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تباين العمر الزمني المقترن بالخبرة لمعلمي اللغة العربية وعالقته بتحصيل تالمذتهم
(دراسة مقارنة)
م.عارف حاتم هادي
م.ضياء عويد حربي العرنوسي
جامعة بابل/كلية التربية األساسية
الفصل األول
التعريف بالبحث
أوال  :مشكلة البحث:
إن تباين المعلمين من حيث الفعاليث قدثاتات ع ىلثل العفاىث مثال العومثط قنثبم الخلثاا ةااث داىث الثات
الماتس ال يؤةي إلل تباين العومط

العحصي

حسب ب يؤثر

قث

تشكي أق تطوير لشخصثيات ع ث المراحث

الععليميث المبكثر ممثا يثثؤثر ث حيثات ع المسثعتبلي العث يحعثاي إلثل العثاتيب ىلي ثثا لتثا أصثبح أممثاا العربيث
العتلياي  ،ىاجز ىن مساير العغيرات الكبير الع يمر ب ا العالع معيجث تاثاىا المعر ث العلميث ق العكخولوجيث
األمر الطي تطلب تربي معجاة تعم ىلل اسعخااا أساليب ق ارائق تربوي مععثاة مثن اجث الخ ثوم ق موا بث
تلك المعغيرات (أبو الكشك ،0222 ،ص )8إذ أن العطوت الحاص
برقز العايا من المشا

الع تواجل تعليمل ق الع يمكن ان محاةها

المثواة العلميث قامعكاسثاتل الوانثح ىلثل
محوتين تئيسين األقل ابيع ماة العلوا

ق الثام يرتبم بالكفايات الععليمي للمعلع (إبراهيع ،7991 ،ص )77قتؤ ثا ىثاة مثن الاتاسثات بثان الخلث يكمثن
المعلع مفسل ما أ ا ذلك (سعا )7981 ،الطي أشات إلل قجوة نعا

بعض الكفايات الععليميث ق يعفثق معثل

ذلك (م اي ) 7991 ،الطي أشات إلل تام مسثعويات أةا المعلمثين إلثل ةقن المسثعوم المطلثوز ق ىثزم ذلثك
الل نعا ابر المعلمين بحكع ااعوف برامج اإلىااة السيما ىاة غير دلي من اريج الثاقتات السثريع العث
ال تعجاقز ( )1أش ر قهطه الما تعا غير ا ي إلىااةهع لم خ الععليع اوً ىن نثعا المعابعث للكثيثر مثخ ع ث
مجال تخصص ع من ج

أارم قىاا االاوع ىلل ما هثو حثاي

ث الميثاةين العربويث ق هثطا يعفثق مثال ةتاسث

ىربي أجراها (ت يتل ،7988 ،ص) 02هطا اثو ىمثا أحسثل الباحثثان مثن ااثعوف ث توزيثال الكثواةت الععليميث
ىموما قمعلم اللغ العربي ااص إذ يكون توزيال المعلمين الجاة ث المثاات
المعلمين األ فا ذقي الخبر

البعيثا أق الريفيث ث حثين مجثا

مرا ز المان لطا طه المشكل الع يعم الباحثثان لععر ثا مثا ذمثب العومثط ث

هطا العتسيع قالعخوع
ثانيا :أهمية البحث:
يؤ ثثا شثثامالر ( )Chandlerأن م خث الععلثثيع هث أا الم ثثن  Themother Professionالم ثثا تسثثبق جميثثال
الم ن االارم  ،ق ما ام ا الزم ل ا قه تعا المصات االسا

الطي يما الم ن االارم بالعخاصر البشري المؤهل

ىلميا قاجعماىيا قااوديا  ،المعلمون يخامون البشثري جميعثا قيعر ثون بصثمات ع قانثح ىلثل حيثا المجعمعثات
الع ث يعملثثون ي ثثا ،أم ثثع يعثثاالون ث تشثثكي حيثثا ث
قىسكريين قمفكرين قىاملين
لطلك ان المعلع يمث ( ام

ثثرة قيشثثكلون شخصثثيات تجثثال المجعمثثال مثثن سياسثثين

مجاالت الحيا المخعلف تجاال قمسا ( الزبياي ، 7999 ،ص )89
قاحا ) ملرا الل ما ياطلال بل من اةقات ققظائا معثععاة قمعخوىث ث االمث ،

قان موىيع هطا المععلع هع المفعاح الطي ياعمن للعععليع بلعوغ اهاا عل قمتاصاه تاسيعسا ً ىلعل المتول العربعوي العع
تؤ ا امل (( اليمثعكن ألي ملثاا تعليمث ان يرتتث اىلثل مثن مسثعوم المعلمثين يثل )) ( Higginson , 1996.p
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 ) 27قألهمي المعلع قمكامعل العالي تا احعفل االسوا بالمعلع احعفا بالغا ً قاقاله المزيا مثن العخايث قالعكثريع المثل
البخ االقلل

تد المجعمال قتكاملل  ،ق

تغير سثلو اال ثراة قالجماىثات قتخميث ا كثاتهع  ،قتثوجي ع الوج ث

الصالح  ،ق ان الخب (صلل هللا ىليل قالل قسلع) هو المعلع االقل للبشري ق يعخث بثالمعلع قير ثال مثن مكامعثل  ،تثا
أثر ىخل امل اري ذات يوا رأم مجلسين احاهما يل دوا ياىون هللا ىثز قجث قيرغبثون اليثل  ،ق ث الثثام جماىث
يعلعمون الخا

تثعال (( :امثا هثؤال يسثنلون هللا ثنن شثا اىطثاهع  ،قان شثا مثخع ع  ،قامثا هثؤال يعلمثون الخثا

قامما بعث معلما )) ثعع ىال الي ع قجلس مع ع  ،قدا اىطثل ىليثل ا اث الصثو قالسثوا بثطلك ايثر مثث لعشثعجيال
العربي قالععلثيع

