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 صعوبات تدريس مادة طرائق تدريس المغة العربية في الكمية التربوية المفتوحة من وجهة نظر الطمبة

 الجبوريم.م.عارف حاتم             م.مشرق محمد الجبوري          وسيم. ضياء عويد العرن
 جامعة بابل/كمية التربية األساسية

 مشكمة البحث :
تأتي هذه الدراسة في ظؿ الشكوى العامة مف الضعؼ في المغػة العريةػة الػذي ةػ عكس سػميًا قمػ  يمةػة المػواد الدراسػةة        
اس في تعممها ، لذا اليد مف اهتماـ كيةر في ت مةة قدرات الطمية قم  تعمـ هػذه المغػة مػف ، الف المغة العريةة هي أساألخرى

ةجادخالؿ التركةز قم  الطرائؽ التعمةمةة الم اسية ،   .الوسائؿ الكفةمة يذلؾ وا 
عمػػـو والمشػػكمة اليمةمةػػة هػػي أف طرائػػؽ التػػدرةس تعمػػؿ قمػػ  اختاػػار فػػي الوقػػت والجهػػد كي ةػػتمكف المتعممػػةف مػػف فهػػـ ال

والف وف المختمفة لذا فػاف الضػعؼ الػذي ةياػؿ فػي المغػة العريةػة ةعػود الػ  قمػة االهتمػاـ يهػذه المػادد  وهػذا مػا أكدتػ  الك ةػر 
 مف الرسائؿ واأليياث التي أجرةت يهذا الخاوص.

 أهمية البحث :
كتػػام م ػػزؿ، معجػػزد خػػاتـ أ يةائػػ  التػػي شػػرف ا اب يالمغػػة العريةػػة، وشػػرؼ المغػػة العريةػػة  ذ جعمهػػا خةػػر وقػػا  ال كػػـر         

عوَ ا ْقرو ً ػا َقَجًيػػا  ػِف َفَمػاْلوا  إ هػػا َسػمإ ػػفو الوجإ ػَتَمَ  َ َفػٌر مإ ػَي  إَلػيه َأ هػػْ  اسو يهػرت العػالمةف، ُْقػػؿو ْأويإ
فوسػمها يمةسػـ المغػػة العالمةػة فهػػي   

 الرياط المومي الممدس الذي ال ت فاـ قراه . الزاخرد األلفاظ الواسعة المعا ي الك ةرد االشتماؽ الغ ةة األاوات،وهي
 أدادلتكػوف   ةاهػايالمغة دوف سػواه مػف الكائ ػات اليةػة لمػا ييػاه مػف قػدرد قممةػة فالهمػ   اإل سافقد خص اب سييا   وتعال  و 

اهـ فيسػم يػؿ قم  كو ها وسػةمة لمتفػ لإل سافالمغة  أهمةةومغاريها ، وال تمتار  األرضج س  في مشارؽ  أي ا لتفاهم  م  
 .هذا فضاًل قف ا ها تجعؿ مف الفرد كائ ا اجتماقةًا ،هي وسةمة ةتمم  يها المعارؼ 

ػ يجدةػة  ؿمف المهـ جدا االهتماـ يهذه المادد كو هػا تسػاقد قمػ  الفهػـ الجةػد لمغػة العريةػة يف و هػا المختممػة، والعمػلذا 
 ما لهذه المادد مف أهمةة.قم  تشخةص الاعويات التي تواج  تدرةس هذه المادد ل-كاممة

 هدف البحث :
اػعويات تػدرةس مػادد طرائػؽ تػدرةس المغػة العريةػة فػي الكمةػة التريوةػة المفتويػة مػف ةرمي الييث اليالي الػ  معرفػة        

 وجهة  ظر الطمية.
 حدود البحث :

 تيدد الييث اليالي يػػ :      
 لتريوةة المفتويةُمركز يايؿ طمية الاؼ ال الث  قسـ المغة العريةة في الكمةة ا-1
  . 2009 – 2008العاـ الدراسي ُ  -2

 مجتمع البحث :
طاليػا وطاليػة   60شمؿ الييث اليالي  طمية الكمةة التريوةة المفتوية قسـ المغػة العريةػة الاػؼ ال الػث  اليػاله قػددهـُ      

 .طاليا وطالية ةدرسوف في الكمةة قم  أقسامها المختمفة  989مف أاؿ ُ
 عينة البحث : -

%  مف مجتم  الييث وذلؾ ألف المجتم  الػذي شػممت  الدراسػة  100  وهو ماةم ؿ  سية ُ  60يمه قدد أفراد العة ةُ       
 اليالةة غةر كيةر .

 
 



 م0202/أيلول                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             4/ العدد
    

 224 

 أداة البحث :
ةمة األ سػم استعمؿ الياي وف في  جرا ات يي هـ والواػوؿ الػ  ال تػائال االسػتيا ة أداد فػي  جػرا ات الييػث  وهػي الوسػ      

االختيػارات ،طرائػؽ  ،مػدرس المػاددإلجرا ات الييث اليالي يةث تكو ت االستيا ة مف سي  مجاالت هي: ُاألهداؼ،الطميػة، 
 التدرةس ،الوسائؿ التعمةمةة ، ظاـ الدراسة 

 الوسائل اإلحصائية :
اإلياػػػائةة الم اسػػػية وهػػػي ُال سػػػية  اسػػػتعمؿ اليػػػاي وف فػػػي  جػػػرا ات ييػػػ هـ ومعرفػػػة  تائجػػػ  الوسػػػائؿ والمعالجػػػات          

 المئوةة، ومعامؿ ارتياط يةرسوف، والوسط المرجح، والوزف المئوي .
 نتائج البحث :

أظهر الييث اليالي  تائجًا تيةف  ف ه اؾ اعويات يمةمةة في مػادد طرائػؽ تػدرةس المغػة العريةػة  ذ ا يسػرت يػدد 
 (8.792. -70.208)ووز ها المئوي يةف (2.7.8-1.2)ال تائال يةف

 االستنتاجات :
 ةمكف أف  ست تال مف خالؿ  تائال الييث ال  :      

أف ه اؾ اعويات يمةمةة في مادد طرائؽ تدرةس المغػة يسػم مػا أظهرتػ   تػائال االسػتيا ة التػي تػـ قرضػها قمػ  طميػة -1  
 الاؼ ال الث في قسـ المغة العريةة.

 التوصيات :
 لتي أوا  يها م ها اآلتي :خرج الياي وف ييعض التواةات ا       

 . يدة ة في التدرةساالهتماـ يتدرةس هذه المادد ياالقتماد قم  الطرائؽ واألسالةم ال-1
 العمؿ قم  ريط مادد طرائؽ التدرةس يةف ال ظرةة والواق  المدرسي لممعمـ وما ةتيع  يالواق .-2

 المقترحات :
  هـ اليالي م ها :اقترح الياي وف يعض الممتريات المكممة ليي       

 في أدا  معممي المغة العريةة.   جرا  دراسة تهدؼ تعرؼ أ ر دراسة مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة-1
 اجرا  دراسة لتموةـ مستوى طمية قسـ المغة العريةة في مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة.-2

 الفصل األول

 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث:

اسػػةة ة فػػي ظػػؿ الشػػكوى العامػػة مػػف الضػػعؼ فػػي المغػػة العريةػػة الػػذي ةػػ عكس سػػميًا قمػػ  يمةػػة المػػواد الدر تػػأتي هػػذه الدراسػػ   
، الف المغة العريةة هي أساس في تعممها ، لذا اليد مف اهتماـ كيةر في ت مةة قدرات الطمية قم  تعمـ هػذه المغػة مػف االخرى

  .  16، ص 1998الوسائؿ الكفةمة يذلؾ  ُ قمي ،  خالؿ التركةز قم  الطرائؽ التعمةمةة الم اسية ، واةجاد
وةتضػػح ممػػا تمػػػدـ اف واقػػ  التػػدرةس ال ةسػػػةر قمػػ  الوجػػ  المرضػػػي اذ اف الطرائػػؽ التدرةسػػةة غاليػػػا مػػا تتسػػـ يالطػػػاي       

السػتماع، التممةدي مف يةث الما  الدروس قم  الطمية وهـ سميةوف م فعموف ال اةجايةوف فاقموف في ايةػاف ك ةػرد، ومهمػتهـ ا
ومهمة المدرس  سرد اليمائؽ وااليكاـ ، لذا فهي تعود الطالم المياكاد العمةا  ، واالقتماد قم  غةػره ، وتضػعؼ فةػ  روح 

  .202،ص1988االيداع وااليتكار وايدا  الرأي  ُالسةد،
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تعممهػـ المعػارؼ والعمػـو المختمفػة  وقد قزا التريوةوف خالؿ الس وات االخةرد ،قدـ قدرد الطمية قم  التفكةر وااليداع الػ      
  . 5، ص 1996قير طرائؽ التدرةس التممةدةة التي تست د ال   مؿ المعمومات ويشوها في قمولهـ ُأةوم ، 

والمشكمة في هذه المادد أف الطمية ةعا وف خمطا يةف الطرائػؽ واألسػالةم المتيعػة فػي التػدرةس خااػة أف مػا ةمر  ػ  أو       
 دو   مطيما يشكم  الايةح . ما ةدرسو   الةج

 أهمية البحث:

  لػػ ووسػػةمة التعيةػر واالتاػاؿ والتفػاهـ و مػػؿ التػراث مػف جةػؿ  التفكةػر، أدا فهػي   مافتػ ،المغػة فػي أي مجتمػ  وقػػا  
  .11ص ،1980 ُالسةد،جةؿ، وفهـ اليةئة والسةطرد قمةها مف خالؿ تيادؿ المعارؼ وال ظرةات والخيرات 

دراؾيعممةات فكرةة مف تفسػةر وتيمةػؿ ومواز ػة  اإل سافـ وقف طرةؽ المغة يمو  العالقػات واسػتخراج ال تػائال وتجرةػد  وا 
تاػوةر، وهػي  وأسػموممػ هال فكػر، وطرةمػة  ظػر،  األسػاسوتعمةـ، فالمغة لةست رموزا وال مواافات ف ةة يسم ولك ها في 

ةفكػر يهػا، فهػي  األمػرالذي ةػتكمـ لغػة، هػو فػي واقػ  ر ةة متكاممة تمدها فكرد يضارةة متفردد وةرفدها تكوةف  فسي ممةز، ف
  . 9، ص 1997ويكمتهـ وخيراتهـ وفمسفاتهـ ُال اقة ،  أهمهاتيمؿ في كةا ها تجارم 

االتاػػاؿ  أ ظمػػةوالمغػة مػػف م ػاهال االتاػػاؿ المهمػػة التػي تسػػتعممها المدرسػػة فػي تيمةػػؽ وظائفهػا المتعػػددد وهػػي مػف 
، األخػػرىوالمغػػة لةسػػت مػػادد دراسػػةة يسػػم ولك هػػا  ظػػاـ لدراسػػة جمةػػ  المػػواد الدراسػػةة   ،ويةئتػػالمهمػػة والتفػػاهـ يػػةف الطالػػم 

  . 5ص ،1994 السةد،كتاية ُ  أـقرا د  أـتيد ا  أـذلؾ استماقا  أكافةعتمد قمةها كؿ  شاط لغوي سوا  
فه المغة ت  ر في المجتم  ولها  را  في ت ظػةـ اليةػاد قمػ  المسػتوةةف الفػردي و و         أسػالةمالجمػاقي ، لػذلؾ فمػد يظةػت ا 

فػػػي  األولػػػ تدرةسػػها ياهتمػػػاـ قممػػا  المغػػػة والتريةػػػة فهػػي مػػػف وسػػػائؿ تياػػةؿ المعرفػػػة وتكػػػوةف الخيػػرات وهػػػي وسػػػةمة الفػػرد 
 االتااؿ م  يةئت  وكسم الخيرات ، ومتايعة التياةؿ . 

