤال
سئلة لتشمل املستويات كلّها، وتكون من السهل إىل الصـعب، وهـذا   التدرج يف األ -3

التدرج يساعد املعلم يف الكشف عن الفروق الفردية بني الطلبة، ليتمكن من اختيـار  
  ).1986دروزة، (األسئلة اليت تتناسب مع مستويام 

عـن   أن ترتبط أسئلة املعلم بطالبه ومبشكالم؛ ألن ذلك سوف حيفّزهم على البحث -4
  .اإلجابات والتفكري فيها جبدية

جيب أن يكون اهلدف من استخدام السؤال يف التدريس ليس اختباراً للطالب بقدر ما  -5
  .يف الدرس قد تكون غائبة عنهم اًهو إثارة حلماسهم ونشاطهم الذهين وتفتح نقاط

  
  :مشكلة الدراسة

يجة ألمهية األسئلة داخل غرفـة  أثناء عملية التدريس، ونتيف تلعب األسئلة دوراً كبرياً 
ن عن مشريف التربية العمليـة ومـن خـالل    يالصف، ومن خالل عمل الباحثني كمسؤولَ
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الزيارات املتكررة لطلبة التربية العملية يف املدارس ومشاهدة املواقف الصفية املتكررة فقـد  
وكيفية توجيههـا  أن هناك ضعفاً لدى بعض طلبة التربية العملية يف صياغة األسئلة  :الحظا
لذا فقد شعر الباحثان بضـرورة القيـام بدراسـة     ؛ة التصرف بشأن إجابات الطلبةيوكيف

تكشف عن جوانب الضعف لدى طلبة التربية العملية يف صياغة األسئلة وكيفية توجيههـا  
والتصرف بشأن إجابات الطلبة من أجل معاجلتها قبل دخوهلم امليدان التربـوي بصـورة   

  : عت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التاليةلذا س ؛عملية
ختصص معلم جمال يف جامعة احلسـني بـن   ) 2(ما مدى امتالك طلبة التربية العملية  -1

سنة رابعة مهارة صياغة األسئلة الشفوية للمرحلة األساسية داخـل حجـرة   / طالل
  .الصف؟

/ امعة احلسني بن طاللختصص معلم جمال يف ج) 2(كيف يوجه طلبة التربية العملية  -2
سنة رابعة األسئلة الصفية الشفوية لطلبة املرحلة األساسية، وما مدى امتالكهم هلـذه  

  .املهارة يف هذا اال؟
ختصص معلم جمال يف جامعة احلسـني بـن   ) 2(كيف يتصرف طلبة التربية العملية  -3

ة للمرحلـة  سنة رابعة بشأن إجابات الطالب عن األسئلة الصـفية الشـفوي  / طالل
  .األساسية، وما مدى امتالكهم للمهارات األساسية يف هذا اال؟

  
  :أهمية الدراسة

تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع نفسه وهو صياغة طلبة التربية العمليـة لألسـئلة   
الصفية وكيفيومن املتوقع أن يسـتفيد  . ة التصرف بشأن إجابات الطالبة توجيهها وكيفي

ئج هذه الدراسة مشرفو التربية العملية وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة احلسني بـن  من نتا
ن نتائج هذه الدراسة سوف تكشف عن جوانب القوة والضعف لدى الطلبة إحيث  ؛طالل

عـرف  تكما أنه ميكن أن يستفيد من هذه الدراسة الطلبة أنفسهم من حيث  ،يف هذا اال
وكيفية التصرف بإجابات الطلبـة،   ،وكيفية توجيهها ،سئلةمستواهم احلقيقي يف صياغة األ

وحماولة معاجلة جوانب الضعف لديهم بناًء على نتائج هذه الدراسة، مث إن هذه الدراسة تعد 
باإلضافة إىل أا تفسـح اـال أمـام     ،الـة يف هذا اـورة مباشرة تقييماً للطلبـبص
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راء دراسة مشاة على املعلمـني املعنـيني يف وزارة   الباحثني املهتمني باألسئلة الصفية إلج
  .التربية والتعليم للكشف عن مستواهم يف هذا اال

  

  :التعريفات اإلجرائية
  :إلغراض هذه الدراسة، ستستخدم التعريفات التالية

هو استدعاء ما يؤدي إىل املعرفة، وهذه املعرفة قد تكون من أجل االسـتفهام أو   :السؤال
  ).1982صليبا، (و الطلب أو االعتراض التعرف أ

هه شخص أو أشـخاص إىل  طلب يوج :بأنه) 2001اخلوالدة ورفيقه، (ويعرفه   
وقد يكون السـؤال يف بدايـة   . آخرين غريهم، ليستجيبوا له باللسان أو الكتابة

  . املوقف التعليمي أو يف ايته أو من خالله
جهها املعلم إىل الطلبة داخل غرفة الصـف يف  هي جمموعة األسئلة اليت يو :األسئلة الصفية

  ).1991عبيدات، (أثناء تنفيذ املوقف الصفي 
إنها ذلك الربنامج التدرييب الذي يشرف عليه قسم املناهج والتدريس بكلية  :التربية العملية

العلوم التربوية لفترة زمنية مدا فصل دراسي بواقع ثالثة أيام كاملة يف املـدارس  
حتت اإلشراف العلمي والتربوي الدقيق من جانب ذلك القسم؛ حيـث   األساسية

يهدف إىل إتاحة الفرص العديدة أمام الطلبة املعلمني لتطبيق مـا درسـوه مـن    
 معلومات نظرية تطبيقاً عملياً خالل قيامهم مبهمات التدريس الفعلي يف املـدارس 

  ).2000دليل التربية العملية (
هو املعلم الذي يعد للتدريس يف املرحلة األساسية واملمتدة مـن   :اللغة العربية معلم جمال

الصف الرابع األساسي وحىت الصف العاشر األساسي ويدرس مبحث اللغة العربية 
  .فقط

  
  :الدراسات السابقة

أن طالب التربية امليدانية : ، خلص إىل)Floyd, 1960(في الدراسة اليت أجراها فلويد ف
لتركيز فيها ن ااقد كسؤاالً يف احلصة الصفية الواحدة، ف 90-70يوجهون ) ختصص علوم(
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منصباً على مستويات األسئلة واملهارات املختلفة لصياغتها وتوجيهها بشكل يتمشى مـع  
  .مستويام

واليت متّ خالهلـا  ) Davis and Tinsley, 1967(أما الدراسة اليت قام ا ديفز وتنسلي 
طالباً معلماً وذلك باستخدام سبع فئات مـن  ) 44(ها فحص أنواع األسئلة اليت استخدم

التذكر، والتفسري، والترمجة، والتطبيق، والتحليـل، والتركيـب،   : هي) Bloom(تصنيف 
ن لألسئلة إحدامها تتعلق باجلوانب االنفعاليـة واألخـرى تتعلـق    ان إضافيتاوالتقومي، وفئت

ن وكانت نسبة أسـئلة  وب املعلمسؤاالً سأهلا الطال) 2600(باألمور اإلجرائية ومن بني 
التذكر أكثر من نسبة مجيع فئات األسئلة األخرى جمتمعة مث أسـئلة التطبيـق والتحليـل    

 تالميذ الطلبةسؤاالً سأهلا ) 1300(والتركيب، ويف الدراسة نفسها أيضاً متّ حتليل أكثر من 
 يف السؤاللطالب املعلم املعلمني، وقد كشف حتليل املادة عن عالقة عالية ودالّة بني سلوك ا

  .وبني سلوك التلميذ فيه
 اليت ميكنق ائهناك العديد من الطر: وآخرون إىل أن) Rowe,et al. 1974(وذهب روو 

ا تطوير مهارات توجيه وصياغة األسئلة، ومن هذه الطرق إعطاء الطالب وقتاً كافياً بعد 
ا يتدرب املعلم على إعطـاء  أنه عندم) Rowe(توجيه السؤال للتفكري، كذلك ذكرت روو 

الطالب مخس ثوان بعد توجيه السؤال لإلجابة فإن إجابة الطالب تكون طويلـة وكاملـة   
  .وتعطيه الفرصة للتفكري اإلبداعي وتسمح له باملشاركة

يف الدراسة اليت قام ـا سـتيفرت   ) Trowbridge & Bybee(وقد أكد تروبردج وبييب 
)Stevens, 1912 (حللت األسئلةمبيا وهي من أوائل الدراسات املهمة اليت يف جامعة كولو 

مما يدور من تفاعل داخل الصف يركّـز علـى صـياغة     %)80(أن : الصفية حيث وجد
  ).Trowbridge & Bybee, 1986(األسئلة واإلجابة عنها 

تلت دراسة ستيفرت عدة دراسات معظمها بينت أن أسئلة املعلمني تركّـز علـى    كماو
  .ألهداف املعرفيةلول من تصنيف بلوم املستوى األ

أكدت العديد من الدراسات على ضرورة التنويع يف األسئلة الصفية الشفوية، ولكـن  
خلـص يف   )م1988عصفور عام (معظم األسئلة الصفية تركّز على مستوى واحد فهذا 

األول أن األسئلة الصفية ذات املستوى البسيط احتلـت املركـز   إىل الدراسة اليت أجراها 
 الفهم وبنسبةمن جمموع األسئلة املطروحة، وبعدها جاءت أسئلة  )%83.4(وبنسبة قدرها 
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من األسئلة املطروحة أما أسئلة املعرفة العليا فقد احتلت املركز الثالث وبنسـبة   )11.3%(
  ).1988عصفور، (من جمموع األسئلة  )5.3%(

هي األكثر شـيوعاً يف تـدريس   فقد أشار إىل أن أسئلة التذكر  )1990 ،نافع(وأما 
  ).1990نافع، (التاريخ لدى جمموعة من الطالب املعلمني 

