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مجاالت األسئمة الصفية الشفهية ومستوياتها التي يستعممها مدرسو المغة العربية
ومدرساتها في األدب والنصوص وعالقتها ببعض المتغيرات
د.سعد عمي زاير

د.رحيم عمي صالح

كمية التربية  /ابن رشد

كمية التربية  /ابن رشد

ممخص الدراسة
األسئمة الصفية الشفيية تتمتع بأىمية كبيرة لدى الباحثين والعاممين في التربية والتعميم النيا تزيد

من فاعمية الطمبة في داخل الصف  ,وتزود الطالب والمدرس بالتغذية الراجعة التي تفيد في

إصالح األغالط وتثبيت ما ىو صائب  ,فضال عن انيا تعرف المدرس بالمستويات الحقيقية

التي يتحمى بيا طمبتو  ,وبالنظر الى تمك األىمية ارتأى الباحثان إجراء دراسة تتناول تعرف

المستويات التي تقع ضمنيا اسئمة مدرسي المغة العربية ومدرستيا في مادة األدب والنصوص

موزعة عمى مجاالت الثالثة ( المعرفي و النفسحركي والوجداني )  ,مع التعرف عالقتيا

بمتغي ارت التأىيل التربوي والخبرة في التدريس والجنس.

وألجل تحقيق اىداف البحث اختار الباحثان عينة من مدرسي المغة العربية ومدرساتيا في

المدارس محافظة بغداد  ,واتبعا تصنيف بموم في المجالين المعرفي والوجداني وتصنيف سمبنس

في مجال النفسحركي  ,وبعد تحميل النتائج توصل الباحثان الى نتائج متعددة ومتباينة  ,اذ ظير
استعمال المدرسين والمدرسات لالسئمة التي تقع ضمن المجال المعرفي وبحاصة مستوى التذكر

اكثر من استعمالتيم لممستويات االخرى  ,فضال عن ظيور عالقات ارتباطية ضعيفة بين ىذه

االسئمة ومجاالتيا ومستوياتيا وبين متغيرات التاىيل التربوي والخبرة في التدريس والجنس  ,وفي
ضوء النتائج وضع الباحثان بعض االستنتاجات واوصيا ببعض التوصيات التي قد تفيد في

تحسين استعمال مدرسي المغة العربية ومدرساتيا لالسئمة الصفية الشفيية ,ومن ثم وضعا

مقترحات الجراء دراسات الحقو في ىذا المجال الثري الذي مازال بو حاجة الى البحث والتطوير

حالو حال المجاالت االخرى.
الفصل االول

التعريف بالبحث
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اوال – مشكمة البحث -:

ان االسئمة الصفية الشفيية تسيطر عمى الفعاليات في داخل الصف الدراسي  ,وتعطي ىدفا
لمتعميم فيي تعد مؤشرات قوية عمى نوع االىداف فمن لديو سؤال لديو ىدف  ,فضال عن

اعطائيا مؤش ار عن نوع النواتج التعميمية التي يتوقع ان يتعمميا ,فمن خالل مستوياتيا يمكن

معرفة نوع التدريس المدرس ونوعية التعميم الحاصل ( جاد ار :1991 ,ص )6
وقد اثبتت دراسة (جالجر واشنر) عام

 1963من خالل التسجيالت الصوتية لممدرسين في

مواقف تدريسية  ,ان نوعية االسئمة المستعممة ليا عالقة وثيقة بنوع التفكير السائد لدى الطمبة
فضال عن ان المدرسين الذين استعمموا اسئمة التفكير الناقد اصبح طمبتيم قادرين عمى ممارسة

العمميات المعرفية المكونة ليذا االسموب من التفكير ( الزيود :1996,ص)185

والحظ الباحثان بعد اطالعيما عمى االدبيات التربوية والدراسات والبحوث الخاصة بموضوع

االسئمة الصفية توكيدا واضحا من المربين والتربويين غمى القيمة التربوية والتعميمية لالسئمة