ة تعمػـ لػذاتها ، الهػدؼ م هػا زةػادد ال ػرود مػادد دراسػة أ هػاالمغػة قمػ    ل وقد  ظرت التريةة التممةدةة في س وات خمت 
تكػػوف لهػػا فػػي  أفالمغوةػػة ق ػػد المػػتعمـ ف شػػأت مػػف ذلػػؾ م ػػاهال تيتػػوي قمػػ   اواػػا لغوةػػة جامػػدد ةيفظهػػا الطػػالم دوف 

تركز قم  اليفظ والتممةف وةكوف دور المتعمـ فةها سػميةا أمػا الةػـو  –المغوةة تيعا لذلؾ  األسالةم وأاييتوظةفة  أةةيةاتهـ 
  .36، ص 1994وا فجارا معرفةا في المجاالت المختمفة ُالسةد ، متاارقاف شهد تمدما قممةا 

ولغت ػػا العريةػػة وقػػا  المػػر ف الكػػرةـ وخزا ػػة ترا  ػػا اإلسػػالمي الخالػػد قاشػػت رديػػا مػػف الػػزمف سػػةدد المغػػات، ولغػػة العمػػـ 
لعمػػػـو ، والمغػػػة العريةػػػة لغػػػة خالػػػدد غ ةػػػة يمفرداتهػػػا واليضػػػارد، وهػػػي أداد تعمم ػػػا وتعمةم ػػػا ومفتػػػاح تطمعات ػػػا الػػػ  المعػػػارؼ وا

المغػات  ظامػا وأوسػعها اشػتماقا وأجممهػا أديػا وسػعت يضػارد األمػـ  أدؽوتراكةيها وأوزا هػا ت مػ  وتتطػور ياسػتمرار، وهػي مػف 
الاػعويات قيػر لغات العالـ واقواها قم  تيدي  أشهرالمختمفة، واارت لغة العمـو واآلدام والف وف قرو ا طوةمة، وهي مف 

رد رائعة، فما زالت م ذ خمسػة قشػر قر ػا ضالجساـ وهي  ايتة  ا واإليداثوتوالت الخطوم والميف  األزمافالعاور فتمميت 
تتجاوز كو هػا وسػةمة لتكػوف  أفلغة يةة مشرقة متطورد في يةف تالشت لغات أخرى وا مرضت.وق اةت ا يالمغة العريةة ة يغي 

تمػر قيػر المغػة وتتػأ ر يهػا فهػي المػر د الاػامتة التػي    مػا، فأةػة مػادد  رةػد تعمةمهػا األخػرىالوسػائؿ الي رد التي ت طمؽ م ها  
ت عكس قمةها الاورد الايةية ليةػاد الجماقػات اليشػرةة لػذلؾ كا ػت المغػة هػي اليةػاد وكػاف االهتمػاـ يتعمةمهػا ةتطمػم يػذؿ 

  .16ص1975،يوالتوا سكؿ الطاقات الف ةة ُالجميالطي 
 ضػػػمف تعمػػػـ المغػػػة العريةػػػة يشػػػكؿ فاقػػػؿ، اليػػػد مػػػف اسػػػتعماؿ الطرائػػػؽ التعمةمةػػػة التػػػي تشػػػارؾ فػػػي التيسػػػةف ولكػػػي 

، تعممػػا ةكسػػي  طرةمػػة قممةػػة أخػػرىوالتطػػوةر، وتكسػػم المػػتعمـ تعممػػا مسػػتمرا قػػايال لمتطيةػػؽ والتعمػػةـ والتوظةػػؼ فػػي مواقػػؼ 
  . 25، ص 1989وزمالئ  ،  سمةمة ةستطة  تعمةمها واستعمالها في يؿ مشكالت اليةاد ُزةود
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الطرائػؽ التػي تةسػر تػدرةس المغػة العريةػة يفروقهػا المختمفػة ،   لػ ةتعرؼ  أفومف ه ا كاف اليد لمدرس المغة العريةة 
قمػ  الفػػروؽ الفردةػػة م ػؿ ذكػػا  الطميػػة ومةػولهـ ورغيػػاتهـ وقايمةػاتهـ، الف ذلػػؾ ةكسػػي  مهػارد فػػي اختاااػػ ، أةضػػا وةتعػرؼ 

العممةػػػة لطاليػػػ  وةج يػػػ  ك ةػػػرًا مػػػف المزالػػػؽ وةمػػػةـ التػػػدرةس قمػػػ  قواقػػػد قممةػػػة اػػػيةية ومشػػػوقة وم مػػػرد  وةزةػػػد مػػػف الفوائػػػد
  .36،ص1992ُالهاشمي،

فطرائػػؽ التػػدرةس ةجػػم اف توجػػ  أساسػػا  يػػو يمػػوغ األهػػداؼ التعمةمةػػة يواػػفها موجهػػة لمػػتعمـ، واف تػػتال ـ يػػالمواقؼ 
وقدراتهـ يما في ذلؾ الفروؽ الفردةة، وخةرها هو الذي ةمـو قم   شػاط المػتعمـ، التعمةمةة التعممةة وياجات الطمية وأمكا اتهـ 

  .  45،ص1989ُ شواف، وةشة  فة  التفاقؿ االةجايي يةف المعمـ والمتعمـ ويةئة التعمـ الميةطة
لت وةػ  فػي لذا فمد أخذت التوجةهات اليدة ة تدقو الػ  التيػرر شػةئا فشػةئا فػي هػذا الػ مط الرتةػم متطمعػة يػذلؾ الػ  ا

التػػي تسػػت د يشػػكؿ مياشػػر الػػ  دور المػػتعمـ فػػي العممةػػة التعمةمةػػة يواػػف   شػػةطا  األخػػرىاالسػػتراتةجةات والطرائػػؽ التعمةمةػػة 
فاقال ومشاركا أقرا   يعمؿ تعمةمي جماقي فهػو ق اػر اةجػايي ةشػارؾ فػي ال مػاش الاػفي مػف تيمةػؿ وتطيةػؽ واسػتخالص 

  .8،ص1994،والمعا ي وال تائال ُغياش ة األفكار
ت مةػػة التفكةػػر وتطػػوةره يأيعػػاده  أهمةػػةالتػػدرةس التػػي ت كػػد   سػػتراتةجةةيركػػة التطػػور التريػػوي أهمةػػة تطػػوةر  وأكػػدت

  .  79،ص1992المختمفة ُجرادات،
واسػػتراتةجةات وتم ةػػات متعػػددد ويدة ػػة تسػػت ةر  وأسػػالةمطرائػػؽ   تيػػاع  لػػ ت مةػػة التفكةػػر تيتػػاج  أفومػػف المعػػروؼ  

الكام ة وتساقد قم  ت مةة اتجاهات اةجايةة يدة ة وقػادات التسػا ؿ والييػث ويػؿ  اإليداقةةممةف وتيرز قدراتهـ طاقات المتع
  .13،ص1998المشكالت ُخااو ة،

فطرائػؽ التػػدرةس ةجػػم اف توجػػ  أساسػػا  يػػو يمػػوغ األهػػداؼ التعمةمةػػة يواػػفها موجهػػة لمػػتعمـ ، واف تػػتال ـ يػػالمواقؼ 
ت الطمية وأمكا اتهـ وقدراتهـ يما في ذلؾ الفروؽ الفردةة، وخةرها هػو الػذي ةمػـو قمػ   شػاط المػتعمـ التعمةمةة التعممةة وياجا

  .  45،ص1989، وةشة  فة  التفاقؿ االةجايي يةف المعمـ والمتعمـ ويةئة التعمـ الميةطة ُ شواف،
تةػم متطمعػة يػذلؾ الػ  الت وةػ  فػي لذا فمد أخذت التوجةهات اليدة ة تدقو الػ  التيػرر شػةئا فشػةئا فػي هػذا الػ مط الر 

االسػػتراتةجةات والطرائػػؽ التعمةمةػػة االخػػرى التػػي تسػػت د يشػػكؿ مياشػػر الػػ  دور المػػتعمـ فػػي العممةػػة التعمةمةػػة يواػػف   شػػةطا 
فاقال ومشاركا أقرا   يعمؿ تعمةمي جماقي فهػو ق اػر اةجػايي ةشػارؾ فػي ال مػاش الاػفي مػف تيمةػؿ وتطيةػؽ واسػتخالص 

  .8،ص1994عا ي وال تائال ُغياش ة،االفكار والم
واليد مف اإلشارد  ل  أف أسالةم التدرةس تتأ ر يمجموقة مف العوامػؿ التػي تػ دي يالمػدرس امػا الػ  ال جػاح وامػا الػ  

      -الفشؿ. ومف هذه العوامؿ:
قممةة تعمةمةػة مفةػدد واذا لػـ  تدرةم المدرس: كمما تمم   تدرةيا كافةا ساقده ذلؾ قم  االدا  الجةد الذي ة دة  يدوره ال  -1

ةكف االمر كذلؾ فا   ةايح مف الاػعم قمػ  المػدرس اتيػاع االسػالةم الجدةػدد المسػتيد ة والػتمكف مػف تطيةمهػا ممػا ةػ دي 
 ال  الفشؿ في قمم .