مستويات األسـئلة الصـفية   «دراسة بعنوان ) 1991(ويف األردن أجرت جناح حادر 
ولقـد  » الشفوية الشائع استخدامها عند معلمي اللغة العربية يف مرحلة التعليم األساسـي 

  :خلصت هذه الدراسة إىل
 التعليم األساسياوت مستويات األسئلة اليت يستخدمها معلمو اللغة العربية يف مرحلة تف  -

ــو اآليت   ــى النح ــب عل ــاءت النس ــد ج ــبتها  : فق ــذكر نس ــئلة الت   أس
، وأسـئلة  )%32.4(من جمموع األسئلة املطروحة وأسئلة الفهم نسـبتها  ) 47.2%(

سئلة التركيب نسـبتها  وأ) %5.6(وأسئلة التحليل نسبتها ) %13.1(التطبيق نسبتها 
  ).%0.7(وأسئلة التقومي ) 1%(

بني مستويات األسئلة الصفية الشـفوية  ) 0.05 ,(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية   -
  .اليت استخدمت من جانب املعلمني وجنس املعلم) منخفضة، عالية(

ـ  ) 0.05 ,(يوجد فروق ذات داللة إحصائية   - فوية بني مستويات األسئلة الصـفية الش
 مام وكـذلك خـرب  اليت استخدمت من جانب املعلمني ومؤهال) منخفضة، عالية(
  ).1991احلادر، (

يتضح من خالل الدراسات السابقة أا يف معظمها ركزت على مسـتويات األسـئلة   
الصفية اليت يطرحها املعلم داخل غرفة الصف وتتشابه الدراسة احلالية مـع الدراسـات   

بينما ختتلف عن الدراسات السـابقة  . ا على األسئلة الصفية ومستويااالسابقة يف تركيزه
ـ  يف صياغة األسئلة الصفية وكيفي )الطالب(بأا تناولت دور املعلم  ة ة توجيههـا وكيفي

أي أا تناولت املوقف التعليمي بصورة شاملة وهذا ما  ؛التصرف بشأن إجابات الطالب
زت على جانب واحد من جوانب هـذه  سابقة اليت ركّز هذه الدراسة عن الدراسات الميي

أثناء تطبيق الدراسة املسـجل  يف كذلك إن أهم ما مييز هذه الدراسة استخدامها . الدراسة
للحصص الصفية وذلك لضمان أن تكون نتائج الدراسة على درجة عالية مـن الصـدق   

  . وهذا مل يقم به أي من الباحثني يف الدراسات السابقة ،واملوضوعية
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  :منهجية الدراسة وإجراءاتها
  .اختيار العينة وإعداد أدوات الدراسة وحتليل أسئلة املعلمنيجمتمع الدراسة تضمن 
   :مجتمع الدراسة -أوالً

لغة عربيـة ن جمتمع الدراسة من مجيع طالب التربية العملية ختصص معلم جمال تكو 
يف جامعة احلسني  2001/2002طالباً وطالبة للعام الدراسي ) 35(والبالغ عددهم 

  .بن طالل
  :العينـة -ثانياً

طالباً وطالبة من طلبة ختصص معلم جمال والذين يتبعون ) 24( منالدراسة تألفت عينة 
سنة رابعة والـذين درسـوا مجيـع مـواد     / قسم املناهج والتدريس/لكلية العلوم التربوية 

ه يف امليدان التربوي علمـاً بـأنهم   التخصص وسجلوا مادة التربية العملية لتطبيق ما تعلمو
 تعـدان  نيواللت) 1( األساليب والتربية العملية تدربوا على مهارات هذه الدراسة يف ماديت

  .إضافة إىل ما درسوه يف املساقات التربوية األخرى) 2( متطلباً سابقاً لعملية
 حمافظة معانمدارس وهـذه العينة مت اختيارها عشوائياً من بني الطلبة الذين يطبقون يف 

  م، وانتــهى بتــاريخ10/3/2002وملــدة فصــل دراســي واحــد، بــدأ بتــاريخ 
  .م بداية االمتحانات الفصلية النهائية5/6/2002 

  :أدوات الدراسةإجراءات بناء  -اًلثثا

الرجوع إىل األدب التربوي السابق والدراسات السابقة املتعلقة باألسئلة الصـفية،   متّ -1
 .لباحثان فيما يتعلق ببناء أدوات الدراسةواستفاد منها ا

 :بناء أداتني للدراسة مها بعد ذلك متّ -2
وتعـرف   ،كانت بطاقة مالحظة تتعلق بكيفية توجيـه األسـئلة   :األداة األوىل  -أ 

يف ) 2(تعرف مهارة طالب التربية العملية منها وكان اهلدف  ،إجابات الطالب
عن األسئلة الشفوية داخـل حجـرة    عرف إجابات الطالبتتوجيهه لألسئلة و

 .الصف، وتستمر من دخول املعلم لغرفة الصف حىت خروجه
الشفوية، ومت ) 2(كانت بطاقة لتحليل أسئلة طالب التربية العملية  :األداة الثانية -ب

وـدف   ،داخل حجرة الصف أثناء االستماع للتسجيل الذي متّيف استخدامها 
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وما متـت   ،يف صياغة األسئلة الشفوية) 2(العملية إىل قياس مهارة طالب التربية 
 .أثناء املالحظةيف كتابته من أسئلة 

قام الباحثان بعرض أدوات الدراسة على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس  -3
يف جامعة احلسني بن طالل والذين حيملون درجة الدكتوراه واملاجسـتري يف املنـاهج   

لك على جمموعة من املشرفني التربويني يف مديريـة تربيـة   وأساليب التدريس، وكذ
 :إلبداء آرائهم يف أدوات الدراسة من حيث. معان

 التربيةمدى مالءمة بطاقات املالحظة وبطاقة حتليل األسئلة يف قياس مهارة طالب  -أ 
 .العملية يف صياغة وتوجيهه األسئلة وكيفية التعرف بشأن إجابات الطالب

 .فقرات يروا مناسبة على أدوات الدراسةإضافة إىل  -ب
  .حذف فقرات يروا غري مناسبة -ج
  .راءآاقتراح ما يرونه مناسباً من  -د

بعد استعادة األدوات من احملكمني مث االستفادة من آراء جلنة التحكيم واقتراحـام،   -4
  ).2(و) 1(ظهرت البطاقات بصورا النهائية الواردة يف امللحقني رقم 

تطبيق الدراسة خـالل الفصـل الدراسـي الثـاين للعـام الدراسـي        بعد ذلك متّ -5
 عربيةختصص معلم جمال لغة ) 2(على عينة من طالب التربية العملية  2001/2002

 .يف جامعة احلسني بن طالل
ختصيص بطاقيت مالحظة لكل طالب تتعلق مبالحظة مهارته يف توجيهـه لألسـئلة    متّ -6

  .تصرف بشأن إجابات الطالبالصفية وبكيفية ال
قام الباحثان بالدخول إىل غرفة الصف ومالحظة مهارة كل طالب يف توجيه األسـئلة   -7

وكيفية التصرف بإجابات الطالب وتدوين ذلك على بطاقات املالحظة الـواردة يف  
  ).أ، ب/  1(امللحق رقم 

ل اسـتمرت  تسجيل حصة صفية لكل طالب على شريط بواسطة املسج بعد ذلك متّ -8
  .منذ بداية احلصة الدراسية وحىت ايتها

9- تدوين لة ومتّوبعد االنتهاء من عملية التسجيل، استمع الباحثان للحصص الصفية املسج 
ا على السبورةاألسئلة اليت وجهها كل طالب من طالب التربية العملية أو دو.  
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 بطاقة حتليل األسئلة الصفية الشفوية اليت وضع األسئلة يف اخلانات املناسبة يف بعد ذلك متّ  - 10
حسب تصنيف بلوم للمعرفة ويف بطاقة حتليل األسـئلة  ) 2(يطرحها طلبة التربية العملية 

 2(من ناحية التركيب كما هو يف امللحق رقم ) 2(الصفية اليت طرحها طلبة التربية العملية 
  ).أ، ب/ 

كل سؤال من أسئلة الدراسـة ومت التوصـل إىل   استخدم الباحثان اإلحصائيات املناسبة ل  - 11
  .النتائج النهائية

  
  :نتائج الدراسة

لتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد عمل الباحثان على حساب تكرار األسئلة الشـفوية  
  :والنسب املئوية هلا وفق الترتيب التايل

  .صياغة األسئلة اليت يطرحها طالب التربية العملية للطالب -
  .ئلة من قبل طالب التربية العمليةتوجيه األس -
  .التصرف بشأن اإلجابات اليت يقدمها الطلبة على أسئلة طالب التربية العملية -

  :صياغة األسئلة -أوالً
  :مستويات األسئلة حسب تصنيف بلوم -1
  

  )1(جدول رقم 

  احسب تصنيف بلوم، ونسبته) 2(عدد األسئلة الشفوية اليت صاغها طالب التربية العملية 
 مستوى السؤال عدد األسئلة  النسبة

  املعرفة  200  32%
 الفهم واالستيعاب  155  25%

  التطبيق  150  23%

  التحليل 65  10%

  التركيب 50  8%

  التقومي 10  2%

 اموع والنسب  630  100%
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أن أكثر نسبة يف صياغة األسئلة الشفوية اليت طرحها طالب التربية العملية ) 1(يبني جدول رقم 
من املستوى األول من تصنيف املعرفة عند بلوم وهي املعرفة؛ ألن صياغة األسئلة املعرفيـة ال  ) 2(

  .حتتاج إىل عناء وجهد وحىت إجاباا كذلك
، ويف املرتبـة الثانيـة الفهـم    )%32(وبنسبة قدرها  لسؤا) 200(وقد وصل عددها إىل  

