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 تقويم تدريس مادة اللغة العربية العامة لألقسام غير االختصاص في

 جامعة بابل من وجهة  نظر التدريسيين والطلبة /كلية التربية األساسية 

 صالح مهدي عبود   م.

 األساسيةجامعة بابل/كلية التربية 

 األولالفصل 

 التعريف بالبحث
 :مشكلة البحث 

 

غخخة العربيخخة العامخخة لغيرخخاخ صيخخر اكلتةخخا  فخخم كليخخة لفخخم مخخادع الان تشخخصيم مخخوالق الوخخوع  ال خخع      

التربية اكساسية / جامعة بابل  معالجة موالق ال ع  ضر ري جخدا كمميخة اللغخة العربيخة كوالخا الوسخيلة 

ولخا يمنخق توخوي  ي عخق لر ،ات العلمية اصلبلخا فخم اكيرخاخ العلميخة كافخة ومالتم مق لغللا يتلوى الطلبة المعل

كن الطلبة عق لريولا يفةحون عق المعلومات  ، معرفة مرتوياتل   ، يياس معلوماتل  العلمية اء الطلبة اد

 ذا ، كمميخة اللغخة العربيخة فاالخا تخدرس فخم اكيرخاخ العلميخة كافخة  المرايخل الدراسخية كافخة  ،التم يحملوالا 

عمليخة  فملذا يواجه التدريريون صعوبات  ب ،مق احو  ادب  امغء  لغة  أصلبلا تدرس فر ع اللغة العربية

اللغخخوي  بخخاللهر للخخذا  اكلتةخخا  يت خخذ ذلخخ  مخخق لخخغا ضخخع  اداء للبخخة اكيرخخاخ صيخخر  ،التخخدريه مخخذ  

ال خع  الخخذي هصةخخه البايخال مخخق لخخغا هخخنا   التدريرخييق مخخق ضخخع  اداء الطلبخة  مخخق لخخغا مغيهخخة 

عفا  اضخحا فخم اداء للبخة اكيرخاخ صيخر اكلتةخا  كيخ  ضخاذ  ،طلبخة مخذ  اكيرخاخ تدريرخه ل ايال اثلاءالب

 يد اكد التدريرييون تدام مرختويات للبختل  اللغويخة  ان كايخرا مخق  ،اللغوي  التعبيري  اللحوي  اكمغئم 

للبة مخذ  اكيرخاخ يتصرجخون  مخ  عخاجن ن عخق الختنل  بلغخة فةخيحة أ  النتابخة بشخنل صخحيذ ، فطلبخة مخذ  

مما ك هخ  فيخه  ن المعلخ  مخو ايخد العوامخل الرئيرخة  اكساسخية )) علموا المرتوبل   م اليوخ اكيراخ م  للبة

  (p15.31) ((المؤثرع فم  يداث التعل  لد  الطلبة

 ملما كان المللج سلغ ميرورا فااخه كيرختطيت تحويخه امخدام المجتمخت مخق صيخر معلمخيق يتمتعخون بالنفخاءع 

لخذل  تطلخم مخق البايخال   ( ،81. 18لممارسخة العمليخة اللشخيطة ) الودرع  اكداء اللغوي  العلمم الجيخد  ا

لتحويخخه   ةالويخخاخ بلخخذ  الدراسخخة للتوصخخل الخخى اسخخاليم  لرائخخه اف خخل فخخم تخخدريه مخخادع اللغخخة العربيخخة العامخخ

اكمخخدام التربويخخة المرجخخوع مخخق تخخدريه اللغخخة العربيخخة العامخخة لغيرخخاخ صيخخر اكلتةخخا  فخخم كليخخة التربيخخة 

ة بابل مق لغا تووي  تدريه اللغة العربية العامة لغيراخ صير اكلتةا  فم كلية التربيخة اكساسية / جامع

 اكساسية / جامعة بابل .

  

 البحث  أهمية

 

 مخم الصنااخة التخم  ،  اسطة اول اكفنار  المعارم مق اكباء الى اكبلاء  ،ان اللغة مم ذاكرع اكارااية     

 فيلا صور اكماا  اكماام لغجيخاا اللاهخ ة  ،تراثلا الاوافم  اشالاتلا العلمية تحف  لغمة عوائدما الديلية  

 ،الخر ينيخدما امميخخة  للغخة العربيخخة هخااا  فخان  ،وائخد اكساسخية للغخخات عامخة (  اذا كااخ  مخذ  الف 35  ، 3) 

م لغخة الوخران التخم فلخ ،يفرضه مذا الوايت الفريد الذي تمينت به عق سخائر اللغخات  أمرا يجعل اكمتماخ بلا 

 مخق ملخا كخان علخى المرخلميق عامخة  العخرب  ،ما رب العالميق لتنون لغة الويم كمل اكرض جميعا راالت

 لاصة ان يعطوما منااتلا الغئوة بلا . 

د  جداا للغة العرب ف غ على  فم مذا يووا الفراء : )) لو ، ك يصفى ان للغة العربية ف غ على صيرما    

 ( .  10   ،24) (( الةاصا مق هللا تعالى  كرامة كرمل  بلا ،م  جميعلا لغات اك

 لعل مق ابرز سمات المعل  اللاجذ مو اجادته التحدث  الوخراءع  النتابخة بلغخة صخحيحة لاليخة مخق الصطخا     

  اللحق  ك اغالم اذا يللا أالا جنءا ملما مق هصةيته كمعل  ااجذ .

التربويخة بتطخوير ملخامج اعخداد  علميخا  األاهمخةعل  فم الويخ  الحاضخر امتمخاخ  مق ابرز مهامر العلاية بالم

 لغويخخا بمخخا يلبخخم المتطلبخخات العلميخخة  الاوافيخخة  اكجتماعيخخة  اكيتةخخادية  الرياسخخية لمللخخة التعلخخي  اذا  ن مخخق 

 لتائج تمتد  لى اكمور الملمة فم اعداد المعل   ن اتائجه ك تلعنه على براعة اكعداد فحرم بل  ن مذ  ال
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علةر ألر مو اصلى ما تمتلنة اكمة ،  مو العلةر البشري مق ابلائلا  بلاتلا الذيق مخ  ذليرتلخا   سخيلتلا 

 (337،  15فم استمرارية الحياع  تطويرما  رفت مرتوياتلا ) 

  

لا متعا اخة لتحويخه   فر ع جميعكن ال ، للغة العربية فر علا المتعددع اذ ترتبط بع لا ببعض بةلة جومرية     

 ( . 210  ، 1)  مو تمنيق المتعل  مق استصداخ اللغة استصداما صحيحا لغفلاخ  الفل   ،مللا  األصلمرض الغ

 ، مق لغا الغع البايال على العديد مخق الدراسخات  البحخوث فخم مجخاا تخدريه اللغخة العربيخة بفر علخا كافخة 

ساسخية / اكيرخاخ صيخر اكلتةخا  فخم اللغخة العربيخة  مخق لخغا  الغعه على مرختويات للبخة كليخة التربيخة اك

ان  البايخال لذا را  ،مؤكء الطلبة اللغوية  بفر علا المصتلفة  ا فم  مناااتملاك ضعف  ن ، كي   ايام تدريره 

مخذ  كسخيما ان مخذ  اكيرخاخ تخدرس  ،يووخ بدراسة ليتعرم مق لغللا اوال الووع  ال ع  فم تدريه مذ  المادع 

المادع ضمق ملامجلا الدراسية  للمرايل كافخة  الويخوم علخى اكسخباب التخم ادت الخى مخذا ال خع  فخم مرختو  

 للبة اكيراخ صير اكلتةا  فم مذ  المادع الحيوية  الملمة . 

 

 هدف البحث :
 

فخم كليخة التربيخة  يلدم البحال الحالم : الى تووي  تدريه مادع اللغخة العربيخة العامخة لغيرخاخ صيخر اكلتةخا    

 مدرسم المادع  للبتل  . فم ضوء أراء ،اكساسية 

 

 حدود البحث :

 

 يوتةر البحال الحالم على :

 اللغة العربية مق الذيق درسوا  يدرسون مادع اللغة العربية العامة لغيراخ صير اكلتةا  . متدريري -1

اللغة اكانلينية ( فم كليخة التربيخة  ،العامة  العلوخ ،الجغرافية  ،يراخ ) التاريخ الاالاة فم ا الةفوم للبة -2

  . 2009 – 2008اكساسية للعاخ الدراسم 

 

 تحديد المصطلحات :

 

لما كان مدم البحال تووي  تدريه مادع اللغخة العربيخة العامخة لطلبخة ايرخاخ صيخر اكلتةخا  فخم كليخة التربيخة     

لذا ير  البايال ضر رع تحديد بعخض المةخطلحات  ، اكساسية / جامعة بابل مق  جلة اهر التدريرييق  الطلبة

  مم  :

 

 

 التقويم : -1

 التووي  لغة :  -ا     

 

 ، 9مخج ،10 رمخذ يخوي  أي مرختوي   اسختواخ اكمخر أي اعتخدا ) ،يّوخ الشمء  يّومته عدلته فلو يخوي   مرختوي     

 65 . ) 

 

 التووي  اصطغيا : –ب          

 

  1983عرفه بلوخ  -1

ذلخ   مخو يشخمل اسختصداخ  ر بخالحلوا  بخالطرو  صيخ  باإلعماا  األفنارتتعله بالوي   يناما   صدارااه 

 ( .307  ،5) كفاءتلا  األهياءمعايير مرتويات تووي  مق 
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 ( .82،  22بااه  صدار ين  تجا  همء ما ا  موضوع ما )     : 1986م عرفه اللواا    -2

 

 2001عرفه سغمة  -3 

 ،14) ،رلرخخلة ترخخير فخخم لطخخوات ملطويخخة بلخخدم الريخخم فخخم العمليخخة التدريرخخية بااخخه عمليخخة ملهمخخة مت

 132. ) 

 

 للتووي  : اإلجرائمالتعري  

لعامخة فخم يعرفه البايال اجرائيا بااه )) النش  عخق جوااخم الوخوع  ال خع  فخم تخدريه مخادع اللغخة العربيخة ا    

اللغخخة اكانلينيخخة ( فخخم كليخخة التربيخخة اكساسخخية  ،مخخة العلخخوخ العا ،الجغرافيخخة  ،التخخاريخ اكيرخخاخ صيخخر اكلتةخخا  )

 جامعة بابل  ايجاد التوصيات  الموتريات لتطوير تدريه مذ  المادع (( .
 

 التدريس  -2

 التدريه لغة : –ا    

ه  درساً ذل  بنارع الوراءع يتى ل  يفهه عليه          ه  تدريراً هخدد للمبالغخة فخم  درس ،َدَرَس النتاب يدرس 

 (  149   ، 4مج ،10)   يفهه

 

 التدريه اصطغياً : –ب    
 

  1973عرفه كود  -1

بااه )) ادارع ا  ييادع مق المعل  لعملية التعلخي   الختعل  فخم المؤسرخات اكجلماعيخة تت خمق ييخادع     

 ) P.588 ،29التفاعل ا  التاثير المتبادا بيق المعل   المتعل  (( )

 

 1984عرفه الحمادي  -2

مخت الصبخرع التعليميخة تفخاعغ ايجابيخا  –عخق لريخه المخدرس  –وي  يتفاعل فيخه المختعل  بااه )) م    

 ، ، الوخدرات  ، الوان مق الرلوك ،لوي   لبرات  ه اشيطا يلتلم بتحويه امدام الدرس مت اكتراب

 ( . 107  ،7ا  تعديل  تلمية للا (( ) ، اكستعدادات  ، اكتجامات  ، الملارات 

  1984ل عرفه كوم -3

  لرائخخخه  ، جخخخنء ملخخخه اسخخخلوب  ، جخخخنء ملخخخه فخخخق  ،جخخخنء ملخخخه يرفخخخة  ،بااخخخه )) عمخخخل هخخخاو     

 كخل مخذا يرختغرو  يتخا لجعخل اليرخر  الرخلولة تلمخو مخق لخغا ماخل مخذا  ، جنء الخر سياسخات  ،

 ( 12-11،  23) . الد ر المعود ((

 

 التعري  اكجرائم للتدريه :  -ج        

راك ـخخـاء الخخدرس باهـخخـة يبخخل  اثلـادع اللغخخة العربيخخة العامخخـمخخ ات التخخم يجريلخخا تدريرخخيوا)) كخخل اكجخخراء             

 اكسخاليم  ع باسختصداخ اف خل الطرائخه  الوسخائلالصبخرات اللغويخة  اكدبيخة للخذ  المخاداب الطلبخة ــ اكر،للبتل  

 العلمية  التربوية (( .

 

 

   غير االختصاص األقسام – 3  
 رائم التعري  اكج        

)) مخخم اكيرخخاخ العلميخخة التخخم ت خخملا كليخخة التربيخخة اكساسخخية / جامعخخة بابخخل عخخدا يرخخ  اللغخخة العربيخخة  مخخم ايرخخاخ   

التاريخ  الجغرافية  اللغة اكانلينية   العلوخ العامة الذي ي   فر ع النيميخاء  الفينيخاء  اكييخاء  التخم تخدرس 

رسخلا ة فم مذ  اكيراخ زيخادع علخى مخوادم  الدراسخية اكلخر  التخم يدفيلا مادع اللغة العربية العامة كمادع مشترك

 للبة كل ير   يرم تصةةه (( 

 

 



   2011تموز /                التربية األساسية / جامعة بابل             كلية مجلة                                5عدد / ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 637 

 

 الفصل الثاني

 دراسات سابقة

 
 يرتعرض البايال ام  الدراسات التم يةل عليلا  التم للا عغية بالبحال الحالم  كاكتم :   

  1994دراسة عطية  -1

 تدريس االنشاء والقواعد واالمالء (  ) تقويم اداء مدرسي اللغة العربية في

توخوي  اداء مدرسخم اللغخة العربيخة فخم  / كلية التربية ابق رهد   مدف  بغدادجامعة اجري  مذ  الدراسة فم   

 تدريه اكاشاء  الوواعد  اكمغء مق لغا ما ياتم :

  اكمغء .الوواعد تحديد النفاءات التدريرية فم اداء مدرسم اللغة العربية فم كل مق اكاشاء   - أ

تحديد مرتو  اداء مدرسم اللغة العربية فم تدريه كل مق اكاشاء  الوواعخد  اكمخغء فخم ضخوء  - ب

 تل  النفاءات .

ر  التا ،بغداد  محافهة ايتةرت الدراسة على مدرسم اللغة العربية فم المدارس الاااوية الللارية فم مركن     

ثخ  سخحم البايخال ثغثخة مدرسخيق  ،فخم التيخار  اكسخلوب الطبوخم العشخوائم مدا البايال ثغثيق مدرسة ثااوية معت

عشوائياً مق كل مدرسة ايدم  لتدريه اكاشاء  اكلر لتدريه الوواعد  الاالال لتدريه اكمغء  بخذل  بلخع عخدد 

ة الغزمخة اعخد البايخال يائمخة مخق النفايخات التدريرخي ،مدرسخاً  مدرسخة  90المدرسيق الذيق هملتل  عيلة الدراسة 

كداء المدرسيق فم تدريه كل مق اكاشاء  الوواعد  اكمغء مق لغا اعتماد جملة اجراءات مللا توجيخه اسخ لة 

فخرد  اكلخغع علخى الدراسخات الرخابوة  اكدبيخات ذات  100مفتوية الى عيلة مق الصبراء  المتصةةيق بلغخ  

 العغية بالموضوع .