( الترشث ، 7997 ،ص ) 710ق ث هثطا الصثاة يؤ ثا مشثاهير العربيث ان مجثاح الخلثاا الععليمث

يعودا ىلل موىي المعلع قل طا مرم ومفوشثيو

( )Confosheosيؤ ثا أهميث المعلثع قاطثوت م خث الععلثيع دبث

امس قىشرين درما ً  ،جع لطبت المعلمين مكام مميز

الحيا الصيخي  ،أما ىالع الخفس االمريك قلثيع جثيمس

 Wlem Jemsيرم مصير أي أم بنياي معلمي ا  ،مثلما ا ا تايلوت  Taylorأن المعلثع هثو حجثر الزاقيث ث أي
مشاا تربوي  ،قان عالي أي ملاا تربوي يععما اساسا ىلل موىثعي المعلمثعين الطيثعن يتومثون بالعاتيثعس  ،قهثطا مثا
ا ثثعاه ثثوبر  Cooprاذا احثثعبب ان تثثععرف ثتا ثثع بثثعلا مثثعن البلثثعاان املثثعر الثثل معلثثعمي ا (حماةمث ، 0227 ،ص
 )00لثثطلك يع ث ا المعلثثع تائثثا االم ث  ،قمعلثثع االجيثثال قدثثا اىطي ث لثثل اىلثثع المسثثؤقليات االجعماىي ث  ،قدثثا ذ ثثر
العربويون بعض الشرقا الع يجب ان تعوا ر يل ه -:
 - 7ان يحص ىلل دسم من المعر قالعلع تساىاه معر السلو االمسام قاالسباز قالاقا ال الكامخث قتا هثطا
السلو
 -0ان يكون مكعسبا لمجموى من الم اتات تساىاه ىلل تمكين العوميط من مزاقل بعض امواع الخشاا
 -3ان يكون مكعسبا لمجموى من االتجاهات المفيا الع تساىاه ىلل العفاى بخجاح مال توميطه
 -0ان يكون ةديق الموحل قداةتا ً ىلل العصرف قمراىا االحوال قالموادا المخعلف
 -5ان يحاسب مفسل ىما دامل للعوميط من اىمال قيتا ىلل االىمال الع اثمرت

ميثاةين االصثوح ( الترشث

، 7997 ،ص  . )720ان اهمي المعلع قاىااةه لع يؤ اها المخعصون قالمربيون حسب ب ا ات ا ا ثر المؤتمرات
قالخاقات قالحلتات الاتاسي العالمي قالعربي  ،تا ةى مخلم اليومسثكو مثن اثول مؤتمرهثا المخعتثا ث بلغثراة
 7982الل اهمي المعلع قةقته االجعماى قالعم ىلل ةىع المعلع قايجاة سياس شامل الىثااةه قتاتيبثل  ،قالعمث
ىلل تشجيال برامج اىااةه الحايث (اليومسكو ، 7982 ،ص  )7قمن اج ت ال مكامث المعلثع السياسثي قاالجعماىيث
قتحتيق اهعماا الم خ قابعراز بععاها الرائا  ،دعاا تئيس الوزتا الصيخ
الثام  7985الل مؤتمر الشعب الواخ الساة

ع الخامس من امعون

اىعبات اليوا العاشر من ايلول قمن

قاىعزازه بفالل (الحيال ، 7999 :ص  )151اماىلل المسعوم العرب

ىاا ( يوما للمعلع ) تكريما ً

نن اهمي المعلع قداي اىااةه حلي

اياا بكثير من المؤتمرات قالخاقات قالحلتات الاتاسي قمن هطه الخاقات قالمؤتمرات :ع
 -المؤتمر الفكري االقل التحاة العربويين العرز الطي امعتا

بغااة 7915

( الجمعي العرادي للعلوا الخفسي قالعربوي ، 7915 ،ص  1ع ) 35
 -مؤتمر العطوير العربوي المخعتا

االتةن 7981
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( قزات العربي قالععليع ، 7988 ،ص) 30
 -ماق ىماا

الثوان العربث الاقحث  7998برىايث المخلمث العربيث

ليات العربي قمسؤقل تاتيب المعلمين

للعربي قالثتا قالعلوا ( االبراهيم قاارقن ، 7998 ،ص 7ع ) 98
ع ماقه اىااة قتنهي المعلمين الع ىتات
قدا قتة

االتةن ( اوالا ، 7999 ،ص ) 0

المؤتمرات قالخاقات المط وت ث نثمن توجي ات ثا الثل اهميث المعلثع قت ثال مسثعويات ع اجعماىيثا

قثتا يا قماةيا قاالهعماا بالعربي العملي  ،قالعم ىلل زياةت ا لما امكن ذلك
قالهمي المعلع قالاقت الطي يتوا بل علثل مؤسسثات اىثااة المعلمثين ان تجثاة برامج ثا قتعمث ىلثل تطويرهثا
قتناط باالتجاهات الحايثث العث تمكثن المعلثع مثن اةا اةقاته ث الماتسث قالمجعمثال باىثااةه اىثااة ىلميثا قتربويثا
قم خيثثثثثثثثثثثا لمسثثثثثثثثثثثاىاتل ىلثثثثثثثثثثثل الخجثثثثثثثثثثثاح ثثثثثثثثثثث اةا م خعثثثثثثثثثثثل ثثثثثثثثثثث العخشثثثثثثثثثثث قالعربيثثثثثثثثثثث قالععلثثثثثثثثثثثيع
(ىبا العاا ، 7911 ،ص  )323ما يعطلب هطا الاقت الجايا من المعلع ان تكون برامج اىااةه دب الخامث ق ث
اثخائ ثثا بثثرامج ىصثثري تتثثاا الخبثثرات قاالسثثاليب الععليميث  ،ق ث مثثا يكسثثب المعلثثع فثثا ات ىامث قااثثرم موىيث
ااصثثث تخاسثثثب هثثثطا الثثثاقت قمعطلبثثثات العطثثثوت الحثثثاي
،ص ) 081او ىن االىااة العلم الجيا المطلوز