الصفية ,فضال عن ان غالبية االسئمة الصفية في التدريس تتركز في المجال المعرفي بادنى
مستوياتو  ,مع اىمال لممجالين النفسحركي والوجداني (.المقاني :1979 ,ص(,)100-99لطفي

1982,ص(,)91بركات :1975ص)157
ثانيا-اىمية البحث-:

من االساليب التي تستعمل من المدرس في تنفيذ المنيج ,اساليب تعتمد التفاعل بينو وبين طمبتو

 ,ومنيا اسموب االسئمة الصفية الشفيية ذات المكانة المتميزة في عممية التعميم والتعمم ,
واالمكانية في االستعمال مع الطرائق التدريسية المختمفة (االمين :1992,ص)47

وتؤكد االتجاىات التربوية الحديثة عمى مساعدة الطمبة في ان يتعمموا كيف يتعممون ؟ عمى ان

يصبحوا مستقمبين في تعمميم  ,وان يفكروا النفسيم فضال عن ان اكثر الحاجات شيوعا عند

الطمبة ىي الحاجة الى االسيامات الدراسية في داخل الصف وخارجو الن الطالب وبخاصة
طالب المرحمة الثانوية يرغب في ممارسة عممية االخذ والعطاء التي اليمكن انجازىا اال من

خالل التفاعل المثمر ويمكن لممدرس ان يتيح الفرص الكافية الشراك الطمبة جميعا في النشاطات

المدرسية المختمفة وذلك من خالل اتباع اساليب تعتمد تبادل اآلراء واألسئمة وأداء واجبات
تتطمب تعاونا مشتركا(نشواتي :1985,ص)187

واألسئمة الصفية وسيمة لمكشف عن مستويات المعرفة فبواسطتيا يمكن تنظيم الحقائق وتفسيرىا

بشكل يكفل اإلفادة منيا لمحصول عمى تعميمات لتطبيقيا في مواقف اخرى  ,وبوساطة االسئمة
يوجو المدرس انتباه طمبتو الى األفكار األساسية والميمة في الدرس فيي ذات اثر في تثبيت

المعمومات الن الطمبة اذا ركزوا انتباىيم يسيل عمييم استقبال المعمومات وتنسيقيا وبرمجتيا
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بطريقة ذات عمق  ,بمعنى انيا تسيم في تنمية المالحظة والتقدير والتثمين التي ىي نواح ميمة

في التفكير  ,لذا يشير (بير الين ) الى ان توجيو االسئمة لمطمبة عوضا عن تقديم الحقائق يزيد
من مقدار التعمم زيادة عمى انيا تزيد من درجة االىتمام بالمادة الدراسية (توق ,

:1984ص)151

ان استعمال االسئمة الصفية بشكل ىادف وفاعل يساعد عمى تنمية الثقة بالنفس من خالل تذوق
الطمبة لطعم النجاح عند االجابة الصائبة عن اسئمة المدرس ويرى الباحثان انو ينبغى عمى

المرس اتاحة الفرص لطمبتو لمشعور بالنجاح وكل بحسب امكانياتو وقدراتو الن مثل ىذا الشعور
يؤدي بال شك الى رفع مستويات الطموح ويمكن من االنجاز االفضل عمى المستوى التحصيمي

والنفسي واحساسيم بكفايتيم الشخصية.

وتساعد بعض انواع االسئمة الصفية السيما التي تتطمب اجابات متعددة عن رفع امكانيات

الطمبة ليس من الناحية االكاديمية فقط بل لتنمو مواىب اخرى مثل االبتكار والتعبير عن االفكار

واتخاذ الق اررات فضال عن نمو دافع حب االستطالع (.االلوسي:1985,ص)86-84

فقد اشار بعض الباحثين الى ضرورة ىذا الدافع واثره في التعميم واالبتكار النو يمكن الطمبة من

االستجابة الى العناصر الجديدة والغربية والغامضة عمى نحو ايجابي  ,وابداء الرغبة في تعرف
المزيد والمثابرة عمى البحث واالستكشاف(.نشواتي :1985 ,ص)220-210

ويمكن ان تشغل االسئمة الصفية الشفيية جزءا كبي ار من الوقت المخصص لمدرس ,فالمدرس

يستطيع ان يستعمميا في مواقف تعميمية متعددة ومختمفة مثل استعماليا في بداية التعمم لمعرفة

الخبرات السابقة التي تتواف ار لدى طمبتو ,او إلثارة اىتماماتيم واستعماالىم في أثناء التعمم

لممحافظة عمى سير الدرس واستم اررية النشاط التعميمي  ,وتوجييو نحو تحقيق األىداف
المنشودة.

