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تقويم مهارة طرح األسئمة لدى الطمبة المطبقين في كمية التربية

م.م.أيمان مجيد عزيز

م.م.هيام غائب حسين

معهد إعداد المعممات  /ديالى

كمية التربية الرازي

ممخص البحث
ييدؼ البحث إلى تقويـ ميارة طرح األسئمة لدى الطمبة المطبقيف في كمية التربية
الرازي  .تكونت عينة البحث مف (  )120طالب وطالبة مف طمبة المرحمة الرابعة
قسـ الكيمياء  .وقد تـ اعتماد مقياس جاىز وبثالثة مجاالت ( توجيو األسئمة  ،تمقي
اإلجابات  ،تنظيـ المناخ الصفي )  .وقد تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو  .وأظيرت
نتائج البحث  ،وجود إخفاؽ في ميارة طرح األسئمة في مجاؿ ( توجيو األسئمة تمقي
اإلجابات ) بينما تحقؽ الميارة في مجاؿ ( تنظيـ المناخ الصفي )
الفصل االول
مشكمة البحث
لوحظ مف خالؿ إشراؼ الباحثتيف عمى سير التطبيقات التدريسية افتقار
الطمبة عمى المطبقيف لبعض الميارات التدريسية ومنيا ضعؼ ميارة طرح األسئمة
وتوجيييا بسبب التخطيط غير المسبؽ لألسئمة التي يطرحونيا عمى طمبتيـ ما يؤدي
إلى ضياع األىداؼ التي يرموف بموغيا  ،كما أنيـ يميموف إلى النمطية في طرح
األسئمة  ،إذ إف معظميا يدور حوؿ ما جاء في الكتاب المدرسي أو حوؿ ما

قالو

المدرس  ،األمر الذي يؤدي إلى حرماف الطالب مف فرصة المشاركة والتفكير المبدع الخالؽ .
( الخضري والعنيزي ،2000،ص )183
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بينما يميؿ البعض األخر منيـ إلى توجيو أسئمة مباشرة التقتضي االجابة عنيا سوى
عمميات معرفية بسيطة  ،كما يالحظ اف مدرسي العموـ بوجو عاـ لـ يدركوا أىمية
طرح األسئمة ( مستوى ونوعية ) تماماً بسبب قمة االىتماـ بإعداد المدرس إثناء

الخدمة وقبميا في جانب امتالؾ الكفايات او الميارات الالزمة في ىذا المجاؿ ،ومما

يزيد في المشكمة تعقيداً اعتقاد البعض  ،إف امتالؾ ىذه الميارات تكتسب بمجرد

االنخراط في المينة ،إال إف المختصيف يروف إف افتقار المدرس ليذه الميارات يشكؿ

عقبة خطيرة تظير في العديد مف المواقؼ التعميمية – التعميمية  ،إذ أشارت الدراسة
المسحية إلى إف حوالي  %90مف األسئمة التي يطرحيا المدرس تتطمب استظيار ما
تمت قراءتو أو سمعو او رآه الطالب وبالتالي استدعت مستويات عقمية دنيا في
المجاؿ المعرفي  ،وىذا يعزى إلى ضعؼ إعداد المدرس في مجاؿ طرح األسئمة
وتوجيييا ( .زيتوف ،1994،ص.)244
وعمى الرغـ مف القيمة الواضحة لألسئمة الجيدة ،اال انو مف النادر استخداميا
مف لدف المدرسيف استخداماً فعاالً كما يستطيعوف واف معظـ أنماط أسئمتيـ تتطمب
اف يقدـ طمبتيـ معمومات غير ضرورية أو مربكة ويطرحوف أكثر مف سؤاؿ في

الوقت الواحد ويخفقوف في تحديد طبيعة اإلجابة المتوقعة  (.جابر ،2000،ص.)62
أهمية البحث :
تمعب األسئمة دو اًر ميماً في تعميـ العموـ وبخاصة في طرؽ واساليب تعميـ

العموـ التي تركز عمى البحث والتفكير وطرؽ العمـ وعممياتو  ( .زيتوف ،1994 ،ص
)224
وتعد األسئمة الصفية مف أساليب التقويـ الشفوية المستعممة في مستويات
التعميـ المختمفة وليا دور فعاؿ في عممية تعميـ وتعمـ المواد الدراسية  ،إذ يعدىا
المدرس مسبقاً في خطة الدرس ويتـ توجيييا في بداية الدرس اواثنائو او عند
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االنتياء منو لمعرفة مدى تحقؽ األىداؼ المرجوة منو ( .الفتالوي ،2003 ،ص )27
.
وتتسـ األسئمة الصفية في تحديد متطمبات التعميـ السابقة لدى ألطمبة وتكوف
عاده مف مستويات التفكير الدنيا  ،كما تعمؿ عمى التييئة لمدرس واثارة دافعية
الطالبة نحوه  ،فضالً عف أنيا تساعد عمى اكتشاؼ المعمومات وتنمية الميارات ( .