ثثث اهثثثااف الععلثثثيع قمحعثثثواه قاسثثثاليبل (الفثثثرا 7985 ،
المعلع ىليل ان يكسب التاتات االةائي قالم اتات الععليمي

االساسي الع تمكخل من التياا بعملل الععليم  ،قبمعخل ااثر ىليثل ان يمعلثك الكفايثات الععليميث (المعر يث قاالةائيث
قاالمجازيث ) الوزم ث لعمكيخثثل مثثن اةا معطلبثثات ىمليث العثثاتيس قمماتسثثع ا بفاىليثثل قادعثثاات قمثثن ثثثع الثثل تحتيثثق
االهااف الععليمي المخشوة (ىايش ، 7990 ،ص  )001لتا اصبح ىملي اىااة المعلع التثائع ىلثل الكفايثات مثن
التاايا الع تلتل أهعماما معزايا

االقساا العربوي لثطلك تثا ىتثات ثيثر مثن الخثاقات قالمثؤتمرات العث تؤ ثا

اهمي الكفايات قسب تطويرها قاهمي اىااة المعلمين
 -ماق اىااة المعلع العرب لاقل الخليج العرب

نوئ ا  ،قمن هطه الخاقات قالمؤتمرات -:

دطر 7980

( جامع دطر ع مر ز البح العربوي ،7980 ،ص 7ع ) 38
 -ماق ىماا

بغااة 7981

ليات العربي باقل الخليج العرب

( مكعب العربي العرب لاقل الخليج، 7981 ,ص )33
 -المؤتمر الفكري الخامس للعربويين العرز

بغااة 7993

( الجمعي العرادي للعلوا العربوي قالخفسي ، 7993 ،ص ) 9
 -مؤتمر اىااة المعلمين

البلاان العربي الطي ىتا

بيرقت ىاا 0227

قتكون المؤتمر من محاقت ثوث ه -:
اقالً  :الكفايات الارقتي للععليع قاالتجاهات العربي قالعالمي
ثاميا ً  :تصوت المعلمين لحاجات ع

اىااة المعلع

مجال االىااة

ثالثا ً  :مخ جي العتويع المسثعمر لعمليث اىثااة قتثاتيب المعلمثين ق يفيث اةاثال ع ث ثتا ث الععلثيع المسثعمر (مثؤتمر
اىااةالمعلمين

البلاان العربي ، 0227 ،ص)9-8

ثالثا:هدف البحث:
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ي اف البح الحال تعرف تباين العمر الزمخ المتعرن بالخبر لمعلم اللغ العربي قىودعل بعحصي توميطهع
 فرضية البحث:اليوجا رق ذق ةالل إحصائي بين العوميط الطين ياتسون اللغ العربي من معلم ذقي ىمر زمخ دلي متعرن
بخبر دليل قمعلم ذقي ىمر بير متعرن بخبر اويل ىخا مسعوم ةالل ()2,25
رابعا :حدود البحث:
يعحاة البح الحال بع:
 -7الحا البشري:أ -معلم اللغ العربي
ز -توميط الصا الساة االبعاائ
محا ل باب
 -0الحا المكام :المايري العام للعربي
 -2الحا الزمام :العاا الاتاس 0277-0272ا
خامسا مصطلحات البحث:
لع يجا الباحثان تعاتيفا للمصطلحات لطا ا عفيا بالععاتيا االجرائي .
 -7العمر الزمخ :
هو الزمن الطي يتا المعلع ىمره يل محسوبا باألياا قالش وت قالسخيين
 -0الخبر :
ه العلوا قالمعاتف الع يكعسب ا المعلع مال مرقت الزمن قالع تمكخل أق تساىاه تعليمل لماة اللغ العربي
 -3الماتس االبعاائي :
ه المؤسس العربوي الع تسعتب العوميط للاتاس ي ا لما س سخوات تباأ بالصا األقل قتخع
بالصا الساة الطي يخع باالمعحان الوزاتي قالطي يجعازه يحق لل االلعحاق بالاتاس المعوسط
 -0معلع اللغ العربي :
مونوىات اللغ العربي الترا قاإلمو قالمحاةث
هو المعلع الطي يعط ةتقسا لعوميط
قالععبير قالتواىا قغيرها من رقع اللغ العربي األارم
الفصل الثاني
دراسات سابقة
أوال:دراسات سابقة:
 -2ةتاس سعاة قغازي (:) 7991
سلطخ ىمان ،