ي  اػػام المػػدرس : كممػػا كػػاف المػػدرس مػػ مال يسػػاقات تدرةسػػةة زائػػدد قػػف الممػػرر ادى ذلػػؾ الػػ  اتيػػاع االدا  الروتة ػػ -2
وتخةر الطرائؽ التي ال تتطمم جهدا كيةرا. وه اؾ اةضا دافعةة المدرس: فالمدرس الػذي الةشػعر ياليماسػة لعممػ  فػاف كفاةتػ  

رةمػػة مجدةػػة معػػ  مهمػػا كا ػػت فػػي التػػدرةس تتػػد   ك ةػػرا أو الةػػ دي يػػ  ذلػػؾ الػػ  رغيػػة فػػي تجدةػػد الطرةمػػة وال تاػػيح اةػػة ط
 . ازدممت
مف المدرسةف لدةهـ مف العمـ ك ةرًا لك هـ ال ةستطةعوف االدا  الجةد السيام ك ةرد تتعمػؽ ه اؾ قدد  -شخاةة المدرس: -3

 يالخجؿ او الرهية وهذا ال وع مف المدرسةف ةتياشوف ك ةرا االيتكاؾ يطميتهـ .
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لػدى الطميػة ةجعػؿ كمما كاف الطمية متشوقةف لمتعمـ فاف هذا ةدفعهـ ال  االستزادد مف العمػـ ،وهػذا الػداف   -مةؿ الطمية : -4
المػػدرس ةتفػػ ف فػػي اسػػالةم تدرةسػػ  والعكػػس اذا كػػاف الطميػػة شػػاقرةف يػػا هـ مجيػػرةف قمػػ  الػػتعمـ فػػاف ذلػػؾ ةػػ دي يهػػـ الػػ  

 اال اراؼ قف مدرسةهـ، اذ ةترتم قم  ذلؾ اعوية موقؼ المدرس مف طميت  ويالتالي فشؿ طرةمت  التدرةسةة .
مػره، وقػدد الطميػػة فػي الاػػؼ التػدرةس م هػػا درجػة ذكػا  الطالػػم وق ه ػاؾ قوامػؿ تػػ  ر يدرجػة او يػاخرى فػػي طرةمػة

  . 89-87ص 2003، والغاةة مف التعمةـ ُالدلةمي وسعاد الوايد
كذلؾ اختالؼ المدرسةف في فمسفاتهـ فػي اليةػاد ومػا ةػرتيط يهػا ومػا ةترتػم قمةهػا مػف فمسػفات تريوةػة ة يغػي اف تفسػر 

  .94-93،ص1988ا في التدرةس ُجايرالمه ةة والطرائؽ التي ةتيعو ه يعض الفروؽ التي تظهر ية هـ في ا شطتهـ
 هدف البحث :

 ةهدؼ الييث اليالي  ل :  
 اعويات تدرةس مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة في الكمةة التريوةة المفتوية مف وجهة  ظر الطميةتّعرؼ   

 حدود البحث:
 ةتيدد الييث اليالي يػ :   

 التريوةة المفتوية/مركز يايؿ. قة ة مف طمية الكمةة .1
 ـ. 2009-2008العاـ الدراسي  .2
 استيا تةف ايدهما مفتوية واألخرى موجهة لطمية الكمةة التريوةة المفتوية/مركز يايؿ. .3

 تحديد المصطمحات:
 قرفها: (Difficulty)الاعوية -أ 

قػث  زقػة التيػدي وةتطمػم اجتةػازه الك ةػر : يأ ها كؿ قائؽ ةمؼ ما عاً  أماـ تيمةؽ هدؼ معػةف وياLittre  1962لةتري ُ 
 p.54). ( Littre 1962، مف الجهد والتفكةر

: يأ ها يالة يةرد وقمؽ تتممؾ فكر اإل ساف وتدفعػ   لػ  التأمػؿ والتفكةػر إلةجػاد يػؿ أو جػوام لمخػروج 1967ُجاير   .1
   .59،ص1967مف اليةرد ُ جاير،

  .(Webster:1971 p.630يدو قاسةة وميةرد ُ: قضةة مطروية لميؿ كو ها تWebster)  1971وةيستر .2

رتيػػػػػػػاؾ يمةمػػػػػػػي أو ااػػػػػػػط اقي ةتطمػػػػػػػم يّمػػػػػػػ  تفكةػػػػػػػراً  ممةػػػػػػػا Good  1973كػػػػػػػود ُ .3 : يأ هػػػػػػػا ا يالػػػػػػػة اهتمػػػػػػػاـ وا 
ُGood:1973p.438.  

 furetier: 1978: كؿ قائؽ او موقؼ معارض ةيعػث فػي اإل سػاف اليةػرد والتفكةػر 1978ُ (Furetiere)فورتةار  .4

p.102.  

اأي قائؽ ةيعث فػي الطميػة اليةػرد وةتطمػم اجتةػازه جهػداً  فردةػاً  أو جماقةػاً  مياشػر أو غةػر : يأ ها 1988 الدفاقي .5
   .61ص،1988الدفاقي،ُمياشر 

 التعريف اإلجرائي:

 هي أةة اعوية ةواجهها طمية الكمةة التريوةة المفتوية/قسـ المغة العريةة في مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة.
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 (Teaching)   يس:التدر 
ُُقممةة توفةر الشػروط واأليػواؿ التػي مػف شػأ ها تسػهةؿ مهمػة طمػم العمػـ قمػ  الطميػة داخػؿ    يأ  1960قّرف  ال جارُ

 . 239،ص1960ُال جار، خارجها   أوالمدرسة 
فاقػػؿ المياشػػر   فػػي قػػاموس التريةػػة يأ ػػ  ُُ دارد المػػدرس لممواقػػؼ التدرةسػػةة التػػي تتضػػمف الت1973ُ (Good)وقّرفػػ  كػػود 

قػػػػداديػػػػةف المػػػػدرس والمػػػػتعمـ واإلقػػػػداد المسػػػػيؽ لعممةػػػػة اتخػػػػاذ المػػػػرار فػػػػي التخطػػػػةط والتاػػػػمةـ  المػػػػواد لظػػػػروؼ التػػػػدرةس  وا 
  588،ص1973والتموةـ  .ُكود،
  يأ ػػ  ُُقمػػؿ شػػاؽ، جػػز  م ػػ  يرفػػة وجػػز  م ػػ  أسػػموم وطرائػػؽ، وجػػز   خػػر أساسػػةات وكػػؿ هػػذا 1984ُ وقّرفػػ  كوهػػؿ
  12،ص1984ؿ الةسر والسهولة ت مو مف خالؿ العمؿ المعمد  ُكوهؿ،ةستغرؽ وقتًا لجع

  يأ ػػ ُُموقؼ ةتفاقػػؿ فةػػ  المػػتعمـ قػػف طرةػػؽ المػػدرس، مػػ  الخيػػرد التعمةمةػػة تفػػاقاًل اةجايةػػًا 1984ُ وقّرفػػ  اليمػػادي وظػػافر
هػػػارات واالتجاهػػػات و شػػػةطًا ة تهػػػي يتيمةػػػؽ أهػػػداؼ الػػػدرس مػػػف اكتسػػػام قػػػةـ وخيػػػرات، وألػػػواف مػػػف السػػػموؾ والمػػػدرات والم

  107،ص1984ت مةة لها  . ُاليمادي، أوتعدةؿ  أوواالستعدادات، 
لتياػةؿ المعرفػة ، ومػف  ػـ ي ػا   والمػتعمـ: يأ   قممةة اليوار والتفاقؿ واألخذ والعطا  ما يةف المعمػـ 1994وقرف  الرشداف    

   .286، ص 1994اف ، شخاةة المتعمـ ي اً  كامالً  متكامالً  مف الوجوه جمةعها . ُالرشد

 التعريف اإلجرائي:
  تعرةفا  جرائةا.1994اقتمد الياي وف تعرةؼ الرشدافُ

 
 الفصل الثاني

 المحور األول:دراسات سابقة:
   2987دراسة الربيعي  -2
 أجرةػػت هػػذه الدراسػػة فػػي ميافظػػة يغػػداد ، ورمػػت تعػػرؼ اػػعويات تػػدرةس قواقػػد المغػػة العريةػػة لطميػػة الفػػرع العممػػي فػػي   

، ليايػث قمػ  المجتمػ  األاػػميالمػدارس ال ا وةػة واإلقدادةػة، ووضػ  الممتريػات لمتغمػم قمػ  هػػذه الاػعويات ويعػد تعػرؼ ا
  مدرسػا ومدرسػة، أمػا  14يػا وطاليػة و ُ   طال 120اختار قة تةف مف المدرسةف والطمية، األول  استطالقةة تكو ت مػف ُ 

  مدرسػػا اختارهػػا يالطرةمػػة الطيةعةػػة  38  طاليػػا و ُ  560د تكو ػػت مػػف ُ ، وهػػي قة ػػة الييػػث االساسػػةة فمػػالعة ػػة ال ا ةػػة
، ومعادلػة فةشػر والػوزف المئػوي ث معامػؿ ارتيػاط يةرسػوف ومريػ  كػايالعشوائةة وكا ت االستيا ة أداد لمييث، واسػتعمؿ اليايػ

 ووسائؿ  ياائةة .
 -ومف ال تائال المهمة التي توامت  لةها الدراسة ما ةأتي :  
 . ةات المخااة لتدرةس كتام قواقد المغة العريةة غةر كافةالساق -1
 يما درسوه سايما . ةمفاجأد الطمية يموضوقات جدةدد لةس لها قالق -2
 مفردات موضوقات كتام قواقد المغة العريةة غةر مشكمة ُ ميركة   .  -3
 ضعؼ المستوى العممي لعدد مف مدرسي المغة العريةة . -4
  146-1،ص1987مة التوضةيةة لموضوقات قواقد المغة العريةة.ُ الريةعي،ةفتمر الكتام ال  كفاةة األم  -5
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 م .  2991دراسة الخالدي  – 1
أجرةػػت هػػذه الدراسػػة فػػي يغػػداد وهػػدفت تعػػّرؼ ُ اػػعويات تػػدرةس اليالغػػة ودراسػػتها لػػدى طميػػة الاػػؼ الخػػامس      

 ة لتيمةػػؽ هػػدؼ يي هػػا ويمغػػت قة ػػة الييػػث األديػػي مػػف وجهػػة  ظػػر المدرسػػةف والطميػػة   . اسػػتعممت الياي ػػة االسػػتيا
   مدرسًا ومدرسة مف الذةف ةدرسوف مادد اليالغة في الاؼ الخامس األديي في يغداد . 52  طاليًا وطالية و384ُُ

اقتمػػدت الياي ػػة ال سػػية المئوةػػة ومعامػػؿ ارتيػػاط يةرسػػوف ومعادلػػة الوسػػط المػػرجح ومريػػ  كػػاي لمعاجمػػة اليةا ػػات      
 اإلياائةة. 