قطامي ورياض ،2009،ص، )85أضؼ إلى ذلؾ فاف األسئمة التي يصوغيا المعمـ
والتي تتطمب استجابات مف المستويات العميا في تصنيؼ تكوف مرغوبة أكثر مف
األسئمة التي تتطمب استجابات مف المستويات الدنيا الف اإلجابة عنيا تستمزـ الكثير
مف التفكير اإلبداعي والناقد  ،وتعد مؤش اًر جيداً لتعميـ المفاىيـ التعميمية  (.ابو رياش

وآخروف ،2009 ،ص. )148ويذكر (سترونع  )2008 ،جممة مف النقاط حولو طرح
األسئمة الصفية وىي :
إف تكوف ذات قيمة عندما يحضى الطمبة بفرصة اإلجابة سواء كانت إجاباتيـصحيحة أـ خاطئة  ،إذ إف األسئمة تساعد الطالب عمى االلتزاـ واظيار الفيـ أو
عدمو وتحفيز المنافشة .
مستوى األسئمة وصعوبتيا يتناسب مع األىداؼ التعميمية .اإلعداد المسبؽ لألسئمة وتحديد الصعب والمعقد منيا قبؿ طرح الدرس.طرح األسئمة بشكؿ متسمسؿ وليست كوحدات معزولة .-يشكؿ وقت االنتظار جانب ميـ مف طرح االسئمة اذ اف وقت االنتظار(

3-1

ثواني) يؤدي الى زيادة انجازات الطمبة وزيادة مستوى وحجـ التفاعؿ الصفي .
(سترونغ  ،2008،ص )113-112
وتعد صياغة األسئمة ميارة أساسية ضرورية لممعمـ  ،اذ يتمكف عف طريقيا
مف تأدية دوره التعميمي بكؿ كفاءة ونجاح  ،فالسؤاؿ الجيد في مستوى معرفي يمكف
اف تفسده الصياغة الرديئة و تفقد دوره وفعاليتو في تحقيؽ األىداؼ المرجوة منو ،
كما ألتقؿ ميارة توجيو األسئمة أىمية مف صياغتيا  ،إذ تكتسب أىميتيا مف خالؿ
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توجية المدرس أسئمة تستثير تفكيرىـ وتوجيو وتزيده عمقاً واتساعاً إلشباع فضوليـ

وحب استطالعيـ

( الفتالوي  ،2003 ،ص  ، )288 -280أما ميارة التفاعؿ الصفي فتشير إلى
أساليب المدرس في طرحو واعتماد االتصاؿ بالعيف والصوت والطريقة واعطاء
فرصة لتفكير الطمبة  ،فصالً عف األسئمة المتتابعة ( العمري  ، 2005 ،ص، ) 35
إذ يكوف المدرس ناجحاً ومحاو اًر جيداً لطمبتو عندما يتمكف مف ميارة صياغة األسئمة

وتوجيييا والتوقيت المناسب ليا  ،وعندما تكوف األسئمة مالئمة لحاالت الطمبة
النفسية ولمستواىـ العممي .

( ألحصري والعنيزي ، 2000،ص)142
ويعد المدرس أىـ الدعامات التي تتوقؼ عمييا رفع كفاءة إلى نظاـ تعميمي وتحسيف
وفعاليتو  ،فميما توافرت اإلمكانيات المادية وتطورت وتطورت  ،فإنيا التستطيع وحدىا اف

تحدث التغيير والتطور  ،مف دوف وجود المدرس الكؼء (عيساف،

،1995ص )31

لذا فاف برنامج إعداد المدرس وتدريبو يجب اف يساعد عمى تطوير قدرات الطالب –
المدرس ويدفعو إلى التعمـ الذاتي وتنمية قدراتو في اختيار األساليب والطرائؽ
التدريسية المناسبة بحسب المواقؼ التعميمية واإلمكانيات المتاحة  ،واف ىذا االعداد
وذاؾ التدريب يجب إف يمكف الطالب – المدرس مف اكتساب ميارات البحث الدائـ
لتنمية معارفو ومياراتو وميارتو الخاصة بو كمدرس .

(الدبسي والشيابي،

 ، 2003ص )159ومنيا ميارة طرح األسئمة مف خالؿ معرفتو العميقة باألسئمة
وأنواعيا وما يقيسو كؿ نوع منيا وعالقة كؿ منيا بالميارات المعرفية لدى المتعمـ (
الزيو واخروف  ،1999 ،ص . )184 -183ويعد البحث الحالي محاولة جادة لتقويـ
ميارة طرح األسئمة لدى الطمبة المطبقيف في كميات التربية .
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أهداف البحث

ييدؼ البحث الحالي إلى تقويـ الطالب – المطبؽ  /لميارة طرح األسئمة إثناء
فترة التطبيؽ .
حدود البحث :
- 1الفصؿ الدراسي الثاني  /العاـ الدراسي . 2011- 2010
- 2طالب قسـ الكيمياء  /المرحمة الرابعة  /كمية التربية الرازي  /جامعة ديالى .
- 3مجاالت ميارة طرح األسئمة ( طرح األسئمة  ،تمقي اإلجابات  ،المناخ الصفي)
تحديد المصطمحات
التقويم :
عرفو (ابو جادو )2000 ،بأنو " عممية منيجية تحدد مدى ما تحقؽ مف
األىداؼ التربوية مف قبؿ الطالب ،وانو يتضمف وصفاً كمياً وكيفياً باإلضافة إلى

إصدار حكـ عمى القيمة "  ( .ابو جادو  ،2000،ص . )446
وعرفو ( األحمد ويوسؼ ،

 )2001بأنو " عممية مستمرة الصدار حكـ

ووصؼ كمي وكيفي تيدؼ إلى تحديد مدى اثر البرامج ومناىج وطرائؽ التدريس
ودور كؿ مف الطمبة والمدرس والوسائؿ التعميمة المستخدمة في تحقيؽ األىداؼ
التربوية وتحديد نقاط الضعؼ فييا ومعالجتيا " ( .األحمد ويوسؼ ،

2001

،ص. )201
التعريف اإلجرائي :
( انو عممية يتـ مف خالليا الحكـ والتقدير الذاتي عمى اداء الطمبة المطبقيف
لميارة طرح األسئمة باعتماد االستبانة المعدة ليذا الغرض ).

