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أ.م .سيف طارق حسين
جامعة بابل-كلية التربية األساسية

مشكلة البحث:
تُعد المدرسة من أهم األوساط التي يتم تعلم األفراد فيهاا للام مهاارال التر يار ك بلا قماا تندمار مان نشارال وألياتة وفعالياال
صرية لشر وسائط مختلرة من جملتها المنهاج ك لذا فإن تنمية التر ير وتعلم مهاراتر لملية مم نة إبا ما توافر المدرس المؤها والمادر
للم تنميتر ك كذل إبا توافرل اإلدارة الميسرة لتل المهمة قما تندمر مان دلام وتيا يل للمادرس ينشااين ك  8002ص )9ك ومان نا
هذه المندمة تتشلور لدى الشاحثين مي لة الشحث في المحاور اآلتية :
 1ـ إلداد المدرسين .
 8ـ قرامج تدريشهم .
 3ـ اإلدارة المدرسية .
 4ـ المناهج الدراسية .
ت ُ مل األدقيال العرقية للم أن إلداد المدرس يواجر أزمة حنينية ك ومصادر هذه األزمة كثيرة ك لع من أكثرها شيولا ًوألظمها
نتورة ً أن الذين يلحنون ق ليال إلداد المدرسين هم من مستويال أدلم من نيرهم من حيث الندرة والموهشة منارلة ًقالذين ينشلاون فاي
كليال التب والهندسة للم سشي المثا ك قسشب تردي م الة المعلم والمدرس في الم تمل العرقي ك ويشدو أن هذه األزمة لالميةك إب أن
هناك شعورا ً قعدم الرضا لن مستوى المدرسكلذا مست الحاجة إللادة النظر في لظم إلداده يالشي وي8002/ص11ـ. ) 18
إن لملياااة تااادريب المدرساااين ماااد افرنااات مااان محتواهاااا الحنيناااي فاااي األحياااان انلشهاااا ك فإلناااا ل اااد أن المااادارس معظمهاااا تركااا
تركي ا ًكشيرا ًللم امت ك المعلم اليهادال األكاديمية أكثر من امت كر لتلا المهاارال التاي تؤهلارُ لتحنياو مساتويال مرترعاة مان األداء
األكاديمي الذي يتتلب استعما مهارال التر ير العليا ي لشاد الع يا  8002 /ص  ) 92ك وماد أشاار الادكتور حسان الشاي وي وزما ه
الم أن مي لة تتوير المدرسين وتدريشهم تعترضها م مولة من المعومال ك منهاا المرك ياة الياديدة فاي النارار الترقاوي ضاع لظاام
المعلوماتية والتموي وإشالة روح التخوي وإحشاط محاوالل اإلقداع وإتشاع اسلو المحاولة والختأ في اإلدارة يالشاي وي8002/ص
 . ) 328وفي دراسة اجراها الدكتور فؤاد حلماي والادكتور لياأل فحا حاو ادارال المادارس توصالت الام أن ادارة التعلايم الثاالوي
تتحم ال الب األكشر من المسؤولية لن الر وة الموجودة قين األهداف المعلناة والوامال الرعلاي والسايما للام المساتوى اإلجرائاي فإلهاا
التي ل للم اإلقت ار والت ديد وتعتمد الممارسال التر يرية المتوارثة ي طعيمة  8002 /ص  ) 28واشارل دراسة ي الدوري )1992 /
الم أن أداء مدرس اللغة العرقية دون المستوى المتلو كي الدوري / 1992 /ص 4ـــ  )11أما فيما يخص مناهج الاداد مدرساي اللغاة
العرقية فند أكدل دراسة ي الريلي  ) 8004 /الم ألهاا دون مساتوى التماوح وال تلشاي احتياجاال العصار وملاة مواكشتهاا للتتاور العلماي
والت نلوجي ك السيما استعما الماط التر يرالمتندمة ومنها الناماد واإلقادالي ومااوراء المعرفاي يالريلاي8004/ص 28ــاـ  )90وفاي هاذا
الصاادد ييااير نشياار التر ياار الاادكتور كااا*م لشااد لااور ين) يي مازالاات المناااهج الترقويااة فااي العاارا ترتناار الاام اإلهتمااام لتعلاايم التر ياار
والتدريب للير في المراح الدراسية كافة والل د اثرا ًلذل يذكر مما جعلنا لعتمد األساليب التنليدياة فاي الدراساة والتادريج ول اد بلا
جليا ً في المعلمين والمدرسين إب ي دون صعوقال كشيرة في استعما مهارال التر ير في التدريج .
ومن ك مابكر يتشلور لدى الشاحثين مؤشرال صعوقة لدى مدرسي اللغة العرقية في اساتعما مهاارال التر يار ومنهاا اإلقادالي مماا
حدى قهما الم اجراء دراسة ميدالية لمعرفة وامل استعما مهارال التر ير اإلقدالي لديهم .