مصتلفة على مجموعة مق الصبخراء  ستباااتنفايات التدريرية عرضلا فم ثغث ايوائ  مق ال يدد البايال ثغث    

لغمخغء ثخ  لبخه البايخال  40للوواعخد   29كفاية تدريرخية لغاشخاء   50 فم ضوء اكئل  يدد  ، المتصةةيق 

لوسخخط  بعخخد اكاتلخخاء مخخق التطبيخخه اسخختصدخ البايخخال ا ،ة المباهخخرع هخخالخخاغث بلفرخخه عخخق لريخخه المغي سخختباااتاك

 اكاحخرام المعيخاري كوسخائل ايةخائية  يخد  ، الوسخط الحرخابم  ، اللربة الم وية  ، الوزن الم وي  ،المرجذ 

 توصل البايال الى اتائج عدع مللا :

ان اداء المدرسخخيق فخخم تخخدريه اكاشخخاء  الوواعخخد  اكمخخغء كخخان ضخخعيفا  يخخد لرجخخ  الدراسخخة بعخخدع توصخخيات 

  موتريات مللا :

فخم ايرخاخ اللغخة  النفايات المذكورع فم اعداد الطلبة الذيق يعد ن لمللة تدريه اللغة العربيةاكستفادع مق  .1

 المعلية بذل  .  العربية فم النليات 

 الوخخدرات زيخخادع تركيخخن بخخرامج اكعخخداد لتلخخ  النليخخات علخخى تخخدريه اكاشخخاء  الوواعخخد  اكمخخغء  تلميخخة .2

 ( . 142-2  ،17الطلبة ) أ ل  اكدائية لد   التدريرية

       

  1996 دراسة السعدي -2

) تقويم تدريس النقد االدبي في اقسام اللغة العربية في كليات جامعة بغداد من وجهةة نظةر التدريسةيين 

 والطلبة ( 

اجري  مذ  الدراسة فم جامعة بغداد كلية التربية ابق رهد  كاا  ترمم الخى توخوي  تخدريه مخادع اللوخد    

مخت تاهختمل مج،  اهخر التدريرخييق  الطلبخة  ية فم كليات جامعة بغداد مخق  جلخةعرباكدبم ايراخ اللغة ال

تدريريم مخادع اللوخد اكدبخم فخم كليخة التربيخة ابخق رهخد  كليخة اكداب  كليخة التربيخة للبلخات /  علىالبحال 

 امخا مجتمخت البحخال مخق الطلبخة ،تدريرخم  21 بلع عددم   1996 – 1995جامعة بغداد  للعاخ الدراسم 

لالبخخة مخخوزعيق بخخيق ايرخخاخ اللغخخة العربيخخة فخخم النليخخات  291لالبخخا   154لالبخخا  لالبخخة مخخلل   455بلخخع ف

بحالخخا علخخى هخخنل اسخختبااتيق ايخخدمما  أداعبلخخ  الباياخخة  ،البحخخال  ألمخخدامالمشخخمولة بالدراسخخة  تحويوخخا 

د تاكخخد فوخخرع موزعخخة علخخى سخختة مجخخاكت  بعخخ 53فوخخرع  الخخر  للطلبخخة تت خخمق  62للتدريرخخييق تت خخمق 

 ،لالبا  لالبة  430  متدرير 18على العيلة البالغة  األداعالباياة مق صدو  ثبات اداتلا لبو  الباياة 

 ، الخخوزن الم خخوي  ، الوسخخط المخخرجذ  ، مربخخت كخخاي  ، يخخد اسخختصدم  الباياخخة معامخخل ارتبخخال بيرسخخون 

 لتائج مللا : يد يةل  على مجموعة مق ال ايةائيا  اللربة الم وية لمعالجة بياااتلا
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 ضع  المعرفة بامدام تدريه مادع اللود اكدبم الحديال . -1

 لللود اكدبم . محددعدخ  جود مللج  -2

 المفردات صير مغئمة لمرتو  الطلبة . -3

 ضع  النفاية التدريرية لبعض تدريريم المادع .  -4

 اكعتماد على اكمتحااات التحريرية فم تووي  الطلبة . -5

 الطلبة .   لد  ةضع  الذليرع اللغوي -6

 توصيات مللا :ب فم ضوء اللتائج ا ص  الباياة 

 ضر رع تحديد اكمدام التربوية لتدريه مادع اللود اكدبم . .1

 ضر رع ان يةار الى ربط فر ع اللغة العربية بع لا ببعض . .2

 ( . 85 -16  ،13ضر رع اكرتواء بالنفايات التدريرية لتدريه اللود اكدبم  ) .3

 

 2002ي دراسة الزيد – 3 

 العراق (  ) تقويم تحصيل طلبة فروع اللغة العربية في مادة قواعد اللغة العربية في كليات المعلمين في     

توخوي  تحةخيل للبخة  رية كليخة المعلمخيق  كااخ  تلخدم اجريخ  مخذ  الدراسخة فخم العخراو / الجامعخة المرتلةخ    

اللغخة للبخة  تعرم تحةخيل  ،راو م كليات المعلميق فم العمادع يواعد اللغة العربية ف  فم   فر ع اللغة العربية 

بيخة فخم يواعخد اللغخة العربيخة فم مادع يواعد اللغة العربية  تعرم معويات تحةيل للبة فر ع اللغة العرالعربية 

 كليات المعلميق فم العراو. فم

 .فم العراو   لالبة موزعيق بيق كليات المعلميق الالب 239تدريريا   15بلغ  عيلة الدراسة  

 اعتمد البايال اداتيق لتحويه امدام بحاه مما : 

 . ( سؤكً  50التبار تحةيل موضوعم مق اوع اكلتبار المتعدد ت مق )  .1

 ،جخاا الطلبخة  مجخاا النتخاب ماستبااة التدريرييق  الطلبة همل  ثغثة مجاكت مم مجاا التدريرخييق   .2

يرخخييق اك ا يتعلخخه بالموتريخخات  الاخخاام يوخخّوخ فيخخه  اهخختمل  اكسخختبااة علخخى سخخؤاليق مفتخخوييق للتدر

 ،مللا معامل ارتبال بيرسخون  اإليةائيةسائل و استعان البايال بعدد مق ال مرتو  للبتل  التدريرييق

 ،اام التخخ  اكلتبخخار ، معادلخخة التمييخخن ،معامخخل صخخعوبة الفوخخرع معادلخخة  ، معادلخخة التةخخحيذ لرخخبيرمان 

 : اآلتيةاللتائج   لىة البدائل الصال ة  توصل  الدراسة  معادلة فيشر  معادلة فعالي

ضع  تحةيل للبة فر ع اللغة العربية فم كليات المعلميق فم يواعد اللغة العربية اذ بلع متوسط  -

 % ( . 44.8درجات الطلبة فم اكلتبار التحةيلم ) 

احةرت فم ثغثة مجخاكت مخم المعويات التم تؤثر فم تحةيل الطلبة فم يواعد اللغة العربية فود ا أما -

  .مجاا التدريرييق  مجاا الطلبة  مجاا النتاب

 ، اعتمخخاد لرائخخه تدريرخخية يدياخخة  ، العربيخخة الفةخخيحة ا صخخى البايخخال ب خخر رع اعتمخخاد التدريرخخييق اللغخخة    

غة العربية بتحةيل الطلبة فم يواعد الل  اكرتفـــاع ، اساليم متلوعة  عدخ استعماا لريوة  ايدع فم التدريه 

 ( . 58 -9   ،12بتجا ز معوياتلا )

 

 2002دراسة عبد عون  - 4     

) تقويم تدريس مادة البالغة في المةدرا  الثانويةة واالعداديةة فةي محافظةة القادسةية مةن وجهةة نظةر 

 المدرسين والمدرسات ( .

المخخدارس الاااويخخة  اجريخخ  مخخذ  الدراسخخة فخخم جامعخخة الوادسخخية  مخخدف  توخخوي  تخخدريه مخخادع البغصخخة فخخم  

 اكعدادية فم محافهة الوادسية مخق  جلخة اهخر المدرسخيق  المدرسخات مخق لخغا اكجابخة عخق اكسخ لة 

 اكتية :

 

ما اوال ال ع   الوخوع فخم تخدريه مخادع البغصخة فخم المريلخة الاااويخة  اكعداديخة فخم محافهخة  - أ

 الوادسية مق  جلة اهر مدرسم  مدرسات اللغة العربية ؟

 جد فر و ذات دكلة ايةائية بيق اجابات المدرسيق  المدرسات ؟مل تو - ب
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 ما اراء المدرسيق  المدرسات  موترياتل  لجعل مادع البغصة اكار فاعلية فم تحويه امدافلا ؟   -جـ              

 

الللارية للبليق  ية اإلعدادالتار البايال عيلة مق مدرسم مادع اللغة العربية  مدرساتلا فم المدارس الاااوية      

مدرسخاً  مدرسخة اسختعمل البايخال اكسختبااة اداع لبحاخه  110 البلات فم محافهة الوادسية  كان عدد افخراد العيلخة 

 الدراسات الرابوة  الموابغت الشصةية مت مدرسم اللغة العربية  مدرسخاتلا  باألدبيات بلى استبااة باكستعااة 

 فم العيلة  يرم المجاكت . اإلجاباتلغرض تحديد يج   .  استعمل البايال اللربة الم وية

 ان محتو  المللج الحخالم  ،المللج مرتبطة برصبات الطلبة  ميولل   أمدام  ناتيجة مفادما   لىتوصل البايال 

 ان الطرائه المرتصدمة فخم تخدريه البغصخة متعخددع  صيخر موتةخرع علخى لريوخة  ،يلاسم النمق المصةم له 

 ان النتخاب المدرسخم فخم  ،ووي  مدرسم اللغة العربية لطلبتل  يعتمخد علخى اكلتبخارات التحريريخة  ان ت ، ايدع 

 ( .   60-5  ،16مللج البغصة ) أمدامتدريه مادع البغصة يلاسم 

 

  الدراسات السابقة والدراسة الحاليةبين الموازنة 
راسخات  موازاتلخا بالدراسخة الحاليخة لتوضخيذ يحخا ا البايخال ملايشخة مخذ  الد ،بعد عرض الدراسخات الرخابوة     

 على اللحو اكتم : اوال التشابه  اكلتغم 

فخم جامعخخة  (1994اجريخ  الدراسخات الرخخابوة فخم جامعخخات عراييخة مصتلفخة . اذ اجريخخ  دراسخة )عطيخخة  .1

 ( فم الجامعة المرتلةرية  )2002( فم جامعة بغداد  )دراسة النيدي  1996 بغداد   )دراسة الرعدي

 ( فم جامعة الوادسية اما الدراسة الحالية فود اجري  فم جامعة بابل . 2002دراسة عبد عون 

 (  )دراسخة الرخعدي1994)عطيخة سخلة  الدراسات الرابوة فم سخلوات اجرائلخا اذ اجريخ  دراسخة  تبايل .2

العخاخ ( اما الدراسة الحالية فود اجريخ  فخم  2002(  )دراسة عبد عون 2002(  )دراسة النيدي 1996

  2009 – 2008الدراسم 

توخوي  اداء مدرسخم اللغخة العربيخة فخخم  1994تبايلخ  امخدام الدراسخات الرخابوة فوخد مخدف  دراسخة عطيخة  .3

مادع اللود اكدبخم فخم ايرخاخ اللغخة  تدريهتووي   1996 الرعدي الوواعد  اكمغء  مدف  دراسة  اإلاشاء

توخوي   2001ريرييق  الطلبخة  مخدف  دراسخة النيخدي العربية فم كليات جامعة بغداد مق  جلة اهر التد

فم مادع يواعخد اللغخة العربيخة فخم كليخات المعلمخيق فخم العخراو  مخدف  تحةيل للبة فر ع اللغة العربية 

دراسة عبد عون تووي  تدريه مادع البغصة فم المدارس الاااوية  اكعدادية مخق  جلخة اهخر  المدرسخيق 

لغيرخاخ صيخر اكلتةخا  ية فلدف  تووي  تدريه مادع اللغة العربية العامة  المدرسات  ما الدراسة الحال

 مق  جلة اهر التدريرييق  الطلبة .فم كلية التربية اكساسية جامعة بابل 

اما الدراسة الحالية فود اتفو  مخت الدراسخات الرخابوة فخم  ،  الدراسات الرابوة مللج البحال الوصفم اتبع .4

 صفم .  اتباعلا لمللج البحال الو

مدرسخاً 90 (1994عطيخة ) فوخد بلغخ  عيلخة دراسخة جميعلخا الدراسخات الرخابوة  فم  ايجاخ العيلات تبايله .5

لالبخا  لالبخة  بلغخ  عيلخة دراسخة  430تدريرخم    18 (1996 الرخعدي) مدرسة  بلغ  عيلة دراسخة 

 110غخ  عيلتلخا فوخد بل ( 2002 عبخد عخون)دراسخة   لالبا  لالبة  239تدريرياً  15( 2002)النيدي 

 لالم  لالبة . 100  يقتدريري 8مدرساً  مدرسة اما الدراسة الحالية فيبلع عدد افراد عيلتلا 

همل  الدراسات الرخابوة كخغ الجلرخيق ) ذكخور   اخاث ( سخواء كخااوا للبخة أ  مدرسخيق  اتفوخ  الدراسخة  .6

 الحالية مت مذ  الدراسات بشموللا كغ الجلريق ) ذكور ،  ااث ( . 

(  ذ أتبعخخ   1994أسخخلوب التيخخار العيلخخة فخخم الدراسخخات الرخخابوة كخخان عشخخوائياً عخخدا دراسخخة )عطيخخة   ن .7

األسلوب الطبوم العشوائم  اتفو  الدراسة الحاليخة فخم أسخلوب التيخار العيلخة مخت تلخ  الدراسخات  ذ كخان 

 عشوائيا .