- 601 -

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011
المهارة :

عرفيا ( زيتوف  )2004 ،بانيا " القدرة المكتسبة التي تمكف الفرد المتعمـ مف
انجاز ما توكؿ اليو مف إعماؿ بكفاءة واتقاف بأقصر وقت ممكف واقؿ جيد وعائد
أوفر " ( .زيتوف  ، 2004،ص . )108
وعرفيا ( قطامي ورياض  )2009 ،بأنيا " القدرة عمى القياـ باألعماؿ
االدائيو المعقدة بسيولة ودقو واتقاف وفؽ سمسمة مف الحركات أو اإلجراءات التي
يمكف مالحظتيا بصورة مباشرة او غير مباشرة " ( قطامي ورياض ،

 ، 2009ص

. )17
التعريف اإلجرائي :
( القدرة المكتسبة لمطمبة المطبقيف في قسـ الكيمياء  /كمية التربية الرازي
لتقويـ ميارة طرح األسئمة بمجاالتيا الثالث إثناء فترة التطبيؽ ) .

طرح األسئمة :
عرفيا ( زيتوف  )2001 ،بأنيا " مجموعة السموكيات التدريسية التي يقوـ بيا
المعمـ دقة وبسرعة وبقدرة عمى التكيؼ مع معطيات الموقؼ التدريسي  ،وتتعمؽ
بكؿ مف إعداد السؤاؿ وتوجييو واالنتظار االجابة عميو مع اختيار الطالب المجيب
وتشجيع الطمبة عمى توليد األسئمة والتعامؿ مع إجاباتيـ " ( زيتوف ،

، 2001ص

. )121
وعرفيا ( نبياف  )2008،بأنيا " مجموعة مف اإلجراءات التي يقوـ بيا المعمـ
في الموقؼ التعميمي ويظير مف خالليا معرفتو باألساسيات الواجب إتباعيا عند
(

استخدامو لجميع أنماط األسئمة " .
نبياف ، 2008،ص)168
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التعريف اإلجرائي :

( مجموعة مف اإلجراءات والسموكيات التي يتبعيا مدرسوا الكيمياء مع طمبة
المرحمة الثانوية لتشجيعيـ عمى اإلجابة عف األسئمة والمشاركة في الحصة الدراسية)
.
الطالب المطبق
عرفو ( انا ناكوف) في ( جابر وسالـ  )1985،بأنو " مرحمة انتقاؿ مف حالة
التممذه أو طمب إلى حالة التعميـ  ،إي بعده في منزلة بيف منزلتيف  ،التعميـ والتعمـ )
.
( جابر وسالـ  ،1985،ص)79
التعريف اإلجرائي :
ىو الطالب  -المدرس الذي يدرس في الصؼ الرابع  /قسـ الكيمياء في
كمية التربية ابف الرازي في إثناء مدة إعداده لمينتو التعميـ الذي يكوف مييأ لالنتقاؿ
مف حالة الدراسة واإلعداد والحاجة لممعرفة العممية والمينية والميارية إلى

ممارسة

أدواره التعميمية والتربوية باعتباره مدرساً او مدرسة في المرحمة الثانوية )

الفصل الثاني  ( :دراسات سابقة)
أوال  :الدراسات العربية
 1د-راسة (القريشي )1996،
ىدفت الدراسة الى بناء اداة لقياس ميارات االستجواب لدى مدرسي الجغرافية
في المرحمة المتوسطة  .بمغت عينة الدراسة (

 )120مدرس ومدرسة  .اعتمدت

المالحظة كأداة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة واعدت بثالثة مجاالت  ،األوؿ
( توجيو األسئمة ) بواقع (  )14فقرة  ،والثاني (تمقي اإلجابات ) بواقع (  )12فقرة ،
والثالث ( تنظيـ المناخ الصفي) بواقع (  )12فقرة تـ التحقؽ مف صدقيا بعرضيا
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عمى مجموعة مف الخبراء بالتحقؽ مف ثباتيا باستخداـ معامؿ ارتباط بيف مالحظيف
اثنيف بيرسوف ،وقد بمغ ( . )0.85وأظيرت نتائج الدراسة إف أداء المدرسيف الكمي لـ
يرؽ إلى الحد األدنى مف المستوى المطموب.
( القريشي  ،1996،ص )81 -25
 2د-راسة ( العامري )2002 ،
ىدفت الدراسة إلى بناء اداة لقياس ميارات االستجواب لدى مدرس الكيمياء
في المرحمة المتوسطة  .بمغت عينة الدراسة (  )70مدرساً  .اعتمدت المالحظة أداة

لتحقيؽ ىدفة الدراسة  ،أعدت بمجاليف  ،األوؿ (توجيو األسئمة ) بواقع (  )12فقرة ،

والثاني (تنظيـ مناخ االستجواب ) بواقع (  )17فقرة وبمقياس خماسي  .تـ التحقؽ
مف صدقيا بعرضو عمى الخبراء  ،والتحقؽ مف ثباتو بأسموب المالحظة المباشرة
ألكثر مف مالحظ،باستخداـ معادلة سكوت  .أظيرت نتائج الدراسة إف معظـ
المدرسيف كاف أداؤىـ العاـ لميارات االستجواب مجتمعة دوف الوسط  ،واف أداء
المدرسيف في مجاؿ توجيو األسئمة كاف أفضؿ مف أدائيـ في مجاؿ تنظيـ مناخ
االستجواب .