وبسبب األىمية التي تشغميا االسئمة الصفية نالت االىتمام الكبير من التربويين والباحثين

,وتناولوىا بالبحث والدراسة وكانت من نتائج ان ظيرت تصنيفات مختمفة لالسئمة الصفية ىذه
التصنيفات التي تمد العاممين في الحقل التربوي والمدرس باطار فكري (تصوري)متكامل لمنظر

في االسئمة وتحميميا والتي يمكن ان تكون القوة الدافعة والمحركة لممدرس الن يكون اكثر ابتكا ار

في صنع االسئمة فظيرت تصنيفات تقع في مجاالت ثالثة ىي  :المجال المعرفي والمجال

النفسحركي والمجال الوجداني وان االسئمة في كل مجال من المجاالت اىمية فنجدىا في المجال

المعرفي تسيم في اكتساب المعراف والمعمومات وترسيخيا فضال عن تطوير القدارات والميارات

الذىنية وفي المجال النفسحركي تسيم في تنمية مجموعة من الميارات االساسية التي تطمب دقة
وسرعة ونوع ونوع من التنسيق الداخمي لمواجعة الحياة العممية والمجتمع الذي اغرقتو .التقنية
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الحدثية وما يتطمب ذلك من ميارات يدوية وحركية وتسيم االسئمة في المجال الوجداني في تنمية

االتجاىات والقيم والميول واالىتمامات لدى الطمبة (االمين :1988,ص)24
ثالثا/اىداف البحث:
يرمي البحث الحالي الى:

- 1تعرف مجاالت االسئمة الفية الشفيية ومستوياتيا التي يستعمميا مدرسو المغة العربية
ومدرساتيا في الصف الرابع العام في مادة االدب ةالنصوص.

- 2الكشف عن عالقة االسئمة الصفية من حيث تنوع مجاالتيا ومستوياتيا بالمتغيرات
االتية:

أ -التاىيل التربوي لممدرسين والمدرسات.

ب -الخبرة.

ج -الجنس.

رابعا /حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي ب:

- 1الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 2001/2000
- 2مدارس محافظة بغداد.

- 3مدرسي المغة العربية ومدرستيا لممرحمة االعدادية في المدارس الثانوية واالعدادية
النيارية

- 4مادة االدب والنصوص

- 5تصنيف ( بموم واخرين ) لممجالين المعرفي والوجداني وتصنيف ( سيمسون) لممجال
النفسحركي في تصنيف مجاالت االسئمة الصفية ومستوياتيا لمدرسي عينة البحث

ومدرستيا.
خامسا /تحديد المصطمحات:

االسئمة الصفية ىي " االسئمة الصفية الشفيية المعرفية والنفسحركية والوجداني التي تطرح من
مدرسي المغة العربية ومدرستيا لممرحمة االعدادية في مادة االدب والنصوص وتتطمب اجابة

الطمبة عنيا
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مستويات المجال المعرفي ىي ( مستويات العمميات العقمية التي تتطمب من الطالب ان يؤدييا
في االجابة عن االسئمة المعرفية المطروحة وتشمل ستة مستويات ىي ( المعرفة  ,والفيم ,

والتطبيق  ,والتحميل  ,والتركيب  ,والتقويم)عمى وفق تصنيف بموم واخرين لالىداف التربوية.

مستويات المجال النفسحركي ىي " مستويات العمميات النفسحركي( الميارية ) التي عمى الطمبة
ان يؤدييا لالجابة عن االسئمة المطروحة وتشمل سبعة مستويات ىي ( االدراك  ,والتييؤ ,

واالستجابة الموجية  ,والميكانيكية  ,واالستجابة الظاىرية المعقدة  ,ولتكيف  ,واالصالة) عمى
وفق تصنيف سمبسون.