ا عساز اوب ثع

(( اثر من الخبر العاتيسي قالمسعوم الموحظ ألةا المعلمين بماات
م ات درا تموز الخريط ))
أجري هطه الاتاس لععرف اثر من الخبر العاتيسي قالمسعوم الموحظ ألةا معلم مثاات سثلطخ ىمثان
 ،ا عساز البل الصا األقل الثاموي العاا لم ات دثرا تمثوز الخريطث الجغرا يث تنلفث ىيخث الاتاسث مثن
تسال ماات ثاموي تع ااعياتها بالطريت العشوائي العجميعي
قدا بلغ ىاة أ راة ىيخ الاتاس ( ) 872االبا قاالب قدا بلغ ىاة معلم الجغرا ي الطين يتومثون بعثاتيس
ماات ىيخ الاتاس ( ) 00معلما قمعلمل
الب الصا األقل الثاموي
قدا لوحظ أةا ( ) 02مخ ع اول ديام ع بعاتيس قحا الخثرائم لكعثاز الجغرا يث المتثرت ىلثل البث الصثا
األقل الثاموي
ً
ً
قاسعخاا الباحثان ااعباتا تحصيو اشعم ىلل ( )02تر درا تمثوز الخريطث الجغرا يث المتثرت مثن مثوع
االاعيات من مععاة باسعخااا الحاسوز قالرزا اإلحصائي االجعماىي () spas-pct
ةل ث معثثائج تحلي ث العبثثاين المصثثاحب ( ) z-anovaىلثثل قجثثوة ثثرقق ذات ةالل ث إحصثثائي ث ةتجثثات
ا عسثثاز الب ث الصثثا األقل الثثثاموي لم ثثات دثثرا تمثثوز الخريط ث الجغرا ي ث تعثثزم إلثثل مسثثعوم الخبثثر
العاتيسي  ،قالل مسعويات أةا معلم الجغرا ي الموحظ  ،ال توجا ثرقق ث ةاللث ةتجثات ا عسثاز الم ثات
مفس ا تعزم إلثل تفاىث بثين مسثعويات الخبثر العاتيسثي قمسثعويات األةا الموحثظ قباتبثاع أسثلوز (تثو )
للمتاتمات البعاي المزةقج ظ ر رق ذق ةالل إحصائي بين معوسطين ىلل حاه من معوسثطات ا عسثاز
الب الصا األقل الثاموي لم ات دثرا تمثوز الخريطث الجغرا يث لصثالب الخبثر األىلثل ،قالعتثاير األىلثل
لمعلع الجغرا ي (سعاة قغازي ) 80 – 87 : 7991 ،
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 -0ةتاس العراقي 0227ا
((العنهيث العربثوي قالخبثر لماتسث مثاة ىلثع االجعمثاع قالفلسثف قماتسثات ا قىودعثل بعحصثي البث الصثا
الخثامس األةبث ث مايخثل الموصث )) أجريث هثطه الاتاسث ث جامعثثل الموصث قتمث إلثثل تعثرف ىودث
مايخل
العنهي العربوي لماتس ماة ىلع االجعماع قالفلسف قماتسات ا بعحصي الب الصا الخامس األةب
الموص تنلف ىيخ البح من(  )022االبا ً قاالب بوادال(  ) 722االثب ق( )722االبث ااعيثرقا ىشثوائيا مثن
مجعمثثال البحثث البثثالغ (  ) 7035االثثب قاالبثث حيثث تثثع ااعيثثات(  ) 02االبثثا ً ااالب ث مثثن الصثثا باألسثثلوز
العشوائ أما ىيخ الماتسين قالماتسات تا تنلف من ( )72ماتسين قماتسات بوادال (  ) 5ماتسثين ق ( ) 5
ماتسثثات ااعيثثرقا مثثن المجعمثثال األصثثل البثثالغ(  ) 05ماتسثثا قماتسث قتثثع تثثوزيع ع حسثثب معغيثثري الخامث
قالعنهي  ،علل أسا الخام تع توزيع ع إلل عين األقل من ( ) 75-7سخ قالثاميث مثن (سثخ  -71ثن ثر)
أما األةا تا دام الباحث بنىااة ااعبات تحصيل مكون من ( )03تر قتوص الباح إلل قجثوة ثرقق
ذات ةاللث إحصثثائي بثثين معوسثثم تحصثثي البث الماتسثثين ذقي الخامث مثثن ( )75-7سثثخل متاتمث مثثال الب ث
الماتسثثثين ذقي الخامثثث مثثثن (71سثثثخ  -ثثثن ثر) لصثثثالب البثثث الماتسثثثين ذقي الخامثثث التصثثثير ( الثثثراقي ،
0227ا،ص) 08
 -3ةتاس الصماةي قالخ ات()0227
ها

الات اس تعرف مسعوم إتتان معلم العربي الخاص

ةقل اإلماتات العربي المعحا لم اتات الععليع

الفعال قمام ااعوف مسعوم إتتان هطه الم اتات بحسب معغير الجخس قالمؤه قالخبر

الععليع

قتكثثون مجعمثثال البح ث مثثن معلم ث قمعلمثثات صثثول العربي ث الخاص ث جمثثيع ع ق ثثان ىثثاةهع ( )030معلم ثا ً
قمعلم قتنلف ىيخ الاتاس من ( )91معلما ً قمعلمث تثع ااعيثاتهع بالطريتث الطبتيث العشثوائي لعشثم معغيثرات
الاتاس قاسثثعخاا الباحثثثان الموحلث

ثثنةا للتيثثا  ،قتثثع العحتثثق مثثن الصثثاق ىثثن اريثثق االسثثع خا

بثثرأي ()75

محكما ً مثن المخعصثين ث مجثال العربيث الخاصث  ،قالعحتثق مثن الثبثات بطثريتعين األقلثل باسثعخااا مسثب اتفثاق
الموحلثثين قتمث الثاميث باسثثعخااا معاةلث

رقمبثثا – ألفثثا أمثثا أهثثع الخعثثائج العث توصثثل إلي ثثا الاتاسث

ث أن

الم اتات العام المععلت بالعخطيم قالعاتيس قالعتويع معثوا ر بشثك جيثا قان إتتثام ع لم ثاتات الععلثيع المععلتث
بعخفيط الات

يفوق مام إتتام ع لم اتات العخطيم قالعتويع ق ثان مسثعوم إتتثان المعلمثات لكث م ثات أىلثل مثن
حين ان المعلمون الطين تزيثا ابثرت ع ىثن سثبال

مسعوم إتتان المعلمين الحاصلين ىلل ةتج البكالوتيو

سخوات أ ا من ملرائ ع الطين يكومون أد ابر ( الصماةي قالخ ات)071-793 :0227،
ثانيا :موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية:
 -2الهدف:
ها ةتاس سعاة قغازي( )7991تعرف اثر
بماات

سلطخ ىمان ،

ا عساز اوب ع م ات درا تموز الخريط أما ةتاسث الثراقي( )0227تعثرف

العنهي العربوي قالخبر لماتس
الخامس األةب
الخاص

من الخبر العاتيسي قالمسثعوم الموحثظ ألةا المعلمثين

مايخل الموص

ماة ىلثع االجعمثاع قالفلسثف قماتسثات ا قىودعثل بعحصثي البث الصثا
أما ةتاس الصماةي قالخ ات()0227تعرف مسعوم إتتان معلم العربي