( العامري ،2002،ص)131-121

 3د-راسة ( الخيالني )2010،
ىدفت الدراسة الى تحميؿ ميارتي صياغة األسئمة وطرحيا لدى مدرس
الكيمياء في المدارس الثانوية  .وتكونت عينة الدراسة مف (

 )68مدرساً ومدرسة

استخدمت بطاقة المالحظة أداة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة واعدت بمجاليف  ،األوؿ

(صياغة األسئمة ) بواقع (  )24فقرة  ،والثاني ( طرح األسئمة) بواقع (  )13فقرة  .تـ
التحقؽ مف صدقيا بعرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والتحقؽ مف ثباتيا بإيجاد
معامالت االتفاؽ بيف الباحث والمالحظ  ،وبمغت نسبة االتفاؽ (  . )%80أظيرت
نتائج الدراسة إف مدرسي الكيمياء اليمتمكوف ميارتي صياغة وطرح األسئمة  ،واف
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مستوى مدرسي الكيمياء عينة البحث كاف ضمف المستوى المتوسط سواء في
( الخيالني ، 2010،ص ز -ط )

الصياغة والطرح 0

ثانياً :الدراسات األجنبية
 : - 1دراسة ( ويمر

) 2001 ،

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى طرح المعمـ لالسئمة ذات المستويات

العميا في مبحث الرياضيات في المرحمة االبتدائية  .تألفت عينة الدراسة مف ( )16
معمـ ومعممة  .وقد تـ مالحظة (

 )16درساً في الرياضيات وسجمت الدروس

بكاميرات الفيديو  )12 ( ،درساً لمصؼ الرابع و(  )4دروس لمصؼ الثالث  .ظيرت
نتائج الدراسة اف األسئمة التي كانت تطرح ىي مف المستوى المتدني وال توجد فروؽ
تعزى لمجنس في إجابات الطمبة مف المستويات العميا .
( (Wimer and cetel, 2001 ,p48
 - 2دراسة (اوبرلي)2003،
اجريت الدراسة في كوريا الجنوبية .ىدفت الى تعرؼ الستراتيجيات
التي يتـ اعتمادىا في قاعات التدريس باعتماد األسئمة المتنوعة وتعميقات المعمميف
عمييا  ،تألفت عينة الدراسات مف ( )23طالباً  ،واعتمد الباحث المالحظة وتسجيؿ

الحصص  ،وبغمت مدة المالحظة ( )70دقيقة  ،وقد قاـ الباحث بطرح أسئمة تقاربية

مغمقة (نعـ ،ال) وأسئمة تباعديو مفتوحة  .ظيرت نتائج الدراسة  ،اف اعتماد األسئمة
المتنوعة مف اكثر طرائؽ التدريس نجاحاً باالعتماد عمى نوعية األسئمة وكميتيا ،

كما إف األسئمة التقاربية والتباعدية تساعد عمى إدارة الصؼ وضبطو وتسيـ في
زيادة التفاعؿ الصفي،
)Oberly,2003,p-3-8
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الفصل الثالث
إجراءات البحث
أوال  :مجتمع البحث وعينته
يعد اختيار العينة مف الخطوات المراحؿ الميمة في البحث  ،فالعينة الجيدة
البد إف تمثؿ المجتمع األصمي تمثيالً حقيقياً ينسجـ مع طبيعة المشكمة  .اشتمؿ

مجتمع البحث عمى طمبة المرحمة الرابعة قسـ الكيمياء في كمية التربية ابف الرازي

لمعاـ الدراسي  ، 2011-2010والبالغ عددىـ (  )136طالب وطالبة ،بواقع ( )56
طالبا و (  )80طالبة  .اختيرت العينة بالطريقة العمدية وضمت كؿ إفراد مجتمع
البحث األصمي بعد استبعاد إفراد العينة االستطالعية البالغ عددىـ (

 )16طالبا

وطالبة بواقع (  )6طالب و (  )10طالبة  ،وبذلؾ أصبح عدد عينة البحث ( (120
طالب وطالبة بواقع ( )50طالبا و( )70طالبة
ثانياً  :أداة البحث :
تـ اختيار االستبانة أداة لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي  .وتـ اعتماد مقايس
لميارة طرح األسئمة أعدتو الباحثة ( عائدة مخمؼ القريشي) سنة

 ، 1996والمكونة

مف (  )389فقرة وثالثة مجاالت  ،األوؿ (توجيو األسئمة بواقع(

 )14فقرة والثاني

(تمقي اإلجابات بواقع (  )12فقرة  ،والثالث ( تنظيـ المناخ الصفي) بواقع (  )12فقرة
 ،وتـ وضع مقياس رباعي متدرج إلعطاء التقدير المناسب لكؿ ميارة (يمارسيا
بدرجة كبيرة  ،يمارسيا بدرجة متوسطة  ،يمارسيا بدرجة قميمة  ،اليمارسيا ) ،
وأعطيت أوزاف معيارية ليا وىي (. )1.2.3.4
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ثالثا  :صدق األداة :

تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف ممحؽ (  )1في
مجاؿ القياس والتقويـ وطرائؽ التدريس لمحكـ عمى صالحيتيا ممحؽ رقـ (  ، )2وقد
تـ االخذ بآرائيـ ومالحظاتيـ بعد تعديؿ واعادة صياغة بعض الفقرات .
رابعاً  :ثبات األداة :
تـ استخداـ طريقة إعادة االختبار لمحصوؿ عمى ثبات االستبانة  ،بإعادة
تطبيقيا بفاصؿ زمني قدره أسبوعاف بيف التطبيؽ االوؿ والتطبيؽ الثاني عمى العينة
االستطالعية المكونة مف (  )16طالبا وطالبة  ،وباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ،
وجد اف معامؿ الثبات ىو (  ، )0.79ىو معامؿ ثبات جيد وبيذا أصبحت األداة
جيازه لمتطبيؽ وبصيغتيا النيائية كما في ممحؽ (. )3
خامساً  :تطبيق األداة
طبقت األداة عمى عينة البحث في نياية فترة التطبيؽ في . 2011 /4 /14
وقد وضحت لمطمبة االمور االتية :
- 1ىدؼ وطبيعة الدراسة
- 2التوجد عالقة بيف االجابة عف االستبانة وتقديراتيـ العممية في قدرة التطبيؽ
سادساً  :الوسائؿ اإلحصائية :
- 1معامؿ ارتباط بيرسوف  :إليجاد معامؿ الثبات لألداة
ر=