كخاداع للبحخال  ةاكستباا ة كللااذ استصدم  الدراسات الرابو ،البحال  أد اتتشابل  الدراسات الرابوة فم  .8

 . مذا اكمر  يد اتفو  الدراسة الحالية مت الدراسات الرابوة فم ،الموابلة على زيادع 

(  1994عطيخخة )المرخختصدمة فوخخد اسخختصدم  دراسخخة  اإليةخخائيةالدراسخخات الرخخابوة فخخم الوسخخائل  التلفخخ  .9

امخا دراسخة  ،  يةخائيةري كوسخائل الوسط المرجذ  الخوزن الم خوي  اللرخبة الم ويخة  اكاحخرام المعيخا

 الوسخط المخرجذ  الخوزن الم خوي  فود استصدم  معامل ارتبخال بيرسخون  مربخت كخاي (1996 الرعدي)
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معامل ارتبخال بيرسخون  معادلخة (2002)النيدي  استصدم  دراسة  ،  يةائية اللربة الم وية كوسائل 

اللرخبة الم ويخة لتحديخد يجخ   (2002 عون عبد) استصدم  دراسة  تائمالتةحيذ لربيرمان  اكلتبار ال

اكجابخخات امخخا الدراسخخة الحاليخخة فوخخد اسخختصدم  معامخخل ارتبخخال بيرسخخون لحرخخاب الابخخات  الخخوزن الم خخوي 

 لمعرفة يدع كل فورع . شر الوسط المرجذ  معادلة في

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته
 منهج البحث :

مخذ  الدراسخة  مخو  إلجخراءاتالمللج الملاسخم  بعه البايال فم دراسته مذ م الذي اتلج البحال الوصفليعد م      

 ( .5  ،11استوةاء يلةم على ظامرع تعليمية ا  افرية ا  اجتماعية كما مم يائمة فم الوايت )

 اجراءات البحث

 اوالً : مجتمع البحث  

 : لتدريسيونا .1

يخخة العامخخة الخخذيق درسخخوا مخخذ  المخخادع فخخم مخخادع اللغخخة العرب مخخق تدريرخخيم البحخخال الحخخالم يتنخخون مجتمخخت    

 2009 – 2008للعخخاخ الدراسخخم  / جامعخخة بابخخل األساسخخيةاكيرخخاخ صيخخر اكلتةخخا  فخخم كليخخة التربيخخة 

 تدريرييق . 8 يد بلع عددم   ، للعاميق الدراسييق الرابويق للذا العاخ 
 

 : الطلبة .2

افيخة  اللغخة اكانلينيخة  العلخوخ العامخة ) التخاريخ  الجغر أيرخاخمخق للبخة  البحال الحالميتنون مجتمت     

للبة يةديا  التار البايال  ، 2009 – 2008( الرلة الاالاة للعاخ الدراسم  اإليياء ،الفينياء  ،النيمياء 

لالبخا يشخنلون  96بوايخت  319الرلة الاالاة كوال  درسوا مذ  المخادع ثخغث سخلوات  يخد بلخع عخدد الطلبخة 

مخق مجتمخت الطلبخة  توريبخا  % 69.905لالبة يشخنلق  223مجتمت الطلبة  مق توريبا %  30.094اربة 

لالبخة  80لالبخا   29لالبخة  الجغرافيخة بوايخت  47لالبا   15اللغة اكانلينية بوايت  أيراخموزعيق بيق 

( يوضذ ذل  1لالبة  الجد ا ) 46لالبا   22لالبة  العلوخ العامة بوايت  50لالبا  30 التاريخ بوايت 

: 

 

 

 (1جد ا )

 توزيت اعداد الطلبة يرم اكيراخ  يرم الجله

 

 المجموع اإلناثعدد  عدد الذكور القسم

 80 50 30 التاريخ

 109 80 29 الجغرافية

 62 47 15 اللغة اكانلينية

 68 46 22 العلوخ العامة

 319 223 96 المجموع
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 ثانيا : عينة البحث 

 . العينة االستطالعية 1

يق المتصةةخيق فخم اللغخة يلة التدريرخييق : التخار البايخال عشخوائيا عيلخة اسختطغعية مخق التدريرخيع –ا     

العربية  الذيق درسوا مادع اللغة العربيخة العامخة لغيرخاخ صيخر اكلتةخا  فخم كليخة التربيخة اكساسخية  كخان 

  .  % مق العيلـــة األساسية 50تدريرييق يمالون  4عددم  

 جغرافيخـة  اللغخةخ  الـة مخق للبخة ايرخاخ التاريخـايال عشوائيا عيلخة استطغعيخــلطلبة : التار البعيلة ا -ب        

لالبخا  لالبخة  32الرلة الاالاة / كليخة التربيخة اكساسخية / جامعخة بابخل  كخان عخددم   اكانلينيـــة  العـلوخ العامـة

% مق مجتمت الطـغب 10.41شنلون اربة ي 10 بلع عـدد الطغب   % مق مجتمت الطلبة10.031 يشنلون اربة

لينواخخوا العيلخخة اكسخختطغعية لدراسخخته اذ  زع علخخيل   ات% مخخق مجتمخخت الطـالبخخـ9.86لالبخخة يشخخنلق ارخخـبة  22 

 اكستبااة المفتوية لغجابة عللا 

  األساسية. العينة 2  

تبعد البايخخال العيلخخة يرخخييق اذ لخخ  يرخختدر 8مخخق  ييقللتدريرخخ األساسخخية: تتنخخون العيلخخة  ييقعيلخخة التدريرخخ –ا        

 تدريرييق . 8تدريرييق افره البالع ال  مجتمت البحال مق  فراديليل مو عدد يق يدرساكستطغعية ألن عدد    الت

% مخق مجتمخت 31 ,347ارخبة  لالخم  لالبخة يمالخون 100للطلبخة  األساسخيةعيلة الطلبة : تشمل العيلخة  -ب      

 لالم 30ملل  الطلبة 

التخخاريخ  الجغرافيخخة  اللخخـغة اكانلينيخخة  العلخخوخ العامـخخـة  يخخد اســخخـتبعد    أيرخخاخلالبخخة مخخوزعيق مخخق  70            

 ( يوضذ ذل  .2البايـال العيلة اكستطغعيــة  للطلبة  الجد ا )

 (2جد ا )

 عيلة الطلبة اكساسية موزعيق يرم اكيراخ العلمية        

 المجموع ثعدد االنا عدد الذكور القسم

 25 16 9 التاريخ

 34 25 9 الجغرافية

 20 15 5 اللغة اكانلينية

 21 14 7 العلوخ العامة

 100 70 30 المجموع

 

  البحث أداةثالثا :     
تعخخد اكسخختبااة مخخم اكداع الملاسخخبة للخخذ  الدراسخخة لخخذل  اعتمخخد البايخخال اسخختبااتيق مفتخخويتيق ايخخدامما     

  توزيعلمخخا علخخى افخخراد العيلتخخيق اكسخختطغعيتيق عيلخخة لخخر  لاصخخة بالطلبخخة تخخييق  اكلاصخخة بالتدريرخخ

عق  ير خ مق اكستبااتيق الصاصتيق بالتدريرييق  الطلبة اإلجابة رييق  عيلة الطلبة  كان الباياليالتدر

 الرؤاليق اكتييق :

 

 . دريرخييقالووع  ال ع   فم تدريه مخادع اللغخة العربيخة العامخة مخق  جلخة اهخر التما جواام  .1

  (  1ملحه)

. ) ملحخه الووع  ال ع  فم تدريه مادع اللغة العربية العامة مق  جلة اهر الطلبخة  ما جواام .2

2) 

بعد جمت اكستبااات  مراجعة البايال لغدبيات المتوافرع التم للا صلة فم موضوع مخذ  الدراسخة   

لاصة بالطلبة  يد ايتوت كخل  لر  األلتدريرييق تبااتيق مغلوتيق ايدامما لاصة بااعد البايال اس

التوليخخخات  ،الطرائخخه التدريرخخخية  ،المخخادع الدراسخخخية  ،التربويخخخة  األمخخخداممجخخاكت )  7مللمخخا علخخخى 

 ع . يد ت مق كل مجاا مللا فورات عدالتووي   اكلتبارات (  ،الطلبة  ،التدريرييق  ،التربوية 
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 صدق اداة البحث
ن اداع البحخال تنخون  ا ،دراسخة  ةكخم تعتمخد عليلخا أيخ األداعغخم توافرمخا فخم يعد الةدو مخق اكمخور التخم يلب     

 (  ( P47 . 30  بامناالا يياس الشمء الذي  ضع  مق اجله صادية اذا كان

ي الخخذي يفيخخد فخخم  مخخق اجخخل صخخحة  ديخخة توزيخخت الفوخخرات علخخى مجاكتلخخا المحخخددع اعتمخخد البايخخال الةخخدو الهخخامر

 .( 54  19ان اكداع يويوة تويه مايراد يياسه )  ايتلاعه ،و  راب ثوة المفحكتا

 ما اك ليتخخخيق علخخخى مجموعخخخة مخخخق الصبخخخراءاسخخختبااة التدريرخخخييق  اسخخختبااة الطلبخخخة بةخخخيغتيل البايخخخال عخخخرض    

 ابخداء أرائلخ مخق اجخل (  3) ملحخه  المتصةةيق فم اللغة العربية  لرائ  التدريه  العلوخ التربوية  اللفرية 

مخق اجلخه بعخد ذلخ  اعتمخد البايخال الفوخرات التخم  فورات اكستبااتيق لوياس مخا أعخدتا غييةفم الحن  على مد  ص

حنمخخيق  اجخخر  التعخخديغت الغزمخخة علخخى الفوخخرات التخخم يةخخل  علخخى م% فخخاكار مخخق ال80يةخخل  علخخى موافوخخة 

( 4) نواراء المحنميق  الملح% فاكار مق ا50أممل الفورات التم ل  تحةل على موافوة %   79-%50موافوة 

 ةيغتيلما الللائيتيق .وضحان اكستبااتيق ب( ي5  )

 ثبات ادة البحث 

تطبيولخا مخرع   عخادعاللتخائج افرخلا فخم يالخة   أعطخ ابخات الان اداع البحال يمنخق اكعتمخاد عليلخا اذا اتةخف  ب    

 . (561  ،20الر  على افراد العيلة  فم الهر م افرلا )

فوخخد لبخخه البايخخال اكسخختبااة الصاصخخة  ،تبخخار فخخم اسخختصراج الابخخات لغسخختبااتيق اعتمخخد البايخخال لريوخخة اعخخادع اكل 

 لبخخه اسخختبااة الطلبخخة علخخى عيلخخة الطلبخخة  ،( 4بالتدريرخخييق علخخى عيلخخة التدريرخخييق اكسخختطغعية البخخالع عخخددم  )

يال التطبيه مخرع اعاد البا يه األ ا يوخ على التطب 14لالبا  لالبة .  بعد مر ر  32اكستطغعية البالع عددم  

المدع النملية بيق التطبيويق اك ا  الااام كتول عق اسبوعيق  ك تنيد على ثغثة   ن (Adams)   ذا ير  الر 

 ( .p58.27اسابيت )

لينخون معامخل اكرتبخال مخو مويخاس ثبخات  ،  يراب معامخل اكرتبخال بخيق التطبيوخيق  بعد اجراء التطبيه الااام ت

 ( .71  ،21اكلتبار )

  .( يوضذ ذل 3(  الجد ا )0.80(  معامل ثبات استبااة الطلبة ) 0.84اذ بلع معامل ثبات استبااة التدريرييق )

 

 

 (3جد ا )

 معامل الابات لنل مجاا مق مجاكت استبااة التدريرييق مت المتوسط العاخ للابات

معامل الثبات  المجال ت

استبانة 

 التدريسيين

معامل الثبات 

 ةاستبانة الطلب

 0.78 0.86 اكمدام التربوية 1

 0.80 0.85 المادع الدراسية 2

 0.81 0.83 لرائه التدريه 3

 0.83 0.88 التوليات التربوية 4

 0.78 0.82 التدريرييق 5

 0.79 0.83 الطلبة 6

 0.81 0.81 التووي  7

 0.80 0.84 المتوسط العاخ للابات 8
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 تطبيق اداة البحث

 زع البايال اكستبااات بلفره بعد ان للخه جخوا  ا م  تطبيولال مق صدو اكستبااتيق  ثباتلما تيبعد تاكد البا    

مق ان اكستبااات اعدت كصراض البحال العلمم  ذلخ  يخوخ اكيخد الموافخه فم افوس المفحوصيق مق اكلم لان 

 8ييق البخخالع عخخددم  عيلخخة التدريرخخ ،علخخى عيلتخخم البحخخال  2008/  11/ 6لغايخخة الصمخخيه الموافخخه  2/11/2008

 يخد اجخاب البايخال عخق اكسخ لة  اكستفرخارات التخم  ،لالخم  لالبخة  100تدريرييق  عيلة الطلبة البالع عددم  

  بعد ااتلاء افراد العيلتيق مق اكجابة جمت البايال اكستبااات جميعلا. ،اثارما بعض افراد العيلتيق 

 الوسائل االحصائية 

 ةائية اكتية :استصدخ الوسائل اكي     

 . معامل ارتبال بيرسون لحراب معامل الابات 1

 

 ر = 

 

                                                                                                                    (6،  181 ) 

                                                                                                                        

  البحال  مجتمتافراد  اربة العيلة لمجموع إليجاد. اللربة الم وية 2

 

 الم وية =                     اللربة 

 

 

 . معادلة فيشر لمعرفة درجة يدع كل فورع مق فورات اكستبااتيق  ) الوسط المرجذ ( 3

 

 ة فيشر = معادل

 

 ت ك مو التنرار النلم  ،ييال ت مو التنرار 

                                                                              (28. p 327) 

 

 الوزن الم وي = 

                                                    
(1)

                                        (20،  176) 

 

 

 الفصل الرابع

 يرهاعرض النتائج وتفس
 -كتم :ائج الدراسة  كايت مق مذا الفةل عرضا للت

 اوال : نتائج استبانة التدريسيين 

الفورات التم تمال جوااخم الوخوع  الفوخرات التخم تماخل جوااخم ال خع  فخم تخدريه مخادع اللغخة  البايال عرض   

  ملايشتلا  تفريرما كل يرم مجاللا .     رييقالتدري  جلة اهربية العامة مق العر

 

 ثانيا : نتائج استبانة الطلبة 

 الفورات التم تمال جوااخم الوخوع  الفوخرات التخم تماخل جوااخم ال خع  فخم تخدريه مخادع اللغخة البايال عرض   

 اهر الطلبة  ملايشتلا  تفريرما كل يرم مجاللا .   العربية العامة مق  جلة

                                                 

 (3. الدرجة الوةو  : مم اعلى درجة للبدائل فم الموياس  مم ) 1

 ) مج س ( ) مج  ( -ن مج س         

  

ن مج س     [
2
) مج س ( - 

2
ن مج   [  ] 

2
) مج   ( - 

2
 [   

 

 العدد الجنئم                

 

 لعدد النلم ا                 

 1 × 3+  ت 2 × 2+ ت 3 × 1ت                
      

 ت ك                         

 الوسط المرجذ 

 

 الدرجة الوةو   

 × 100 

 

 

 

 

 

×100 
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ال موياس ) لينر ( المنون مق ثغثة بدائل مم ) الى درجخة كيخرع ( ) الخى درجخة متوسخطة ( )الخى استعمل الباي   

( درجخة 2( درجة للبديل اك ا ) الخى درجخة كبيخرع (  )3(  ذل  باعطاء ) 6درجة يليلة (  ان مجموع ا زاالا )

 ليلة (  ان متوسط الموياس مو درجة  ايدع للبديل الاالال ) الى درجة ي ( للبديل الااام ) الى درجة متوسطة

فاصغ بيق الفوخرات التخم تماخل جوااخم الوخوع  الفوخرات التخم تماخل جوااخم ال خع   عخد متوسخط  يدا ( عدً  2)  

( درجة يخداً فاصخغً بخيق الفوخرات التخم تماخل جوااخم الوخوع  الفوخرات التخم تماخل 66.666اك زان الم وية البالع )

 ( .60  ،25جواام ال ع  )

( فخاكار تماخل جوااخم 66.666  زالخا الم خوي )،( فاكار2الفورع التم بلغ  ييمخة  سخطلا المخرجذ ) عدت بذل  

( تمال جواام ال ع  فم 66.666ايل مق ) (   زالا الم وي2ذ ايل مق )ييمة  سطلا المرج التم فورعالووع  ال

 .التدريه 

 اوال : نتائج استبانة اراء التدريسيين كل حسب مجالها 

  هداف التربويةمجال اال .1

 
 (4جد ا )

 التربوية ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي األمدامتدرج فورات مجاا ) 

  

تسلسل  الرتبة

الفقرة في 

 االستبانة

الوسط  الفقرات

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 79.166 2.375  ايعيةامدام تدريه اللغة العربية العامة  5 1