توامت الدراسة ال  وجود اعويات تتعمؽ يكتام اليالغة وأدا  المدرسػةف والطميػة ، وفػي ضػو  مػا تمػدـ تواػمت      
  -الياي ة ال  جممة تواةات فةها:

 ضرورد توفةر مراج  اضافةة لكتام اليالغة في المكتية المدرسةة .  – 1
 زةادد الساقات الممررد لتدرةس مادد اليالغة .  – 2

  97-1،ص1993مة دورات تدرةيةة لتزوةد مدرسي المغة العريةة يكؿ ما ةستجد في مجاؿ اختاااهـ . ُالخالدي، قا – 3
 .2998دراسة السالمي   -1 

أجرةت الدراسة في جامعة يغداد ػ كمةة التريةػة ُايػف رشػد   ، وكػاف هػدفها معرفػة اػعويات تػدرةس األدم وال اػوص       
  55األديي مف وجهة  ظر مدرسي المغػة العريةػة ومدرسػاتها فػي ميافظػة يغػداد اختػار اليايػث ُفي المريمة اإلقدادةة لمفرع 

قدادةػػة مػػف مجمػػوع المػػدارس ال ا وةػػة واإلقدادةػػة فػػي ميافظػػة يغػػداد لمعػػاـ الدراسػػي  اليالغػػة  1998ػػػ 1997مدرسػػة  ا وةػػة وا 
طميػة الفػرع األديػي لماػفةف الخػامس ال ػا وي   مدرسػًا ومدرسػة ةدرسػوف 127  مدرسة قم   يو قشوائي، توزع فةهػا 232ُُ

 والسادس ال ا وي .
   فمرد طيمها قم  قة ة الدراسة ال هائةة اقتمادًا قم  دراسة استطالقةة . 65وقد اقد اليايث استيا ة مف ُ      

 ئوي.وكا ت وسائؿ الييث اإلياائةة هي : معامؿ ارتياط يةرسوف ومعادلة فةشر وال سية المئوةة والوزف الم
 ومف ال تائال المهمة التي توامت ألةها الدراسة ما ةأتي:

 . ال ة خذ رأي مدرسي المادد ق د وض  الم هال . 1
 . األهداؼ غةر كافةة لتيمةؽ ما مطموم مف تدرةس األدم وال اوص . 2
 . أغفمت موضوقات كتام األدم الك ةر مف الجوا م ال فسةة والجمالةة  3
 الت ّمي التفكةرال اقدق د طمية الفرع األديي .. موضوقات كتام األدم  4
 . ضعؼ المستوى العممي لعدد مف مدرسي المغة العريةة ومدرساتها .5
 . ضعؼ اإلمكا ةات المتوافرد لتطيةؽ طرائؽ التدرةس اليدة ة .6
 . قمة ميفوظات الطمية مف المر ف الكرةـ واليدةث ال يوي الشرةؼ والمأ ور مف كالـ العرم.7
     93–1، ص1998لفرع األديي ةدرسوف األدم لالختيارات فمط .                          ُالسالمّي،. ا 8
  2999. دراسة العزاوي 4  

أجرةت هذه الدراسة في كمةة التريةةُ ايف رشػد   ػ جامعػة يغػداد ، وقػد رمػت الػ  تعػّرؼ ُاػعويات تػدرةس اليالغػة فػي      
 التريةة في يغداد   .أقساـ المغة العريةة في كمةات 

  مػف أقسػاـ المغػة العريةػػة فػي كمةػات التريةػة فػػي  105اختػارت الياي ػة قشػوائةًا ، قة ػػة مػف المجتمػ  األاػمي يمغػػت ُ      
  فمػػػرد 72مكو ػػة مػػف ُ فأداد يي هػػا وايػػدد لمتدرةسػػةة ة  مػػف تدرةسػػي مػػادد اليالغػػة ، واقتمػػدت الياي ػػة االسػػتيا 7يغػػداد وُ

   فمرد موزقة قم  ستة مجاالت .58 ة مف ُوأخرى لمطمية مكو 
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وياسػػػتعماؿ معامػػػؿ ارتيػػػاط يةرسػػػوف ، والوسػػػط المػػػرجح ، والػػػوزف المئػػػوي وال سػػػية المئوةػػػة تواػػػمت الياي ػػػة  لػػػ   تػػػائال      
 شخات اعويات تدرةس المادد م ها:  

 ياألسالةم اليدة ة لتيمةؽ أهداؼ تدرةس مادد اليالغة . ف. ضعؼ معرفة التدرةسةة 1
 . أف غاليةة ال اوص الممدمة التفي يتوضةح الماقدد اليالغةة . 2
 . ال تمةس االختيارات المدرد اليالغةة لدى الطمية .3
 . ضعؼ التفاقؿ اإلةجايي يةف التدرةسةةف والطمية في أ  ا  الدرس .4
 . جهؿ الطمية ياألقجاز اليالغي لممر ف الكرةـ .5
 اليالغةة قم  أ ها مادد يفظ ولةس مادد فهـ . ةمدموف المواقد ف. يعض التدرةسةة 6
  102ػ 1، ص  1999. اعوية تطيةؽ المواقد اليالغةة .                                 ُالعزاوي ،  7
  1001دراسة زاير -.

ة فػي كمةػػة أجرةػت هػػذه الدراسػة فػػي يغػداد ، ورمػػت تعػرؼ المشػػكالت التػي تواجػػ  الطميػة المطيمػػةف فػي قسػػـ المغػة العريةػػ    
 ايف رشد، واتجاهاتهـ  يو مه ة التدرةس قيؿ التطيةؽ ويعده . –التريةة 

  20  طاليػة. واقػد اليايػث اسػتيا ة تكو ػت مػف 50ُ  طاليػا و50ُ  طالػم وطاليػة يواقػ  100ُتكو ت قة ة الييث مػف ُ  
 قيمةا ويعدةا. مشكمة ت يت مف ادقها و ياتها، واقتمد ممةاسا في االتجاهات طيم  قم  قة ة الييث

 ويعد تطيةؽ األداتةف تواؿ اليايث ال  أف المشكالت التي تم ؿ ال مث األقم  في االستيا ة هي :  
 قمة تعاوف اإلدارد م  المطيمةف . -1
 قار مدد التطيةؽ. -2
 اعوية الموااالت . -3
 قمة المما ات يةف المطيؽ والمدرسةف . -4
 شعور المطيؽ يضعؼ تأهةم  التريوي . -5
 التي ةكمؼ يها المطيؽ . ك رد الواجيات -6
 قمة خيرد مطيمي استعماؿ االختيارات . -7

وظهػػر أف الفػػروؽ يػػةف درجػػات اتجاهػػات المطيمػػةف  يػػو مه ػػة التػػدرةس لػػـ تكػػف يداللػػة  ياػػائةة سػػوا  أكػػاف ذلػػؾ قيػػؿ     
  54-34، ص2003التطيةؽ أـ يعده، في يةف الي ات  يو مه ة التدرةس أفضؿ مف اتجاهات الي ةف. ُزاةر،

 لمحور الثاني:موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية:ا
 مواز ة الدراسات السايمة يالدراسة اليالةة. -

ه ػػاؾ  مػػاط تشػػايهت يهػػا الدراسػػات السػػايمة مػػ  الدراسػػة اليالةػػة وأخػػرى اختمفػػت وسػػ ت اوؿ فػػي هػػذا العػػرض المػػوجز     
 شةئا م ها: 

 منهجية البحث:-أ
كمهػػا مػػ هال  الييػػث الواػػفي وهػػذا مػػا اتخذتػػ  الدراسػػة اليالةػػة  ذ اقتمػػدت قمػػ  المػػ هال   اتخػػذت الدراسػػات السػػايمة    

 الوافي لكو   الم اسم إلجرا ات الدراسة اليالةة . 
 األهداف: -ب
 الػػ  تعػػػرؼ اػػػعويات تػػدرةس قواقػػػد المغػػػة العريةػػة لطميػػػة الفػػػرع العممػػي فػػػي المػػػدارس 1987هػػدفت دراسػػػة الريةعػػػي ُ     

  الػػ  تعػػرؼ اػػعويات تػػدرةس اليالغػػة ودراسػػتها لػػدى طميػػة الاػػؼ 1993دادةػػة، وهػػدفت دراسػػة الخالػػدي ُال ا وةػػة، واإلق
  الػػ  تعػػرؼ اػػعويات تػػدرةس األدم 1998الخػػامس األديػػي مػػف وجهػػة  ظػػر المدرسػػةف والطميػػة، وهػػدفت دراسػػة السػػالمي ُ
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يةػػة ومدرسػػاتها فػػي ميافظػػة يغػػداد،  مػػا وال اػػوص فػػي المريمػػة اإلقدادةػػة لمفػػرع األديػػي مػػف وجهػػة  ظػػر مدرسػػي المغػػة العر 
  فهدفت تعػرؼ ُاػعويات تػدرةس اليالغػة فػي أقسػاـ المغػة العريةػة فػي كمةػات التريةػة فػي يغػداد  أمػا 1999دراسة العزاوي ُ

ايػػف رشػػد،  –دراسػة زاةػػر فهػدفت الػػ  تعػرؼ المشػػكالت التػي تواجػػ  الطميػة المطيمػػةف فػي قسػػـ المغػة العريةػػة فػي كمةػػة التريةػة 
 جاهاتهـ  يو مه ة التدرةس قيؿ التطيةؽ ويعده .وات

 المفتويػةاػعويات تػدرةس مػادد طرائػؽ تػدرةس المغػة العريةػة فػي الكمةػة التريوةػة  أما الدراسػة اليالةػة فهػدفت  لػ  تعػرؼ
 .مف وجهة  ظر الطمية

 العينة:-ج
  .1987في دراسة الريةعيُ  كما 560 و 2003ُ  كما في دراسة زاةر100ُتراويت قة ة الدراسات السايمة يةف ُ
   طاليا وطالية. 60 ما الدراسة اليالةة فكا ت قة تها ُ

 األداة:-د
اقتمػػدت الدراسػػات السػػايمة كمهػػا االسػػتيا ة أداد فػػي  جػػرا ات الييػػث، وهػػذا مػػا اتفمػػت معػػ  الدراسػػة اليالةػػة  ذ اقتمػػدت 

 االستيا ة في  جرا ات الييث :
 بمد الدراسة:  -هـ

 لسايمة جمةعا في العراؽ ُيغداد أما الدراسة اليالةة فمد أجرةت أةضا في العراؽ ُيايؿ .أجرةت الدراسات ا
 الوسائل اإلحصائية:-و
   معامؿ ارتياط يةرسوف ومري  كاي ، ومعادلة فةشر والوزف المئوي وسائؿ  ياائةة .1987استعممت دراسة الريةعي ُ  

 ، ومريػ حوةػة ومعامػؿ ارتيػاط يةرسػوف ،ومعادلػة الوسػط المػرج  فاسػتعممت ال سػية المئ1993 ما دراسة  الخالػدي ُ
، مػػػؿ ارتيػػػاط يةرسػػػوف ، ومعادلػػػة فةشػػػر  :فاسػػػتعممت معا1998ُ ،  مػػػا دراسػػػة السػػػالميكػػػاي لمعاجمػػػة اليةا ػػػات اإلياػػػائةة

ف، والوسػط   فاسػتعممت معامػؿ ارتيػاط يةرسػو 1999ُ وال سػية المئوةػة ، والػوزف المئػوي وسػائؿ  ياػائةة،  مػا دراسػة العػزاوي
، فاسػػػتعممت معامػػػؿ ارتيػػػاط يةرسػػػوف  2003ُ أمػػا دراسػػػة زاةػػػر ،مئوةػػػة وسػػػائؿ  ياػػػائةة، والػػػوزف المئػػػوي وال سػػػية الالمػػرجح

 والوسط المرجح والوزف المئوي وال سية المئوةة واالختيار التائي وسائؿ  ياائةة . 
 واال يػػراؼ المعةػػػاري اليسػػايي والوسػػػط المػػرجح مػػا الدراسػػة اليالةػػة فاسػػػتعممت المعالجػػات اإلياػػائةة اآلتةػػػة: الوسػػط 

 ومعامؿ ارتياط يةرسوف.
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

لما كاف هدؼ الييث هو معرفة مشكالت تدرةس مادد طرائؽ تدرةس المغػة العريةػة فػي الكمةػة التريوةػة  -م هال الييث:      
 أف م هال الييث الم اسم إلجرا ات هذا الييػث هػو المػ هال الواػفي المفتوية في ميافظة يايؿ مف وجهة  ظر الطمية ،  إل