ف مج س ص – ( مج س) ( مج ص ) ________

اذ اف  :ر = معامؿ ارتباط بيرسوف
ف = عدد االفراد
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( عودة  ، 1985،ص )248

س،ص = قيـ المتغيريف

- 2الوسط المرجح  :لمفصؿ بيف المجاالت المتحقؽ وغير المتحقؽ
الوسط المرجح = ( ؾ + 4 × 1ؾ + 3 × 2ؾ + 2× 3ؾ) 1× 4

مج ؾ
اذ اف ؾ  = 1مجموع التك اررات في المستوى االوؿ
ؾ = 2مجموع التك اررات في المستوى الثاني
ؾ = 3مجموع التك اررات في المستوى الثالث
ؾ = 4مجموع التك اررات في المستوى الرابع
( عدس  ، 1980 ،ص

مج = مجموع التك اررات
)180
- 3الوزف المئوي = الوسط المرجح × 100

( المالكي،1989 ،

الدرجة القصوى
ص )168

الدرجة القصوى = اعمى درجة في المقياس الرباعي تضمنو المقياس الحالي
وىي ()4
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الفصل الرابع
يتضمف ىذا الفصؿ نتائج البحث وتفسيرىا  ،والتوصيات والمقترحات.
اوالً  :نتائج البحث
- 1لتحديد مستوى االداء الكمي لميارة طرح األسئمة ( بمجاالتيا الثالثة) تـ جمع
الدرجات التي حصؿ عمييا المطبقوف في كؿ استمارة  ،وحساب الوسط الحسابي ليا
واالنحراؼ المعياري  .وعند موازنة الوسط الحسابي لدرجات المطبقيف بالوسط
الفرضي البالغ (  ، )95ظير اف (  )58مطبقا ومطبقة مف إفراد العينة تجاوزت
درجاتيـ ىذا المحؾ ،وعد أدائيـ مقبوالً .

- 2بمغ الوسط الحسابي لدرجات المطبقيف ( )89وىذا اقؿ مف وسط االداء
الفرضي الكمي لالستمارة والبالغ (  )95وبذلؾ يكوف مستوى اداء المطبقيف

ادنى مف المستوى المطموب اذا ما قيس بالدرجة الكمية لالستمارة .
- 3لتحديد مستوى األداء عمى وفؽ المجاالت في االستبانة  ،تـ حساب الوسط
المرجح والوزف المئوي لكؿ مجاؿ مف المجاالت الثالث  ،ولكؿ ميارة في المجاؿ
الواحد  ،وتعد الميارة محققة اذا تجاوزت الوسط المرجح والوزف المئوي لممجاؿ الذي
توجد ضمنو  ،واذا لـ تتجاوز تعد غير متحققة  ،وفي أدناه توضيح لذلؾ :
أ -مجاؿ توجيو األسئمة
ضـ ىذا المجاؿ (  )14ميارة ،تحقؽ منيا (  )5ميارات لحصوليا عمى وسط مرجح
ووزف مئوي اكبر مف الوسط المرجح والوزف المئوي لممجاؿ  ،بينما لـ تتحقؽ (
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ميارات لحصوليا عمى وسط مرجح ووزف مئوي اقؿ مف الوسط المرجح والوزف
المئوي لممجاؿ  .وبيذا يعد المجاؿ غير متحقؽ  ،وكما موضح في الجدوؿ أدناه :

جدوؿ رقـ ( )2
يوضح األوساط المرجحة واألوزاف المئوية لمجاؿ (توجيو األسئمة).
ت

1

الميارة

يوزع األسئمة بيف الطمبة بحيث يضمف

يؤدييا

يؤدييا

كبيرة
65

متوسطة ضعيفة
25
30

بدرجة

بدرجة

يؤدييا

بدرجة

اليؤدييا الوسط

المرجح

0

3.3

الوزف المئوي

82.5

مشاركة الجميع

2

يوضؼ نبرة الصوت ومقامو بنحو يناسب

3
4
5
6
7

33

67

10

10

3

75

طبيعة السؤاؿ

يوجو أسئمة مرتبطة بموضوع الدرس واىدافة 26
20
يوجو أسئمة محددة
30
يوجو أسئمة متدرجة الصعوبة
4
يوجو أسئمة تمييدية في بداية الدرس

53

32

9

2.8

70

10

35

55

2

50

47

20

23

2.7

67.5

29

48

39

2

50

17

42

47

14

2.5

62.5

يوجو أسئمة تراعي الفروؽ الفردية لدى
الطمبة

8

يطرح سؤاالً جديداً بعد اف تتـ االجابة عف

9

يوجو أسئمة تقويمية في نياية الدرس

6

30

32

52

1.9

47.5

سابقو

 10يبتعد عف طرح األسئمة اإليحائية
 11يبتعد عف طرح األسئمة التي تتعمؽ

5

35

30

50

2

50

6

20

41

53

1.8

45

4

29

48

39

2

50

بموضوعات جديدة اليعرفيا الطمبة
 12يصوغ األسئمة بمغة واضحة ومفيومو
 13يحث طالب معيف عمى االشتراؾ في النشاط 6
4