وجاء مستوى التطبيق ) %25(ألسئلة سؤاالً ونسبتها بني هذه ا) 155(واالستيعاب وبلغ عددها 
من بني هذه األسـئلة  ) %23(سؤاالً وبنسبة ) 150(وكما نرى يف املركز الثالث بأسئلة عددها 

وكلمـا تقـدمنا يف   ) %10(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 65(ويف املركز الرابع أسئلة التحليل وعددها 
) 10(حيث بلغت أسئلة التقومي ) 1(يف اجلدول  شاهدهمستوى األسئلة قلّ عددها ونسبتها وهذا ن

  .من بني هذه األسئلة) %2(ونسبتها 
  :تركيب األسئلة - 2

ووجهها للطالب املتعلمني قام ) 2(ملعرفة مدى تعقيد األسئلة اليت صاغها طالب التربية العملية 
  .الباحثان بتحديد عدد األسئلة ونسبتها وحسب اجلدول املبني أدناه

  
  )2(جدول رقم 

سئلة سهلة التركيب، واألسئلة املرتبطة، وغري املرتبطة مع بعضها، واليت صيغت باللهجة العامية والفصحى، عدد األ

  والواضحة وغري الواضحة، وصحيحة الصياغة وغري الصحيحة
    تركيب األسئلة  ارتباط األسئلة  لغة األسئلة  وضوح األسئلة  صحة األسئلة
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أ

ا
  

قة 
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أ

حها
وض
لت

وع  
م
ا

  

ئلة
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كبة
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ئلة
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ب  
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ة ا
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لة 
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أ

  

  

630 60  570 630 100 110 420 630 430 230 630 550 80  630 130 40  460 
  عدد
 األسئلة

100
%  

10% 90% 100
%  

16% 17% 67% 100
%  

63% 37% 100
%  

87% 13% 100
%  

%نسبتها  73% 7% 20%
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سـؤاالً  ) 460: (أن عدد األسئلة سهلة التركيب بلغ عددها) 2(يتبني من جدول رقم 
 ، واألسئلة اليت فيهـا )%7(سؤاالً وبنسبة ) 40(، وعدد األسئلة املركبة )%73(ونسبتها 

وهذا يعطينا مؤشراً علـى أن معظـم   ) %20(سؤاالً وبنسبة ) 130(إخالل بلغ عددها 
  .تعقيد أي سهلة التركيب وليس فيها) 2(األسئلة اليت وجهها طلبة التربية العملية 

  :ارتباط األسئلة مع بعضها -3
أن يوضـح  ) 2(قام الباحثان بتحديد عدد األسئلة املرتبطة باليت سبقتها واجلدول رقم 

، واألسئلة اليت كانت تطـرح  )%13(سؤاالً وبنسبة ) 80(عدد األسئلة املرتبطة بسابقتها 
، وهذا يدلّ على أنّ معظم األسئلة )%87(سؤاالً وبنسبة ) 550(ومل متت بصلة لليت قبلها 

  .ال متت بصلة لألسئلة اليت سبقتها) 2(اليت يطرحها طلبة التربية العملية 
  :لغة األسئلة -4

) 2( أن معظم األسئلة اليت صاغها طلبة التربيـة العمليـة  ): 2(من جدول رقم يتضح 
من بني األسـئلة   )%63(سؤاالً وبنسبة ) 430(صيغت باللهجة العامية حيث بلغ عددها 

) 230(بلـغ عـددها   فقد  اليت طرحها هؤالء الطلبة أما ما صيغت بلغة فصيحة أو مقبولة
ؤشراً أن معظم األسئلة اليت يطرحها طلبـة التربيـة   ، وهذا يعطي م)%37(سؤاالً ونسبتها 

اليت يعـيش  نفسها كانت بلهجة عامية، وهذا عائد إىل أن معظمهم من البيئة  )2( العملية
والـيت  ) العامية(ورمبا عائد إىل ضعفهم يف اللغة فيميل لسام لألسهل  همنفسأ فيها الطلبة

  .هي عدو للغة الفصحى
  :علمياًوضوح األسئلة وصحتها  -5

 حيـث بلغـت  يعطي مؤشراً على أن معظم األسئلة كانت واضـحة  ) 2(اجلدول رقم 
، وهذا يعطي مؤشراً على أنّ معظمها كان من بني دفـيت  )%67(سؤاالً وبنسبة ) 420(

الكتاب، ومن األسئلة املصاغة من قبل مؤلف الكتاب، وتبني أن األسئلة اليت فيها إميـاءات  
، وهذا يعين أنّ فيها ضعفاً وليس فيها )%17(سؤاالً وبنسبة ) 110(باإلجابة كان عددها 

مواصفات السؤال اجليد، واألسئلة اليت كانت صياغتها ناقصة وحباجة إىل توضـيح بلـغ   
وهذا ما يؤكد أم ال يزالون حباجة إىل تـدريب   ،)%16(سؤال وبنسبة ) 100(عددها 

  .على صياغة األسئلة اليت يطرحوا
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أن معظم األسـئلة كانـت   ) 2(صياغة األسئلة علمياً فنرى من اجلدول أما فيما خيص 
من األسئلة اليت  )%90(سؤاالً وبنسبة ) 570(صياغتها العلمية صحيحة حيث بلغ عددها 

) 60(، وأما األسئلة غري الصحيحة علمياً فنـرى عـددها   )2(صاغها طلبة التربية العملية 
  .)%10(سؤاالً وبنسبة 

  
  :ألسئلةتوجيه ا -ثانياً

قام الباحثان حبساب تكرارات كلّ مهارة من مهارات توجيه األسئلة ومتّ حساب نسبة 
 هذه األسئلة اليتكلّ تكرار بالنسبة للعدد الكلي لألسئلة ووقف الباحثان على نوعية توجيه 

  ).2(يطرحها طلبة التربية العملية 
  

  )3(جدول رقم 
  يف املرحلة األساسية ونسبتها من بني األسئلة اليت متّ طرحها) 2(ملية تكرار مهارة توجيه أسئلة طلبة التربية الع

  نسبتها
  عدد األسئلة 
 اليت متّ طرحها

  كيفية اختيار الطالب ايب
  نوع

  توجيه األسئلة

44.45%  
  

22.22% 

280 
  

140  

خيتار الطالب ايب من بني الطلبة الذين يرفعون-
  .أيديهم لإلجابة

 ني الطلبة الذين ال يرفعون أيديهمخيتار ايب من ب -

يقوم بتوجيه األسئلة
جلميع الطـالب مث  

  خيتار ايب
 اموع والنسب 420 66.67%
3.17%  
7.94%  
2.38%  

20 
50  
15  

 .خيتار ايب بشكل مرتب-
  .خيتار ايب من دون ترتيب -
  .خيتار الطالب السابق -

حيدد الطالب ايب
ــرح  ــبقاً مث يط مس

  .عليه السؤال

 اموع والنسب 85 13.49%
11,11%  
3.17%  
3.17%  
2.38%  

70 
20  
20  
15  

 .تكون اإلجابة مجاعية-
  .جييب املعلم عن سؤاله -
  .جييب أحد الطالب عن السؤال عشوائياً -
- أحد جبمل ي  

يقوم بطرح السـؤال
الذي يريد، وال خيتار 

  من جييب

 اموع والنسب 125 19.83%
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100%  630 موع الكلي لألسئلة ونسبتهاا 

أن عدد األسئلة اليت وجهها طلبة التربية العملية للطالب مجيعهم، مث : هذا اجلدول يبني
حيدد ايب من خالل رفع يده لإلجابة وعدم رفعها فبلغ عدد هذه األسئلة وذا البـاب  

طالـب  حيث قـام   )%66.67(سؤاالً وتشكل ما نسبته من األسئلة ) 420(بالتحديد 
طالبـاً،  ) 280(باختيار الطالب الذي يرفع يده لإلجابـة وعـددهم   ) 2(التربية العملية 

طالباً ويشكّلون مـا  ) 140(هم كان عددهم يوالذين ال يرفعون أيد) %44.45(وبنسبة 
  .)%22,22(نسبته 

سؤاالً وزعت علـى  ) 85(الطالب مسبقاً مث حيدد ايب  هاأما عدد األسئلة اليت خيتار
، وأما االختيـار مـن دون   )%3.17(سؤاالً وبنسبة ) )20يب بشكل مرتب وعددها ا

، مث اختيار الطالب السـابق فبلـغ   )%7.94(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 50(ترتيب فبلغت 
أن املعلمني يطرحون أسـئلتهم  بوهذا يعطي داللة ) %2.38(سؤاالً وبنسبة ) 15(عددها 

  .عالية حىت يكون كلّ طالب مهيأً لإلجابةدون حتديد ايب مسبقاً وبنسبة 
علـى طلبـة املرحلـة    ) 2( أما عدد األسئلة اليت طرحهـا طلبـة التربيـة العمليـة    

سـؤاالً  ) 125(األساسية، ومببحث اللغة العربية دون أن خيتار ايـب فبلـغ عـددها    
كانــت  )%11,11(ســؤاالً وبنســبة قــدرها ) 70: (موزعــة علــى النحــو اآليت

اعية، وهذا نلمسه بشكل كبري يف امليدان التربـوي ومـن خـالل اخلـربة     اإلجابات مج
) 2( اليت متّ قضاؤها يف وزارة التربية والتعليم، وهناك بعـض معلمـي التربيـة العمليـة    

سـؤاالً،  ) 20(الذين كانوا يطرحون األسئلة وجييبون عنـها بأنفسـهم فبلـغ عـددها     
وكان جييـب أحـد الطـالب عنـها      أيضاً) 20( وأما بعض األسئلة واليت بلغ عددها

بطريقة عشوائية دون أن حيدد من قبل املعلم، وهذا يـدل علـى انـدفاع هـذه الفئـة      
هم عن هـذه األسـئلة، وبعـض األسـئلة     ؤوعدم االستماع لعل وعسى أن جييب زمال