أهمية البحث :
اللغة مركب معند تمج فرولا ً من المعرفة المختلرة ك فهي فع فسيولوجي مان حياث ألهاا تادفل لاددا ً مان ألحااء ال سام اإللساالي
الم العم ك وهي فع لرسي من حيث ألها تستل م لياطا ًإراديا ًللعن ك وهي فع اجتمالي من حيث الها اسات اقة لحاجاة االتصاا قاين
قني اإللسان ثم هي في النهاية حنينة تاريخية الماراء فيهاا ي لتاا  / 8002 /ص ) 48ك وتياير الدراساال الساي ولوجية والترقوياة قاأن
للغة أهمية في التأثير للم لياط اإللسان في العم وال د واللهو ك كما أن لها أهمية كشيرة في لن المعارف واألف ار سواء أكان
ين) ـ أ  .م د كا*م لشد لور  /مسم الترقية وللم النرج  /كلية الترقية  /جامعة قاق  /مناقلة ناصة .
بل قترينة منظمة او نير منظمة ك والمنصود قذل التعليم الرسمي او نير الرسمي أي الخشرة التي ي تسشها الررد يترينة مشاشارة
او نير مشاشرة ك واللغة لتاج تتور الر ر االلسالي ك و ألها اداة من ادوال التر ير فهي تمده قالرموز وتحد لر المراهيم والمعالي وتم نار
من اداء األح ام وفنا ًلعمليال التحلي والتعلي يلشد الهادي /8008/ص )12فشاإلضافة الم ألهاا وسايلة الرارد فاي التواصا والتعشيارلن
األف ار واألحاسيج واكتسا المعاارف والرناون واإلفاادة مان ت اار اآلنارين ك فهاي تاؤدي دورا ً مهماا ً فاي حيااة كا فارد وتعاد األداة
األولاام فااي صاانعر وت ويناار ك ولاان طرينهااا يسااتتيل أن ي تسااب ميم اا ً لليااا وات اهااال ك وهااي أداة رقااط الراارد قتاارا امتاار وتاريخهااا
الححاااري وإحاادى أهاام أدوال التماس ا اإلجتمااالي ي الحيلااة  / 8008 /ص ) 810ك وينظاار الاام اللغااة قألهااا ماان اقاارز الظااواهر التااي
استأثرل قاهتمام الشاحثين والمر رين منذ امدم العصور ك ولع لغتنا العرقية لالات ححاوة كشيارة مان اإلهتماام قالدراساة والتمحايص فاي
م االل مختلرة ك ولغتناا موساينية شاالري ة فاإبا ت لام بو قياان فألا تتار لسامالها وترهام معاليهاا وهاي قهاذا ال ارس والارلين منحات
العرقي الترو واألداء ك ما ً وكتاقة وشعرا ً ووزلاا ً ومافياة ي اسامالي  / 8008 /ص ) 822ك إب كالات وماا زالات وساتشنم مرتااح كناوز
الترا االس مي النرايج ك والمادن الام العلاوم االسا مية الرتياةكفهي اداة للنرااب الام حناائو الناركن ال اريم وأساراره الاذي يحاوي للام
ماكان وللم ماسي ون الم يوم النيامة ك والسشي لإلط ع للم معالي السنة النشوية المتهرة ي النعيمي/8004 /ص) 41فهاي لغاة حاديث
واد وللم ك ادل مهمتها لشر لصورها التاريخية ك تعتي قمندار ما يعتيها أهلها من اهتماام ولناياة ك وتتراجال قمنادار تراجال أهلهاا
لن م ا العلم والححارة ك إب تعالي اللغة العرقية اليوم ت افيا ً من قعض مت لميها وقعدا ً لنها ك ويل ئاون الام اساتعما لغاة انارى فاي
الموام قعحها ك وان استعملوها في الموام األنرى ك فأنلشها نتأ أو ملحون ك ولم ينتصر األمر للام م ارد الحاديث ك والماا تعاداه
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الم جالب ال تاقة ك حتم يخي للمستمل او النارئ ألها ليست قاللغة األم لهؤالء النوم ق ان هناك من يستعين قشعض األلرا* األجنشياة فاي
م ا الت ارة والتعام اليومي قين الناس ك ومن المثنرين من ينادون قتس ين أوانر ال لمال
يلتا/8002/ص) 93وفي الميدان الترقوي يتم الاطة مهمة تدريج موضولال اللغة العرقية في المرحلة الثالوياة مان متالعاة وتعشيار
ولصوص أدقية وق نة ولحو الم مدرس واحد ك وهو مدرس اللغة العرقية ك فهو مادام ألد فاي كلياة متخصصاة للام التشاار سايترتر
للم هذه الرروع قندر متسا ٍو ك ويشدو أن الوامل العملي يخال بل ك فالمدرسون قعحهم يساخط للام اإللارا ويحايو قار وقنوالاده ك