29

48

39

2

50

25

47

42

2

50
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الصفي
 14إف اليكوف السؤاؿ ذو طابع عاـ
الوسط المرجح والوزف المئوي لممجاؿ

6

30

32

52

1.9

47.5

232

476

495

477

2.3

57.5

ب  ( -مجاؿ تمقي االجابة )
ضـ ىذا المجاؿ (  )12ميارة  ،لـ تحقؽ (  )8ميارات منيا لحصوليا عمى
وسط مرجح ووزف مئوي اقؿ مف الوسط المرجح والوزف المئوي لممجاؿ  ،بينما تحققت
( )4ميارات لحصوليا عمى وسط مرجح ووزف مئوي اكبر مف الوسط المرجح والوزف
المئوي لممجاؿ .وبيذا يعد المجاؿ غير متحقؽ  .وكما موضوح في الجدوؿ ادنا .
جدوؿ رقـ ()3
يوضح األوساط المرجحة واألوزاف المئوية لمميارات في مجاؿ تمقي
اإلجابات .

الميارة

ت

يؤدييا يؤدييا

يؤدييا

بدرجة بدرجة

بدرجة

كبيرة

اليؤدييا الوسط الوزف
المرجح المئوي

متوسطة ضعي

1

يصغي إلجابات الطمبة

55

25

2

يتقبؿ إجابات الطمبة مف غير

25

44

فة
23

17

3

75

31

20

2.6

65

توبيخ او تعميؽ
3

يشجع الطمبة عمى اإلجابات

4

27

40

دوف خجؿ أو إحراج
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42

10

52

1.9

47.5

اإلجابة الصحيحة بعد سماعيا
مف طالب أخر
5

يطمب مف الطمبة اإلجابة بمغة 16

44

26

34

2.2

47.5

سميمة
6

يشرؾ اكبر عدد ممكف مف

15

20

32

53

2.1

52.5

الطمبة في اإلجابة
7

يمتزـ بوقت محدد لإلجابة

9

24

38

49

1.9

47.5

8

يسمح لمطمبة بمناقشة إجابات

2

35

30

53

1.9

47.5

زمالئيـ
9

يفسح المجاؿ ألكثرية الطمبة

10

34

26

50

2

50

لإلجابات عف األسئمة
 10يمنح الطمبة فرصة لمتفكير

16

42

10

52

1.9

47.5

باإلجابة قبؿ اف يحدد الطالب
الذي سوؼ يجيب
 11سوؼ يجيب
 12يكرر إجابات الطمبو بأسموبو

7

16

54

43

1.9

47.5

4

27

40

49

1.9

47.5

ليفيميا الطمبة جميعاً

الوسط المرجح والوزف المئوي

320 179

238

521

2.1

52.5

لممجاؿ
ج -مجاؿ ( تنظيـ المناخ الصفي )
ضـ ىذا المجاؿ (  )12ميارة  ،تحققت منيا (  )7ميارات منيا لحصوليا
عمى وسط مرجح ووزف مئوي اكبر مف الوسط المرجح والوزف المئوي لممجاؿ  .بينما
لـ تتحقؽ (  )6ميارات لحصوليا عمى وسط مرجح ووزف مئوي اقؿ مف الوسط
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المرجح والوزف المئوي لمفقرات  .وبيذا يعد المجاؿ متحقؽ  .كما موضح في الجدوؿ
ادناه :

جدوؿ رقـ ()4

الميارة

ت

يؤدييا يؤدييا
بدرجة بدرجة
كبيرة

1

يثير انتباه الطمبة الى موضوع 34

يؤدييا اليؤدييا الوسط
بدرجة

الوزف

المرجح المئوي

متوسطة ضعي
53

فة
23

10

2.9

72.5

الدرس قبؿ القاء االسئمة
عمييـ
2

عدـ االنفعاؿ مف اجابات

36

50

17

17

2.9

72.5

الطمبة الخاطئة
3

يتقبؿ استفسارات الطمبة

42

34

29

15

2.9

72.5

بصدر رحب
4

يثني عمى الطالب الذي تكوف 40

32

25

23

2.7

62.5

اجابتو صحيحة
5

يعطي حرية لمطالب لالجابة

14

50

35

دوف مقاطعة
- 613 -

21

2.5

67.5

العدد الثالث والخمسون
2011
6

يثير انتباه الطمبة عند طرح

مجل ددالل /
23

31

40

26

2.4

60

االسئمة حوؿ الوسائؿ
التعميمية المستخدمة في
الدرس
7

يحث طالب معيف عمى

12

26

38

44

2.1

52.5

االجابة عندما اليستطيع دوف
ضغط
8

الموازنة بيف عدد االسئمة

15

31

36

38

2.2

55

المطروحو والوقت المحدد
لالسئمة خالؿ الدرس
9

يستمع بعناية الجابات الطمبة

 10يحرص عمى اف يتوقع كؿ

12

26

38

44

2.1

52.5

6

36

35

43

2

50

طالب بانو معرض لمتساؤؿ
خالؿ الدرس
 11يوفر جو تنافسي بيف الطمبة
 12عدـ السماح لمطمبة باالجابة

4

26

33

57

1.8

45

10

20

26

64

1.8

45

دوف استئذاف
الوسط المرجح والوزف المئوي

248

415

375

402

2.4

60

لممجاؿ
يوضح األوساط المرجحة واألوزاف المئوي لمجاؿ (تنظيـ المناخ الصفي ).
ثانياً  :تفسير النتائج :
وفقاً لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا  ،فاف اإلخفاؽ في ميارة طرح األسئمة في