مستويات المجال الوجداني ىي " مستويات العمميات الوجدانية التي عمى الطمبة ان يؤدييا

لالجابة عن االسئمة الوجدانية المطروحة وتشمل مستويات ىي ( االستقبال  ,واالستجابة ,

التثمين ,والتنظيم  ,واالصناف بقيمة ) عمى وفق تصنيف بموم واخرين لالىداف التربوية .

مادة االدب والنصوص ىي " موضوعات الكتاب المدرسي المقرر تدريسو لطمبة الصف الرابع

العام في مادة المغة العربية ويتضمن الشعر والنثر.
الفصل الثاني
دراسات سابقة

-1دراسة غنيم ()1989

اجريت في االردن واستيدفت تعرف نوع االسئمة التي يستعمميا معممو العموم في المرحمة
االبتدائية العميا ومعرفة اثر الجنس والخبرة التعميمية في نوعية االسئمة الصفية التي يستعمميا

المعممون تألفت عينة الدراسة من (  )64معمما ومعممة وصنفت االسئمة عمى وفق تصنيف (
ساندرز) لالسئمة في المجال المعرفي وتوصمت الدراسة الدراسة الى نتائج االتية:

أ-ان االسئمة الكثيرة الشيوع لدى المعممين ىي اسئمة التذكر اذ بمغت نسبتيا (  )%77.9وتمييا
اسئمة الشرح التي بمغت نسبتيا ( )%15.4ثم اسئمة الترجمة بنسبة (  )%3.6واسئمة التحميل

بنستيا ( )%3.3واسئمة التطبيق بنسبة(  )%0.5واسئمة ولم تصنف اية اسئمة في فنتي التركيب

والتقويم.

ب-ان متغيري ( الجنس  ,والخبرة التعميمية ) لم يرتبطا ارتباطا ذا داللة احصائية عند مستوى
()0.05مع المتغير التابع .

-2دراسة شعبان ()1990

( غنيم  ,ص ك .م )
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اجريت في مصر واستيدفت تطوير سموك المعمم في اثناء تدريس الجغرافية بالحمقة الثانية من

التعميم االساسي وتحديد نوع االسئمة التي ينبغي ان يستعمميا معمم الجغرافية ومستوياتيا وبيان

مستويات اداء الطالب والمعممين في شعبة الجغرافية بكمية التربية في اثناء ادائيم في التربية

العممية ثم تعرف نقاط الضعف وكيفية عالجيا ونقاط القوة وكيفية تدعميا من خالل استعمال
االسئمة في التدريس.

بمغت عينة الدراسة (  ) 40فردا طبقت عمييم بطاقة المالحظة قبميا ( قبل التخرج ) وبعديا ( بعد

التخرج ) وتوصمت الدراسة الى النتائج االتية:

- 1ان استعمال االسئمة في تدريس الجغرافية يساعد عمى تحقيق اىداف التعمم ويجعل
التمميذ ايجابيا ال سميبا .

- 2وجود قصور استعمال المعممين لمستويات االسئمة الشفيية في اثناء التدريس .

- 3يقتصر قصور في (دليل المعمم) بالحمقة الثانية  ,السيما من جانب االسئمة التي تؤكد
المستويات الدنيا فقط.

- 4وجود تحسن ممحوظ في مستويات اداء معممي الجغرافية الجغرافية بعد استعماليم
البرنامج العالجي.

- 5وجود تحسن ممحوظ في صياغة االمثمة واالسئمة التحريرية والتطبيقية بعد االستعانة
بالبرنامج.

( الشرقاوي ص)317-315

-3دراسة (دايفز وتنسمي )1967
استيدفت تعرف االىداف المعرفية التي تظير بوساط ة االسئمة الصفية التي تسال من الطمبة

_المعممين في الدراسات االجتماعية  ,وتألفت عينة من ()44طالبا ومعمما.
توصمت الدراسة الى النتائج االتية :

أ-ان من بين ( )2600سؤال كانت اسئمة التذكر االكثر نسبة تمييا اسئمة التفسير والنقل

(الترجمة).