ةقل اإلماتات العربي المعحا لم اتات الععليع الفعال قمام ااعوف مسعوم إتتان هطه الم اتات

بحسب معغير الجخس قالمؤه قالخبر

الععليع أما الاتاس الحالي تثا هثا

المتعرن بالخبر لمعلم اللغ العربي قىودعل بعحصي توميطهع
 -0بلا الاتاس :
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أجري ةتاس سعاة قغازي()7991

ىمان ،أما ةتاس الراقي(  )0227تا أجري
سلطخ ُ

أما ةتاس الصماةي قالخ ات( )0227تا أجري
أما الاتاس الحالي تا أجري

ث العثراق ،

اإلماتات العربي المعحا

العراق قهو ما اتفق مال ةتاس الراقي

 -3مجعمال البح :
تكون مجعمال ةتاس سثعاة قغثازي( )7991مثن اثوز قاالبثات المثاات

الثامويث مثال ماتسث الجغرا يث  ،أمثا

ةتاسث الثراقي(  )0227كثان المجعمثال ي ثا البث جامعث الموصث البثالغ ىثاةهع (  ) 7035االبثا ً قاالبث  ،أمثا
ةتاس الصثماةي قالخ ثات( )0227عكومث مثن معلمث قمعلمثات صثول العربيث الخاصث جمثيع ع ق ثان ىثاةهع
( )030معلما ً قمعلم
كان معلم اللغ العربي

محا ل باب

المايري العام للعربي

أما مجعمال البح الحال
 -0ىيخ البح :
بلغ ىيخ ةتاس سعاة قغازي( ) 872(، )7991االبا قاالب ق( )00ماتسا قماتس ،أما ةتاس
الراقي(  )0227تا تكوم ىيخ البح من(  )022االبا ً قاالب بوادال(  ) 722االب ق( )722االب ،أما
ةتاس الصماةي قالخ ات( )0227عكوم ىيخ الاتاس من ( )91معلما ً قمعلم
تكوم ىيخ البح الحال من ( )12تلميطا قتلميط من تومط الماات

االبعاائي

 -5أةا البح :
اسععمل ةتاس سعاة قغازي( )7991ااعباتا ً تحصيوً اشعم ىلل ( )02تر درا تموز الخريط
الجغرا ي المترت من موع االاعيات من مععاة ،أما ةتاس الراقي(  )0227اسععمل ااعباتا تحصيليا ً
مكون من ( )03تر ،أما ةتاس الصماةي قالخ ات( )0227اسععمل الموحل

نةا للتيا

أما الاتاس الحالي اسععمل االاعبات العحصيل أةا للبح
 -1الوسثثثائ اإلحصائي :اسثثثععمل ةتاسثثث سثثثعاة قغثثثازي( )7991تحليثثث العبثثثاين قاريتثثث تثثثو

قسثثثائ

إحصثثائي ،أما ةتاس ث الثثراقي(  )0227اسثثععمل االاعبثثات العثثائ قمعام ث اتتبثثاا بيرسثثون ،أمثثا ةتاس ث
الصماةي قالخ ات( )0227تا اسععمل مسب اتفاق الموحلين ق معاةل

رقمبا – ألفا

أما الاتاس الحالي تا اسععمل االاعبات العائ قمعام اتتباا بيرسون قسائ إحصائي
 -1جوامب اإل اة من الاتاسات السابت :
أ اة الباحثان من الاتاسات السابت

جوامب ه :

 تحايا هاف الاتاس قتحايا حجع العيخ صياغ األهااف السلو ي تصميع األار بالبرمامج الععليم -ااعيات االاعبات العحصيل قاىعماة الوسائ اإلحصائي
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الفصل الثالث
إجراءات البحث
أوال :منهج البحث:
تمث مخ جي ا لبح الطريق اإلجرائ الطي يععمثاه الباحث للوصثول إلثل حتيتث جايثا يعغلثب ي ثا ىلثل
مشكل تسع ويل أق غاما ىليل ،قيحاة ابيع البحث قها ثل المثخ ج المسثعخاا ث تخثاقل مشثكلعل قالثطي يشثعم
ىلثثل مجمثثوع العمليثثات قاألةقات قاإلجثثرا ات المسثثعخام ث جمثثال المعلومثثات المطلوب ث قتحليل ثثا قتفسثثيرها
للحصول ىلل اإلجابات المخاسب لح المشكل (حماان)50 :7989 ،
وعلىىه اىىتب الىىح بنليف حبىىيفا ا احب اىىيف باىىيفف باىىا ن بنلكىىالء با يفماطوبنىىا احث وىىي و وفللىىيفا بنلتىىن ور يى ا ىىي وبنوحبلى
بنلتن وبن ميك ا وت هبيف ا ي و يوي واء:

ى

ىىيوي وسيوضىىا اىىتب بنالرى ع ىىيف نالى بثبا بنى وفلل ىىيف

ثانيا:مجتمع البحث:
ااعات الباحثان الماات

البثاحثين مثن سثكخ
مر ز مايخ الحل (مر ز محا ل باب )قذلك لكون احثا
م

االبعاائي

المخطت قلس ول إجرا البح قمعطلباتل،ملحق()7
ثالثا:عينة البحث:
ااعات الباحثان ىيخ من الماات

الع سععع ىلي ا الاتاس بطريت دصاي ق ان ىاةها أتبال ماات

تمثث

ماتسعان للعيخ األقلل قماتسعان للعيخ األارم  ،قدا ااعات الباحثثان العيخث بالطريتث التصثاي قاتفثق الباحثثان
ىيخث البحث الىعتاةهمثا بثان تبمثا تكثون معثائج البحث مثؤثر سثلبيا ىلثل احثام