مجالي ( توجيو األسئمة ) و ( تمقي اإلجابات ) يعزى إلى .
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 - 1قمة تركيز مناىج طرائؽ التدريس في الكميات والمعاىد التربوية عمى الميارات
التدريسية ومنيا ميارة طرح األسئمة .
- 2االىتماـ بالدروس العممية أكثر مف دروس طرائؽ التدريس واعطائيا األىمية
البالغة ،ما يضعؼ اىتماـ الطالب بيا .
 - 3قمت االىتماـ بدروس التربية العممية ( التطبيؽ والمشاىدة وعدىا دروس ثانوية
في الوقت الذي تعد ىذه الدروس الميداف التطبيقي لما تـ تعممو مف ميارات وكفايات
تدريسية والتي يحتاجيا الطالب – المدرس في إثناء فترة التطبيؽ .
 - 4قمة اطالع الطالب – المدرس عمى المصادر والمراجع الحديثة في مجاؿ
طرائؽ التدريس والكفايات التدريسية  ،واقتصاره عمى ما تقدـ لو مف معمومات في
مادة (طرائؽ التدريس)
- 5عدد ساعات منيج (طرائؽ التدريس) غير كافيو إلعداد الطالب أكاديميا .
- 6قمة عدد الزيارات التي يقوـ بيا المشرفوف العمميوف والتربويوف  ،إثناء فترة
التطبيؽ  ،بحيث التتعدى الزيارة الواحدة في اغمب األحياف  ،األمر الذي اليسيـ في
أداء المطبقيف عمى أكمؿ وجو
بينما يعزى تحقؽ الميارة في مجاؿ تنظيـ ( المناخ الصفي ) الى :
- 1اعتزاز وثقة الطالب بنفسو اثناء تدريسو في فترة التطبيؽ ،االمر الذي يدفعو لبذؿ
كؿ ما في وسعو الثبات جدارتو في الصؼ .
- 2تقمصو ومحاكاتو لشخصيات تدريسية مف المدرسيف الذيف سبؽ اف درسوه في
مراحؿ تعميمية سابقة الزالت عالقة في ذىنو .
3ػ محاولتو لبناء جسور الثقة والتواصؿ مع طمبتو  ،كونو اليزاؿ قريباً مف الجو
المدرسي .

ثالثاً  :المقترحات :
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- 1إجراء دراسة مماثمو عمى الطمبة المطبقيف في معاىد إعداد المعمميف والمعممات
في القطر العطاء صورة اشمؿ لواقع ميارة الطمبة المطبقيف في مجاؿ طرح األسئمة
الصفية .
- 2إجراء دراسة مقارنة بيف خريجي الكميات التربوية ومعاىد إعداد المعمميف في
مجاؿ طرح األسئمة .
- 3إجراء دراسة مماثمة عمى مدرسي ومدرسات الكيمياء في المدارس المتوسطة
واالعداديو .

رابعاً  :التوصيات :
- 1اعتماد االسئمة الصفيو كأحد مجاالت التقويـ الميمة بالنسبة لممشرفيف التربوييف
- 2تذريب انمذرسين اثنبء انخذمة وبواسطة انتذريس انمصغر عهى استخذاو االسئهة
انصفية .
- 3عقذ ورشبت عمم في مجبل طرح وتوجيه االسئهة انصفية نمذرسي انكيميبء في
انمراحم انمتوسطة واالعذادية

Abstract

This present research aimed to evaluate the skill of questions
– Asking at the students in collage of Education / Al-Rasi . the
sample of the research Contain from (120) student from girls
and boy . It used ready scale with three domains ( directing
) questions , response , and organizing the classroom climate
and accomplishing to come true and make sure from its
validitiy and reliability . The result of research demonstrated
an existence failure in the skill in two domains ( directing
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questions and reciving response), while the skill is not verified
) in the domain( organizing the class room climate
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ممحؽ رقـ ()1
السادة الخبراء والمتخصصوف
المقب العممي

التخصص

ت االسـ
 1أ.د .سالـ نوري صادؽ
 2أ.د .عدناف الميداوي

أستاذ

إرشاد تربوي

أستاذ

قياس وتقويـ

 3أ.د .ناظـ كاظـ الدراجي
 4أ.ـ عصاـ عبد العزيز

أستاذ

قياس وتقويـ

أستاذ مساعد

طرائؽ تدريس

 5السيد حسف عمي محمود

مدرس

 6الست باسمة احمد جاسـ

مدرس

الفيزياء
طرائؽ تدريس عموـ
الحياة
طرائؽ تدريس المغة
العربية
ممحؽ رقـ ()2استبانة ميارة طرح االسئمة بمجاالتيا الثالث بصيغتيا االولية
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ميارات المجاؿ االوؿ
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(توجية االسئمة

صالحة

)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

غير
صالحة التعديؿ

يوجو األسئمة الى الطمبة جميعاً
يوجو األسئمة بصوت واضح

يوجو أسئمة مرتبطة بموضوع الدرس واىدافة
يوجو أسئمة قصيرة
يوجو أسئمة متدرجة الصعوبة
يوجو أسئمة تمييدية في بداية الدرس
يوجو أسئمة تراعي الفروؽ الفردية لدى الطالب
يوجو أسئمة عمى اف ألتكوف عمى وتيرة واحدة
يوجو أسئمة تقويمية في نياية الدرس
يبتعد عف طرح االسئمة اإليحائية
يبتعد عف طرح االسئمة التي تتعمؽ بموضوعا ت

جديدة اليعرفيا االطالبو

 12يصوغ األسئمة بمغة سميمة
 13يحث طالب معيف عمى االشتراؾ في التعميـ
الصفي

ت

ميارات المجاؿ الثاني ( تمقي االجابات )