يػػػػػػةف العوائػػػػػػؿ مػػػػػػف اػػػػػػالت  دالػػػػػػذي ةػػػػػػدرس الظػػػػػػواهر واأليػػػػػػداث التػػػػػػي ةمكػػػػػػف الت يػػػػػػ  يهػػػػػػا وةسػػػػػػتعمؿ لتيدةػػػػػػد ماةوجػػػػػػ
  . 37،ص/1967،ُؾ.لوفةؿ
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 إجراءات البحث: 
 -: مجتمع البحث –أوال 

المفتويػػػة فػػي قسػػـ المغػػػة العريةة/الاػػؼ ال الػػث فػػػي ميافظػػة يايػػؿ لمعػػػاـ  ةشػػمؿ الييػػث اليػػالي طميػػػة الكمةػػة التريوةػػة      
 .2009–2008الدراسي 
 -عينة ابحث : -ثانيا :
  طاليػػا وطاليػػة ممػػف ةدرسػػوف فػػي قسػػـ المغػػة العريةػػة وزقػػت قمػػةهـ 20اختػػار اليػػاي وف ُ -العة ػػة االسػػتطالقةة : -1

 االستيا ة المفتوية.
الطميػػة الػػذةف ةدرسػػوف فػػي قسػػـ المغػػة العريةػػة فػػي الكمةػػة التريوةػػة المفتويػػة فػػي  ظػػرا لممػػة قػػدد  -العة ػػة االساسػػةة : -2

 %.100  طاليا وطالية وهو ما ةم ؿ  سية 60ميافظة يايؿ لذا ةفضؿ اقتماد قدد الطمية والياله قددهـ ُ

 -أداة البحث: -ثالثا:
مػػف خػػال ؿ تويةػػد  جايػػات االسػػتيا ة االسػػتطالقةة اسػػتعمؿ اليػػاي وف االسػػتيا ة أداد لييػػ هـ ، وقػػاموا يي ػػا  هػػذه األداد      

   وكذلؾ اطالقهما قم  األديةات والدراسػات السػايمة ذات العالقػة يموضػوع ييػ هـ، والممايمػة الشخاػةة لعػدد مػف 1ُمميؽُ
، األهػػداؼ -  فمػػرد ،موزقػػة يػػةف سػػيعة مجػػاالت هػػي مجػػاؿ: 42طميػػة قسػػـ المغػػة العريةػػة فتكو ػػت االسػػتيا ة ال هائةػػة مػػف ُ 

 ، االختيارات، الطمية، المادد الدراسةة، طرائؽ التدرةس،  ظاـ الدراسة.فالتدرةسةة
 -: صدق األداة -رابعًا:
تعػػد األداد اػػداقة  ذا كا ػػت قػػادرد قمػػ  قةػػاس السػػمة والظػػاهرد التػػي وضػػعت مػػف اجمهػػا لػػذلؾ فالاػػدؽ مػػف الشػػروط       

 . 235،ص1979دد ،% مف الخيرا  ُأيو لي80فؽ قمةها أك ر مف الواجم توافرها في األداد، وتعد الفمرد االية  ذا ات
ويذلؾ قرض الياي وف أداتهـ ياورتها األولةة قم  قدد مف الخيرا  والمتخااػةف فػي المغػة العريةػة وطرائػؽ تدرسػةها      

 .ُ* وقمـ ال فس
  فػػي ُاليػػذؼ واإلضػػافة والتعػػدةؿ يعػػد لغػػرض التيمػػؽ مػػف اػػدؽ االسػػتيا ة ، ويعػػد يةػػاف أرائهػػـ ،  ذ يمػػه قػػدد الفمػػرات     

    2  فمرد كما في مميؽ 42ُاةغتها ال هائةة ُ
 -: ثبات األداة -خامسًا :
ةعد ال يات مف افات أداوت المةاس التي ةكسيها االقتماد قمةها في الييػوث ، و يػات األداد ةع ػي أ هػا تم ػؿ اسػتمرارًا       

لعة ػػة  فسػػها  ومػػف اجػػؿ التأكػػد مػػف  يػػات األداد اقتمػػد اليػػاي وف طرةمػػة  قػػادد وتماريػػًا فػػي ال تػػائال قػػف  قػػادد تطيةمهػػا قمػػ  ا
  قمػ  العة ػػة االسػتطالقةة ، وكا ػػت المػدد الزم ةػة يػػةف التطيةػؽ األوؿ وال ػػا ي ةجػم أف ال تتجػػاوز Retest-testاالسػتيا ة ُ
    p85،1960، Adamsأسيوقاف ُ
امػػػػػؿ ارتيػػػػػاط يةرسػػػػػوف أل ػػػػػ  مػػػػػف أك ػػػػػر معػػػػػامالت االرتيػػػػػاط دقػػػػػًة وإلةجػػػػػاد معامػػػػػؿ ال يػػػػػات اسػػػػػتعمؿ اليػػػػػاي وف مع        
    1كما في جدوؿ ُ   0،87  وقد وجد أف قةمة معامؿ ال يات 257ُ،ص1957ُخةري،

 ( 2جدول ) 
 معامل ثبات استبانة طمبة قسم المغة العربية في الكمية التربوية المفتوحة بحسب مجاالتها

 المجاالت     
 
 

 قةـ االرتياط

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػادد  الطمية  االختيارات  التدرةسةةف األهداؼ
 الدراسةة

طرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 التدرةس 

 ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 الدراسة

المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 لممعامالت 

0،83 0،88 0،91 0،89 0،81 0،90 0،88 0،87 
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   -تطبيق أداة البحث: -سادسًا:
 2009/    3/  9-2يعد التأكد مف هدؼ األداد و ياتها تـ تطيةمها قم  أفراد قة ة الييث األساسةة يتارةخ  

  -: الوسائل اإلحصائية -سابعًا :
   -.ال سية المئوةة:1

 استعممت إلةجاد  سية العة ة لمجتم  الييث و سية متغةرات العة ة  ل  العة ة كمها. 
 العدد الجزئي                                             

   100×  ال سية المئوةة = ػػػػػػػػػػػػػػػػ                 
   112،ص1984المجموع الكمي                                  ُكوهةؿ،                                          

 . معامل ارتباط بيرسون: 1
 استعممت إلةجاد العالقة يةف التطيةمةف األوؿ وال ا ي لالستيا ة ليسام معامؿ ال يات. 

 
 ُ مجػ س  ُمجػ ص   –ػ س ص ف مج                          

 ر=      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  416- 410،ص 2000ُايو االح،         ]2ُمجػ ص  – 2ف مجػ ص ] 2مجػ س ُ – 2ف مجػ س[          

 . الوسط المرجح: 1
 لترتةم فمرات االستيا ة ومعرفة جوا م المود والضعؼ في كؿ المجاالت.  

  1×  3+ ت 2×  2+ ت 3×  1ت                                            
 الوسط المرجح =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                   

 مجػ ت                                                          
 أذا أف: 

 = تكرار االختةار األوؿ 1ت
 = تكرار االختةار ال ا ي 2ت
 ختةار ال الث. = تكرار اال3ت

 مجػ ت = مجموع التكرار لالختةارات ال ال ة . 
 وأقطةت لكؿ فمرد مف فمرات االستيا ة التي اختارها  فراد العة ة األوزاف اآلتةة: 

  الث درجات لالختةار األوؿ.  -
 درجتاف لالختةار ال ا ي.  -

  .102ص  1989درجة وايدد لالختةار ال الث. ُ المشهدا ي وهرمز ،  -

 وزن المئوي: ال -4
 ليةاف المةمة ال سيةة لكؿ فمرد مف فمرات االستيا ة واإلفادد م ها في تفسةر ال تائال. 

 الوسط المرجح                                           
 100× الوزف المئوي =      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ           

 اوى* الدرجة الم                                        
   . 3  أي في هذا الييث تكوف 1ُ، 2، 3*ةماد يالدرجة الماوى أقم  درجة في المماةةس ال ال ة اليعد ُ

  125، ص1989ُ المشهدا ي ، وهرمز ،      
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 الفصل الرابع 
 ةتضمف هذا الفاؿ قرضا موجزا لم تائال التي تواؿ  لةها الييث اليالي:

 اآلتػػي ةيػػةف المػػةـ التػػي 2ُؿالتػػي قرضػػت قمػػ  العة ػػة والجػػدو  ةمػػف خػػالؿ االسػػتيا  أوال:قػػرض ال تػػائال التػػي أظهرتهػػا الدراسػػة
 مجاؿ مف المجاالت السيعة التي تضم تها االستيا ة ال هائةة. ؿياؿ قمةها ك

 ( 1جدول )
 يبين ترتيب المجاالت حسب الوسط المرجح و الوزن المئوي مرتبة تنازليا.

 لوزن المئويا الوسط المرجح اسم المجال رتبة المجال

 70 1.2 االختبارات .2

 70 1.2 األهداف  .1

 66..64 2.917 نظام الدراسة .1
 64 2.91 الطمبة .4

 61.466 2.904 طرائق التدريس ..
 11..61 2.876 التدريسي .6

 8.6. 2.7.8 المادة الدراسية .7

 
 االستبانة مجممة.لفقرات الجدول اآلتي يبين التكرارات والوسط المرجح والوزن المئوي 
 ( 1جدول )

 يبين ترتيب فقرات االستبانة مجممة موزعة عمى المجاالت السبعة بشكل تنازلي لكل مجال
الرتيػػػػػػػػػػػػػة  ت

ضػػػػػػػػػػػمف 
 االستيا ة

الوسػػػػػػط  التكرارات الفمرات
 المرجح

الػػػػػػػػػػػػػوزف 
  المئوي

  عـ
 لػػػػػػػػ  
يػػػػػػػػػد 

 ما

 
 ال

 مجاؿ األهداؼ
 91.66 2.75 0 15 45 ائؽ تدرةس المغة العريةةغاليةة الطمية الةعرفوف أهداؼ تدرةس طر  2 -1
 81.66 2.45 12 9 39 ضعؼ ارتياط أهداؼ طرائؽ تدرةس المغة العريةة يواق  تدرةسها 4 -2
 73.33 2.2 19 10 31 الطرةمة المعتمدد في تدرةس المادد التيمؽ االهداؼ 3 -3
 62 1.86 30 8 22 هداؼالساقات المخااة لتدرةس المادد قمةمة التكفي لتيمةؽ األ 1 -4
 58.66 1.76 32 10 18 التعمؿ األهداؼ قم  ت مةة التفكةر ال اقد لدى الطمية 6 -5
 52.66 1.58 40 5 15 قمة االهتماـ ياستيداث وسائؿ جدةدد لتيمةؽ األهداؼ 5 -6

 مجاؿ التدرةسي
 91.66 2.75 5 5 50 قد ال ةراقي التدرةسةوف الفروؽ الفردةة يةف الطمية 5 -1
همػػػػاؿ الجا ػػػػم التطيةمػػػػي قمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف  2 -2 االهتمػػػػاـ يالجا ػػػػم ال ظػػػػري وا 

 أهمةت 

40 0 20 2.33 77.66 

 69.33 2.08 25 5 30 ضعؼ كفاةة يعض تدرةسةي مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة 6 -3
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 52.66 1.58 35 15 10 قدـ  قطا  التدرةسةةف فراة لمتفكةر في المادد لضةؽ الوقت المتاح 1 -4
 45.33 1.36 43 12 5 قمة تيفةز التدرةسةةف لمطمية الجةدةف 3 -5