 75.000 2.25  اضحةلعامة امادم تدريه اللغة العربية ا 1 3.5

مشتوة مق ام تدريه اللغة العربية العامة امد 4 3.5

 ةالفلرفة التربوية للد ل

2.25 75.000 

معرفة التدريرييق باكساليم الحدياة لتحويه  7 3.5

 امدام تدريه المادع

2.25 75.000 

امدام تدريه المادع تلمم الملارات اللغوية  9 3.5

 علد الطلبة

2.25 75.000 

 70.833 2.125 امدام تدريه المادع مشتوة مق بي ة الطالم 6 6

 66.666 2.000 امدام تدريه المادع يابلة للتحوه 2 7.5

 66.666 2.000 امدام تدريه المادع يابلة للمغيهة  الوياس 3 7.5

يرل  التدريريون فم  ضت امدام تدريه  8 9

 المادع

1.500 50.000 

   

الرابه ان ثمان فورات مق الترت التم ت مللا مجاا اكمدام التربوية فم استمارع التدريرييق  يتبيق مق الجد ا 

 – 79.166 ا زاالخخا الم ويخخة بخخيق   2.000 – 2.375تماخخل جوااخخم الوخخوع اذ ااحةخخرت ا سخخاللا المرجحخخة بخخيق 

ادع ( علخى  سخط بيلما يةل  فورع  ايدع مم فوخرع ) يرخل  التدريرخيون فخم  ضخت امخدام تخدريه المخ 66.666

  زن م خخوي ييمتخخه  1.500مخخرجذ   زن م خخوي ايخخل مخخق  سخخط المويخخاس اذ يةخخل  علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه  

 زارع ) مذا يدا على  جود ضع  فخم مخذ  الفوخرع يرجخت الخى ان اكمخدام التربويخة توررمخا الد لخة    50.000

اكمدام تراعد فم تلهخي  جلخد التدريرخييق  اذا اهار المتصةةون  ك  نالتعلي  العالم  البحال العلمم ( مركنيا 

 (  34-33، 4 توجية ااشطتل   اساليبل  احو اكمدام الحويوية للعملية التعليمية ) 
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 مجال المادة الدراسية   .2

 
 (5جد ا )

 تدرج فورات مجاا ) المادع الدراسية ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي

 

تسلسل  الرتبة

الفقرة في 

 االستبانة

الوسط  فقراتال

 المرجح

الوزن 

 المئوي

المادع تتلاسم مت مرتو  الل ج مفردات  4 1.5

 لم للطلبةوعال

2.875 95.833 

المةادر الموجودع فم منتبة النلية  الجامعة  8 1.5

 كافية

2.875 95.833 

 70.833 2.125 المادع تلبم ياجات الطالم اللغويةمفردات  2 3

لفر و الفردية بيق مفردات المادع تراعم ا 3 4.5

 الطلبة

2.000 66.666 

 66.666 2.000 الراعات المصةةة التدريه المادع كافية 7 4.5

مفردات المادع توازن بيق الجاام اللهري  1 6

  التطبيوم

1.625 54.166 

الطلبة  ياير دافعية عرض موضوعات المادع 5 7

 الدرس احو

1.500 50.000 

 45.833 1.375 اثةتتر  مفردات المادع بالحد 6 8

     

مللخا تماخل جوااخم الوخوع فخم التخدريه  ااحةخرت  5يت ذ مق الجد ا الرابه الذي يتنون مخق ثمخان فوخرات ان 

مللا تماخل  ثغث(  ان 66.666 – 95.833(  ا زاالا الم وية بيق )  2.000 – 2.875ا ساللا المرجحة بيق )

زن بخيق الجااخم اللهخري  التطبيوخم (  علخى  سخط مخرجذ اذ يةل  فورع )مفردات المادع تخوا ،جواام ال ع  

(  مو يشير الى عدخ  جخود تخوازن بخيق الجااخم اللهخري  الجااخم 54.166(   زن م وي ييمته )1.625ييمته )

 ن أمميخة  ،للجاام اللهري اكبخر مخق الجااخم التطبيوخم  أمميةالتطبيوم للمادع  يد ينون الربم فم ايغء المدرس 

طوية أ  المنتوبة تتجلى فم أالا تفتذ اذمان الطلبة  تربم فيل  التعبير الةخحيذ  الوخدرع علخى فلخ  التطبيوات المل

عرض موضخوعات المخادع يايخر دافعيخة الطلبخة احخو الخدرس ( )فورع  (  أما27،  8اللم فلما كامغ  محنما ) 

ك  رض الموضوعات(  مم تشير الى ان ع5.000(   زن م وي )1.500فود يةل  على  سط مرجذ ييمته )

فغ تاير دافعية الطلبة احو الدرس  يد ينون الربم ان الطريوة المتبعة فم عرض الموضوعات صير مشوية  ياير

فاسلوب العرض الواضذ  الشيه يراعد المختعل  علخى الفلخ   اكاتبخا   اكبتنخار لخذل   ،دافعية الطلبة احو الدرس 

فوخرع )   مخا.  (  129، 9  الطلبة  تحال  على التفنير  اكبداع ) يجم  ن يةاغ فورات المللج بحيال تشد ااتبا

( 45.833(   زن م خوي ييمتخه ) 1.375تتر  مفردات المادع بالحداثة ( فود يةخل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه ) 

 مخخم تشخخير الخخى عخخدخ  جخخود صخخفة الحداثخخة فخخم المفخخردات  يخخد ينخخون الرخخبم فخخم ذلخخ  ان بعخخض المفخخردات تعخخالج 

ا  ان مخخذ   ،يدياخخة كموضخخوعات اكدب التخخم تطخخرت موضخخوعات اكدب العباسخخم  اكادلرخخم  موضخخوعات صيخخر

 الموضوعات كتودخ على  فه اكساليم الحدياة فم التدريه .
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 مجال طرائق التدريس  .3

 (6جد ا )

 تدرج فورات ) مجاا لرائه التدريه ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي

 

تسلسل  الرتبة

الفقرة في 

 الستبانةا

الوسط  الفقرات

 المرجح

الوزن 

 المئوي

عم الطرائه التدريرية المتبعة الفر و الفردية اتر 6 1.5

 بيق الطلبة 

2.125 70.833 

 70.833 2.125 التدريريون على معرفة بطريوة التدريه الحدياة  8 1.5

 66.666 2.000 هيوع استصداخ لريوة الملايشة فم تدريه المادع  2 3.5

تشجت الطرائه التدريرية المتبعة الطلبة على  3 3.5

 الملايشة  الحوار

2.000 66.666 

تراعد الطرائه التدريرية المتبعة على استصداخ  4 5

 اكيداث الجارية 

1.500 50.000 

يركن التدريرون على الجواام التطبيوية فم  5 6

 تدريه المادع 

1.375 45.833 

مق لريوة  ايدع فم يرتصدخ التدريريون اكار  1 7.5

 التدريه 

1.25 41.666 

 41.666 1.25 الطرائه التدريرية المتبعة مشوية للطلبة  7 7.5

 

علخى  مللخا تماخل جوااخم الوخوع فخم التخدريه  يخد يةخل  4فورات ان  8يتبيق مق الجد ا الرابه المنون مق 

مللخا تماخل  4(    66.666 – 70.833(   زن م وي ييمته بخيق ) 2.000 – 2.125 سط مرجذ ييمته بيق )

 50.000(   زن م خوي بخيق )1.250 – 1.500) بخيق فود يةل  على  سط مرجذ ييمتخه ،جواام ال ع  

الجاريخة (  اإليخداث( فود يةخل  فوخرع ) ترخاعد علخى الطرائخه التدريرخية المتبعخة علخى اسختصداخ  41.666 –

شير الى عدخ اسختصداخ اكيخداث الجاريخة  مم ت  50.000  زن م وي ييمته  1.500على  سط مرجذ ييمته 

بخالطرائه الحدياخة فخم التخدريه .   لمخامل فم التدريه  يد يعود الربم الى يلة لبرع بعض التدريرييق  عخدخ 

اما فورع ) يركن التدريريون على الجواام التطبيوية فم تدريه المادع ( فود يةل  على  سط مرجذ ييمته ) 

(  مخخم تشخخير الخخى عخخدخ تركيخخن بعخخض التدريرخخييق علخخى الجوااخخم 45.833(   زن م خخوي ييمتخخه )  1.375

التطبيوية  ربما ينتفم بع ل  بالجاام اللهري فوط  يد يعخود الرخبم امخا ل خيه الويخ  المصةخم للمخادع ا  

لتخدريه التدريريون اكار مق لريوة  ايدع فم اتصدخ رياما فورع )  لعدخ ايغء المدرس اممية للجاام التطبيوم

(  1.25ورع ) الطرائه التدريرية المتبعة مشوية للطلبة ( فود يةل  كل مللخا علخى  سخط مخرجذ ييمتخه )(  ف

علخخى لريوخخة  ايخخدع فخخم التخخدريه  عخخدخ  يم(  مخخم تشخخير الخخى اعتمخخاد التدريرخخ41.666  زن م خخوي ييمتخخه ) 

 ة  ايخدعنل  بطريوخاستصداخ اساليم التشويه للدرس بربم يلة لبرع بعض التدريرييق بطرائه التدريه  تمر

 تشويه الطلبة للمادع الدراسية . ألممية  دراكل  فم التدريه زيادع على يلة ) لريوة المحاضرع ( 

 

 

 

 

 

 

 . مجال التقنيات التربوية  4



   2011تموز /                التربية األساسية / جامعة بابل             كلية مجلة                                5عدد / ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 647 

 (7جد ا )

 تدرج فورات مجاا ) التوليات التربوية ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي

 

 

فوخرات ان فورتخان مللخا تمخاغن جااخم الوخوع فخم التخدريه  يخد  7بيق مق الجد ا الرخابه المنخون مخق يت

   83.333( علخى التخوالم   زن م خوي ييمتخه ) 2.125   2.500يةل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه ) 

 ( اما الفورات الصمه اكلر  مللا تمال جواام ال ع  اذ يةل  على  سخط مخرجذ ييمتخه 70.833

( فوخد يةخل  فوخرع ) تعخدد  33.333 – 54.166(   زن م خوي ييمتخه بخيق )  1.000 – 1.625بيق ) 

(   زن م خوي ييمتخه   1.625اكاشطة اللغوية  اكدبيخة فخم تخدريه المخادع ( علخى  سخط مخرجذ ييمتخه )

رخبم عخدخ (  مذا يشير الى ان اكاشطة اللغوية  اكدبية فم تدريه المخادع يليلخة ا  معد مخة ب54.166)

امخا فوخرع ) يرخل  الطلبخة فخم  ،المدرس للطلبة بلذ  اكاشطة ا  ل يه الوي  المصةم للخدرس  لي تن

(   زن م خخوي ييمتخخه   1.125اعخداد بعخخض التوليخخات التربويخخة ( فوخد يةخخل  علخخى  سخخط مخرجذ ييمتخخه )

دخ تنليخخ  الطلبخخة فخخم اعخخداد بعخخض التوليخخات التربويخخة برخخبم عخخ دخ  سخخلاخ(  مخخم تشخخير الخخى عخخ37.500)

فر اماكق لاصة لحف  التوليات التربوية  اكجلنع العلميخة ( فوخد يةخل  ااما فورع )تو ،التدريرييق لل  

تشير الى عخدخ  جخود امخاكق  مم (  37.500(   زن م وي ييمته )  1.125على  سط مرجذ ييمته ) 

م ضيه البلايات  كاخرع الطلبخة تحف  فيلا التوليات التربوية  يعود الربم الى يلة الواعات الدراسية برب

 يد يةل  فورتا ) هيوع استصداخ التوليات التربوية الحدياخة فخم تخدريه المخادع (   تعدد اكيراخ العلمية

(  1.000  ) يرتعيق التدريريون بمصتبخرات الةخوت فخم تخدريه المخادع ( علخى  سخط مخرجذ ييمتخه ) 

الخى يلخة ا  عخدخ اسختصداخ التوليخات التربويخة  ( لنخل مللمخا  ممخا يشخيران 33.333  زن م وي ييمتخه ) 

الحدياة فم التدريه  عدخ استعااة التدريرييق بمصتبرات الةوت  الربم فم ذل  يعود الى عدخ  جود 

 دع على عدخ  جخود مصتبخرات للةخوت فخمبعض مذ  التوليات  يلة ملارع التدريرييق فم استصداملا زيا

 النلية .

 

 

 

 

 

 . مجال التدريسيين :5

تسلسل  الرتبة

الفقرة في 

 االستبانة

الوسط  لفقراتا

 المرجح

الوزن 

 المئوي

مفردات المادع تراعد على استصداخ الوليات  7 1

 التربوية

2.500 83.333 

 70.833 2.125 داخ التوليات التربوية فم تدريه المادعصهيوع است 1 2

 54.166 1.625 اللغوية  اكدبية فم تدريه المادع  تعدد األاشطة 4 3

 37.500 1.125 د بعض التوليات التربويةيرل  الطلبة فم اعدا 5 4.5

فر اماكق لاصة لحف  التوليات التربوية اتو 6 4.5

  اكجلنع العلمية

1.125 37.500 

هيوع استصداخ التوليات التربوية الحدياة فم  2 6.5

 تدريه المادع 

1.000 33.333 

يرتعيق التدريرون بمصتبرات الةوت فم تدريه  3 6.5

 المادع 

1.000 33.333 
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 (8د ا )ج

 بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم ويتدرج فورات مجاا التدريرييق 

 

 

( فورات مللا تمال جواام الوخوع فخم التخدريه اذ يةخل  5( فورات ان ) 9يتبيق مق الجد ا الرابه المنون مق )

( فوخخرات 4(   ) 70.833 – 95.833(   زن م خخوي ييمتخخه )  2.125 – 2.875علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه بخخيق )

(   زن م خخوي ييمتخخه بخخيق  1.250 – 1.750تماخخل جااخخم ال خخع  اذ يةخخات علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه بخخيق )

على  سط مخرجذ ييمتخه ود يةل  فورع ) يؤكد التدريرييون على التح ير اليومم ( ف ،( 41.666 – 58.333)

ريرخييق للبختل  بالتح خير اليخومم  يخد ي  التد(  مم تشير الى يلة تنل 58.333) (   زن م وي ييمته 1.750)

  فخمل   سخيادع لريوخة المحاضخرع ديمخذ  المخادع  عخدخ  جخود دافعيخة لخضع  مرختو  الطلبخة فخم  سبم ذل ينون 

فود يةل  على  سط مخرجذ  (تدريه المادع اما فورع ) توافر ملارات استصداخ اكجلنع العلمية لد  التدريرييق 

تشخخير الخخى يلخخة ملخخارات بعخخض التدريرخخييق فخخم اسخختصداخ  (  مخخم54.166(   زن م خخوي ييمتخخه ) 1.625ييمتخخه )

ع العلمية الحدياة كالحاسوب ماغ  يعود ذل  الخى عخدخ اهختراكل  فخم د رات تعلخي  الحاسخوب  عخدخ تخوفر اكجلن

اجلخخنع كافيخخة فخخم النليخخة لممارسخخة اسخختصداخ مخخذ  اكجلخخنع مخخق التدريرخخييق اافرخخل  . امخخا فوخخرع ) يلخخت  التدريرخخيون 