ىلل ىاا ذ ر ايا مثن المثاات

المجموىعين قبالعال يكون العنثير ىلل المعلع مفسل ىلما ان الباحثثان دثا ااعثاتا ىشثوائيا ()12تلميثطا قتلميثط مثن
()0مثثاات

ابعاائي ث نثثمن مثثاات

تتسيم ع إلل جزأين يمث

مر ثثز مايخ ث الحل ث ،ق ام العيخ ث بوادثثال () 32للعوميثثط قمثل ثثا للعلميثثطات،تع

جز مخ ا ()75تلميطا أق تلميط

قجاقل ()7يونب ذلك:

التالميذ

الذكور

جدول()2
يوضح إعداد إفراد العينة
المجموع
اإلناث

المجموعة
االولى

22

22

23

االخرى

22

22

23

المجموع

23

23

23

قدثثا ا ثثن الباحثثثان بثثين أ ثثراة العيخ ث قباسثثععمال االاعبثثات العثثائ قجثثا امثثل ال توجثثا ثثرقق ذقات ةالل ث
إحصائي بين المجموى األقلل قالمجموى اآلارم
معغيرات العمر الزمخ للعومط محسوبا بالش وت،قتحصي الوالاين ،يما تر الباحثثان معغيثر
ق ام المكا
العحصي ون ان المعلع لل تنثير مسعمر تومطتل لطا ال يمكن نبطل أق المتاتم بخعائجل
222

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
تابعا:أةا البح :
اتتثنم الباحثثان ث إىثااة أةا البحث اىعمثثاة أةا جثاهز ث التيثثا لكثن لثع يجثثاا مثا هثو مخاسثثب مثال هثثاف
البح
بعا ذلك اتفق الرأي ىلل االمعحان الوزاتي للصا الساة  ،الاقت األقل ملحق ( ) 0ألسباز مخ ا اآلت :
إم ا تجرم قد قاحا الماات ل ا
-7
ملاا األس ل قإىااةها يكون بشك جيا قمطبوع بشك قانب قمف وا
-0
يعط ث المعلمثثون أهمي ث بيثثر ل ثثطا االمعحثثان ممثثا يثثا ع ع لعشثثجيال البثثع ع ىلثثل االهعمثثاا باالمعحثثان
-3
الوزاتي
يثثول الطلبث ىخثثايع ع الكبيثثر ث هثثطا االمعحثثان لعلم ثثع بنهميعثثل قةقته ث تثثرديع ع مثثن مرحلث إلثثل
-0
مرحل أىلل مخ ا
تبمثثا الي ثثعع العوميثثط باالمعحامثثات العاةي ث أق االمعحامثثات الخاتجي ث الع ث يعثثاها البثثاحثون ألغثثرام
-5
بحث ع
تكون هطه االمعحامات شامل للماة بشك قاسال ق بير
-1
ىلما أن الباحثان دا ىرنثا االاعبثات الثوزاتي ىلثل مجموىث مثن الخبثرا قالمخعصثون ملحثق( )3ققج ثوا ل ثع
سثؤاال يتثول :هث باإلمكثان اىعمثاة هثطا االاعبثات ث تتيثثيع معلمث اللغث العربيث مثن اثول ةتجثات توميثطهع ث
االاعبات الخ ائ الوزاتي
قجا ت مسب اإلجابات بالتبول قإمكامي االىعماة ىلل معائج االاعبات
خامسا :الوسائل اإلحصائية:
اسعخاا الباحثان الوسائ اإلحصائي اآلتي لعحلي بيامات البح :
-7

االاعبات العائ (: )T-Test
اسعخاا للعكا ؤ بين المجموىعين ( األقلل  ،قاألارم )
قاألا  ،قةتجات الطوز
ق

المعغيرات  ( :العحصي الاتاس لألز

ماة اللغ العربي للعثاا السثابق  ،قالعمثر الزمخث  ،قاالاعبثات التبلث ،

االاعبات البعاي لغرم المتاتم بين معوسط ةتجات المجموىعين)
–7

0

ت = ------------------------------------------------------
7

(ن)7-7ع( +0ن ،)7-0ع0

7

) ----- + ----- ( -------------------------ن + 7ن0 – 0

ن7

ن0

إذ أن :
 =7الوسم الحساب للمجموى األقلل
 =0الوسم الحساب للمجموى الثامي
ع =0العباين للمجموى األقلل
ع = 0العباين للمجموى الثامي
ن =7ىاة المجموى األقلل
ن =0ىاة المجموى الثامي

()Class,1970, P.295
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 -0معام اتتباا بيرسون )Person) :
المعاةل :
ن مج

ص – ( مج

) ( مج ص)