ـ ومل جيـب ع ) 2( كان يطرحها طالب التربيـة العمليـة   ) 15(ها طالـب وعـددها   ن
  .سئلة أخرى أو مواضيع أخرىسؤاالً حيث ينتقلون أل

 ولقد قام الباحثان حبساب تكرار ونسبة تكرار أو تركيـز معلمـي التربيـة العمليـة    
يف مبحث اللغة العربية على بعـض املهـارات األخـرى عنـد توجيـه األسـئلة       ) 2(

  .الشفوية الصفية
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  )4(جدول رقم 

  األخرى املتعلقة بتوجيه األسئلة الشفوية الصفية على بعض املهارات) 2(تكرار ونسبة تركيز طلبة التربية العملية 
 املـهـارة  نعم %النسبة ال  %النسبة 

ثوان للطالب بعـد توجيـه) 5-3(يعطي  10 41.66 14  58.44
  .السؤال ليفكر به

66.67  16 33.33 8  ر السؤال عند توجيهه أكثر من مركرهي 
 .وعادلٍيوزع األسئلة بني طلبته بشكل مرضٍ 20 83.33 4  16.67

  
ـ  ) 10(أن ) 4(يتضح من جدول رقم   نمعلمني أعطوا وقتاً كافياً للطلبة لإلجابـة ع

حيث أعطت الطلبـة  ) Rowe(األسئلة املطروحة وهذا ينسجم مع الدراسة اليت قامت ا 
ثوان وقت للتفكري بالسؤال قبل اإلجابة وحصلت على إجابات أطول وأكثـر  ) 5-3(من 

يف بنائها اللغوي، وأما الذين مل يعطوا وقتاً من طلبة التربية العمليـة   عمقاً، وأكثر اكتماالً
  ).%58.44(معلماً وبنسبة ) 14(فكان عددهم ) 2(

وبنسـبة  ) 8(الذين كرروا السؤال للطلبة فكان عـددهم  ) 2(أما طلبة التربية العملية 
) 16(عددهم  والذين مل يكرروا األسئلة بل طرحوها ألول مرة فكان) %33,33(قدرها 
وهذا يدل على إعدادهم املسبق لألسئلة قبل طرحها حيـث يكـون    )%66.67(وبنسبة 

  .سؤاهلم مفهوماً وواضحاً وال داع لتكراره
أن معظم أسئلة طلبة التربية العملية ) 4(ن يف هذا اجلدول رقم يوالذي لفت انتباه الباحثّ

  ني فكـان عـددهم  كانت موزعة بشكل مرضٍ وكـاف علـى الطلبـة املـتعلم    ) 2(
، والذين مل يوزعوها بشكل عادل على الطلبة فكان عـددهم  )%83.33(وبنسبة ) 20(
، وهذا يعطي مؤشراً على أن املعلمني يراعون الفروق )%16.67(فقط وبنسبة قدرها ) 4(

  .الفردية بني املتعلمني عند طرحهم وتوجيههم لألسئلة الشفوية والصفية
  

  :بشأن إجابات الطالب) 2(التربية العملية  كيفية تصرف طلبة -ثالثاً
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يعد التصرف يف إجابات الطالب من أهم املهارات اليت جيب أن يقوم ا املعلمون؛ ألن 
ـ  فزاً للطالـب  اإمهال بعض اإلجابات يعد إحباطاً للطالب ايب، وتعزيز األخرى يعد ح

 عليها مما جيعلبات دون التعليق ليجيب يف املرات القادمة، وبعض املعلمني يترك بعض اإلجا
  .الطالب تائهاً هل إجابته مقبولة أو غري مقبولة

والـذي يـدرس   ) 2(فمن هنا قام الباحثان برصد كيفية تصرف طالب التربية العملية 
مبحث اللغة العربية للمرحلة األساسية ونسبة تكرار تلك العناصر اليت تندرج حتت تلـك  

  .املهارة
  

  )5(جدول رقم 

  باإلجابات اليت يتلقاها من الطالب) 2(يبني تكرارات ونسبة تصرف طالب التربية العملية  جدول

نوع   )2(تصرف طالب التربية العملية  العدد  %النسبة
  اإلجابة

14.28%  
12.69%  
  

15.88%  
12.69%  

90  
80  
  

100  
80  

  يكرر إجابات الطالب الصحيحة -
اإلجابـة   يعطي إمياءات ملساعدة الطالـب يف الوصـول إىل   -

  .الصحيحة
  .يعزز اإلجابات الصحيحة وأصحاب اإلجابات العميقة -
لتثبيت اإلجابة الصحيحة يف أذهان الطالب يطلب من طالـب   -

 .آخر تكرار اإلجابة

إجابات 
  صحيحة

 اموع والنسبة 350  55.54%
4.77%  
3.17%  
4.77%  
2.38%  
6.35%  
1.58%  
1.58%  
2.38%  

30  
20  
30  
15  
40  
10  
10  
15 

  .يطلب تكملة اإلجابة من طالب آخر -
  .يوجه السؤال بطريقة أخرى للطالب نفسه لتلقي إجابة أفضل -
  .يوجه سؤاالً آخر نفسه للطالب لتحديد اخلطأ الذي وقع فيه -
  .الطالب إذا أخطأب أيهز -
  .إذا أخطأ ايب فوراً يطلب من آخر اإلجابة -
  .إذا أخطأ ايب يتوىل املعلم اإلجابة -
  .عدم معرفة املعلم بأن الطالب أخطأ -
 .عند خطأ ايب جييب آخر دون إذن املعلم-

اإلجابات 
اليت حباجة 
إىل تكملة 
واإلجابات 
  املغلوطة

 اموع والنسبة 170  26.98%
4.77%  
3.17%  
2.38%  

30  
20  
15 

  .لب من الطالب إجابات أكثر عمقاًطي -
  .ريقة أخرى وللطالب نفسهيعيد السؤال وبط -
 .يتبىن اإلجابة عن السؤال-

إجابات 
الطالب 
صحيحة 
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3.17%  
3.97%  

20  
25 

  .يطرح أسئلة لتوجيه اإلجابة -
  .يطرح أسئلة أخرى لفتح احلوار؛ لتلقي إجابات ناضجة-

ولكنها غري 
  مطلوبة

 اموع والنسب 110  17.45%
 اموع الكلي لإلجابات عن األسئلة املطروحة ونسبتها 630  100%

  :تصرف املعلم باإلجابات الصحيحة -1
إجابـة بنسـبة   ) 350(مؤشراً أنّ عدد اإلجابـات الصـحيحة   ) 5(يعطي اجلدول 

إجابة كرر املعلم منها ) 630(من جمموع عدد اإلجابات الكلية واليت عددها  )55.54%(
إجابة وهذه متثـل مـا   ) 80(، وقام مبساعدة الطلبة بـ )%14.28(إجابة بنسبة ) 90(
  .؛ ويهدف من رواء ذلك للوصول إىل إجابات ناضجة من قبل أصحاا)12.69(سبته ن

إجابـة وتشـكل مـا نسـبتها     ) 100(أما اإلجابات اليت عززها املعلم فكان عددها 
، والتعزيز؛ كما نعلم يلعب دوراً مميزاً يف حفز الطلبة للرقي بإجابـام وحيفـز   )15.88(

ة، ذلك من أجل احلصول على مكافأة معنوية مـن قبـل   اآلخرين غري املتفاعلني للمشارك
  .معلمه

ولكي يثبت املعلومات الصحيحة يف ذهن املتلقي يطلب املعلم من أصحاب اإلجابـات  
) 80(الصحيحة إعادة اإلجابة ملفتاً انتباه طالبه لالستماع إليها فكان عدد هذه اإلجابات 

  .)%12.69(إجابة وتشكل ما نسبته 
  :ات الناقصة أو املغلوطةأما اإلجاب -2
ولقد تصرف املعلم ـا  ) %26.98(إجابة وتشكل ما نسبته ) 170(فكان عددها  

  هاكان يطلب تكملة اإلجابة الناقصة من قبل طالب آخر وكـان عـدد  : على النحو اآليت
لطالـب  قاتالً لأسلوباً  ديع نيوهذا من وجهة نظر الباحث) %4.77(إجابة وبنسبة ) 30( 

إعطاء الطالب صاحب اإلجابة الناقصة فرصة ) 2( بل على طالب التربية العملية ايب، ال
كان يوجه ) 2( أن طالب التربية العلمية: نيلتكملة اإلجابة من قبله، ومما لفت انتباه الباحثَ

السؤال للطالب ايب والذي مل تكن إجابته ناضجة بطريقة أخرى لعل وعسى أن يوفق يف 
والطالب الـذي  ) %3.17(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 20(عدد هذه األسئلة اإلجابة وكان 

أخطأ يف إجابته يوجه له السؤال بطريقة أخرى ليتعرف أغالطه ويقوم بتصـويبه فكـان   
  ).%4.77(سؤاالً وبنسبة ) 30(عددها 
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ـ املعلم كان يهزأ  / أن الطالبهو : أما األسلوب الذي مل يرق الباحثني بعض الطلبـة  ب
مل يوفقوا يف اإلجابة وهذا ما يتناىف مع التطوير التربوي الذي ينادي بعدم املسـاس   الذين

) %2.38(ونسـبة  ) 15(بكرامة الطالب والذي يعد حمور العملية التربوية فبلغ عـددها  
  .ةلالحقوالطالب الذي يتعرض ملثل هذا املوقف سوف حيجم عن املشاركة يف املرات ا

املعلـم الفرصـة   /  ها الطلبة وكما ذكرت مل يعط الطالبأما اإلجابات اليت خيطئ في
بلغ عـددها  فه؛ ال بل كان يطلب من آخر فوراً أن يعطي اإلجابة أللمجيب ليصحح خط