(   زن م خوي ييمتخه  1.375يمتخه )فود يةل  على  سط مرجذ ي بالجاام التطبيوم اكار مق الجاام اللهري (

امخخرا  الجااخخم التطبيوخم فيعخدفلخم تشخير الخى ان اكمتمخخاخ اكسخاس ملةخم علخخى الجااخم اللهخري امخا  (45.333)

 توليخات تربويخة  ثااويا علد بعض التدريرييق ا  كن الويخ  المصةخم للمخادع ك يرخمذ بخذل  . امخا فوخرع ) تتخوافر

(   زن  1.250فوخد يةخل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه ) المخادع الخى الطلبخة ( لد  التدريرييق تعيلل  على ايةخاا

تشير الى يلة  جود توليات تربوية  الرخبم فخم ذلخ  يلخة  جودمخا فخم النليخة  عخدخ  (  مم41.166م وي ييمته )

 بريطة يمنق اكستعااة بلا فم تودي  الدرس .   ي اتتنلي  التدريرييق لبعض للبتل  باعداد  سائل 

 

 

 

  مجال الطلبة . 6

تسلسل  الرتبة

الفقرة في 

 االستبانة

الوسط  الفقرات

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 95.833 2.875 يمتل  التدريريون المؤمغت العلمية العالية 8 1.5

 95.833 2.875 يمتل  التدريريون الملارات التدريرية العالية  9 1.5

 79.166 2.375 يودخ التدريريون المراعدع الى الطلبة علد الحاجة  7 3

يراعى التدريريون الفر و الفردية بيق الطلبة  3 4

 اثلاء التدريه

2.250 75.000 

يوي  التدريريون عغيات  دية مت الطلبة يائمة  5 5

 على اساس اكيتراخ المتبادا 

2.125 70.833 

 58.333 1.750 ن على التح ير اليومم يؤكد التدريريو 2 6

توافر ملارات استصداخ اكجلنع العلمية لد   1 7

 تدريريم المادع 

1.625 54.166 

يلت  التدريريون بالجاام التطبيوم اكار مق  6 8

 الجاام اللهري 

1.375 45.833 

لد  التدريرييق تعيلل  فم  توليات تربوية  تتوافر 4 9

 لبة ايةاا المادع الى الط

1.250 41.166 
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 (9جد ا )

 مجاا الطلبة ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم ويفورات )تدرج 

 

تسلسل  الرتبة

الفقرة في 

 االستبانة

الوسط  الفقرات

 المرجح

الوزن 

 المئوي

توافر المةادر  المرجت التم تفيد  4 1

 الطلبة فم دراسة المادع

2.875 95.833 

 70.833 2.125 الطلبةهيوع ر ت التعا ن  المحبة بيق  1 2

يلتنخ الطلبة بالد اخ الرسمم ليلة  5 3

 الفةل الدراسم

1.875 62.500 

 58.333 1.750 يشارك الطلبة فم اكاشطة الةيفية 3 4

 50.000 1.500 امتماخ الطلبة بالتح ير اليومم 2 5

الواعات الدراسية المصةةة للدراسة  6 6

 كافية

1.000 33.333 

 

( ففرات مللا فورتان تماغن جواام الووع  يد يةلتا على  سط 6لجد ا الرابه بااه يتنون مق )يت ذ مق ا     

( فوخخرات تماخخل 4(   ) 70.833 – 95.833(   زن م خخوي ييمتخخه بخخيق )  2.125 – 2.875مخخرجذ ييمتخخه بخخيق ) 

 – 62.500(   زن م وي ييمتخه بخيق )  1.000 – 1.875جاام ال ع  يةل  على  سط مرجذ ييمته بيق ) 

( 1.875)لة الفةل الدراسم على  سخط مخرجذ ييمتخه  ي(  يةل  فورع يلتنخ الطلبة بالد اخ الرسمم ل33.333

(  مم تشير الى يلة رصبة بعض الطلبة بالد اخ بشنل متواصخل  يخد يعخود الرخبم  62.500  زن م وي ييمته ) 

ل  اكيتةادية مما تملعل  مخق الخد اخ بشخنل أ  ل ع  يالتل  بع الى عدخ  جود دافعية علد بع ل  احو المادع 

(  زن 1.750)اما الفورع ) يشارك الطلبة فم اكاشخطة الةخفية ( فوخد يةخل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه  مرتمر 

(  مم تشير الى يلة مشاركة الطلبة فم اكاشطة الةفية  يد يعود الربم الى عخدخ  جخود 58.333م وي ييمته ) 

فوخد يةخل   ( امتماخ الطلبة بالتح ير اليومم ) اما الفورع ،ريرييق لل  بلذ  اكاشطة مذ  اكاشطة ا  تنلي  التد

(  مخم تشخير الخى يلخة امتمخاخ الطلبخة بالتح خير 50.000(   زن م خوي ييمتخه )1.500على  سط مرجذ ييمته )

لريوخة المحاضخرع   ربما يعود الربم الى يلة مطالبة التدريرييق للطلبة بالتح خير ا  ان التدريرخييق يرختصدمون

امخا فوخرع )  ، الطالخم ينخون مجخرد متلوخم فم التدريه  التم ينخون المخدرس فيلخا مخو محخور العمليخة التدريرخية 

(   زن م خوي ييمتخه ) 1.000) الواعات الدراسية المصةةة للطلبة كافية ( فود يةل  على  سط مرجذ ييمتخه

يخة ممخا يشخنل عائوخا امخاخ سخير العمليخة التدريرخية بشخنللا (  مذا يشير الى ان الواعات الدراسية صيخر كاف33.333

  كارع عدد الطلبة . فم ذل  يعود  لى يلة عدد الواعات الدراسيةالةحيذ   الربم 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 . التقويم واالختبارات7
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 (10جد ا )

 تدرج فورات مجاا التووي   اكلتبارات بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي

تسلسل  الرتبة

فقرة في ال

 االستبانة

الوسط  الفقرات

 المرجح

الوزن 

 المئوي

تدريريوا المادع لل  الغع كبيرفم  8 1

 اساليم الوياس  التووي 
2.625 87.500 

تتلاسم اساليم التووي  مت مرتو   7 2

 الطلبة العولم
2.500 83.333 

يؤكد التدريريون على البحوث العلمية  6 3

  التم يعدما الطلبة فم توويمل

2.375 79.166 

تراعم اساليم التووي  الفر و الفردية  3 4

 بيق الطلبة

2.250 75.000 

يرتصدخ التدريريون اكلتبارات الموالية  2 5

 فم تووي  الطلبة

2.000 66.666 

يرتصدخ التدريريون اكلتبارات  1 6

 اموضوعية فم تووي  الطلبة

1.875 62.500 

ة على اساليم التووي  تحفن الطلب 4 7.5

 المطالعة الصارجية

1.625 54.166 

يؤكد التدريريون على اللشال الةفم  5 7.5

 اليومم فم تووي  الطلبة

1.625 54.166 

 

( فوخخرات مللخخا تماخخل جااخخم الوخخوع فخخم التخخدريه 5)  ن ( فوخخرات 8يتبخخيق مخخق الجخخد ا الرخخابه المنخخون مخخق )    

 ( بيلما تمال 66.666 – 87.500االا الم وية بيق )(  ا ز2.000 – 2.625 ااحةرت ا ساللا المرجحة بيق )

(   زن م خوي مخق  1.625 – 1.875اكلر  جاام ال ع   يةل  على  سط مخرجذ مخق ) الاغث  فوراتال

(  يةـــل  فورع ) يرتصدخ التدريرخيون اكلتبخارات الموضخوعية فخم توخوي  الطلبخة ( علخى 54.166 -62.500)

(  تشخير الخى فلخة اسختصداخ التدريرخييق لغلتبخارات 62.500م خوي ييمتخه )(   زن  1.875 سط مخرجذ ييمتخه) 

ربمخا يعخود الخى كاخرع اكلتبخارات المواليخة التخم تعطخم يريخة اكبخر  ية فم تووي  الطلبة  الربم فم ذل الموضوع

 امخخا فورتخخم ) اسخخاليم التوخخوي  تحفخخن الطلبخخة علخخى المطالعخخة، أعلخخى  للطالخخم فخخم اكجابخخة  الحةخخوا علخخى درجخخة

الصارجية (   ) يؤكد التدريريون على البحخوث العلميخة التخم يعخدما الطلبخة فخم توخويمل  ( فوخد يةخل  كخل مللمخا 

(  مخخذا يشخخير الخخى ان اسخخاليم التوخخوي  ك تحفخخن 54.166(   زن م خخوي ييمتخخه )1.625علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه )

بعخض التدريرخييق بمفخردات المخادع  المخغزخ المعخدع للخذا الغخرض  المطالعة الصارجية  برخبم التخناخ  الطلبة على

 ( درجخات10كذل  عدخ اعتماد التدريرييق فم توويمل  للطلبة على البحوث العلمية فان درجة اشخال الطلبخة مخم )

(  50مخق  40الح خور  الغيخاب امخا بخايم الدرجخة )درجخة توخوي  اشخال الطالخم  مخق ضخمللا  مخق لغللخا  يت  اذ

 . ةالتحريري اتلغمتحاا درجته يرم ما يرتحوه مق لغا أدائهالطالم  فيعطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : نتائج استبانة آراء الطلبة وحسب المجاالت 
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 . مجال االهداف التربوية1 
 (11جد ا )

 تدرج فورات مجاا )اكمدام التربوية ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي

تسلسةةةةةةةةةل  الرتبة 

الفقةةرة فةةي 

 انةاالستب

الوسةةةةةةةط  الفقرات                             

 المرجح

الةةةةةةةةةةةةةةةةوزن 

 المئوي

امدام تدريه اللغة العربية العامة  4 1

 مشتوة مق بي ة الطلبة 
2.090 69.666 

امدام تدريه المادع تلمم الملارات  7 2

 اللغوية علد الطلبة

2.070 69.000 

 68.000 2.040 امدام تدريه المادع  ايعية 6 3

امدام تدريه المادع يابلة للمغيهة  5 4

  الوياس

2.020 67.333 

 66.666 2.000 امدام تدريه المادع يابلة للتحوه 2 5

 58.000 1.740 امدام تدريه المادع هاملة 1 6

تؤكد امدام تدريه المادع على  3 7

 الجواام التطبيوية 

1.510 50.333 

 

( مللا تمال جااخم الوخوع  يخد يةخل  علخى  سخط مخرجذ 5فورات ان )(  7يتبيق مق الجد ا الرابه المنون مق )

لريتخخان ( بيلمخخا تماخخل الفورتخخان اك66.666 – 69.666(   زن م خخوي ييمتخخه مخق )2.000 – 2.090ييمتخه مخخق ) 

 -58.000(   زن م خوي ييمتخه مخق )1.510 – 1.740)  سط مخرجذ ييمتخه مخق جاام ال ع  فود يةلتا على

(   زن م وي ييمتخه 1.740ع )امدام تدريه المادع هاملة ( على  سط مرجذ ييمته )( فود يةل  فور50.333

(  مو يشير الى ان اكمدام التربوية صبر هاملة لمفردات المادع  الرخبم يعخود الخى ان المخادع موزعخة 58.000)

فود يةل  على  ( يةام تدريه المادع على الجواام التطبيو) تؤكد امدما فورع  ،على المرايل الدراسية اكربعة 

(  مخخم تشخخير الخخى يلخخة تاكيخخد اكمخخدام التربويخخة علخخى 50.333(  زن م خخوي ييمتخخه )1.510 سخخط مخخرجذ ييمتخخه )

،  يخر  الجواام التطبيوية  الربم فم ذل  ربما يعخود الخى تركينمخا علخى الجوااخم اللهريخة اكاخر مخق التطبيويخة 

 التربوية لتدريه مادع اللغة العربية العامة  البايال  ن الطلبة اصلبل  ليروا على الغع باكمدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . مجال المادة الدراسية   2



   2011تموز /                التربية األساسية / جامعة بابل             كلية مجلة                                5عدد / ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 652 

 (12جد ا )

 بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي ( مجاا المادع الدراسية) تدرج فورات 

 

تسلسةةةةةةةةةةةل  الرتبة

الفقةةةرة فةةةي 

 االستبانة

الوسةةةةةةةةةط  الفقرات                             

 المرجح

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزن 

 ويالمئ

مفردات اللغة العربية العامة مغئمة  1 1

 لمرتو  الطلبة العولم 
2.480 82.666 

توافر المةادر  المراجت فم منتبة  7 2

 النلية  الجامعة
2.440 81.333 

 75.666 2.270 ز مفردات المادع بالحيوية تمتا 4 3.5

تراعم مفردات المادع الفر و الفردية  5 3.5

 بيق الطلبة 

2.270 75.666 

 75.333 2.260 تتر  مفردات المادع بالتلوع  2 5

تلمم مفردات المادع الملارات اللغوية  3 6

 علد الطلبة

2.100 70.000 

 42.000 1.260 اسلوب عرض المادع مشوو للطلبة 6 7

 سخط  ( فورات مللا تمال جاام الووع  يد يةخل  علخى6( فورات ان )7يتبيق مق الجد ا الرابه المنون مق)    

( امخا الفوخرع الرخابعة فتماخل 70.000 – 82.666(   زن م خوي ييمتخه مخق )2.100 – 2.480مرجذ ييمته مخق )

( 1.260جاام ال ع   مم فورع ) اسخلوب عخرض المخادع مشخوو للطلبخة ( فحةخل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه )

التدريرييق لخ  يتبعخوا اسخلوب  (  مذا يعلم يلة دافعية الطلبة احو المادع ا  ان بعض42.000  زن م وي ييمته )

التشويه فم عرضل  لموضوعات المادع بربم يلة معرفتل  كثر عامل التشويه فم ايجاد دافعية علد الطلبة احخو 

 . المادع

 . مجال طرائق التدريس 3

 (13جد ا )

 تدرج فورات مجاا )لرائه التدريه ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي 

تسلسةةةةةةةةةل  الرتبة

ي الفقةةرة فةة

 االستبانة

الوسةةةةةةةط  الفقرات                             

 المرجح

الةةةةةةةةةةةةةةةةوزن 

 المئوي

ينل  التدريريون الطلبة باعداد  5 1

 البحوث فم مادع اللغة العربية العامة

2.450 81.666 

هيوع استعماا لريوة الملايشة فم  1 2

 تدريه المادع 

1.930 64.333 

لةفية يؤكد التدريريون على اكاشطة ا 6 3

 لغا التدريه 

1.850 61.666 

يعتمد التدريريون على الطرائه  4 4

 الحدياة فم تدريه المادع 

1.370 45.666 

يرتعمل التدريريون اكار مق لريوة  2 5

  ايدع فم تدريه المادع 

1.350 45.000 

تراعم الطرائه التدريرية المرتصدمة  3 6

 الفر و الفردية بيق الطلبة

1.290 43.000 
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تماخخل جااخخم الوخخوع  مخخم فوخخرع )ينلخخ   ( فوخخرات ان فوخخرع  ايخخدع مللخخا6مخخق )يتبخخيق مخخق الجخخد ا الرخخابه المنخخون    

( 2.450 يد يةل  على  سخط مخرجذ ييمتخه ) ( التدريريون الطلبة باعداد البحوث فم مادع اللغة العربية العامة

م ال ع  فود يةل  على  سخط مخرجذ ( اما الفورات الصمه اكلر  فتمال جاا81.666  زن م وي ييمته ) 