ت = ------------------------------------------------------
] ن مج

(– 0مج

)] [ 0ن مج ص ( – 0مج ص)[0

إذ أن :
ت = معام االتتباا
= ةتج الفترات الفرةي
ص= ةتج الفترات الزقجي
ن = ىاة الطوز ( ،ز ريا قاثخاسيو  : 7911،ص ) 783
الفصل الرابع
ىرم الخعائج قتفسيرها
أقالً:ىرم الخعائج :
نا موجزا للخعائج الع توص إلي ا البح الحال
يعخاقل هطا المحوت من البح ىر ً
تلميط مخ ع ىلل ةتجعل اسعخري الباحثان المعوسطات الحسثابي
بعا إن اجعاز العوميط االاعبات الخ ائ قحص
لثثاتجات ثثث تلميثثط ثثثثع اسثثثعخرجا المعوسثثم الحسثثثاب العثثثاا لكثث مجموىثثث  ،بلثثثغ معوسثثم ةتجثثثات المجموىثثث
االقلل(المعلع ذق العمر الزمخ الطوي المتعرن بالخبر )  ) 11 577 (,ةتج بامحراف معياتي ( ، ) 9 179
حثثثين ثثثان معوسثثثم ةتجثثثات المجموىثثث االاثثثرم(المعلع ذق العمثثثر الزمخثثث الصثثثغير المتعثثثرن بثثثالخبر التليلثثث )
(  ) 55 077ةتج بثامحراف معيثاتي(  ، )9 055قىخثا اسثععمال االاعبثات العثائ (  ) t – testظ ثر أن التيمث
العائي المحسوب (  ) 0 598ا بر من التيم العائي الجاقلي البالغ (  ) 0مما يعخ قجوة رق ذق ةاللث إحصثائي
ىخا مسعوم(  ) 2 25قباتج حري (  ، ) 58ق هطه الخعيج ت ض للفرني الصفري قدبول الفرني البايلث ،
ما مبين جاقل()0
جاقل()0
االاعبات الخ ائ
معائج االاعبات العائ لاتجات توميط مجموىع البح
مسثثثثثثثثثثثثثثثثعوم
التيم العائي
ةتجثثثثث
ىثثثثثثثثثثاة المعوسثثثثثثثثثثثثثثثثم االمحثثثثثثراف العباين
المجموى
الجثثثثثاقل الاالل
المعياتي
أ ثثثثثثثثراة الحساب
الحري المحسوب
العاا
العيخ
ي
دالةةة إحصةةائيا
2
2.222
22
22.222
2.222
22.222
المجموعةةةةةةةةةة 23
عند مستوى
األولى
( ) 2 25
22.222
2.222
22.222
المجموعةةةةةةةةةة 23
األخرى
ثانيا-تفسير النتيجة :
 -7تفوق المجموى األقلل ىلل المجموى األارم يال ىلل أن ابر المعلع المتعرم بالعمر الزمخ
تؤثر إيجابا تحصي العوميط
 -0إن ىمر المعلع لما ازةاة يت مشاال قتزةاة ابرتل قهطا يؤثر إيجابا تحصي تومط الماتس
ماة اللغ العربي
االبعاائي
 -3إن الاقت الطي يؤةيل معلع اللغ العربي ذق الخبر العالي قالعمر األ بر يعط ةا عا ايجابيا محو
ع الماة قاسعيعاب ا
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الفصل الخامس

االستنتاجات و التوصيات والمقترحات
أقالً:االسعخعاجات:
من اول معائج البح يسعخعج الباحثان ما ينت :
 -7إن العوميط يخعفعون من معلع اللغ العربي ذق الخبر الطويل بشك أ ثر من المعلع ذق الخبر التليل
 -0هخا تنثير مشعر من المعلمين قالمعلمات ىلل تحصي العوميط ماة اللغ العربي
ثاميًا:العوصيات:
من اول ما أظ رتل معائج البح يوص الباحثان بما ينت :
 -7نرقت العوزيال المعوازن بين المعلمين ذقي العمر الزمخ الصغير قالمعلمين ذقي العمر الزمخ
الكبير الماتس الواحا
 -0الموازم بين المعلمين قالمعلمات الماتس الواحا لما للعنثير المخعلا لك من المعلع قالمعلم ىلل
ةت اللغ العربي قبتي الاتق
 -3يجب االهعماا بمعلم اللغ العربي قمعلمات ا ذقي الخبر العالي ألهميع ع تعليع توميطهع
 -0ت ض المباأ السائا الطي يععما توزيال المعلمين الجاة ذقي العمر الزمخ التلي قالخبر البسيط
مرا ز المان ااص امل اليوجا رق بين العوميط
الماات الريفي قجع ذقي الخبر الطويل
المات
ثالثاً:المتعرحات:
اسعكماال لما باأ بل البح الحال يتعرح الباحثان ما ينت :
تحصي توميط الصفوف
 -7إجرا ةتاس لععرف اثر العمر الزمخ قالخبر لام معلم اللغ العربي
الثوث األقلل
 -0إجرا ةتاس متاتم بين معلم اللغ العربي ذقي الخبر المعوسط قالطويل من ج قالمعلمات من
ج أارم
مصادر البحث:
7

إبراهيع ،حسن ىل  :الكفايات العاتيسي الوزم لعاو ال ي العاتيسثي ث هي ث المعاهثا الفخيث  ،المجلث العربيث للععلثيع
العتخ  ،المجلا (7991 ،)0ا

أىثااة المعلمثين قتثاتيب ع ث نثو الثاقت المعغيثر
 - .2اإلبراهيم  ،ىبا الرحمن حسن قآارقن  :االتجاهات العالمي
للمعلع  ،ةتاس متاتم أالجعماع ىماا ليات العربي قمسؤقلي العاتيب الوان العرب الدوحةة مةن (  22ـ ) 23
حزيران وثيقة رقم (  ، ) 2المنظمة العربية للتربية والعلوم . 2222 ،
 3أبو الكشك ،محما مايا :الاقت الجايا للمعلع العربث ث مواج ث العحثايات ث التثرن الحثال  ،ملحتثات بحثوا المثؤتمر
الفكري السابال التحاة العربويين العرز ،بغااة0222،ا
0
5

 ،اإلحصثثا الوصثثف قاالسثثعاالل

ث العربي ث قىلثثع الثثخفس  ،مطبع ث

البيثثات  ،ىبثثا الجبثثات تو يثثق  ،قز ريثثا اثخاسثثيو
مؤسس الثتا العالمي  ،بغااة 7911 ،ا
جامع دطر  ،مر ز البحوا العربوي ع اللجخ العحايري لخاق ةتاس قادثال إىثااة المعلثع لثاقل الخلثيج العربث ( قتدث
ىم أساسي )  ،قدائال ماق إىااة المعلع لاقل الخليج العرب  ،الاقح ( 1ع  ) 9يخاير 7980 ،