مةؿ يعػض التدرةسػةةف  لػ   جيػار  الطميػة قمػ  يفػظ خطػوات طرائػؽ  4 -6
 التدرةس دوف تطيةمها

0 10 50 1.16 38.66 

 مجاؿ االختيارات
همػػػػػاؿ االختيػػػػػارات  1 -1 اقتمػػػػػاد التدرةسػػػػػي قمػػػػػ  االختيػػػػػارات التيرةرةػػػػػة وا 

 هةةالشف

53 0 7 2.76 92 

 83.33 2.5 10 10 40 افتمار يعض األسئمة  ل  األسموم العممي في اةاغتها وترتةيا 5 -2
قدـ توافؽ الوقت المخاػص لالختيػار مػ   ػوع األسػئمة التػي ةمضػةها  2 -3

 التدرةسي

35 0 25 2.16 72 

 58.33 1.75 35 5 20 قمة استعماؿ التدرةسةوف أسالةم يدة ة لمتموةـ 4 -4
 44.33 1.33 45 10 5 قمة مراقاد الفروؽ الفردةة ق د اةاغة األسئمة 3 -5

 مجاؿ الطمية
 88.66 2.66 0 20 40 تخوؼ يعض الطمية مف مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة 5 -1
 74.33 2.23 20 6 34 قمة  قياؿ الطمية  ل  المكتيات 2 -2
قػػػاـ وطرائػػػؽ تػػػدرةس المغػػػة  قمػػػة المطالعػػػات الخارجةػػػة لمطميػػػة يشػػػكؿ 1 -3

 العريةة يشكؿ خاص

28 12 20 2.13 71 

 44.33 1.33 50 0 10 يعض الطمية ةدرسوف مف اجؿ ال جاح فمط 3 -4
 41.66 1.25 45 15 0 ةجهؿ غاليةة الطمية أهمةة طرائؽ تدرةس المغة العريةة 4 -5

 مجاؿ المادد الدراسةة
 75.33 2.26 11 13 33 لتدرةسي وال ةختارها ي فس غاليةة مفردات المادد مفروضة قم  ا 1 -1
 72 2.16 20 10 30 الساقات الممررد لتدرةس مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة غةر كافةة 5 -2
 60.33 1.81 30 11 19 التزاـ التدرةسي يالمفردات الممررد لممادد 6 -3
 53.33 1.6 36 12 12 ـاقتماد موضوقات في المادد تعودهـ قم  اليفظ دوف الفه 3 -4
قمػػػة الكتػػػم الموجػػػودد التػػػي تخػػػص طرائػػػؽ تػػػدرةس المغػػػة العريةػػػة فػػػي  2 -5

 مكتية الكمةة

17 0 43 1.56 52 

 38.66 1.16 50 10 0 المادد الدراسةة يعةدد قف مةوؿ الطالم واهتمامات  4 -6
 مجاؿ طرائؽ التدرةس

زمالئػػ  الف وقػػػت قمػػة التطيةمػػات الشػػفوةة الخااػػػة ي لمػػا  درس قمػػ   4 -1
 الدراسة غةر كاؼ

 

30 20 10 2.33 77.66 

 76.66 2.3 16 10 34 قد ال ةطمم المدرس مف طميت   قداد خطة تدرةس ةومةة في مادد 3 -2
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 اختااا  
 62.66 1.88 30 7 23 اسموم قرض المادد غةر مشوؽ 5 -3
قمػػػػة االهتمػػػػاـ يال شػػػػاطات الالاػػػػفةة كعمػػػػؿ  شػػػػرات جدارةػػػػة خااػػػػة  2 -4

 طرائؽ التدرةسي

10 5 45 1.58 52.66 

 47.66 1.43 47 0 13 قدـ توافر الوسائؿ التعمةمةة المساقدد قم   ةااؿ المادد  ل  الطمية 1 -5
 مجاؿ  ظاـ الدراسة

 93.33 2.8 6 0 54 يعض الطمية ال ةمتـز يالدواـ الرسمي 3 -1
 73.66 2.21 3 25 32 الوقت المخاص لمتدرةس غةر كاؼ 2 -2
التزاـ التدرةسي يالمفردات المفروضة قمة  مػف الػوزارد الف االمتيا ػات  7 -3

 مركزةة

30 18 12 2.36 78.66 

 63.33 1.9 24 18 18 قمة التدرةسةةف الموجودةف قم  المالؾ الدائـ في الكمةة 4 -4
 ه اؾ قطؿ رسمةة تم  ضمف أةاـ دراستهـ 6 -5

 

15 10 35 1.66 55.33 

 46.66 1.4 44 8 8 ة في التدرةس اغمي  قم  المياضرةفاقتماد الكمة 5 -6
 ظاـ دراستهـ الةؼ تدرةسػهـ ياػورد موسػعة أل ػ  ةػومةف فػي األسػيوع  1 -7

 لكؿ المواد
4 6 50 1.23 41 

 
 تفسير النتائج -ب
 مجال األهداف  -أ

مػرد ضػمف مجػاؿ األهػداؼ غاليةة الطمية الةعرفوف أهداؼ تدرةس طرائؽ تػدرةس المغػة العريةػة ، اذ ياػمت هػذه الف .1
  وةيػػدو اف الك ةػػر مػػف طميػػة الكمةػػة التريوةػػة 91.66  ويػػوزف مئػػوي 2.75ُالمرتيػػة األولػػ  فكػػاف الوسػػط المػػرجح ُ

 المفتوية ال ةعرفوف األهداؼ الرئةسة لتدرةس هذه المادد لذا كا ت ال تائال يهذا الشكؿ.
ها، اذ ياػػمت هػػذه الفمػػرد ضػػمف مجػػاؿ األهػػداؼ ضػػعؼ ارتيػػاط أهػػداؼ طرائػػؽ تػػدرةس المغػػة العريةػػة يواقػػ  تدرةسػػ .2

 ، والواضػػح مػػف هػػذه الفمػػرد اف مػػا موجػػود فػػي 81.66  ووزف مئػػوي 2.45ُالمرتيػػة ال ا ةػػة فكػػاف الوسػػط المػػرجح ُ
مدارسػػ ا اآلف هػػو غةػػر مػػا ةدرسػػو   فػػي الكمةػػة فتكػػوف المسػػافة كيةػػرد يػػةف الواقػػ  المدرسػػي والمسػػائؿ ال ظرةػػة التػػي 

 ذجي.ةدرسو ها يشكؿ  مو 

 مجال التدريسي  -ب
. قػػػد ال ةراقػػػي التدرةسػػػةوف الفػػػروؽ الفردةػػػة يػػػةف الطميػػػة،  ذ ياػػػمت هػػػذه الفمػػػرد قمػػػ  المرتيػػػة األولػػػ  ضػػػمف مجػػػاؿ 1

  واليمةمػة هػي  ف الطميػة المعممػةف هػـ يمسػتوةات 91.66  ووزف مئػوي 2.75ُالتدرةسي ويامت قمػ  وسػط مػرجح ُ
مػػف الطيةعػػي أف تكػػوف ه ػػاؾ فروقػػًا فردةػػة يػػةف طالػػم وطالػػم  خػػر ومػػف مختمفػػة مػػف يةػػث العمػػر والخدمػػة والػػذكا  ف

 الطيةعي اةظًا  ف التدرةسي ال ةراقي هذه الفروؽ أل ها فروؽ كيةرد قد ةاعم قم  التدرةسي تالفةها.
همػػاؿ الجا ػػم التطيةمػػي قمػػ  الػػرغـ مػػف أهمةتػػ ، اذ ياػػمت هػػذه الفمػػرد المرتيػػة ال ا 2 ةػػة . االهتمػػاـ يالجا ػػم ال ظػػري وا 

  وذلػؾ يسػيم االقتمػاد قمػ  الجا ػم 77.77  ووزف مئػوي 2.33ُضمف مجاؿ التدرةسي ويامت قم  وسط مػرجح ُ
 ال ظري مف قيؿ التدرةسي والعمادد،فهـ الة م وف يأهمةة الجا م التطيةمي فةكؼ ةطيموف  ظامًا لـ ةسيؽ لهـ تطيةم .

 مجال االختبارات -ج
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همػػاؿ االختيػػارات الشػػفهةة. اقتمػػاد التدرةسػػي قمػػ  االختيػػارات ا1  ذ ياػػمت هػػذه الفمػػرد المرتيػػة األولػػ  ضػػمف ، لتيرةرةػػة وا 
  وهػػذا أمػػر طيةعػػي الف التدرةسػػي ةػػأتي  لػػ  92.22  ووزف مئػػوي 2.76ُمجػػاؿ االختيػػارات وياػػمت قمػػ  وسػػط مػػرجح ُ

 المياضرد وهو قم  قجؿ مف أمره واالختيارات الشفهةة تستمـز وقتًا في التدرةس
 ذ ياػػمت هػػذه الفمػػرد المرتيػػة ال ا ةػػة ضػػمف مجػػاؿ  ،ض األسػػئمة  لػػ  األسػػموم العممػػي فػػي اػػةاغتها وترتةيػػاافتمػػار يعػػ. 2

  وذلػػؾ ألف الك ةػػر مػػف التدرةسػػةةف ال ةممكػػوف المػػدرات 83.33  ووزف مئػػوي 2.5ُاالختيػػارات وياػػمت قمػػ  وسػػط مػػرجح ُ
الختيارةػػة أو المطايمػػة يػػةف الهػػدؼ السػػموكي والفمػػرد الالزمػػة لاػػةاغة األسػػئمة اػػةاغة قممةػػة دقةمػػة فهػػـ ةجهمػػوف الخارطػػة ا

 االختيارةة.
 مجال الطمبة  -د
تخػػوؼ يعػػض الطميػػة مػػف مػػادد طرائػػؽ تػػدرةس المغػػة العريةػػة،  ذ ياػػمت هػػذه الفمػػرد المرتيػػة األولػػ  ضػػمف مجػػاؿ الطميػػة . 1

ئػؽ تػدرةس المغػة العريةػة هػي   الك ةر مف الطمية ةرى  ف مػادد طرا88.88  ووزف مئوي 2.66ُويامت قم  وسط مرجح ُ
مف المواد الاػعية لمػا فةهػا مػف تشػعم وتػداخؿ يػةف فروقهػا المختمفػة، فضػاًل قػف قػدد سػاقاتها األك ػر مػف المػواد الدراسػةة 

 األخرى.