(  يةخخل  فوخخرع )هخخيوع اسخختعماا 43.000 -64.333(   زن م خخوي ييمتخخه مخخق )1.290 – 1.930ييمتخخه مخخق )

(  مخخم 64.333(   زن م خخوي ييمتخخه )1.930لريوخخة الملايشخخة فخخم تخخدريه المخخادع ( علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه )

 يد يعود الربم الى اعتماد بعض التدريرييق على لريوة تشيرالى يلة استصداخ لريوة الملايشة فم تدريه المادع 

فوخد يةخل   ( اما فورع ) يؤكد التدريريون علخى اكاشخطة الةخفية لخغا التخدريه ،المحاضرع فم تدريه المادع 

(  مخم تشخير الخى يلخة اعتمخاد التدريرخييق علخى 61.666(   زن م خوي ييمتخه )1.850على  سط مرجذ ييمتخه )

التخخدريه  يخخد ينخخون الرخخبم فخخم ذلخخ  ضخخيه الويخخ  المصةخخم للمخخادع امخخا فوخخرع )يعتمخخد  اكاشخخطة الةخخفية فخخم

(   زن  1.370التدريريون على الطرائه الحدياخة فخم تخدريه المخادع ( فوخد يةخل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه ) 

الرخبم  لتخدريه  يخد يعخودلحدياة فم ا(  مو يشير الى يلة اكستصداخ التدريرييق للطرائه ا45.666م وي ييمته )

امخا فوخرع ) يرختعمل التدريرخيون اكاخر مخق لريوخة  ،الى اعتماد بعض التدريرييق على لريوة  ايدع فم التدريه 

(  مو يشخير 45.000(   زن م وي ييمته )  1.350 ايدع فم التدريه ( فود يةل  على  سط مرجذ ييمته ) 

ة بعخخض التدريرخخييق الرخخبم الخخى عخخدخ معرفخخالخخى اعتمخخاد التدريرخخييق علخخى لريوخخة  ايخخد ع فخخم التخخدريه  يخخد يعخخود 

اما فورع ) تراعم الطرائه التدريرية المرتصدمة الفر و الفردية بيق الطلبة ( فود  ، بالطرائه الحدياة فم التدريه

(  مخخم تشخخير الخخى يلخخة مراعخخاع بعخخض 43.000(   زن م خخوي ييمتخخه )1.290يةخل  علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه )

د ن  الطلبخخة برخخبم اعتمخخادم  علخخى لريوخخة تدريرخخية  ايخخدع فخخم تخخدريه المخخادع التدريرخخييق للفخخر و الفرديخخة بخخيق

  . مراعاتل   ن مذ  الطريوة يد كتوصل المعلومات  لى الطلبة جميعل  

 

 . مجال التقنيات التربوية4

 (14جد ا )

 تدرج فورات مجاا )التوليات التربوية ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي

 

تسلسةةةةةةةةةل  الرتبة

رة فةةي الفقةة

 االستبانة

الوسةةةةةةةط  الفقرات                             

 المرجح

الةةةةةةةةةةةةةةةةوزن 

 المئوي

مفردات المادع تراعد فم استصداخ  7 1

 التوليات التربوية 

2.250 75.000 

يؤكد التدريريون على اكاشطة العملية  4 2

 فم تدريه المادع 

1.950 65.000 

 هيوع استصداخ التوليات التربوية فم 1 3

 تدريه المادع 

1.370 45.666 

يشجت التدريريون الطلبة على اعداد  5 4

 بعض التوليات التربوية 

1.140 38.000 

تتوافر التوليا ت التربوية الحدياة التم  2 6

 ترلل على الطلبة فل  المادع 

1.000 33.333 

ترتصدخ مصتبرات الةوت فم تدريه  3 6

 المادع 

1.000 33.333 

ماكق لاصة لحف  التوليات تتوافر ا 6 6

 التربوية

1.000 33.333 

 

( فوخرات ان فوخرع  ايخدع فوخط مخم ) مفخردات المخادع ترخاعد فخم اسختصداخ 7يتبيق مق الجد اا الرابه المنون مق )

(   زن م خوي  2.250التوليات التربوية ( تمال جاام الووع فم التدريه  يد يةل  على  سخط مخرجذ ييمتخه ) 

امخخا الفوخخرا ت الرخخ  اكلخخر  فتماخخل جااخخم ال خخع  اذ يةخخل  علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه مخخق  (75.000ييمتخخه ) 
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يةخل  فوخرع ) يؤكخد التدريرخيون علخى ( فوخد 33.333 – 65.000(   زن م وي ييمته مق )1.000 – 1.950)

(  مخم 65.000(   زن م خوي ييمتخه ) 1.950اكاشطة العملية فخم تخدريه المخادع ( علخى  سخط مخرجذ ييمتخه ) 

 ير الى يلة تاكيخد التدريرخييق علخى اكاشخطة العمليخة فخم تخدريه المخادع  ربمخا يرجخت الرخبم الخى ضخيه الويخ تش

اما فورع ) هيوع استصداخ التوليخات التربويخة فخم تخدريه المخادع فحةخل  علخى  سخط مخرجذ  ،المصةم للدرس 

تربوية فم تدريه المادع  الربم (  مم تشير الى يلة استصداخ التوليات ال45.666(   زن م وي )1.370ييمته )

رع ـامخا فوخ ،ير ـرع على الربورع  الطباهخـيات الموجودع موتةـربما يعود الى عدخ  جود توليات يدياة ا  ان التول

(  1.140داد بعخض التوليخات التربويخة ( فحةخل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه)ـخـ) يشجت التدريريون الطلبة على اع

تشخخير الخخى عخخدخ يخخال التدريرخخييق لطلبخختل  باعخخداد بعخخض التوليخخات التربويخخة  (  مخخم38.000  زن م خخوي ييمتخخه )

ترتصدخ مصتبخرات )البريطة اما فورات ) تتوافر التوليات التربوية الحدياة التم ترلل على الطلبة فل  الدرس (    

ا علخى  سخط الةوت فم تدريه المادع (   ) تتوافر اماكق لاصة لحف  التوليات التربويخة ( فوخد يةخل  كخل مللخ

(  تشير الى عدخ  جود توليات تربويخة يدياخة  عخدخ  جخود 33.333(   زن م وي ييمته )1.000مرجذ ييمته )

مصتبرات الةوت  يلة اكماكق الصاصة لحف  التوليات التربوية  يعود الربم الى يلة التصةيةخات الماليخة التخم 

 ت  تحف  فيلا التوليات التربوية لا مذ  المصتبراتوفر مذ  اكجلنع  المصتبرات  ضيه اكبلية التم تواخ في

 مجال التدريسيين  - 5
 (15جد ا )

 تدرج فورات )مجاا التدريرييق ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وي
 

تسلسةةةةةةةةةل  الرتبة

الفقةةرة فةةي 

 االستبانة

الوسةةةةةةةط  الفقرات                             

 المرجح

الةةةةةةةةةةةةةةةةوزن 

 المئوي

تراخ المتبادا بيق هيوع مبدا اكي 1 1

 التدريرييق  الطلبة
2.430 81.000 

يمتل  تدريرييوا المادع مؤمغت عالية  2 2

 فم مجاا تصةةل  

2.250 75.000 

توافر الملارات التدريرية اكزمة لد   5 3

 تدريريم المادع 

2.210 73.666 

يراعم التدريريون الفر و الفردية بيق  4 4

 الطلبة علد التدريه 

2.060 68.666 

يعمل التدريريون على تلمية دافعية  3 5

 الطلبة احو المادع 

1.990 66.333 

مادع اللغة العربية  يون التدريريربط  6 6

 العامة بالمواد اكلر  

1.780 59.333 

يرتصدخ التدريريون اكيداث الجارية  7 7

  الو ايا المعاصرع فم تدريه المادع 

1.670 55.666 

 

ه  يخد يةخل  علخى ( مللخا تماخل جااخم الوخوع فخم التخدري4( فوخرات ان )7د ا الرابه المنون مق )يتبيق مق الج

(  اما الفورات الاغث  68.666 -81.000)  (   زن م وي ييمته بيق 2.060 – 2.430)  سط مرجذ ييمته بيق

م خوي ييمتخه (    زن  1.670  – 1.990)  ل ع   يةل  على  سط مرجذ ييمته بخيقاكلر  فتمال جاام ا

ون على تلميخة دافعيخة الطلبخة احخو المخادع ( علخى ) يعمل التدريري(  فحةــل  فورع  55.666 –   66.333) بيق 

(  مم تشير الى يلة تلمية المدرسخيق لدافعيخة الطلبخة 66.333(   زن م وي ييمته )  1.990 سط مرجذ ييمته )

التدريرخييق كسخاليبم التشخويه فخم التخدريه ا  عخدخ جعخل احو المادع  الربم فم ذل  يد يعود الى عخدخ اسختصداخ 

مخادع اللغخة العربيخة العامخة بخالمواد اكلخر  ( فوخد يةخل  علخى  سخط  يربط التدريريوناما فورع ) ،الدرس فعاك 

(  مم تشير الخى يلخة ربخط المدرسخيق مخادع اللغخة العربيخة 59.333(   زن م وي ييمته )  1.780مرجذ ييمته ) 

مواد اكلخر   الرخبم فخم مخخذا ربمخا يعخود الخى ان بعخض تدريرخخيم المخادع يلتنمخون بطريوخة معيلخة فخخم العامخة بخال
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اما فورع ) يرتصدخ التدريريون اكيداث الجارية  الو ايا المعاصرع فخم تخدريه المخادع  ،تدريه مفردات المللج 

ر الى يلخة اسختصداخ بعخض (  مذا يشي55.666(   زن م وي ييمته )  1.670( يةل  على  سط مرجذ ييمته )

  . التدريرييق لغيداث الجارية فم التدريه  يد يرجت الربم الى ان بعض مفردات المادع ك تراعد على ذل 

 مجال الطلبة  – 6

 (16جد ا )

 تدرج فورات ) مجاا الطلبة ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وييبيق 

 

تسلسةةةةةةةةةل  الرتبة

الفقةةرة فةةي 

 االستبانة

الوسةةةةةةةط  الفقرات                             

 المرجح

الةةةةةةةةةةةةةةةةوزن 

 المئوي

توافر المةادر  المراجت التم تعيق  4 1

الطلبة للحةوا على المعلومات 

 الغزمة 

2.630 87.666 

ما بيلل  فم ااجاز يتعا ن الطلبة في 6 2

 الواجبات 
2.370 79.000 

 78.666 2.360 اللغة العربية  أمميةيعرم الطلبة  1 3

توافر الرصبة لد  الطلبة لغلتناخ  3 4

 بالد اخ الرسمم 

2.170 72.333 

يميل الطلبة احو مادع اللغة العربية  2 5

 العامة 

1.550 51.666 

 38.666 1.160 توافر الواعات الدراسية بشنل كافم  5 6

 

ةخل  علخى  سخط مخرجذ ( مللخا تماخل جااخم الوخوع اذ ي4( فوخرات ان )6يتبيق مق الجد ا الرابه المنون مق )  

جاام  نتماغ ن( فيما كاا  فورتا 72.333 – 87.666)   زن م وي ييمته بيق ( 2.170 – 2.630ييمته مق ) 

 – 51.666)  (   زن م خخوي ييمتخخه بخخيق1.160 – 1.550)  يخخد يةخخلتا علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه بخخيق ال خخع 

( 1.550ة العامخة ( علخى  سخط مخرجذ ييمتخه ) ( فود يةل  فورع ) يميل الطلبة احو مخادع اللغخة العربيخ 38.666

دافعيختل  احخو  ة(  مم تشير الى يلة ميل الطلبة احخو المخادع  يخد ينخون الرخبم لولخ 51.666  زن م وي ييمته ) 

(  1.160اما فورع ) توافر الواعخات الدراسخية بشخنل كخافم ( فوخد يةخل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه )  ،مذ  المادع 

(  مم تشير الى يلة الواعات الدراسية  يعود الربم الى كارع اعداد الطلبة  صغر  38.666  زن م وي ييمته )

 يج  البلايات الموجود ع فم النلية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال التقويم واالختبارات  -7

 (17جد ا )
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 تدرج فورات ) مجاا  التووي   اكلتبارات ( بحرم الوسط المرجذ  الوزن الم وييبيق 
 

تسلسةةةةةةةةةل  الرتبة

لفقةةرة فةةي ا

 االستبانة

الوسةةةةةةةط  الفقرات                             

 المرجح

الةةةةةةةةةةةةةةةةوزن 

 المئوي

هيوع استصداخ اكلتبارات الموالية فم  2 1

 تووي  الطلبة 
2.460 82.000 

الموضوعية  تهيوع استصداخ اكلتبارا 1 2

 فم تووي  الطلبة 

1.920 64.000 

تويه اكس لة اكلتبارية مد  فل   5 3

 الطالم للمادع 

1.860 62.000 

يراعم التدريريون الوي  المصةم  6 4

 لغجابة علد  ضعل  اكس لة 

1.820 60.666 

اكس لة اكلتبارية هاملة لمحتو   3 5

 المادع 

1.770 59.000 

تراعم اساليم التووي  الفر و الفردية  4 6

 بيق الطلبة 

1.570 52.333 

ماا يؤكد التدريريون على استع 7 7

 اكسبوعية فم تووي  الطلبة تاكلتبارا

1.370 45.666 

اهارع اكدبيات  لى  ن اللهرع الحدياة  المتطورع للتووي   اكمتحااات تؤكخد ييخاس امخو الطلبخة فخم الجوااخم كافخة 

 ( .  46،  26 ليه فم الجاام التحةيلم فوط ) 

هيوع استصداخ اكلتبارات الموالية فم تووي  الطلبة ( ( فورات ان فورع ) 7يتبيق مق الجد ا الرابه المنون مق ) 

(   زن م خوي ييمتخه   2.460 سخط مخرجذ ييمتخه )  لتم تمال جااخم الوخوع  يخد يةخل  علخىمم الفورع الوييدع ا

 – 1.920امخخا الفوخخرات الرخخ  الباييخخة فتماخخل جااخخم ال خخع  اذ يةخخل  علخخى  سخخط مخخرجذ ييمتخخه )  ،( 82.000)

( فوخخخد يةخخخل  فوخخخرع )هخخخيوع اسخخختصداخ اكلتبخخخارات  45.666 – 64.000)  تخخخه بخخخيق(   زن م خخخوي ييم 1.370

(  مخو يشخير  64.000(   زن م خوي ييمتخه )  1.920الموضوعية فم تووي  الطلبة ( على  سط مرجذ ييمتخه ) 

فوخرع )  امخا ،الى يلة استصداخ المدرسيق لغس لة الموضوعية فم التباراتل  بربم ميلل  الخى اكلتبخارات المواليخة 

(   زن م خوي  1.860تويه اكس لة اكلتبارية مد  فل  الطالم للمادع ( فود يةل  على  سخط مخرجذ ييمتخه ) 

(  مخخذا يشخخير الخخى ان اكسخخ لة اكلتباريخخة ك توخخيه فلخخ  الطالخخم  الرخخبم فخخم ذلخخ  كن اكسخخ لة 62.000ييمتخخه ) 

عخخم التدريرخخيون الويخخ  المصةخخم لغجابخخة علخخد امخخا فوخخرع ) يرا ،الموضخخوعية توخخيه المعرفخخة  ك توخخيه الفلخخ   