ب-ان اكثر من نصف الطالب المعممين تجنبوا اسئمة التطبيق والتحميل والتركيب.

ج-وجود عالقة عالية دالة بين سموك الطالب المعمم في سؤال وبين سموك التمميذ فيو بعد تحميل

اكثر من ()1300سؤال ساليا التالميذ.

()Davis,p:21-45
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-4دراسة (ستيفن وبمينر )1980

استيدفت الدراسة االجابة عن االسئمة االتية:

أ-ما مستوى االسئمة المعرفية التي يمقييا المدرسون عمى طمبتيم في داخل الصفوف من حيث
صعوبتيا وسيولتيا ووضوحيا؟

ب-ما المقترحات التي من شانيا ان تساعد المدرسين عمى اكتساب ميارات االسئمة المعرفية
التي تتطمب االجابة عنيا عمميات عقمية عميا من التفكير ؟

تكونت عينة الدراسة من ( )54معمما ومدرسا من الصفوف ( )4 , 5 , 6 , 7 , 8االبتدائية و
المتوسطة  ,وقد اجرى الباحثان اختبار قبميا في ميارة طرح االسئمة نثم دربا العينة عمى اكتساب
ميارة طرح االسئمة وفقا لتصنيف بموم لالىداف التربوية من خالل كتيب صغير وشريط صوتي

مسجل  ,وتوصمت الدراسة الى النتائج االتية:

- 1ان غالبية المدرسين سالوا اسئمة معرفية تتطمب مستويات عقمية منخفضة من التفكير.

- 2ان تصنيف االسئمة يعد اداة مفيدة في تدريب عمى خطوط االسئمة التي تتطمب عمميات
عقمية من التفكير.

- 3ان اسئمة معممي الصفوف االبتدائية اسيل وابسط من اسئمة مدرسي الصفوف المتوسطة
.

- 4ان التدريب يساعد المدرس عمى اكتساب ميارة توخي الوضوح في صياغة االسئمة
وميارة تحديدىا.

- 5ان قدرة الطمبة عمى تكوين االجوبة المعرفية وتقديميا يتطمب عمميات عقمية عالية من
التفكير تعتمد عمى فيم قواعد االسئمة المعرفية نفسيا.

() Stephen,p:133
الفصل الثالث
منيجية البحث واجراءاتو

اوال  /مجنمع البحث

أ-مجتمع المدارس :استعان الباحثان بشعب االحصاء في المديريات العامة االربع لتربية
بغداد ( الرصافة االولى  ,الرصافة الثانية  ,الكرخ االولى  ,الكرخ الثانية) ولمعرفة اعداد
المدارس الثانوية واالعدادية الصباحية لمبنين والبنات ( الجدول )1
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جدول 1
المديرية العامة

عدد مدارس

عدد مدارس

عدد المدارس

النسبة المئوية

الرصافة االولى

30

35

65

%12.96

الرصافة الثانية

37

43

80

%27.03

الكرخ االولى

42

49

91

%30.74

الكرخ الثانية

27

33

60

%20.27

المجموع

136

160

296

%100

البنين

البنات

الكمي

ب-مجتمع المدرسين والمدرسات بمغ مجموع مدرسي المغة العربي ومدرساتيا في
محافظة بغداد لمعام الدراسي

المديريات االربع ( الجدول )2

)924 ( 2001/2000مدرسا ومدرسة موزعين عمى
الجدول ()2

المديرية العامة

عدد المدرسين

عدد المدرسات

المجموع

النسبة المئوية

الرصافة االولى

81

127

208

%22.51

الرصافة الثانية

85

152

237

%25.65

الكرخ االولى

97

167

264

%28.57

الكرخ الثانية

79

136

215

%23.27

المجموع

342

582

924

%100

ثانيا  /عينة البحث :
 )40مدرسة لتمثل عينة بحثيما موزعة

أ-عينة المدارس  :اختار الباحثان قصديا (
بصورة متساوية عمى المديريات االربع.