قمػػة  قيػػاؿ الطميػػة  لػػ  المكتيػػات،  ذ ياػػمت هػػذه الفمػػرد المرتيػػة ال ا ةػػة ضػػمف مجػػاؿ الطميػػة وياػػمت قمػػ  وسػػط مػػرجح . 2
   عتمػػػد أف المعممػػػةف هػػػـ يعةػػػدةف قػػػف المكتيػػػات يسػػػيم ارتيػػػاطهـ يػػػدوامةف معػػػًا ُاألوؿ فػػػي 74.44زف مئػػػوي ُ  وو 2.23ُ

 المدرسة واآلخر في الكمةة  فال ةجد الطالم الوقت الكافي لمذهام  ل  المكتيات
 مجاؿ المادد الدراسةة -هػ 
 ذ ياػػمت هػػذه الفمػػرد المرتيػػة األولػػ  ضػػمف مجػػاؿ . غاليةػػة مفػػردات المػػادد مفروضػػة قمػػ  التدرةسػػي وال ةختارهػػا ي فسػػ ، 1

  وهذه الفمرد م كدد فالمػادد التػي تكػوف فرضػًا قمػ  75.55  ووزف مئوي 2.26ُالمادد الدراسةة ويامت قم  وسط مرجح ُ
 التدرةسي يمفرداتها الةيدع التدرةسي يها يالمدر الذي ةيدع فة  لوكا ت المفردات مف اختةاره هو.

رد لتدرةس مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة غةر كافةة،  ذ يامت هػذه الفمػرد المرتيػة ال ا ةػة ضػمف مجػاؿ . الساقات الممر 2
  وذلؾ ألف  ظاـ الكمةة تكوف فةػ  المياضػرد قيػارد 72.22  ووزف مئوي 2.16ُالمادد الدراسةة ويامت قم  وسط مرجح ُ

رى سػػاقات شػػهرةة أي ماةػػدرس فػػي اسػػيوع فػػي الكمةػػات قػػف جمسػػة  رشػػادةة وتكػػوف السػػاقات األسػػيوقةة فػػي الكمةػػات األخػػ
 األخرى ةدرسو   الطمية في الكمةة التريوةة المفتوية في شهر وي فس المدر.

 مجال طرائق التدريس -و
. قمػػة التطيةمػػات الشػػفوةة الخااػػة ي لمػػا  درس قمػػ  زمالئػػ  الف وقػػت الدراسػػة غةػػر كػػاؼ،  ذ ياػػمت هػػذه الفمػػرد المرتيػػة 1

  ألف ميػػػدأ السػػػرقة فػػػي 77.77  ووزف مئػػػوي 2.33ُاؿ طرائػػػؽ التػػػدرةس وياػػػمت قمػػػ  وسػػػط مػػػرجح ُاألولػػ  ضػػػمف مجػػػ
  قطا  الدروس ال ةعطي المجاؿ الكافي لعممةة التطيةؽ خااة  ف الوقت الذي ةعط  لهذه الدروس هو وقت قمةؿ.

هػػذه الفمػػرد المرتيػػة ال ا ةػػة . قػػد ال ةطمػػم المػػدرس مػػف طميتػػ   قػػداد خطػػة تػػدرةس ةومةػػة فػػي مػػادد اختاااػػ ،  ذ ياػػمت 2
  ألف هػػذه العممةػػة تيتػاج  لػػ  وقػػت 76.66  ووزف مئػوي 2.3ُضػمف مجػػاؿ طرائػؽ التػػدرةس وياػػمت قمػ  وسػػط مػػرجح ُ

وجهد كيةر مف التدرةسي وخااة أف الك ةر م هـ الةهتـ ي قداد الخطة ألف الك ةر الةػ مف يأهمةػة  قػداد الخطػة واف الػيعض 
 ل . ةعدها يشكؿ اوري ال قةمة

 مجال نظام الدراسة -ز
. يعػض الطميػة ال ةمتػػـز يالػدواـ الرسػمي، اذ ياػػمت هػذه الفمػػرد المرتيػة األولػ  ضػػمف مجػاؿ  ظػاـ الدراسػػة وياػمت قمػػ  1

  الةمتـز الطمية يالدواـ الرسمي لكوف  ظاـ الكمةة ةعتمد الدراسػة المفتويػة فػال ةيػؽ 93.33  ووزف مئوي 2.8ُوسط مرجح ُ
 طالم قم  غةاي  كما ةيؽ لمطالم الذهام والدخوؿ  ل  الماقة في أي وقت ةشا .لمكمةة مياسية 
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. الوقت المخاص لمتدرةس غةػر كػاؼ،  ذ ياػمت هػذه الفمػرد المرتيػة ال ا ةػة ضػمف مجػاؿ  ظػاـ الدراسػة وياػمت قمػ  2 
لك ةػػر لةػػتـ اسػػتةفا  كػػؿ   هػػذه المػػادد واسػػعة وكيةػػرد وال يػػد مػػف  قطائهػػا الوقػػت ا80.55  ووزف مئػػوي 2.21ُوسػػط مػػرجح ُ

 فروقها، لكف ساقة وايدد في األسيوع التكفي أيدا لمواوؿ  ل  التدرةس الم الي الجةد.
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات: -أوال 
 ةمكف أف  ست تال مف خالؿ  تائال الييث  ل  :      

رةس المغػة يسػػم مػا أظهرتػ   تػػائال االسػتيا ة التػي تػػـ قرضػها قمػ  طميػػة أف ه ػاؾ اػعويات يمةمةػػة فػي مػادد طرائػػؽ تػد-1
 الاؼ ال الث في قسـ المغة العريةة.

 ال ةوجد اهتماـ يمةمي يمادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة قم  الرغـ مف األهمةة التي تيممها هذه المادد-2
 التوصيات : -ثانيًا 

 واوا يها م ها اآلتي :خرج الياي وف ييعض التواةات التي أ       
 . يدة ة في التدرةساالهتماـ يتدرةس هذه المادد ياالقتماد قم  الطرائؽ واألسالةم ال-1
 العمؿ قم  ريط مادد طرائؽ التدرةس يةف ال ظرةة والواق  المدرسي لممعمـ وما ةتيع  يالواق .-2
وؿ لكؿ اعوية كي ةتعامؿ معها المعممػةف يشػي   ادار كراس خاص يالاعويات التي أظهرتها الدراسة اليالةة م  اليم-3

 مف اليذر.
 المقترحات : -ثالثًا 

 اقترح الياي وف يعض الممتريات المكممة ليي هـ اليالي م ها :       
 في أدا  معممي المغة العريةة.   جرا  دراسة تهدؼ تعرؼ أ ر دراسة مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة-1
 توى طمية قسـ المغة العريةة في مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة. جرا  دراسة لتموةـ مس-2
 جرا  دراسة ممار ة يةف الطمية الذةف ةدرسوف مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة في الكمةػة التريوةػة المفتويػة وكمتػي التريةػة -3

 والتريةة األساسةة.
 

 الهوامش:


 الخيرا  الذةف قرضت قمةهـ االستيا ة  
 مة يأسما  الخيرا  الذةف استعاف يهـ اليايث ياستشارتهـ في  جرا ات الييث وقرض االستيا ات.قائ

 االسـ والممم العممي                    التخاص           مكاف العمؿ 
 .أ.ـ.د. تركي خياز اليةرما ي ، م اهال وطرائؽ قامة / جامعة يايؿ / كمةة التريةة.1
 دي ، قمـ ال فس ، جامعة يايؿ ، كمةة التريةة. . أ.ـ.د. يسةف رية  يما2
 .أ.ـ.د. يمداف مهدي الجيوري / طرائؽ تدرةس / جامعة يايؿ/ كمةة التريةة األساسةة.3
 يمادي/ طرائؽ تدرةس / جامعة يايؿ/ كمةة التريةة األساسةة. د. أ.ـ.د. يمزد قيد الواي4
 ة يايؿ / كمةة التريةة األساسةة.جودد الزيةدي/ قمـ ال فس / جامع ـ.أ.ـ.د. قيدا لسال5
 .أ.ـ.د. قمراف جاسـ يمد الجيوري / طرائؽ تدرةس / جامعة يايؿ / كمةة التريةة.6
 .أ.ـ.د. قمي اكر جاير، قمـ ال فس / جامعة يايؿ /كمةة التريةة األساسةة. 7
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 . أ.ـ.د. فاضؿ  اهي قيد قوف / طرائؽ تدرةس / جامعة المادسةة / كمةة التريةة. 8
 / كمةة التريةة.  يايؿأ.ـ.د. فاهـ يسةف الطرةيي / قمـ ال فس / جامعة  .9
 . أ.ـ.د. كاظـ قيد  ور / قمـ ال فس / جامعة يايؿ / كمةة التريةة . 10
 ـ.د.قماد يسةف ألمرشدي/ قمـ ال فس / جامعة يايؿ / كمةة التريةة األساسةة.  أ..11
 ايؿ / كمةة التريةة. . ـ.د.كرةـ فخري هالؿ / قمـ ال فس /جامعة ي12
 

 :المصادر
،قمػاف ، الةػازوري العممةػة لم شػر والتوزة ، مكتم روقة لمطياقة دار 1، ط الطرؽ اإلياائةةأيو االح ، ميمد اييي :  .1

  2000األردف، 

مطيعػػة ، الجامعػػة األرد ةػػة، كمةػػة التريةػػة، ميػػادا المةػػاس والتمػػوةـ لمطالػػم الجػػامعي والمعمػػـ العريػػيأيػػو ليػػدد، سػػي  ميمػػد.  .2
  ـ.1979قماف، 

المجمػػد ال الػػث وال ال ػػوف،  –، العػػدد المػػزدوج ال ػػا ي الخػػاص يتػػدرةم المعممػػةف  رسػػالة المعمػػـجػػرادات ، قػػزت و خػػروف .  .3
 .1992األردف، 

، مطيعػػػة  هضػػػة 2، ط . األاػػوؿ اليدة ػػػة لتػػػدرةس المغػػة العريةػػػة والتريةػػػة الدة ةػػةالجميالطػػي، قمػػػي وأيػػو الفتػػػوح التوا سػػػي .4
  .1975اهرد، مار، الم

  ـ.1984، دار المرةخ لم شر، الرةاض،التدرةس في المغة العريةةاليمادي، ةوسؼ وظافر ميمد  سماقةؿ،  .5

ا ر ت ظةـ طمية الاؼ العاشر يطرةمة اإليداع في ت مةة تفكةر الطمية اإليػداقي واتجاهػاتهـ  يػو مييػث خااو ة ، وساـ .  .6
  . 1998الةرموؾ ُ رسالة ماجستةر غةر م شورد   ،  ، جامعة التارةخ ممار ة يالطرةمة التممةدةة

ـ.2002كمةػة العمػـو التريوةػة، الجامعػة الهاشػمةة، ، . الطرائػؽ العممةػة فػي تػدرةس المغػة، وسعاد الوائمي، ط  يسةفالدلةمي .7
  

 ظػػػر اػػعويات تػػػدرةس مػػادد قواقػػػد المغػػػة العريةػػة فػػػي المريمػػة اإلقدادةػػػة مػػف وجهػػػة ، جمعػػػة رشػػةد كضػػػاض . ا الريةعػػي .8
  . ُ رسالة ماجستةر غةر م شورد   1987ا ، جامعة يغداد ، كمةة التريةة ،  المدرسةف والطمية

ا ػػر أسػػالةم التمػػوةـ التكػػوة ي العالجةػػة فػػي تياػػةؿ طميػػة المريمػػة اإلقدادةػػة وااليتفػػاظ يػػ  فػػي قواقػػد ، سػػعد قمػػي . ا زاةػػر .9
  1999اطروية دكتوراه غةر م شورد    ، جامعة يغداد ، كمةة التريةة / ايف رشد ، ُ المغة العريةة