املعلم جيب أن يهيئ اجلو للطالب املتعلم /  ، والطالب)%6.35(وشكلت ما نسبته ) 40(
توبيخ املخطئ ويف بعـض   كي يلملم أفكاره، وإذا تعذر ذلك يعطي اال لآلخرين دون

سؤاله إذا الحظ أن الطالب قـد   ناألحيان كان املعلم نفسه مل يتوان عن إعطاء اإلجابة ع
فطالب التربية العملية عليه أن يعرف أننا ) 1.58(وبنسبة ) 10(تلكأ باإلجابة فبلغ عددها 

 - 3( من اإلجابةنود أن نعلّم الطالب كيف يفكر، ليجيب وأن يعطي فرصة للطالب وقبل 
ثوان ليفكر يف اإلجابة لتكون إجابته أنضج، وإلشراك أكرب عدد من الطالب يف احلوار ) 5

  .واملناقشة
 ينوه بأنولقد كان بعض الطلبة يعطون إجابات خاطئة فينتقل املعلم إىل غريها دومنا أن 

هل اإلجابة خاطئة أم صـحيحة   ،اإلجابة خاطئة فيقع الطالب يف حيص بيص من أمرهم
  ).%1.58(وبنسبة ) 10(وبلغ عددها 

وهناك بعض الطلبة الذين ال ميتلكون مهارة االستماع أو ال يعطون الفرصة إىل زمالئهم 
لإلجابة أو حتسينها فيتدخلون متربعني من تلقاء أنفسهم إلعطاء اإلجابة الصحيحة دون إذن 

نسـبة مقـدارها   وب) 15(من املعلم الذي يدير العملية التربوية ولقد بلغ عـدد ذلـك   
)2.38%.(  

  :التصرف باإلجابات الصحيحة ولكنها غري مطلوبة -3
إجابة وتشكل مـا نسـبته   ) 110(كان عدد اإلجابات الصحيحة ولكنها غري مطلوبة 

، فكان املعلم حينما يعطي الطالب إجابة صحيحة ولكنها ليسـت عميقـة   )17.45%(
، فـنحن مـع   )%4.77(وبنسبة  )30(يطلب من الطالب إجابة أكثر عمقاً وبلغ عددها 

اإلجابة العميقة ولكن ال بد أن يأخذ املعلم باحلسبان الفروقات الفردية بني الطالب خالل 
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اإلجابات فلوال أننا نسعى حنو العمق واجلودة يف اإلجابة ملا أدخلـت األسـئلة السـابرة    
  .التربوي والعاصفة للذهن للمجال التربوي ملا هلا من فوائد تعج ا كتب األدب

للطالب نفسه وبطريقـة  ) 2(دها طالب التربية العلمية يولقد كان عدد األسئلة اليت يع
، وهذا كما قلت سابقاً تعطي الطالب )%3.17(وبنسبة ) 20(مغايرة عن الصيغة األوىل 

الفرصة ليفكر يف السؤال ألنه رمبا مل يفهم صيغة السؤال األوىل فالثاين يفتح اال أمامـه  
  .أيضاً بنمط آخر ويديل بدلوه ليفكر

يتبنون اإلجابة عن أسئلتهم إذا ) 2(كان بعض طالب التربية العملية  آنفاً وكما ذكرت
) 15(كانت إجابات الطالب صحيحة ولكنها غري مطلوبة بشكل كاف وبلـغ عـددها   

إذا رأى املعلم أن الطالب أجاب إجابة وكان من بعض مالحظات أنه  )%2.38(وبنسبة 
ولكنها خارجة عن املطلوب يطرح أسئلة لتوجيه الطالب لإلجابة املطلوبة فكـان   صحيحة
  .)%3.17(وبنسبة ) 20(عددها 

كانوا يطرحون أسئلة لفتح احلوار بشكل أكرب ومن قبل ) 2(فبعض طلبة التربية العلمية 
نضـجاً  معظمهم ولفتح اال أمام الطالب املتعلمني ليفكروا يف إجابات أكثر عمقاً ودقّة و

بـه األسـاليب    تنادي، فهذا النوع من التصرف )%3.97(وبنسبة ) 25(فكان عددها 
  .احلديثة إللقاء األسئلة وجلعل الطالب دائماً متحفزاً وباحثاً عن إجابة

  
  مناقشة النتائج

  :يتضح من عرض النتائج السابقة ما يأيت
معلم جمال ختصص لغـة  / أن معظم أسئلة طلبة التربية العملية) 1(يبني جدول رقم  -1

سؤاالً من جمموعة األسئلة ) 200(معرفية حيث بلغ عددها ) عينة الدراسة( عربية 
سؤاالً وبنسبة ) 155(، وأسئلة الفهم واالستيعاب عددها )%32(وبنسبة قدرها 

، ونـرى بـأن   )%23(وبنسبة قـدرها  ) 150(وأسئلة التطبيق  )%25(قدرها 
سؤاالً وبنسـبة  ) 65( فأسئلة التحليل عددها عددها قليالًكان التحليل والتركيب 

ونرى كلما صعدنا باملسـتويات   )%8(سؤاالً وبنسبة ) 50(والتركيب  )10%(
عدد األسئلة اليت طرحت فيـه  يبني أن  يقل عدد األسئلة وتقل نسبتها فهذا التقومي

  .)%2(أسئلة وبنسبة قدرها ) 10(عددها 
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املستوى البسـيط،  : ع يف مستويني مهانالحظ أن األسئلة اليت صنفت تقوهنا 
وهذا املستوى ال يتطلب من املتعلم جهداً وتفكرياً يف سبيل الوصول إىل اإلجابة بل 
يتطلب منه تذكر حقائق ومعلومات عامة تعلمها سابقاً ميثل هذا اجلانب األسـئلة  

ـ  املعرفية وأسئلة الفهم واالستيعاب وأسئلة التطبيق، ونرى أيضاً أنها تالقي والً قب
، وارتياحاً لدى املعلم حني صياغتها؛ ألا ال حتتاج إىل جهد كبري حني صـياغتها 

  .ألن الكتاب املدرس مليء باألسئلة اليت تقيس املستويات الدنيا من املعرفة
أما املستوى اآلخر فهو املستوى العايل أو املعقد، وحيتاج إىل بذل وقت وجهد 

لب من املتعلم أن حيلل أو يركب أو يسـتنتج أو  كبريين يف التوصل لإلجابة، فيتط
ينقد وميثل هذا اجلانب أسئلة التحليل والتركيب والتقومي فهذا النوع من األسـئلة  
يتضمن مهارات عقلية عليا توقعهم يف حرية حني تصحيح اإلجابـات لتنوعهـا   

لنـوع  ، فمن هنا ال يركز املعلمون على هذا احسب الفروق الفردية بني املتعلمني
ملاماً باملادة الدراسـية وباألسـئلة   إمن األسئلة ألنه حباجة إىل جهد ومعرفة دقيقة و

  .كافة
 ,Stevens(وهذه النتيجة تتمشى مع النتائج اليت وصلت هلا دراسـة سـتيفرت   

) Davis and(ودراسـة   1990ودراسة نـافع   1991ودراسة حادر ) 1912
)Tinsley, 1967 (ت مجعيها أن معظم املعلمني حني يضـعون  وغريهم؛ حيث بين

  .أسئلتهم يركزون على املستويات الدنيا منها
احنصرت يف األسـئلة  ) 2(معظم أسئلة طلبة التربية العملية ) 2(يبني جدول رقم  -2

 فهذا يبني، )%73(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 460(سهلة التركيب حيث بلغ عددها 
ها، ويبني أم مل خيططـوا لألسـئلة   قلّة وخربة هذه الفئة باألسئلة وطريقة طرح

وأي عمل مل خيطط له جيداً سـوف يكـون    الصفية سواء أكان كتباياً أم ذهنياً
؛ وهـذا  عشوائياً وفيه ختبط وارجتال وينعكس ذلك على نوعية األسئلة الصـفية 

سـؤاالً  ) 130( واضح من عدد األسئلة اليت حصرها الباحثان واليت كان عددها
إىل مسـتوى   حيث كان فيها إسفاف وخلـل ومل تـرق   )%20(وبنسبة قدرها 
ي التفكري لدى املتعلمنياألسئلة اليت تنم.  
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ال متت بصـلة  ) 2(أن األسئلة اليت طرحها طلبة التربية العملية ) 2(ويبني اجلدول  -3
سؤاالً بنسـبة  ) 550(إىل سابقتها؛ أي كل سؤال مستقل عن اآلخر فبلغ عددها 

سؤاالً وبنسـبة قـدرها   ) 80(املرتبطة بسابقتها عددها  واألسئلة )%87(قدرها 
أن كثرياً من األسئلة اليت تطرح ال بد وأن يكون هلا : نيففي تصور الباحث )13%(

حتجـب  توضيح سؤال سابق، أو توجيه اإلجابة، أو فتح مغاليق : هدف حمدد مثل
سـئلة هلـا   اخل، فمن هنا ال بد وأن تكون األ... ، أو تصحيح مفهوم معنياإلجابة

عالقة بسابقتها ولكن هذا يبين ضعفهم يف مهارة صياغة األسئلة املالئمة للدرس، 
ذهنياً فهذه املهارة  مويوضح عدم اهتمامهم بالتخطيط لألسئلة سواء أكان كتابياً أ

تعد من املهارات األساسية اليت جيب أن ميتلكها من يود أن ميتهن مهنـة التعلـيم   
  .نّ األسئلة روح العملية التعليمية ولبهاوخصوصاً إذا علمنا أ

باللهجة العامية ) 2( يظهر اجلدول نفسه أن األسئلة اليت صاغها طلبة التربية العملية -4
واألسئلة اليت صيغت بلغة فصـيحة كـان    )%63(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 430(