صالحة

غير
صالحة التعديؿ

 14يتجنب طرح أسئمة يسودىا طابع التعميـ
 15يصغي الجابات الطمبة
 16يتمقى اجابات الطمبة مف غير توبيخ او
تعميؽ
 17يشجع الطمبة عمى االجابات دوف خجؿ
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او احراج
 18يطمب مف المخطىء اعادة االجابة
الصحيحة
 19يطمب مف الطمبة االجابة بمغة سميمة
 20يشرؾ اكبر عدد ممكف مف الطبة في
االجابة
 21يمتزـ بوقت محدد لالجابة
 22يسمح لمطمبة بمناقشة اجابات زمالئيـ
23
 24يمنح الطمبة فرصة لمتفكير باالجابة قبؿ
اف يحدد الطالب الذي سوؼ يجيب
 25يكرر اجابات الطمبة بأسموبو ليفميميا
الطمبة جميعاً

 26يحفز الطمبة بتوجية االسئمة
ت

ميارات المجاؿ الثالث ( تنظيـ المناخ

صالحة

الصفي )

غير
صالحة التعديؿ

 27يثير انتباه الطمبة الى موضوع الدرس قبؿ
القاء االسئمة عمييـ
 28الينفعاؿ مف اجابات الطمبة الخاطئة
 29يتقبؿ استفسارات الطمبة بصدر رحب
 30يثني عمى الطالب الذي تكوف اجابتو
صحيحة
 31يثير انتباه الطمبة عند طرح االسئمة حوؿ
الوسائؿ التعميمية المستخدمة في الدرس
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 32يعطي حرية لمطالب لالجابة دوف مقاطعة
 33يحث طالب معيف عمى االجابة عندما
اليستطيع دوف ضغط

 34الموازنة بيف عدد االسئمة المطروحو والوقت
المحدد لالسئمة خالؿ الدرس

 35يستمع بعناية الجابات الطمبة
 36يحرص عمى اف يتوقع كؿ طالب بانو
معرض لمتساؤؿ خالؿ الدرس

 37يوفر جو تنافس بيف الطمبة
 38عدـ السماح لمطمبة باالجابة دوف استئذاف

ممحؽ رقـ ()3
في مجاؿ توجية االسئمة
استبانو ميارة طرح األسئمة بمجاالتيا الثالثة بصيغتيا النيائية
ميارات المجاؿ االوؿ توجيو االسئمة

ت

صالحة غير
صالحة

1

يوزع األسئمة بيف الطمبة بحيث يضمف مشاركة
الجميع

2

يوضؼ نبرة الصوت ومقامو بنحو يناسب
طبيعة السؤاؿ

3

يوجو أسئمة مرتبطة بموضوع الدرس واىدافة

4

يوجو أسئمة محددة

5

يوجو أسئمة متدرجة الصعوبة

6

يوجو أسئمة تمييدية في بداية الدرس

7

يوجو أسئمة تراعي الفروؽ الفردية لدى الطمبة
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8

يطرح سؤاالً جديداً بعد اف تتـ االجابة عف

9

يوجو أسئمة تقويمية في نياية الدرس

سابقو

 10يبتعد عف طرح األسئمة اإليحائية
 11يبتعد عف طرح األسئمة التي تتعمؽ
بموضوعات جديدة اليعرفيا الطمبة
12

يصوغ األسئمة بمغة واضحة ومفيومو

13

يحث طالب معيف عمى االشتراؾ في النشاط الصفي

ت

ميارات المجاؿ الثاني ( تمقي االجابات )

صالحة

غير
صالحة

 14إف اليكوف السؤاؿ ذو طابع عاـ
 15يصغي إلجابات الطمبة
 16يتقبؿ إجابات الطمبة مف غير توبيخ او تعميؽ
 17يشجع الطمبة عمى اإلجابات دوف خجؿ أو
إحراج
 18يطمب مف المخطئ إعادة اإلجابة الصحيحة
بعد سماعيا مف طالب أخر
 19يطمب مف الطمبة اإلجابة بمغة سميمة
 20يشرؾ اكبر عدد ممكف مف الطمبة في اإلجابة
 21يمتزـ بوقت محدد لإلجابة
 22يسمح لمطمبة بمناقشة إجابات زمالئيـ
 23يفسح المجاؿ ألكثرية الطمبة لإلجابة عف
األسئمة
 24يمنح الطمبة فرصة لمتفكير باإلجابة قبؿ اف
يحدد الطالب الذي سوؼ يجيب
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 25يكرر إجابات الطالب بأسموبو ليفيميا الطمبة
جميعاً

 26يحفز الطمبة بتوجيو األسئمة
ت

ميارات المجاؿ الثاني ( تنظيـ المناخ الصفي
)

صالحة

غير
صالحة

 27يثير انتباه الطمبة إلى موضوع الدرس قبؿ
إلقاء األسئمة عمييـ
 28عدـ االنفعاؿ مف إجابات الطمبة الخاطئة
 29يتقبؿ استفسارات الطمبة بصدر رحب
 30يثني عمى الطالب الذي تكوف إجابتو صحيحة
 31يثير انتباه الطمبة عند طرح األسئمة حوؿ
الوسائؿ التعميمية المستخدمة في الدرس
 32يعطي حرية لمطالب لإلجابة دوف مقاطعة
 33يحث طالب معيف عمى اإلجابة عندما
اليستطيع دوف ضغط
 34الموازنة بيف عدد األسئمة المطروحة والوقت
المحدد لألسئمة خالؿ الدرس
 35يستمع بعناية إلجابات الطمبة
 36يحرص عمى أف يتوقع كؿ طالب بأنو معرض
لمتساؤؿ خالؿ الدرس
 37يوفر جو تنافس بيف الطمبة
 38عدـ السماح لمطمبة باإلجابة دوف استئذاف
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