(  مم تشير  لى   60.666) (   زن م وي ييمته 1.820 ضعل  لغس لة ( فود يةل  على  سط مرجذ ييمته )

 الموالية تالذ  يتا الوا مق صيرما  ي  المصةم لغمتحان بربم كون األس لة بة اكس لة للوعدخ ملاس

(  1.770اكلتبارية هاملة لمحتو  المادع فوخد يةخل  علخى  سخط مخرجذ ييمتخه) اما فورع) اكس لة  ،مق اكس لة 

(  مذا يشير الى ان اكس لة ك تشمل محتو  المادع كللخا  الرخبم فخم ذلخ  مخو ان  59.000  زن م وي ييمته ) 

وخرع ) امخا ف ،كس لة الموالية تركن على موضوعات معيلة  ك تتيذ الفرصخة لشخموا الرخؤاا بخاكار مخق موضخوع 

(   زن م خوي  1.570تراعم اساليم التووي  الفر و الفردية بيق الطلبة ( فود يةل  على  سط مرجذ ييمته ) 

(  يعلم مذا ان بعض التدريرييق ك يرختصدمون اسخاليم متعخددع للتوخوي  تراعخم الفخرعو الفرديخة  52.333ييمته )

تم يحةل عليلا الطلبخة مخق لخغا اكلتبخار التحريخري بيق الطلبة  سبم ذل  اعتمادم  فم التووي  على اللتائج ال

الشلري اما فورع ) يؤكد التدريريون على اسختعماا اكلتبخارات اكسخبوعية فخم توخوي  الطلبخة ( فوخد يةخل  علخى 

(  مم تشير الى يلة استصداخ اكلتبخارات اكسخبوعية فخم  45.666(   زن م وي ) 1.370 سط مرجذ ييمته ) 

 .بم فم ذل  يد يعود الى ضيه الوي  المصةم للدرس  مو ساعتان اسبوعيا تووي  الطلبة  الر

 

 

 الفصل الخامس
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
  اوال : االستنتاجات

 فم ضوء اتائج البحال توصل البايال الى ما يـاتم :            

 يلة معرفة بعض التدريرييق بطرائه التدريه الحدياة . .1

 ليات التربوية  لاصة التوليات الحدياة مللا .يلة توافر التو .2

 اكلتبارات الشفلية .   ممااامتماخ بعض التدريرييق باكلتبارات التحريرية  .3

 يلة معرفة الطلبة بامدام تدريه اللغة العربية العامة . .4

 يلة دافعية الطلبة احو مادع اللغة العربية العامة  ضعفل  فيلا . .5

 اللهري اكار مق الجاام التطبيوم . امتماخ التدريرييق بالجاام .6

العمليخة التدريرخية بشخنللا يلة توافر الواعات الدراسية النافيخة كسختيعاب اعخداد الطلبخة بشخنل يخؤمق سخير  .7

 الةحيذ

يلة مراعاع التدريرييق للفر و الفردية بيق الطلبة سخواء فخم لرائخه التخدريه المرختصدمة ا  فخم اسخاليم  .8

 تووي  الطلبة .

 وصياتثانيا : الت
 تدريه اللغة العربية العامة . التاكيد على تعري  الطلبة بامدام .1

 التربوية لمادع اللغة العربية العامة . األمدامالعمل على اهراك التدريرييق فم  ضت  .2

ضر رع استصداخ التدريرييق ككار مق لريوة تدريرية فخم الخدرس الوايخد مراعخاع للفخر و الفرديخة بخيق  .3

 الطلبة .

 ع التدريرييق على الطرائه الحدياة فم التدريه .ضر رع الغ .4

 الموازاة بيق الجاام اللهري  الجاام التطبيوم فم تدريه مادع اللغة العربية العامة . .5

 ضر رع توفير التوليات التربوية الحدياة فم تدريه المادع . .6

 ااشاء مصتبر للةوت  توفير اكجلنع  المنان الملاسم لذل  . .7

 طلبة احو المادع .لله دافعية علد ال .8

 يال الطلبة على ضر رع اكلتناخ بالد اخ الرسمم بشنل مرتمر . .9

 . استصداخ اساليم عديدع لتووي  الطلبة كاكلتبارات الموضوعية  الشفلية .10

 ثالثا : المقترحات

 فم ضوء اللتائج التم توصل اليلا البحال يوترت البايال اجراء الدراسات اكتية :  

 ثلة على للبة كليات التربية .دراسة مما  جراء .1

 اكمغء . دراسة لتووي  مرتو  للبة ير  اللغة العربية فم اللحو  جراء  .2

 العرايية كافة . دراسة مماثلة للدراسة الحالية على كليات التربية اكساسية فم الجامعات جراء  .3

 ادع اللغة العربية العامة .دراسة تجريبية عق اثر لرائه التدريه الحدياة فم تحةيل الطلبة فم م  جراء .4

 

 مصادر البحث
 مةر   . ت ،دار المعارم  ، 3ل ، اللغة العربية مالموجه الفلم لمدرس ،لي  عبد الع ، برامي   .1

 ، 3مخج  ، عداد  تةلي  يوس  ليخال  ، لران العرب ،أبو الف ل جماا الدن بق منرخ  ،ابق ملهور  .2

 .  1986بير ت لبلان  ،دراسات العرب 

 . 1983،عمان األردن ،هركة األصدياء للطباعة  التجارع  ،  كتابات فم اللغة ،سميذ  ،لم ابو مغ .3
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 المالحق
 ( 1ملحق )

 التدريسيين االستطالعية  استبانه

  

 بحال العلمم  زارع التعلي  العالم  ال

 جامعة بابل / كلية التربية اكساسية 

 ير  العلوخ التربوية  اللفرية     
 

 خ / استبااة استطغعية

 اكستاذ الفاضل .......................................................................................... المحترخ 

 تحية ليبة ...

راسته الموسومة )) تووي  تدريه مادع اللغة العربية العامة لغيراخ صير اكلتةا  فم ير خ البايال اجراء د    

كلية التربية اكساسية / جامعة بابل مق  جلة اهر التدريرييق  الطلبة ((  اهرا لما تتمتعون به مق لبرع  سخعة 

 الغع راجيا اجابتن  عق الرؤاا اكتم :

  فخم كليخة التربيخة مادع اللغة العربية العامخة لغيرخاخ صيخر اكلتةخا فم تدريه جواام الووع  ال ع  س / ما 

 عة بابل فم المجاكت اكتية مق  جلة اهر التدريرييق ؟ اكساسية / جام

 ان لعلما ان اكستبااة كصراض البحال العلمم فوط  .. مت فائه الشنر  اكمت

 

 المجاكت 

 ا . مجاا اكمدام التربوية .

 الدراسية . ب . مجاا المادع

 ج. مجاا الطرائه التدريرية .

 د. مجاا التوليات التربوية .

 . مجاا التدريرييق .ـم

  . مجاا الطلبة .

                        ز . مجاا التووي   اكلتبارات .                                                       

 

 

 البايال                                                                                                                      

 دصغت ملدي عبو                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق )

 استبانة الطلبة االستطالعية
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 ارع التعلي  العالم  البحال العلمم  ز

  األساسيةجامعة بابل / كلية التربية 

 ير  العلوخ التربوية  اللفرية    
 

 

 

 

 

 خ / استبااة استطغعية

 عنيني الطالم ............................................................................

 ......................................................عنينتم الطالبة .....................

 تحية ليبة ...

ير خ البايال اجراء دراسته الموسومة )) تووي  تدريه مادع اللغة العربية العامة لغيراخ صير اكلتةا  فم     

مويخخت الحخخدث  كليخخة التربيخخة اكساسخخية / جامعخخة بابخخل مخخق  جلخخة اهخخر التدريرخخييق  الطلبخخة ((  اهخخرا لنخخوان  فخخم

لخذا يرجخوا البايخال اكجابخة عخق  ، لنوان  لمرت  جوااخم الوخوع  ال خع  فخم تخدريه مخادع اللغخة العربيخة العامخة 

 الرؤاا اكتم :

  فخم كليخة التربيخة فم تدريه مادع اللغخة العربيخة العامخة لغيرخاخ صيخر اكلتةخاس/ ما جواام الووع  ال ع   

 اكتية مق  جلة اهر الطلبة ؟  عة بابل فم المجاكتاكساسية / جام

 علما ان اكستبااة كصراض البحال العلمم فوط .. مت الشنر  اكمتلان 
 

 

 المجاكت 

 ا . مجاا اكمدام التربوية .

 ب . مجاا المادع الدراسية .

 ج. مجاا الطرائه التدريرية .

 د. مجاا التوليات التربوية .

  . مجاا التدريرييق .

  . مجاا الطلبة .

 ز . مجاا التووي   اكلتبارات .   

 

 

 

 

 

 البايال                                                                                                                  

 صغت ملدي عبود                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 ( 3ملحق ) 

 بةيغتيلما األ ليتيقاستبااتم البحال عليل  الرادع الصبراء الذيق عرض البايال  أسماء
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 محل العمل  االسم  اللقب العلمي  ت

 / جامعة بابل  األساسيةكلية التربية  يمنع عبد الوايد يمادي  أ.خ.د  1

 / جامعة بابل األساسيةكلية التربية  صبات اوري المرز و  أ.خ.د 2

 / جامعة بابل األساسيةكلية التربية  عبد الرغخ جودع جاس   أ.خ.د 3

 كلية التربية / جامعة بابل فام  يريق عباس الطريحم  أ.خ.د 4

 / جامعة بابل األساسيةكلية التربية  يميد محمد يمنع  خ.د 5

 لبلات / جامعة النوفة كلية التربية ل عداان عبد لغك  خ. .6

 (4ملحق )

 وحسب المجاالتاستبانة التدريسيين بصيغتها النهائية 

 مجال االهداف التربوية – 1
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    امدام تدريه اللغة العربية العامة  1

    امدام تدريه اللغة العربية العامة يابلة للتحوه  2

    امدام تدريه المادع يابلة للمغيهة  الوياس  3

    امدام تدريه المادع مشتوة مق الفلرفة التربوية للد لة  4

    امدام تدريه المادع  ايعية  5

    امدام تدريه المادع مشتوة مق بي ة الطالم  6

معرفخخة التدريرخخييق باكسخخاليم الحدياخخة لتحويخخه امخخدام تخخدريه  7

 المادع 
   

    يرل  التدريريون فم  ضت امدام تدريه المادع  8

    امدام تدريه المادع تلمم الملارات اللغوية علد الطلبة 9

 

 مجال المادة الدراسية  – 2
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    مفردات المادع توازن بيق الجاام اللهري  التطبيوم  1

    المادع تلبم ياجات الطالم اللغوية  مفردات 2

    مفردات المادع تراعم الفر و الفردبة بيق الطلبة 3

    مفردات المادع تتلاسم مت مرتو  الل ج العولم للطلبة 4

    عرض موضوعات المادع ياير دافعية الطلبة احو الدرس  5

    تتر  مفردات المادع بالحداثة  6

    تدريه المادع كافية الراعات المصةةة ل 7

    المةادر الموجودع فم منتبة النلية  الجامعة كافية  8

 مجال طرائق التدريس – 3

 
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة
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    تصدخ التدريريون اكار مق لريوة  ايدع فم التدريه ري 1

    لمادع هيوع استصداخ لريوة الملايشة فم تدريه ا 2

يشخخجت الطرائخخه التدريرخخية المتبعخخة فخخم التخخدريه الطلبخخة علخخى  3

 الملايشة  الحوار 
   

ترخخخاعد الطرائخخخه التدريرخخخية المتبعخخخة علخخخى اسخخختصداخ اكيخخخداث  4

 الجارية
   

    يركن التدريريون على الجواام التطبيوية فم تدريه المادع  5

    الفردية بيق الطلبة تراعم الطرائه التدريرية المتبعة الفر و  6

    الطرائه التدريرية المتبعة مشوية للطلبة  7

    التدريريون على معرفة بالطرائه الحدياة 8

 مجال التقنيات التربوية  - 4
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    هيوع استصداخ التوليات التربوية فم تدريه المادع  1

    يوع استصداخ التوليات التربوية الحدياة فم تدريه المادع ه 2

    يرتعيق التدريريون بمصتبرات الةوت فم تدريه المادع  3

    تعدد اكاشطة اللغوية  اكدبية فم تدريه المادع  4

    يرل  الطلبة فم اعداد بعض التوليات التربوية  5

    وية  اكجلنع العلمية توافر اماكق لاصة لحف  التوليات الترب 6

    مفردات المادع تراعد على استصداخ التوليات التربوية  7

 مجال التدريسيين  – 5
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    توافر ملارات استصداخ اكجلنع العلمية لد  تدريريم المادع  1

    يومميؤكد التدريريون على التح ير ال 2

    يراعم التدريريون الفر و الفردية بيق الطلبة اثلاء التدريه  3

تتوافر لد  التدريرييق  سائل اي ات تعيلل  على ايةاا المادع  4

 الى الطلبة 
   

 يوخخي  التدريرخخيون عغيخخات  ديخخة مخخت الطلبخخة يائمخخة علخخى اسخخاس 5

 خ المتبادا اكيترا
   

    طبيوم اكار مق الجاام اللهري يلت  التدريريون بالجاام الت 6

    يودخ التدريريون المراعدع الى الطلبة علد الحاجة  7

    ؤمغت العلمبة العالية ميمتل  التدريريون ال 8

    يمتل  التدريريون الملارات العلمية العالية  9

 

 مجال الطلبة  – 6
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 لةالى درجة قلي

    هيوع ر ت التعا ن  المحبة بيق الطلبة  1
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    امتماخ الطلبة بالتح ير اليومم  2

    يشارك الطلبة باكاشطة الةفية  3

    توافر المةادر  المراجت التم تفيد الطلبة فم دراسة المادع  4

    يلتنخ الطلبة بالد اخ اليومم ليلة الفةل الدراسم  5

    المصةةة للدراسة كافيةالواعات الدراسية  6

 

 

 مجال التقويم واالختبارات  – 7

 
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    يرتصدخ التدريريون اكلتبارات الموضوعية فم تووي  الطلبة 1

    يرتصدخ التدريريون اكلتبارات الموالية فم تووي  الطلبة 2

    وي  الفر و الفردية بيق الطلبة تراعم اساليم التو 3

    اساليم التووي  احفن الطلبة على المطالعة الصارجية  4

    يؤكد التدريريون على اللشال الةفم اليومم فم تووي  الطلبة 5

يؤكد التدريرخيون علخى البحخوث العلمبخة التخم يعخدما الطلبخة فخم  6

 توويمل  
   

    الطلبة العولم تتلاسم اساليم التووي  مت مرتو  7

    تدريريوا المادع لل  الغع كبير فم اساليم الوياس  التووي   8

 

 (5ملحق )

 استبانة الطلبة بصيغتها النهائية بحسب المجاالت

 التربوية  األهداف:   مجال  1
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

 امة هاملةامدام تدريه اللغة العربية الع 1

 
   

 امدام تدريه اللغة العربية العامة يابلة للتحوه 2

 
   

    تؤكد امدام تدريه المادع على الجواام التطبيوية 3

    امدام تدريه المادع مشتوة مق بي ة الطالم 4

    امدام تدريه المادع يابلة للمغيهة  الوياس 5

    امدام تدريه المادع  ايعية 6

    ريه المادع تلمم الملارات اللغوية علد الطالمامدام تد 7

 