  .)%37(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 230(عددها 
سئلة تتطلب لغة فصيحة ومقبولة لـدى الطلبـة   فهذا يبين أن مهارة صياغة األ

املتعلمني، ال أن تكون معظمها باللهجة العامية واليت تعد عدواً للغة الفصحى واليت 
ين من عدم امتالكها من قبل مدرسي اللغة العربية، ومن العامية الـيت  نعاين األمر

  :حصرها جابر عبد احلميد كالسؤال التايل
ايزة حد منكم يقول يل احلاجة اليت كان هلا دور كـبري  أنا عايزة أعرف، أو ع

فهذا السؤال يعد سؤاالً ضعيفاً؛ ألنه غري . بالثورة الصناعية وهلا تأثري على الصناعة
واضح وغري متالئم وقد صيغ بألفاظ ركيكة، وقد حصر الباحث بعض األلفـاظ  

إجابـة  » يمني يعط«/  »دوزن اإلجابة«اليت استخدمت خالل طرح األسئلة مثل 
  .وغريها» وين اإلجابة الصحيحة«أفضل، 

مل ميتلكوا ناصية صـياغة السـؤال   ) 2(فمن هنا نرى أن طلبة التربية العملية 
اجليد، ولديهم ضعف بين وواضح يف اللغة، ومل خيططوا لألسئلة بالطريقة السليمة 

ا وتوظيف اليت تبعدهم عن مثل هذه العبارات اليت تؤدي يف النهاية إىل ضعف طالبن
، ويف تصور الباحثني أن البيئة تلعب مثل هذه األسئلة إذا ما امتهنوا مهنة التدريس
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ن معظم الطلبة من أبناء بيئة زراعية فغلبت إدوراً هناك لدى صياغة السؤال حيث 
  .على أسئلتهم العامية أو اللهجة احمللية

كانـت سـهلة   ) 2(أن معظم أسئلة طلبة التربية العمليـة  ) 2(يبني جدول رقم  -5
وأما  )%67(سؤاالً وبنسبة ) 420(وواضحة وليس فيها تعقيد حيث بلغ عددها 

أسئلة وبنسبة قـدرها  ) 110(ن فيها إمياءات باإلجابة فبلغ عددها كااألسئلة اليت 
أن هؤالء الطلبة مل يعرفوا مواصفات السؤال اجليـد   :ففي تصور الباحثني )17%(

ألن السؤال يقيس هـدفاً   ؛يح أو تصريح لإلجابةيتضمن أي تلم الوالذي جيب أ
بلغ عـددها  فقد الناقصة الصياغة حمدداً فإذا متت اإلشارة لإلجابة فيفقد هدفه، أما 

فهذا النوع يؤدي إىل إجابة ناقصة وتنعكس  )%16(سؤال وبنسبة قدرها ) 100(
املستويات الدنيا  فنرى أن املعلم إذا ما ركّز على على املعلومة املراد إيصاهلا للطالب

  .تكون أسئلته واضحة وليس فيها غموض فسوفمن مستويات بلوم 
كانت صياغتها العلميـة  ) 2(أن أسئلة طلبة التربية العملية ) 2( رقم اجلدوليبني و -6

صحيحة؛ ألم يركزون على احلقائق واملفاهيم واملعلومات والقوانني اليت تعد من 
أن عدد أسـئلة  ) 1(للمعرفة وظهر جبدول رقم  املستوى األول من مستويات بلوم

أسئلة فقط من بني األسئلة اليت متّ طرحهـا؛ ألـا مـن    ) 10(التقومي وصل إىل 
، وال يستطيع طرح مثل هذه األسئلة إالّ معلم متخصص وله خربة املستوى املتقدم

 ى لـه وهذا ما تسعألن هذا النوع من األسئلة ينمي العمليات لدى املتعلمني  ؛طويلة
  .التربية احلديثة

سؤاالً وبنسبة ) 570(فاألسئلة اليت كانت صياغتها صحيحة علمياً بلغ عددها 
  سـؤاالً وبنسـبة  ) 60(واألسئلة غري الصحيحة علمياً بلغ عددها  )%90(قدرها 

  .)%10(قدرها  
فوضوح الصياغة العلمية يف األسئلة يوجه الطالب لإلجابة املطلوبة دون جهـد  

علم الناجح يبحث عن الصياغة الصحيحة اليت تقود إىل نتيجـة سـليمة   كبري، فامل
 الباحثان اوهذا ملسناه من خالل هذه الدراسة اليت قام.  

كـان  ) 2(يظهر لنا أن طالب التربية العمليـة  ) 3(من خالل دراسة جدول رقم  -7
سـؤاالً ونسـبتها   ) 420(يطرح السؤال مث خيتار ايب حيث بلـغ عـددها   
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أنه متّ توزيـع تلـك   : من بني هذه األسئلة ويظهر لنا اجلدول نفسه )66.67%(
هم ياملعلم خيتار الطالب ايب من بني الطلبة الذين يرفعون أيـد األسئلة؛ حيث كان 
أفضل شيء حىت ال يقع الطالب غري القادر على اإلجابـة يف   لإلجابة وهذه اآللية

قادر على اإلجابة لالستماع هلـا  حرج بني أقرانه، وتعطي الطالب الفرصة غري ال
سـؤاالً وبنسـبة   ) 280(وإتقاا ولقد بلغ عدد األسئلة اليت اتبع فيها هذه اآللية 

لديـه  ) 2(أن طالب التربية العمليـة   على ، وهذا أيضاً يدلنا)%44.45(قدرها 
ن طرح السؤال على مجيع الطالب إمعرفة بعلم النفس وبنفسيات الطالب؛ حيث 

التفكري الصحيح ويثري انتباههم؛ ألم يتوقعون أن توجه األسئلة هلم يعطيهم فرصة 
  .يف أي حلظة

الذين خيتارهم املعلم لإلجابة ) 2(أن طلبة التربية العملية ): 3(ويظهر اجلدول 
وبنسـبة قـدرها   ) 140(األسئلة بلـغ عـددهم    نهم لإلجابة عيدون رفع أيد

عل الطالب غـري  جياً غري تربوي أسلوب د، وهذا يف تصور الباحثني يع)22,22%(
القادر على اإلجابة مرتبكاً وحمرجاً، ومن املمكن أن خيتفي بني أقرانه حىت يتقـي  

  .ز من قبل زمالئهملمثل هذا املوقف الذي يوقعه يف حرج، وغمز، و
كـان حيـدد ايـب    ) 2(أن طالب التربية العمليـة  : نفسه) 3(ويبني اجلدول  -8

سـؤاالً  ) 85(ؤال عليـه وبلـغ عـدد األسـئلة هـذه      مسبقاً، مث يطرح الس
، واجلدول املذكور يبني كيفية اختيـار الطالـب ايـب    )%13.49(ونسبتها 

وعدد األسئلة ونسبة ذلك، واملعلمـون يف امليـدان التربـوي يتبعـون توزيـع      
األسئلة على الطلبة بشكل مرتب حىت يعطي كـل طالـب الفرصـة ليجيـب     

وبلغ عدد األسئلة الـيت اتبعـت ـا هـذه اآلليـة       دون أن ينسى واحداً منهم
  .)%3.17(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 20(

هو توجيه السؤال مث ) 2(والتوجه اآلخر الذي اتبعه بعض طلبة التربية العملية 
سـؤاالً  ) 50(يصار إىل اختيار الطالب من دون ترتيب وبلغ عدد هذه األسـئلة  

حثني أن كل طالب يتوقع أن يكون هو ، ويف تصور البا)%7.94(وبنسبة قدرها 
  .ألن اإلجابة ليست تسلسالً من طالبٍ إىل آخرايب؛ 

  .وهذه اآللية جتعل الطالب متهيئاً ومتحفزاً لدرسه ومتوقعاً لألسئلة يف أي حلظة
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كـانوا  ) 2(يعطينا إطاللة أن طالب التربية العملية ) 3(من خالل دراسة جدول  -9
) 125(رون ايب وبلغ عدد األسئلة يف هـذا اـال   يطرحون السؤال وال خيتا

وهذا يعطينا دليالً واضحاً نلمسه يف املرحلـة   )%19.83(سؤاالً وبنسبة قدرها 
األساسية حيث جييب معظم طالب الصف فور طرح السؤال عليهم دون حتديـد  

ـ   )70(ايب من قبل املعلم ولقد بلغ عدد األسئلة يف هذا اال  بة سـؤاالً وبنس
وهذا النوع يشجع الطلبة على الفوضى، وعدم احترام الرأي  )%11,11( قدرها

د للمعلم أن يبذل مزيداً من والرأي اآلخر ويربي لديهم سلوكات غري مرغوبة، فالب
احلزم والتوجيه املقصود لضبط اإلجابات وإعطاء الفرصة للجميع لإلجابـة عـن   

  .األسئلة
كانوا يطرحون األسئلة ) 2( التربية العمليةويبني اجلدول نفسه أن بعض طالب 

مث يتصدون لإلجابة بأنفسهم وهذا يدل على عدم ثقتهم بنضج اإلجابة اليت يتلقوا 
 هنا جيءمن طالم، علماً بأن املعلم جيب أن يتقبل اإلجابة الناضجة والفجة فمن 

بأمان، ولقد بلـغ  باألسئلة السابرة اليت تتيح الفرصة للطالب باإلجابة عن األسئلة 
وهذا يـدل علـى أن    )%3.17(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 20(عدد هذه األسئلة 

الطالب مل ميتلك مهارة اإلصغاء والترتيب ومل يعط لنفسه الفرصة الكافية لإلجابة 
فهنا يـأيت دور املعلـم بإعطـاء     يعطي اإلجابة دون التأكد من صحتها ةفبسرع