الجدول ()3
المديرية العامة

عدد مدارس

عدد مدارس

عدد المدارس

النسبة المئوية

الرصافة االولى

5

5

10

%25

الرصافة الثانية

5

5

10

%25

الكرخ االولى

5

5

10

%25

الكرخ الثانية

5

5

10

%25

المجموع

20

20

40

%100

البنين

البنات

الكمي
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ب-عينة المدرسين والمدرسات  :اختار الباحثان مدرسي عينة البحث ومدرساتو من المدارس التي
اختيرت عينة لمبحث بواقع مدرس واحد او مدرسة واحدة ممن يدرسون مادة المغة العربية في

الصفوف الرابعة العامة (.الجدول )4

الجدول ()4

المديرية العامة

عدد المدرسين

عدد المدرسات

المجموع

النسبة المئوية

الرصافة االولى

5

5

10

%25

الرصافة الثانية

5

5

10

%25

الكرخ االولى

5

5

10

%25

الكرخ الثانية

5

5

10

%25

المجموع

20

20

40

%100

ج-التاىيل التربوي  :عمد الباحثان الى اختيار (  )10مدرسين متخرجين في كميات تؤىل العداد
مينة التدريس و (  )10مدرسين متخرجين في كميات غير متخصصة العداد مينة التدريس وىذا
ما عمد اليو في اختيار عينة المدرسات ايضا (الجدول .)5
الجدول ()5
المؤهل

مدرسين

مدرسات

المجموع

النسبة المئوية

مؤهل تربويا

10

10

20

%50

غير مؤهل تربويا

10

10

20

%50

المجموع

20

20

40

%100

د-الخبرة :عمد الباحثان الى اختيار (  )10مدرسين ممن لدييم خدمة عشر سنوات و(

)10

مدرسين ممن لدييم خدمة عشر سنوات فأكثر وىذا ماعمد اليو في اختبار عينة المدرسات ايضا

(.الجدول )6

الجدول ()6
المؤهل

مدرسين

مدرسات

المجموع

النسبة المئوية

اقل من 10سنوات

10

10

20

%50

10سنوات فأكثر

10

10

20

%50

المجموع

20

20

40

%100

ثالثا  /اداة البحث :
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بالنظر لعدم وجود اداة تقيس مجاالت االسئمة الصفية الشفيية ومستوياتيا لمصف الرابع العام

اعتمد الباحثان مراجع متعددة العداد اداة لتوصيف مجاالت االسئمة الصفية الشفيية ومستوياتيا
وتصنيفيا  ,واعتمد عمى تصنيف بموم واخرين لممجالين المعرفي والوجداني وتصنيف سمبسون

لممجال النفسحركي.

تتالف االداة من ثالثة مجاالت ىي ( المعرفي  ,والنفسحركي  ,والوجداني ) ويقسم كل مجال

عمى مستويات اذ يقسم المجال المعرفي عمى ستة مستويات ىي  :المعرفة والفيم والتطبيق

والتحميل والتركيب والتقويم .ويقسم المجال النفسحركي عمى سبعة مستويات ىي  :االدراك ,
والتييؤ واالستجابة الموجية والميكانيكية واالستجابة المعقدة والتكيف واالصالة ,ويقسم المجال

الوجداني عمى خمسة مستويات ىي  :االستقبال واالستجابة والتثمين والتنظيم واالنصاف بقيمة.
رابعا  /خطوات تصنيف االسئمة الصفية :

راءة السؤال الصفي ومراجعة الموضوع ضمن محتوى الكتاب الذي لو عالقة بالسؤال 1ق
لتحديد مستوى التفكير الذي يستثيره

- 2استعمال التكرار لتعداد مجاالت االسئمة مستوياتيا .
- 3توزيع االسئمة عمى المجاالت والمستويات التي يقيسيا  ,وحساب وزن كل مجال وكل
مستوى باستعمال النسبة المئوية

ثبات التصنيف  :بعد االنتياء من المالحظة صنف الباحثان االسئمة الصفية التي جمعت خالل
المشاىدة عمى وفق مجاالتيا ومستوياتيا ولمتثبت من ثبات التصنيف صنف االسئمة مرة ثانية