 : مجال المادة الدراسية2

الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    مفردات اللغة العربية العامة مغئمة للمرتو  العولم للطلبة 1
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    تتر  مفردات المادع بالتلوع 2

    اللغوية علد الطلبةتلمم مفردات المادع الملارات  3

    ز مفردات المادع بالحيويةمتات 4

    تراعم مفردات المادع الفر و الفردية بيق الطلبة 5

    اسلوب عرض المادع مشوو للطلبة 6

    توافر المةادر  المراجت فم منتبة النلية  الجامعة 7

 

 : مجال طرائق التدريس 3

 
ة الى درج الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    هيوع استعماا لريوة الملايشة فم تدريه المادع 1

    يرتعمل التدريريون اكار مق لريوة فم تدريه المادع 2

تراعم الطرائه التدريرية المرتصدمة الفر و الفردية بيق  3

 الطلبة

   

    يعتمد التدريريون على الطرائه الحدياة فم تدريه المادع 4

ينل  التدريريون الطلبة باعداد البحوث العلمية فم مادع اللغة  5

 العربية

   

    يؤكد التدريريون على اكاشطة الةفية لغا التدريه 6

 

 : مجال التقنيات التربوية 4

 
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    ادعهيوع استصداخ التوليات التربوية فم تدريه الم 1

تتوافر التوليات التربوية الحدياة التم ترلل على الطلبة فل   2

 المادع

   

    ترتصدخ مصتبرات الةوت فم تدريه المادع 3

    يؤكد التدريريون على اكاشطة العملية فم تدريه المادع 4

    يشجت التدريرون الطلبة على اعداد بعض التوليات التربوية 5

    اصة لحف  التوليات التربويةتتوافر اماكق ل 6

    مفردات المادع تراعد على استصداخ التوليات التربوية 7

 

 

 

 

 

 : مجال التدريسيين 5
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة
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    هيوع مبدا اكيتراخ المتبادا بيق التدريرييق  الطلبة 1

    عالية فم مجاا تصةةل يمل  تدريريوا المادع مؤمغت  2

    يعمل التدريريون على تلمية دافعية الطلبة احو المادع 3

    يراعم التدريريون الفر و الفردية بيق الطلبة علد التدريه 4

    توافر الملارات التدريرية الغزمة لد  تدريريم المادع 5

    لر مادع اللغة العربية العامة بالمواد اك يربط التدريريون 6

يرتصدخ التدريريون اكيداث الجارية  الو ايا المعاصرع فم  7

 تدريه المادع

   

 

 : مجال الطلبة  6 
 الى درجة قليلة الى درجة متوسطة الى درجة كبيرة الفقرات ت

    يعرم الطلبة اممية اللغة العربية 1

    يميل الطلبة احو مادع اللغة العربية 2

    الطلبة لغلتناخ بالد اخ الرسممتوافر الرصبة لد   3

تخخوافر المةخخادر  المراجخخت التخخم تعخخيق الطلبخخة فخخم الحةخخوا علخخى  4

 المعلومات الغزمة

   

    توافر الواعات الدراسية بشنل كافم 5

    فم اداء الواجباتيتعا ن الطلبة فم ما بيلل   6

 

 : مجال التقويم واالختبارات 7
الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات ت

 متوسطة

 الى درجة قليلة

    هيوع استصداخ اكلتبارات الموضوعية فم تووي  الطلبة 1

    هيوع استصداخ اكلتبارات الموالبة فم تووي  الطلبة 2

    اكس لة اكلتبارية هاملة لمحتو  المادع 3

    تراعم اساليم التووي  الفر و الفر و الفردية بيق الطلبة 4

    كس لة اكلتبارية مد  فل  الطالم للمادعتويه ا 5

يراعم التدريريون الوي  المصةم لغجابة علد  ضعل   6

 اكس لة

   

    يؤكد التدريريون على اكلتبارات اكسبوعية فم تووي  الطلبة 7

 

 

 

 

 

 

 (6ملحق )

 نتائج استبانة التدريسيين مرتبة تنازليا حسب درجة حدتها

 تربوية مجال االهداف ال -1
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التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

 2 1 5 امدام تدريه اللغة العربية العامة  ايعية 5 1

 1 4 3 امدام تدريه اللغة العربية العامة  اضحة  1 3.5

امدام تدريه اللغة العربية العامة مشتوة مق الفلرفة  4 3.5

 بوية للد لةالتر

4 2 2 

معرفة التدريرييق باكساليم الحدياة لتحويه امدام  7 3.5

 تدريه المادع 

3 4 1 

 1 4 3 امدام تدريه المادع تلمم الملارات اللغوية علد الطلبة  9 3.5

 2 3 3 امدام تدريه المادع مشتوة مق بي ة الطالم  6 6

 2 4 2 امدام تدريه المادع يابلة للتحوه 2 7.5

 3 2 3 امدام تدريه المادع يابلة للمغيهة  الوياس  3 7.5

 5 2 1 يرل  التدريريون فم  ضت امدام تدريه المادع  8 9

 

 مجال المادة الدراسية  -2

 
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

 1 2 6   الل ج العولم للطلبة مفردات المادع تتلاسم مت مرتو 4 1.5

 0 1 7 لمةادر الموجودع فم منتبة النلية  الجامعة كافية 8 1.5

 1 5 2 مفردات المادع تلبم ياجات الطالم اللغوية  2 3

 2 4 2 مفردات المادع تراعم الفر و الفردية بيق الطلبة 3 4.5

 2 4 2 الراعات المصةةة لتدريه المادع كافية 7 4.5

 4 3 1 ردات المادع توازن بيق الجاام اللهري  التطبيوم مف 1 6

 5 2 1 عرض موضوعات المادع تاير دافعية الطلبة احو الدرس  5 7

 6 1 1 تتر  مفردات المادع بالحداثة 6 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال طرائق التدريس -3
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

ى درجة ال

 قليلة

 2 3 3تراعم الطرائه التدريرية المتبعة الفر و الفردية بيق  6 1.5
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 الطلبة

 2 3 3 التدريريون على معرفة بطرائه التدريه الحدياة  8 1.5

 2 4 2 هيوع استصداخ لريوة الملايشة فم تدريه المادع  2 3.5

ة تشجت الطرائه التدريرية المتبعة الطلبة على الملايش 3 3.5

  الحوار 

2 4 2 

تراعد الطرائه التدريرية المتبعة على استصداخ اكيداث  4 5

 الجارية  

1 2 5 

يركن التدريريون على الجواام التطبيوية فم تدريه  5 6

 المادع

1 1 6 

 6 2 0 يرتصدخ التدريريون اكار مق لريوة  ايدع فم الدرس  1 7.5

 6 2 0 لطلبةالطرائه التدريرية المتبعة مشوية ل 7 7.5

 

 مجال التقنيات التربوية – 4  
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

 1 2 5 مفردات المادع تراعد على استصداخ التوليات التربوية  7 1

 1 5 2 هيوع استصداخ التوليا تالتربوية فم تدريه المادع  1 2

 4 3 1 اكاشطة اللغوية  اكدبية فم تدريه المادع  تعدد 4 3

 7 1 0 يرل  الطلبة فم اعداد بعض التوليات التربوية  5 4.5

توافر اماكق لاصة لحف  التوليات التربوية  اكجلنع   6 4.5

 العلمية

0 1 7 

هيوع استصداخ التوليات التربوية الحدياة فم تدريه  2 6.5

 المادع 

0 0 8 

 8 0 0 عيق التدريريون بمصتبرات الةوت فم تدريه المادع يرت 3 6.5

 

 

 مجال التدريسيين  -5

 
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

 0 1 7 يمتل  التدريريون المؤمغت العلمية العالية  8 1.5 

 0 1 7 رية العاليةيمتل  التدريريون الملارات التدري 9 1.5

 2 1 5 يودخ التدريريون المراعدع الى الطلبة علد الحاجة  7 3

يراعم التدريريون الفر و الفردية بيق الطلبة اثلاء  3 4

 التدريه

3 4 1 

يوي  التدريريون عغيات  دية مت الطلبة يائمة على  5 5

 اساس اكيتراخ المتبادا

3 3 2 

 4 2 2  ير اليومميؤكد التدريريون على التح 2 6

 4 3 1 توافر ملارات استصداخ اكجلنع العلمية لد  التدريرييق 1 7

يلت  التدريريون بالجاام لتطبيوم اكار مق الجاام  6 8

 اللهري

1 1 6 

 6 2 0تعيلل  فم ايةاا  لد  التدريرييق تتوافر توليات تربوية 4 9
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 المادع الى الطلبة 

 

 مجال الطلبة – 6
لسل في التس الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

توافر المةادر  المراجت التم تفيد الطلبة فم دراسة  4 1

 المادع

7 1 0 

 1 5 2 هيوع ر ت التعا ن  المحبة بيق الطلبة  1 2

 2 5 1 يلتنخ الطلبة بالد اخ اليومم ليلة الفةل الدراسم 5 3

 3 4 1 الطلبة فم اكاشطة الةفية يشارك  3 4

 5 2 1 يلت  الطلبة بالتح ير اليومم 2 5

 8 0 0 الواعات الدراسية المصةةة للدراسة كافية 6 6

 

 مجال التقويم واالختبارات      -7
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

ادع لل  الغع كبير فم اساليم الوياس تدريريوا الم 8 1

  التووي 

5 3 0 

 1 2 5 تتلاسم اساليم الوياس  التووي  مت مرتو  الطلبة العولم  7 2

يؤكد التدريريون على البوث العلمية التم يعدما الطلبة  6 3

 فم توويمل  

4 3 1 

 1 4 3 تراعم اساليم التووي  الفر و الفردية بيق الطلبة 3 4

 1 6 1 تصدخ التدريريون اكلتبارات الموالية فم تووي  الطلبةير 2 5

يرتصدخ التدريرون اكلتبارات الموضوعية فم تووي   1 6

 الطلبة

1 5 2 

 4 3 1 اساليم التووي  تحفن الطلبة على المطالعة الصارجية 4 7.5

يؤكد التدريريون على اللشال الةفم اليومم فم تووي   5 7.5

 الطلبة

1 3 4 

 

 (7ملحق )                                                       

 نتائج استبانة الطلبة مرتبة تنازليا حسب درجة حدتها

 مجال االهداف التربوية -1
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

امة مشتوة مق بي ة امدام تدريه اللغة العربية الع 4 1

 الطالم

28 53 19 

 34 29 37 امدام تدريه المادع تلمم الملارات اللغوية علد الطلبة 7 2

 22 52 26 امدام تدريه المادع  ايعية 6 3

 14 70 16 امدام تدريه المادع يابلة للمغيهة  الوياس 5 4

 25 50 25 امدام تدريه المادع يابلة للتحوه 2 5

 29 58 13 يه المادع هاملة امدام تدر 1 6

 62 25 13 تؤكد امدام تدريه المادع على الجواام التطبيوية 3 7
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 مجال المادة الدراسية -2
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

مفردات اللغة العربية العامة مغئمة لمرتو  الطلبة  1 1

 العولم
59 30 11 

 4 52 44 توافر المةادر  المراجت فم منتبة النلية  الجامعة  7 2

 20 33 47 تتمين مفردات المادع بالحيوية 4 3.5

 22 29 49 تراعم مفردات المادع الفر و الفردية بيق الطلبة 5 3.5

 19 36 45 تتر  مفردات المادع بالتلوع 2 5

 31 28 41 غوية علد الطلبةتلمم مفردات المادع الملارات الل 3 6

 81 12 7 اسلوب عرض المادع مشوو للطلبة 6 7

 

 

 مجال طرائق التدريس -3
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

ينل  التدريريون الطلبة باعداد البحوث فم مادع اللغة  5 1

 العربية العامة

65 15 20 

 22 63 15 هيوع استعماا لريوة الملايشة فم تدريه المادع 1 2

 19 77 4 يؤكد التدريريون على اكاشطة الةفية لغا التدريه 6 3

يعتمد التدريريون على الطرائه الحدياة فم تدريه  4 4

 المادع

12 13 75 

يرتعمل التدريريون اكار مق لريوة  ايد فم تدريه  2 5

 المادع

11 13 76 

تراعم الطرائه التدريرية المرتصدمة الفر و الفردية  3 6

 بيق الطلبة

9 11 80 

 

 مجال التقنيات التربوي –4
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

 19 37 44 مفردات المادع تراعد فم استصداخ التوليات التربوية 7 1

 29 47 24 ريريون على اكاشطة العملية فم تدريه المادع يؤكد التد 4 2

 71 21 8 هيوع استصداخ التوليات فم تدريه المادع  1 3

 86 14 0 يشجت التدريريون الطلبة على اعداد بعض التوليات التربوية 5 4

 100 0 0 تتوافر التوليات التربوية الحدياة التم ترلل على الطلبة فل  المادع 2 6

 100 0 0 ترتصدخ مصتبرات الةوت فم تدريه المادع 3 6

 100 0 0 تتوافر اماكق لاصة لحف  التوليات التربوية 6 6

 

 مجال التدريسيين  -5
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التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الى درجة كبيرة الفقرات 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

 15 27 58 لبةهيوع مبدا اكيتراخ المتبادا بيق التدريرييق  الط 1 1

 12 51 37 يمتل  تدريريوا المادع مؤمغت عالية فم مجاا تصةةل  2 2

 15 49 36 توافر الملارات التدريرية الغزمة لد  تدريريم المادع  5 3

 29 36 35 يراعم التدريريون الفر و الفردية بيق الطلبة علد التدريه 4 4

 31 39 30 ة احو المادع يعمل التدريريون على تلمية دافعية الطلب 3 5

 43 36 21 يووخ التدريريون بربط مادع اللغة العربية العامة بالمواد اكلر  6 6

يرتصدخ التدريريون اكيداث الجارية  الو ايا المعاصرع فم تدريه  7 7

 المادع

22 23 55 

 

 

 مجال الطلبة  –6

 
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

درجة  الى

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

توافر المةادر  المراجت التم تعيق الطلبة فم الحةوا  4 1

 على المعلومات الغزمة

69 25 6 

 5 53 42 يتعا ن الطلبة فيما بيلل  كاجاز الواجبات 6 2

 20 24 56 يعرم الطلبة اممية اللغة العربية  1 3

 18 47 35  اخ الرسممتوافر الرصبة لد  الطلبة لغلتناخ بالد 3 4

 56 33 11 يميل الطلبة احو مادع اللغة العربية العامة 2 5

 89 6 5 توافر الواعات الدراسية بشنل كافم 5 6

 

 

 مجال التقويم واالختبارات  -7

 
التسلسل في  الرتبة

 االستبانة

الى درجة  الفقرات 

 كبيرة

الى درجة 

 متوسطة

الى درجة 

 قليلة

 17 20 63 كلتبارات الموالية فم تووي  الطلبة هيوع استصداخ ا 2 1

 21 66 13 هيوع استصداخ اكلتبارات الموضوعية فم تووي  الطلبة  1 2

 26 62 12 تويه الغس لة اكلتبارية مد  فل  الطالم للمادع 5 3

علد  لإلجابةيراعم التدريريون الوي  المصةم  6 4

  ضعل  لغس لة

14 54 32 

 34 55 11 لتبارية هاملة لمحتو  المادع اكس لة اك 3 5

 58 27 15 تراعم اساليم الووي  الفر و الفردية بيق الطلبة 4 6

يؤكد التدريريون على استعماا اكلتبارات اكسبوعية  7 7

 فم تووي  الطلبة

11 15 74 

 

 