الّ بعد التروي واالنتظار بعد طرح السؤال ذلـك  التوجيهات للطلبة بعدم اإلجابة إ
  .يعطي إجابة أفصح وتتيح اإلجابة جلميع الطالب على التساؤل املطروح

جب عنها واليت مل ي) 2( وبعض األسئلة اليت كان يطرحها طالب التربية العملية
، فاملعلم الناجح هو الذي )%2.38(سؤاالً وبنسبة قدرها ) 15(أحد بلغ عددها 

 يعطيناينتقل من سؤال إىل سؤال أو من علم إىل علم حىت يتقن الذي قبله وهذا مل 
 مهارة طرحعلى ضرورة امتالك ) 2( مؤشراً آخر لنؤكد إىل طالب التربية العملية

ألن أي موضوع إذا ما ترك سوف يفقد أمهيته،  ،السؤال، وضرورة تلقي اإلجابة
ذاك خطأ فهكذا هـي العمليـة   وأيضاً جيب أن يوضح للطلبة بأن هذا صحيح، و

تركـت  ما أما إذا  واليت نسعى من خالهلا إىل إحداث تغيري حنو األفضل، ،التربوية
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اإلجابة دون فصل فسيقع الطالب يف حيص بيص من أمره وال يعـرف اإلجابـة   
  .الصحيحة من اخلاطئة

لدراسـة  والذين هم عينة ا) 2( يبني أن عدد طلبة التربية العملية) 4(جدول رقم  -10
ثوان للتفكري باإلجابة ) 5–3(الذين كانوا يعطون الطالب بعد طرح السؤال من 

والذين ال يعطـون وقتـاً كافيـاً     )%41.66(وبنسبة قدرها ) 10(بلغ عددهم 
، والذين يكررون السؤال أكثـر  )%58.44(معلماً وبنسبة قدرها ) 14(عددهم 

والذين ال يكررون  )%33,33(معلمني وبنسبة قدرها ) 8(من مرة بلغ عددهم 
  .)%66.67(معلماً وبنسبة قدرها ) 16(السؤال أكثر من مرة عددهم 

) 20(أما الذين كانوا يوزعون أسئلتهم بشكل مرض على طالم فبلغ عددهم 
أربعـة  ) 4(والذين مل يوزعوها بلغ عـددهم   )%83.33(معلماً وبنسبة قدرها 

  .)%16.67(وبنسبة قدرها  معلمني
وقتاً كافياً حدده العلماء من  يل هذا اجلدول أن الطالب إذا أعطفنرى من خال

ثوان بعد إلقاء السؤال وقبل طلب اإلجابة فستكون إجابته أطول وأكثـر  ) 5–3(
عمقاً يف التفكري وأكثر اكتماالً، وتعطى معظم الطالب الفرصة للـتفكري وحتفـز   

 والسؤال اجليـد ) Rowe, 1974(معظمهم للمشاركة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
ألن ذلـك   ؛هو السؤال الواضح واحملدد فال داع إىل تكرار السؤال أكثر من مرة

أن معظم معلمي التربيـة  : وأظهر اجلدول نفسهسيكون على حساب أمور أخرى 
) 20(امليدانية كانوا يوزعون األسئلة بشكل عادل على طلبتهم حيث بلغ عددهم 

ؤشراً طيباً بأن املعلمني يعاملون الطلبـة بشـكل   فهذا يعد م )%83.33(وبنسبة 
  .متساوٍ دون شك بقدرات أي طالب وهذا ما تنادي به التربية احلديثة

اآللية اليت كان طالب التربية العملية يقوم ا إزاء اإلجابات اليت ) 5(يبني جدول  -11
ا سـؤاالً وبنسـبة قـدره   ) 350(كان يتلقاها فاإلجابات الصحيحة بلغ عددها 

ونرى أنّ اإلجابات الصحيحة واليت عززها واحتلت املركـز األول   )55.54%(
 التربية العمليةأن طالب : ، ونرى)%15(وبنسبة قدرها ) 100(حيث بلغ عددها 

 لإلجابة الناضـجة كان يعطي إمياءات لإلجابة حينما يتعثر الطالب يف الوصول ) 2(
 الوصول بالطالـب رة التربية والتعليم يهمنا يف وزا: فهذا األسلوب يعد حديثاً حيث
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إىل التعليم أو التغير األفضل، وأيضاً نفتح الباب للطالب ليفكّر بعمـق ويلملـم   
أفكاره حىت يتوصل لإلجابة املرادة، ونرى أن األساليب احلديثة واليت تعج ا كتب 

وفِّقوا ) 2( األساليب احلديثة تنهج هذا النهج، وكما نرى بأن طلبة التربية العملية
يف التصرف إزاء اإلجابات الصحيحة وكلما زدنا تدريب هذا الطالب ووضعناه يف 
مواقف عملية زادت خربته وعرف كيفية التصرف إزاء اإلجابات اليت يتلقاها وهذا 

  :خلصت إىل أننا ميكنناواليت ) Rowel, 1979(ينسجم مع الدراسة اليت قامت ا 
  .والتصرف باإلجابات من خالل تدريبهم على ذلكأن نطور مهارة توجيه األسئلة 

والذين تصرفوا باإلجابات ) 2(أنّ طالب التربية العملية : نفسه) 5(ويبني اجلدول رقم 
واليت وزعـت   )%26.98(وبنسبة قدرها ) 170(غري التامة واملغلوطة واليت بلغ عددها 

نتباه الباحثني بعض طالب على أكثر من حالة وبنسب خمتلفة مبينة يف اجلدول والذي لفت ا
الطالب الذي مل يكمـل إجابتـه أو   بون ؤكانوا بطريقة أو أخرى يهز) 2(التربية العملية 

األسـلوب  فهذا  )%2.38(وبنسبة قدرها ) 15(خيطئ فيها، فقد بلغ عدد هذه احلاالت 
انـه؛  إىل قتل روح املشاركة واإلبداع، ويدفع الطالب إىل اإلحجام واالختفاء بني أقر يؤدي

مز الذي سيوقعه به أستاذه أمام زمالئه، علماً بأن التربيـة احلديثـة   لألنه خيشى الغمز وال
ق اليت توصل املعلومة للمتلقي بشكل يفسح اـال أمـام   ائتوصى بتنويع األساليب والطر

الطالب مجيعهم باملشاركة، وأن تقبل اإلجابات الفجة والناضجة واليت ليس هلـا عالقـة   
  .يدور حوهلا حوار لإلبداع والتفكريباملوضوع 

مل يعطوا الطالب الفرصة ) 2(أن بعض طالب التربية العملية : نفسه) 5(ويظهر اجلدول 
وبنسـبة  ) 10(أسئلتهم فبلغ عدد هذه احلـاالت   نللتفكري بالسؤال فيتصدون لإلجابة ع

ية غري إجيابية فمثل هذا التصرف ال يفيد الطالب قيد أمنلة؛ ال بل يعد آل )%1.58(قدرها 
  .وأصبح املقصود بالتعلم املعلم وليس الطالب الذي يعد حموراً وأساساً للتعلم والتعليم

  ، والذي لفت انتباه الباحثني إليه أن بعـض طـالب التربيـة   …والتصرف باإلجابات
إذا، وقع الطالب يف خطأ يطرحون أسئلة من خالهلا يصار إىل توجيه الطالب ) 2( العملية 

عسى أن يدرك اخلطأ بنفسه ويصوب املسار حنو األفضل بنفسه فبلغت هذه احلاالت لعل و
  .)%3.17(حالة وبنسبة قدرها ) 20(
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إجابات الطالب إذا كانت صحيحة ولكنها غري مطلوبة : نفسه أن) 5(ويظهر اجلدول 
 أن سبب ذلك عائـد  نيففي تصور الباحث )%17.45(وبنسبة قدرها ) 110(بلغ عددها 
  .التخطيط اجليد، وعدم الدقة يف صياغة األسئلة إىل عدم

حالـة وبنسـبة قـدرها    ) 30(ولقد بلغ عدد اإلجابات اليت حباجة إىل إجابة عميقة 
من بني النسبة الكلية، وقـد بلـغ عـدد األسـئلة الـيت أعيـد صـياغتها        ) 4.77%(

وبعـض املعلمـني    )%3.17(سؤاالً وبنسـبة قـدرها   ) 20(وبطريقة أخرى للطالب 
وبنسـبة  ) 20( يطرح أسئلة لتوجيه اإلجابة حنـو اإلجابـة الصـحيحة فبلغـت    كان 

، وبعضهم تصرف بأن قام بطرح أسـئلة لفـتح احلـوار لتلقـي إجابـات      )3.17%(
  .)%3.97(وبنسبة قدرها ) 25(أنضج وعددها 

إن املعلم الناجح يعاجل املواقف غري الصحيحة لصاحل العملية التربوية، فهذه اإلجابـات  
الطالب أمام زمالئه بل يوجه أسئلة لتوجيه اإلجابة حنو الصحيح  خيطئ الّأقاها عليه اليت تل
والتربيـة احلديثـة تركـز علـى تنويـع      . ؟كذا وكذا أال يعد أفضـل : لو قلنا: كقولنا

االستراتيجيات التعليمية اليت تفسح اال لكل طالب أن يشارك ويديل بـدلوه، وتـدون   
يب اإلجابات الستخالص اإلجابة املطلوبة، فكل طالـب  عم تشاإلجابات على السبورة ويت

ه، ال بل يعطى تعليمات بعدم التعليق والتقومي خـالل  ئيعرف أين تقع إجابته دومنا أن خنطّ
ويعطي املعلم أقصى ما لديه واإلجابات الغريبة  آمناً اإلجابات الواردة؛ حىت يكون الطالب
  .ر إلثراء املوقف الصفيأو البعيدة عن املوضوع يدور حوهلا حوا

  