بعد ()15يوما عمى التصنيف االول وبعد استعمال معادلة ارتباط بيرسون اليجاد الثبات ظير انو
( )0.87وىو معامل ثبات جيد.
خامسا  /الوسائل االحصائية :
- 1معادلة ارتباط بيرسون

- 2معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير.
الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرىا

اليدف االول  :بمغ مجموع االسئمة الصفية الشفيية (  )785سؤاال توزعت بنسب متفاوتة عمى
المجاالت الثالثة ومستوياتيا  ,وعمى ماىو موضح في الجدول ()7
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اليدف الثاني  :الكشف عن عالقة االسئمة الصفية من حيث تنوعيا ومجاالتيا ومستوياتيا
بالمتغيرات االتية :

أ-التاىيل التربوي لممدرسين والمدرسات :
بمغ مجموع االسئمة الصفية لممؤىمين تربويا (  )516سؤاال بنسبة (  )%72.22في حين بمغ

مجموع االسئمة الصفية المعرفية لغير المؤىمين تربويا (

موضح في الجدول ()8

 )192بنسبة (  )%27.11وعمى ما
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وبعد استعمال معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ معامل االرتباط (  )0.35وىذا
يعني وجود عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة احصائيا عند مستوى ()0.05

وبمغ مجموع االسئمة الصفية النفسحركية لممؤىمين تربويا ( )10اسئمة بنسبة ( )%83.33في حين
بمغ مجموع االسئمة الصفية النفسحركية لغير المؤىمين تربويا (  )2بنسبة (  )%16.66وعمى ما

موضح في الجدول ()9

وبعد استعمال معادلة ارتباط بونيت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ العالقة معامل االرتباط ( )0.33
وىذا يعني وجود عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة احصائيا عند مستوى ()0.05

وبمغ مجموع االسئمة الصفية الوجدانية لممؤىمين تربويا (  )47اسئمة بنسبة (  )%72.3في حين

بمغ مجموع االسئمة الصفية الوجدانية لغير المؤىمين تربويا (  )18سؤاال بنسبة (  )%27.7وعمى
ما موضح في الجدول ()10
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وبعد استعمال معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ معامل االرتباط (  )0.34وىذا
يعني وجود عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة احصائيا عند مستوى (.)0.05

ب-الخبرة:
بمغ مجموع االسئمة الصفية المعرفية لمن لدييم خبرة تدريسية اقل من عشر سنوات (  )459سؤاال

في حين بمغ مجموع االسئمة الصفية المعرفية لمن لدييم خبرة تدريسية عشر سنوات

فأكثر()249سؤاال وعمى ما موضح في الجدول (.)11

وبعد استعمال معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ معامل االرتباط (  )0.23وىذا
يعني وجود عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة احصائيا ىند مستوى ()0.05
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وبمغ مجموع االسئمة الصفية النفسحركية لمن لدييم خبرة تدريسية اقل من عشر سنوات (

)9

اسئمة بنسبة ( )%72.3في حين بمغ مجموع االسئمة الصفية النفسحركية لمن لدييم خبرة تدريسية
عشر سنوات فأكثر ( )3اسئمة وعمى ما موضح في الجدول ()12

وبعد استعمال معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ معامل االرتباط (  )0.26وىذا

يعني وجود عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة احصائيا عند مستوى ( )0.05وبمغ مجموع االسئمة

الصفية الوجدانية لمن لدييم خبرة تدريسية اقل من عشر سنوات (  )49سؤاال بنسبة ( )%72.3
في حين بمغ مجموع االسئمة الصفية الوجدانية لمن لدييم خبرة تدريسية عشر سنوات فاكثر ()16

سؤاال وعمى ما موضح في الجدول ()13

العدد الثالث والعشرون

مجمة ديالى 2006 /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعد استعمال معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ معامل االرتباط (  )0.36وىذا
يعني وجود عالقة ارتباطية ضيعفة غير دالة احصائيا عند مستوى ()0.05