زاةر ، سعد قمي . ا مشكالت مطيمي قسـ المغة العريةة ومطيمات  في كمةة التريةة / ايف رشد واتجاهاتهـ  يو التػدرةس قيػؿ  .10
  . 2003،  13، جامعة دةال  ، كمةة المعممةف ، العدد ، مجمة دةال التطيةؽ ويعده ا 

 ،لعريةػػة لمتريةػػة وال مافػػة والعمػػـو، الم ظمػػة ا س المغػة العريةػػة فػػي مريمػػة التعمػػةـ األسػاس. مػػف أسػػالةم تػػدرةالسػةد ، ميمػػود  .11
  .1994دولة اإلمارات العريةة ، 

  .1980، د.ط  ، دار العودد ،يةروت،  . الموجز في طرائؽ تدرةس المغة العريةة و دايهاالسةد ، ميمود ايمد  .12

  ـ.1988، دار طالس لمدراسات والترجمة وال شر، 1، ط والطموح تعمةـ المغة يةف الواق السةد، ميمود ايمد.  .13

/ ايػػف ، كمةػة التريةػػةا، جامعػة يغػػداد اػعويات تػػدرةس اليالغػػة فػي كمةػػات التريةػة فػػي العػػراؽ. ا العػزاوي، فػػائزد ميمػد فخػػري .14
  . ُ رسالة ماجستةر غةر م شورد   1999، رشد

األسػاس فػي المغػة مستوى تياةؿ طمية الاػؼ ال الػث  او ي في تيسةفا ر طرةمة التعمـ التع ، يفةظة ارسالف رشةد .قمي .15
  .  1998، جامعة الةرموؾ ،ُ رسالة ماجستةر غةر م شورد  ، العريةة في األردف
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، ُ رسػالة ماجسػػتةر غةػػر  أ ػر طرةمػػة الػتعمـ التعػػاو ي والمػػدرد المرائةػة فػػي االسػتةعام المرائػػيغياشػ ة ، ةسػػرى قمػي ميمػػد .  .16
  . 1994عة الةرموؾ ، اريد ، األردف ، م شورد   ، جام

  ـ.1984، ترجمة سعاد جار اب ، دار الفكر العريي، يةروت،، فف التدرةسكوهؿ، هاريرت .17

  ـ1989، مطيعة التعمةـ العالي ، المواؿ ،  ، اإلياا المشهدا ي ، ميمود ، وأمةر ي ا هرمز .18
  ـ1985مطيعة دار السالـ، يغداد،  ،1، ط. مف مرايؿ الطرةمة اإلياائةةالمشهدا ي، ميمود يسةف .19

  1989، دار الفكر لم شر ، قماف ،  ، األردف ، 1، ط التعمـ والتعمةـ الافي ادر فهمي ، و خروف .  .20

  .1997، الماهرد ، تعمةـ المغة العريةة والتيدةات ال مافةة التي تواج  م اهج ا الدراسةةال اقة ، ميمود كامؿ .  .21

ـ.1960 ، م شػورات دار التريةػة فػي الجامعػة األمرةكةػة، يةػروت،موس التريةة وقمػـ الػ فس التريػوي، قاال جار، فرةد جيرائةؿ .22
  

  . 1989، دار الفرقاف لم شر والتوزة  ، قماف ،  الجدةد في تدرةس العمـو شواف ، ةعموم يسف .  .23
  . 1992مطياقة وال شر ، ، الةمف ، دار اقرأ ل الموج  العممي لمدرسي المغة العريةةالهاشمي ، قايد توفةؽ .  .24

 
25. Good، C.V.E.D، Dictionary of education (3rd ed.) McGraw-Hill Book، Co.، New york، 

1973. 
26. Webster Third ، New International Dictionary، 16 thed، Vol- 11 ، Merriam Co. 

Chicago، I llinoes .1971 

 
 

 المالحق

 (1ملحق )

 ية لمطمبةاستبانة استطالع
 عزيزي الطالب..................................
 عزيزتي الطالبة..................................

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته
مػػف دواقػػي فخر ػػا أف تكػػوف لغت ػػا العريةػػة، لغػػة كّممهػػا اب يػػالعز واإلجػػالؿ وجعمهػػا خةػػر وقػػا  ألكػػـر 

 كتام م زؿ.
تمام ػا يرياط ػا المػومي الممػدس تػأتي مشػاركتكـ فػي هػذه الدراسػة التػي تت ػاوؿ اػعويات تػدرةس مػادد طرائػػؽ وا طالقػاً  مػف اه

 تدرةس المغة العريةة في الكمةة التريوةة المفتوية
 ف   ا  توج   لةكـ لمعرفة :

 اعويات تدرةس مادد طرائؽ التدرةس . .1
عرفػة اػعويات تػدرةس مػادد طرائػؽ التػدرةس فػي الكمةػة التريوةػة ويهذا تكو وف قدمتـ خدمػة لمييػث العممػي أل  ػا  رمػي  لػ  م

 المفتوية.
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 وفقكم هللا وسدد خطاكم                                                                         

 الياي وف                                                                         
 تدريس مادة طرائق التدريس من وجهة نظرك ؟ : ما صعوبات2س

 أوالً : األهداف 
1. 
2. 
3. 
4. 

 ثانياً  : التدريسي
1. 
2. 
3. 
4. 

 ثالثاً : االختبارات
1. 
2. 
3. 
4. 

 رابعاً : الطمبة 
1. 
2. 
3. 
4. 

 خامساً : المادة الدراسية 
1. 
2. 
3. 
4. 

 سادساً : طرائق التدريس
1. 
2. 
3. 
4. 

 سابعا:نظام الدراسة
2. 
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1. 
1. 
4. 
 أو أية مجاالت أخرى                                                    

  شكر تعاو كـ                                                                              
 (1ممحق )

 إستبانة صعوبات تدريس مادة طرائق تدريس المغة العربية
 غةر االية قايمة لمتعدةؿ االية فمرات االستيا ة مجاالت و  ت

 /  مجاؿ األهداؼالمجاؿ األوؿ 
    الساقات المخااة لتدرةس المادد قمةمة التكفي لتيمةؽ األهداؼ .1
    غاليةة الطمية الةعرفوف أهداؼ تدرةس طرائؽ تدرةس المغة العريةة .2

    هداؼ.الطرةمة المعتمدد في تدرةس المادد التيمؽ األ .3
    ضعؼ ارتياط أهداؼ طرائؽ تدرةس المغة العريةة يواق  تدرةسها .4
    قمة االهتماـ ياستيداث وسائؿ جدةدد لتيمةؽ األهداؼ .5
    التعمؿ األهداؼ قم  ت مةة التفكةر ال اقد لدى الطمية .6

 المجاؿ ال ا ي / مجاؿ التدرةسةةف
    ةر في المادد لضةؽ الوقت المتاح قدـ  قطا  التدرةسةةف فراة لمتفك .1
هماؿ الجا م التطيةمي قم  الرغـ مف أهمةت   .2     االهتماـ يالجا م ال ظري وا 
    قمة تيفةز تيفةز التدرةسةةف لمطمية الجةدةف  .3
مةػػػػؿ يعػػػػض التدرةسػػػػةةف  لػػػػ   جيػػػػار  الطميػػػػة قمػػػػ  يفػػػػظ خطػػػػوات طرائػػػػؽ  .4

 التدرةس دوف تطيةمها 
   

    راقي التدرةسةوف الفروؽ الفردةة يةف الطمية قد ال ة .5
    ضعؼ كفاةة يعض تدرةسةي مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة  .6

 المجاؿ ال الث / مجاؿ االختيارات
هماؿ االختيارات الشفهةة  .1     اقتماد التدرةسي قم  االختيارات التيرةرةة وا 
ع األسػػػػئمة التػػػػي ةمضػػػػةها قػػػدـ توافػػػػؽ الوقػػػػت المخاػػػص لالختيػػػػار مػػػػ   ػػػو  .2

 التدرةسي 
   

    قمة مراقاد الفروؽ الفردةة ق د اةاغة األسئمة  .3
    قمة استعماؿ التدرةسةوف أسالةم يدة ة لمتموةـ  .4
    افتمار يعض األسئمة  ل  األسموم العممي في اةاغتها وترتةيا  .5

 المجاؿ الراي  / مجاؿ الطمية
جةػػة لمطميػػة يشػػكؿ قػػاـ وطرائػػؽ تػػدرةس المغػػة العريةػػة قمػػة المطالعػػات الخار  .1

 يشكؿ خاص 
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 قمة التطيةمات الشفوةة الخااة ي لما  درس قم  زمالئ  الف وقت  .4
 الدراسة غةر كاؼ 

   

 
 
 

    قمة اقياؿ الطمية ال  المكتيات  .2
    يعض الطمية ةدرس مف اجؿ ال جاح فمط  .3
    ةجهؿ غاليةة الطمية اهمةة طرائؽ تدرةس المغة العريةة  .4
    تخوؼ يعض الطمية مف مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة  .5

 خامسًا / المادد الدراسةة
    غاليةة مفردات المادد مفروضة قم  التدرةسي وال ةختارها ي فس   .1
قمػػة الكتػػػم الموجػػودد التػػػي تخػػػص طرائػػؽ تػػػدرةس المغػػػة العريةػػة فػػػي مكتيػػػة  .2

 الكمةة 
   

    اقتماد موضوقات في المادد تعودهـ قم  اليفظ دوف الفهـ .3
    قف مةوؿ الطالم واهتمامات   المادد الدراسةة يعةدد .4
    الساقات الممررد لتدرةس مادد طرائؽ تدرةس المغة العريةة غةر كافةة  .5
    التزاـ التدرةسي يالمفردات الممررد لممادد  .6

 سادسًا / مجاؿ طرائؽ التدرةس
    قدـ توافر الوسائؿ التعمةمةة المساقدد قم   ةااؿ المادد  ل  الطمية  .1
قمػػػة االهتمػػػاـ يال شػػػاطات الالاػػػفةة كعمػػػؿ  شػػػرات جدارةػػػة خااػػػة يطرائػػػؽ  .2

 التدرةس 
   

قػػػػد ال ةطمػػػػم المػػػػدرس مػػػػف طميتػػػػ   قػػػػداد خطػػػػة تػػػػدرةس ةومةػػػػة فػػػػي مػػػػادد  .3
 اختااا  

   

    ر مشوؽ اسموم قرض المادد غة .5
 سايعًا / مجاؿ  ظاـ الدراسة

 ظػػاـ دراسػػتهـ الةػػؼ تدرةسػػهـ ياػػورد موسػػعة أل ػػ  ةػػومةف فػػي األسػػيوع لكػػؿ  .1
 المواد 

   

    الوقت المخاص لمتدرةس غةر كاؼ  .2
    يعض الطمية الةمـز يالدواـ الرسمي  .3
    قمة التدرةسةةف الموجودةف قم  المالؾ الدائـ في الكمةة  .4
    اقتماد الكمةة في التدرةس اغمي  قم  المياضرةف  .5
    ه اؾ قطؿ رسمةة تم  ضمف أةاـ دراستهـ  . 6
    التزاـ التدرةسي يالمفردات المفروضة قمة  مف الوزارد الف االمتيا ات مركزةة  .7