  :المقترحات والتوصيات
بطرائق صياغة األسـئلة الصـفية وكيفيـة توجيههـا     ) 2( تزويد طالب التربية العملية -

اليت جتعله معلماً ناجحاً وملمـاً باآلليـة الـيت     وكيفية التصرف بشأن إجابات الطلبة
تنفيـذ املوقـف   األمـان يف أثنـاء    شـاطئ يسعى من خالهلا للوصول بالطالب إىل 

  .الصفي
لتدريب مكثف وملدة عام كامل بـدالً مـن فصـل    ) 2(تعريض طلبة التربية العملية  -

دراسي واحد؛ حـىت يسـتفيد مـن أصـحاب اخلـربة واالختصـاص يف امليـدان        
  .التربوي
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على طرح األسئلة اليت تثري تفكري املتعلم، ويركز مـن  ) 2(تدريب طالب التربية العملية  -
  .ى األسئلة السابرة واألسئلة العاصفة للذهنخالهلا عل

  
  :المراجع العربية

 ، القـاهرة، دار 7، طالعربيةاملوجه الفين ملدرس اللغة ): 1973(إبراهيم، عبد العليم  .1
  .املعارف

، دمشق، منشورات جامعة تاريخ التربية يف العصور القدمية): 1985(أبيض، ملكة  .2
  .مطبعة رياض: دمشق

دار : بريوت. 1، طاملبادئ األساسية يف الطرق العامة): 1974(آل ياسني، حممد  .3
  .العلم للماليني

مستويات األسئلة الصفية الشفوية الشائع اسـتخدامها  ): 1991(احلادر، جناح  .4
، جامعـة الريمـوك، رسـالة    عند معلمي اللغة العربية يف مرحلة التعليم األساسي

  .ماجستري غري منشورة
طرائق تدريس التربية اإلسـالمية وأسـاليبها    :)2001(ورفيقه  ،اخلوالدة، ناصر .5

  .، عمان، دار حنني للنشر والتوزيعوتطبيقاا
  .1986دمشق، ، 2ط، طرق تدريس اللغة العربية): 1986( الركايب، جودت  .6
حتليل مهارات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة ): من دون تاريخ(الشهراين، عامر  .7

فوية وكيفية التصرف بشأن إجابات الطالب عنها يف صياغة وتوجيه األسئلة الش
  .، جامعة امللك سعود، أاكلية التربية، يف منطقة أا التعليمية

، القـاهرة، دار النهضـة   مهارات التدريس): 1985(جابر، عبد احلميد وآخرون  .8
  .املصرية

، عمان، دار التربية طرق ووسائل التدريس احلديث): 1974(محدان، حممد زياد  .9
  .ديثةاحل

التربية العمليـة امليدانيـة، مفاهيمهـا كفاياـا     ): 1981(محدان، حممد زياد  .10
  .، بريوت، مؤسسة الرسالةوممارساا
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التدريس املعاصر وتطوراته وأصـوله وعناصـره   ): 1988(محدان، حممد زياد  .11
  .عمان، دار التربية احلديثة وطرقه،

لة يف تـدريس املـواد   مهارات وأساليب إلقاء األسئ): 1986(محيدي، فاطمة  .12
  .القاهرة، مكتبة النهضة. 1، طاالجتماعية

جملـة  دراسات جتريبية حول موضوع األسئلة التعليميـة،  ): 1986(دروزة، أفنان  .13
  ).21(، عدد )21(جملد . احتاد اجلامعات العربية

جامعة احلسني بن طالل، كلية العلوم التربوية، قسم ): 2000(دليل التربية العملية  .14
  .ج والتدريساملناه

  .بريوت، دار الكتاب اللبناين. 1، طاملعجم الفلسفي): 1982( صليبا، مجيل .15
، القاهرة، 2، طمبادئ التربية وطرق التدريس): 1970(عبد الرحيم، عبد ايد  .16

  .مكتبة النهضة املصرية
  أساسيات يف تـدريس االجتماعيـات وتطبيقاـا    ): 1985(عبيدات، سليمان  .17

  .، مجعية عمال املطابع التعاونية، عمان1، طالعملية 
  أثر طريقة عرض النصـوص يف االسـتيعاب لـدى    ): 1991(عبيدات، يوسف  .18

  . ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموكطلبة الصف التاسع األساسي 
مستويات األسئلة الصفية الشائع استخدامها عنـد  ): 1988(عصفور، وصفي  .19

وعالقتها خبربة املعلمـني وفهمهـم لطبيعـة    معلمي التاريخ للصفوف اإلعدادية 
  .، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنيةالتاريخ

، القاهرة، دار الفكر 1، طنظريات املناهج التربوية): 1997(مدكور، علي أمحد  .20
  .العريب

تقومي مهارات معلمـي الرياضـيات باحللقـة الثانيـة     ): 1987(موسى، فؤاد  .21
صياغة وتوجيه األسـئلة الشـفوية والتعـرف بشـأن      من التعليم األساسي يف

، إجابات التالميذ عليهـا يف الكتـاب السـنوي يف التربيـة وعلـم الـنفس      
  .القاهرة، دار الثقافة للنشر

فاعليـة برنـامج تـدريب الطـالب املعلمـني علـى       ): 1990(نافع، سعيد  .22
استخدام اسـتراتيجيات األسـئلة الشـفوية يف حتسـني أدائهـم التدريسـي       
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اإلسـكندرية، اجلمعيـة املصـرية     صيل تالميـذهم واحتفـاظهم بـالتعليم،   وحت
  .للمناهج
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  )أ/  1(ملحق 

لألسئلة الصفية) 2(بطاقة مالحظة توجيه طالب التربية العملية   
  ال نعم    

ئلة
ألس
ه ا
جي
تو

  

يوجه السؤال للصـف مث خيتـار 
 ايب

 .خيتاره ممن يرفعون أيدهم لإلجابة-
 خيتاره ممن مل يرفعوا أيديهم لإلجابة-

    

خيتار ايب أوالً، مث يوجـه لـه
  .السؤال

 .ة بالترتيبجييب الطلب-
  .خيتار ايب من دون ترتيب -
 .خيتار الطالب السابق-

    

 .تكون اإلجابة مجاعية-  يطرح السؤال، وال خيتار ايب
  .يتصدى املعلم لإلجابة عن سؤاله -
  .جييب أحد الطالب عشوائياً -
 .مل جيب أحد-

    

  )ب / 1(ملحق 
  شأن إجابات الطلبةب) 2(بطاقة مالحظة تصرف طالب التربية العملية 

 ال نعم     

ية 
عمل
ة ال
ربي
 الت
ب
طال

ف 
صر
ت

)2 (
ب
طال
ت ال

جابا
ن إ
شأ
ب

  

إجابات 
 صحيحة

  يكرر إجابات الطالب الصحيحة-
يعطي إمياءات ملسـاعدة الطالـب يف الوصـول إىل اإلجابـة -

  .الصحيحة
  .يعزز اإلجابات الصحيحة وأصحاب اإلجابات العميقة -
يف أذهان الطلبة يطلب من طالب آخر لتثبيت اإلجابة الصحيحة -

 .تكرار اإلجابة

    

اإلجابات 
اليت حباجة 
إىل تكملة 
اإلجابات 
 املخطوءة

 .يطلب تكملة اإلجابة من طالب آخر-
  .يوجه السؤال بطريقة لتلقي إجابة أفضل -
  .يوجه سؤاالً آخر للطالب نفسه لتحديد اخلطأ الذي وقع به -
  .يهزء الطالب إذا أخطأ -
  .إذا أخطأ ايب فوراً يطلب من آخر اإلجابة -
  .إذا أخطأ ايب يتوىل املعلم اإلجابة -
  .عدم معرفة املعلم بأن الطالب أخطأ -
 .عند خطأ ايب جييب آخر دون إذن املعلم-

    

إجابات 
صحيحة 

ولكنها غري 
  مطلوبة

 .يطلب من الطالب إجابات أكثر عمقاً-
  .قة أخرى للطالب نفسهيعيد السؤال وبطري -
  .يتبىن اإلجابة عن السؤال -
  .يطرح أسئلة لتوجيه اإلجابة -
 .يطرح أسئلة أخرى لفتح احلوار؛ لتلقي إجابات ناضجة-
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  )أ / 2(ملحق رقم 
  )2(بطاقة حتليل األسئلة الصفية الشفوية اليت يطرحها طلبة التربية العملية 

  حسب تصنيف بلوم للمعرفة

لة اليت مستوى األسئ
طرحها الطلبة حسب 
  تصنيف بلوم للمعرفة

 املعرفة
 االستيعاب والفهم

 التطبيق
 التحليل
 التركيب
 التقومي

  
  )ب / 2(ملحق رقم 

  من ناحية التركيب) 2(بطاقة حتليل األسئلة الصفية اليت طرحها طلبة التربية العملية 

تركيب السؤال 
  املطروح

 أسئلة سهلة التركيب
 لة مركبةأسئ

 أسئلة فيها إسفاف وإخالل
ارتباط األسئلة مع 

  بعضها البعض
 أسئلة مرتبطة مع بعضها البعض لتحديد أو لتوضيح املطلوب

 أسئلة مستقلة عن بعضها البعض
اللغة اليت تطرح فيها 

  األسئلة
  صياغتها بلغة فصيحة ومقبولة لدى الطالب

 صياغتها باللهجة العامية

وضوح السؤال 
  املطروح لدى الطالب

 أسئلة واضحة ووضوحها حيدد اإلجابة
 أسئلة فيها إمياءات لإلجابة املطلوبة

  أسئلة ناقصة الصياغة وحباجة ألسئلة توضحها
صحة األسئلة 
  املطروحة علمياً

 أسئلة صياغتها صحيحة علمياً
 أسئلة صياغتها غري صحيحة علمياً
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