ج-بمغ مجموع االسئمة الصفية الشفيية المعرفية لممدرسين (  )327سؤاال في حين بمغ مجموع
االسئمة الصفية الشفيية لممدرسات ( )381سؤاال وعمى ما موضح في الجدول ()14

وبعد استعمال معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ معامل االرتباط (صفر ) وىذا

يعني عدم وجود عالقة ارتباطيو

وبمغ مجموع االسئمة الصفية الشفيية النفسحركية لممدرسين (

)10اسئمة في حين بمغ مجموع

االسئمة الصفية الشفيية النفسحركية لممدرسات (  )2سؤالين فقط وعمى ما موضح في الجدول

()15
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وبعد استعمال معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ معامل االرتباط (  )0.32وىذا
يعني وجود عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة احصائيا عند مستوى ()0.05

وبمغ مجموع االسئمة الصفية الشفيية الوجدانية لممدرسين (

 )23سؤاال في حين بمغ مجموع

االسئمة الصفية الشفيية الوجدانية ( )42سؤاال وعمى ما موضح في الجدول ()16

وبعد استعمال معادلة ارتباط بوينت بايسيلاير لتعرف العالقة بمغ معامل االرتباط (  )0.25وىذا
يعني وجود عالقة ارتباطية ضعيفة غير دالة احصائيا عند مستوى (.)0.05
تفسير النتائج

اليدف االول :

في ضوء نتائج اليدف االول يمكن القول ان مدرسي المغة العربية ومدرستيا يولون المجالين

النفسحركي والوجداني ما يستحقو من اىتمام وقد تعزى االسباب الى ان االساس المعرفي ىو

البنية االساسية في عممية التعميم والتعمم ا والى تاثر المدرسين والمدرسات في صياغة االسئمة
استنادا الى الكتب المقرر تدريسيا التي تكتب وتؤلف بطريقة تشجيع عمى استعمال الذاكرة.

اليدف الثاني

أ-قد يعود السبب في عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية الى ضعف المدرسين
والمدرسات بتصنيفات االسئمة الصفية والسيما تصنيف بموم

ا والى قمة اىتمام المدرسين

والمدرسات يدروسيم نتيجة انشغاليم باعمال اخرى غير التدريس لسد متطمبات الحياة.
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ب-يمكنان يعود السبب في عدم ظيور عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية الى التميقن والسرد

الذي يستعممو المدرسون اوالى شعور المدرسين بالممل من التدريس وانعدام الدوافع او قمة الدوارت

التدريبية

ج-قد يعود السبب في عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائيا الى ان عينة البحث

(المدرسين والمدرسات ) اليختمفون عن بعضيم في خصائص اعداىم الميني وفي تدريبيم
والى انيم اتبعوا طرائق تدريسية متماثة.
االستنتاجات :

في ضوء النتائج يمكن استنتاج االتي :
ضعفمدرسي الغة العربية ومدرستيا وعدم تمكنيم في اعداد االسئمة الصفية الشفيية في مادة

االدب والنصوص عمى وفق المجاالت الثالثة ويغفمون استعمال وبخاصة المجالين النفسحركي

والوجداني

التوصيات
-1االىتمام بموضوع االسئمة الصفية الشفيية ومجاالت تصنيفيا عند تدريسو في مادة طرائق
التدريس ومناىجو في كميات التربية  /اقسام المغة العربية

-2االكثار من الدورات التدريبية لممدرسين والمدرسات والتاكيد عمى كيفية استعمال االسئمة
الصفية الشفيية .
المقترحات

-1اجراء دراسة مماثمة في مواد دراسية

-2اجراء دراسة تقويمية السئمة كتب االدب والنصوص في المرحمة االعدادية
المصادر:
- 1االلوسي  ,صائب " اساليب التربية التدريسية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري " رسالة
الخميج العربي  ,العدد  51السنة  5الرياض 1985

- 2االمين  ,شاكر محمود طرق تدريس المواد االجتماعية لمصفين الرابع والخامس معاىد
المعممين ط 1بغداد  ,مديرية مطبعة و ازرة التربية 1988

 -------- 3اصول تدريس المو
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