 1الجمعي العرادي للعلوا العربويث قالخفسثي  :المثؤتمر األقل التحثاة العربثويين العثرز المخعتثا ث بغثااة مثن (  1ع ) 75
حزيران  ،ي (  ، ) 7مطبع اإلتشاة بغااة 7915 ،
 - 1الجمعي العرادي للعلوا العربوي قالخفسي  :العترير الخعام قالعوصيات للمؤتمر الفكثري الخثامس للعربثويين العثرز
للفعر من (  00ع  ) 01أز  ،بغااة األمام العام  ،بغااة 7993 ،
حماان ،محما زياة :)7989(،البح العلم خلاا ،ا ،7ىمان ،ةات العربي الحايث
8
 9الحيال  ،سعاقن تشيا ىبا اللطيا  :تؤي مسعتبلي ث إىثااة المعلثع العربث قتاتيبثل قممثوه العلمث قالم خث  ،مجلث
األسعاذ  ،مجل لي العربي اابن تشا  ،جامع بغااة 7999 ،
االتةن نو الكفايات الععليميث
المرحل االساسي
 72حماةم  ،أةيب ذياز سوم  :تتويع أةا معلم اللغ العربي
قبخا برمامج لعطويره ،جامع بغااة ،لي العربي ا ابن تشا0227 ،ا( ،أارقح ة عوتاه غير مخشوت )
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77
70
73
70
75

اوالاه  ،محمثا :إىثااة قتنهيث المعلمثين ث الجامعثات األتةميث ( قادثال قامثوح )  ،قتدث ىمث متامث ث مثاق إىثااة
قتنهي المعلمين  ،جامع اليرمو  ،اتبا 7999 ،
الراقي ،حو أزهر مجيا ( العنهي العربوي قالخبر لماتس قماتسات ماة ىلثع االجعمثاع قالفلسثف قىودعثل بعحصثي
الب الصا الخثامس األةبث ث مايخث الموصث )  ،تسثال ةبلثوا ىثال ث ارائثق العثاتيس  ،غيثر مخشثوت  0227ا،
جامع الموص
ت يت  ،حمثوة :تكامث سياسثات قبثرامج تثاتيب المعلمثين دبث الخامث قاثخا هثا ،سلسثل ةتاسثات ق قثثائق ،العثاة ،01
الاقل العربي  ،بيرقت7988،ا
مكعب اليومسكو االدليم للعربي
سعاة  ،جوةت احما ،غازي ،جمال اليف  (،اثر من الخبر العاتيسي قالمسعوم الموحظ الةا المعلمين بمثاات
سلطخ ىمان أ عساز اوب ثع م ثات دثرا تمثوز الخريطث الجغرا يث ) مجلث مر ثز البحثوا العربثوي  ،العثاة 77
،ص 7991، 87ا
سثثعا ،ز ثث  :ةتاسثثث تحليلثث لمشثثثكوت العطبيتثثات العاتيسثثثي ثث ليثثث العربيثث  ،مجلثثث االسثثعاذ ،جامعثثث بغثثااة ،ليثثث
العربي 7981،ا
ارائق العاتيس العام ( اتجاهات تربوي معاصر )  ،ا  ، 7اثرابلس

 71الزبياي  ،سلمان ىاشوت  :المباةئ األساسي
7999 ،

 .22الصماةي ،جمي ق الخ ات  ،تيسير( )0227مسعوم إتتثان معلمث العربيث الخاصث ث ةقلث اإلمثاتات العربيث المعحثا
لم اتات الععليع الفعال مجل مر ز البحوا العربوي ،جامع دطر ،العاة( ،)79السخ العاشر .
 78ىبا العاا  ،اام وزي  :سياسث إىثااة المعلثع بالمملكث العربيث السثعوةي المسثع اف قالمعحتثق ( ةتاسث حالث ) ،
مجل

لي العربي  ،المجلا (  ، ) 0العاة (  ، ) 30جامع المخصوت 7911 ،

 79ىايش  ،محموة زيعون  :االتجاهات قالميول العلمي
7989

تاتيس العلوا  ،ا  ، 7ىمان  ،جمعي ىمال المطابال الععاقميث ،

 02الفرا ،اتقق حماي  :اتجاه الكفا ات قالاقت المسعتبل للمعلع
(  ) 5الريام 7985 ،
 07الترش  ،بادر شريا  :الخلاا العربوي
 00مؤتمر إىااة المعلمين

الوان العرب  ،تسال الخليج  ،العثاة (  ، ) 70السثخ

اإلسوا  ،ةات الكعاز اإلسوم  ،الخجا األشرف 7997 ،
مجل البحوا العربوي ع جامع دطر  ،الاقح ،

البلاان العربي  ،لبخان  ،بيرقت  ،مخشوت

العاة (  ، ) 71السخ العاشر  ،ص  782ع 0227 ، 781
 03مكعب العربي العرب لاقل الخليج  :العترير الخعام لخاقه ىماا

ليات العربي

الخلثيج العربث  9 ( ،ع  ) 70ثامون

األقل  ،بغااة7981 ،
 00م اي ،اطاز صخ  :تتويع اةا معلم االحيا

الماات

االىااةي

نو الكفايات العاتيسي ( ،اارقح

عوتاه

غير مخشوت ) ،لي العربي -ابن ال يثع ،جامع بغااة ،العراق7991،ا
 05قزات العربي قالععلثيع  :المةتتمر الةويني التربةوي فةي األردن  ،مجلث تسثال المعلثع  ،بثاي العثاةين الثالث قالرابثال ،
المجلا السابال قالعشرين  ،ىمان  ،األتةن 7988 ،
 01اليومسكو  :إىااة المعلمين

مجال العربي السثكامي ( ةليث ىملث )  ،مخلمث األمثع المعحثا للعربيث قالثتا ث قالعلثوا ،

بغااة 7981 ،
27- Class, G.v., and Stanley,J.C. statistical Methods in education and Psychology ,N.J. Englewood
cliffs, Prentice – Hall, 1970 .
28- Higginson, F,L “Teacher roles and global change”. The 45th session of the interuation
conference on Education- UNESCO Geneva

222

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي

222