وقعحهم اآلنر تعوزه الحيلة في تدريج الش نة وييو للير التعام معها ك وسشب بل أن مدرسي اللغة العرقية قعحهم يعاالون ضاعرا ً
في تدريج النحو والش نة ك لذا يت نشون تدريج هذين الرارلين ك ولادم التائهماا العناياة مثا نيرهماا مان الراروع األنارى ك وسارى
روح الخوف والهار مان تدريساهما الام الت يلتاا/8002/ص 23ـاـ  ) 24واشاارل دراساة يحمادلاة)8001 /الام *ااهرة ضاع
التلشة في اللغة العرقية ول ل السشب الام مادرس اللغاة العرقياة والاداده ي حمادلاة /8001/ص ) 129واألدقياال قعحاها اشاارل الام
*اهرة الحع هذه ك وقينت ان السشب في بل يعود الم أن مهنة تعليم مادة اللغة العرقية في شتم المراح الدراسية تستند الم معلماين
نير اكراء ياقومغلي / 1922/ص102ــ  ) 109كوي اد ي ون هناك ششر اجماع من المهتمين قاللغة العرقية والمتخصصاين فيهاا للام أن
مدرسي اللغة العرقية قعحهم يعالي ضعرا ً لاما ً في تخصصر ك ورقما يترك الحع في المادة العلمية في مختل فرولها ك لايج بلا
لل تاقاة
الترقياة العملياة ك حينماا يتصادى هاؤالء التا
فحسب ق هناك ضع أيحا ً في ال تاقة اإلم ئية ك يلحظ بل في ن ط
للم السشورة حيث يختئون في ال تاقة ك ويمث هذا الوامل المتدلي لتعلايم اللغاة العرقياة تحاديا ً لهاذا المادرس يم ان أن يواجههار إبا أناذ
لملية تدريسها قنوع من ال دية وإثشال الذال ك وتحديد لناط الحاع فاي فرولهاا لي عا تدريسار فعااالًي لتاا  / 8002 /ص  ) 28إن
ضع الداد مدرسي اللغة العرقية ي علهم نير مادرين للم تدريج هذه المادة ق راية ك مما ادى الم جع المدرس محتاجا ً الام التاهيا
من جديد ك ول ن المي لة ان لملية التأهي هذه كالت للم ش دورال تدريسية مصيرة األمد ما جعلها نير وافية قاالغر ك وتنتصار
للم لواحٍ معينة وقالتاالي لام تمانل المادرس المنادار ال اافي مماا يحتاجار فاي مهنتار التعليمياة يال رناي/8001/ص )811ك لاذا ي اب ان
يصار الم إلادة تدريب المدرس ليتم ن من الوموف للم جوالب المادة العلمية جميعها ك ومد تنتصر مهنة التدريج للم المدرس الاذي
يحم شهادة أكاديمية ترقوية دون مرالاة للمهارة وال ودة ودون تي يل للمدرسين الموهوقين للم
دنااو م ااا التاادريج ممااا يااؤثر قصااورة كشياارة للاام جااودة العمليااة التعليميااة ك إب اصااشحت مهنااة التاادريج مهنااة لهااا منوماتهااا ولهااا
متتلشاتهايلشد الع ي /8002/ص )92لذا فان امت ك المدرسين الندرال ال زمة لمهنة التدريج وحدها ليج كافيا ً لمتتلشال المهنةك الما
تتتلب أداءال تتسم قالسهولة والسرلة واليسار وهاذا ينتحاي تحليا لملياة التادريج الام م مولاة مان المهاارال ك والاداد المدرساين
اإللداد ال زم ألداء ك مهارة من
هذه المهارال ك وهاذا يعناي أن هاذا اإلت ااه يياددللم الممارساة العملياة لمهماال التادريج األمار الاذي يتتلاب رقاط مؤسساال اإللاداد
قالمدرس التي سيت ر المتخرجون للعم فيها قعد الدراسة ورقط قارامج اإللاداد مشا الخدماة قشارامج التتاوير فاي اثنااء الخدماة وتحليا
فعالياااال التعلااايم الااام اصاااغر وحااادال أدائياااة لغااار تم اااين المااادرس مااان أداء كااا فعالياااة او مهاااارة قيااا يتسااام قالمهاااارة العالياااة
يلتياة/8010/ص)883ك وتأهيا المادرس ألداء دوره اليم ان ان ي اون قمعا لان اإلت اهاال الترقوياة الحديثاة ومنتحايال امتصااد
المعرفة وت نولوجيا المعلومال التي احدثت ثورة هائلة في م اا التعلايم ك والمادرس النااجل هاو الناادر للام الت دياد ومواكشاة التتاور
العلمي والت نلوجي الذي ي ي اساليب التعليم تشعا ً لمتتلشال الموم التعليمي ك ويستعم المصادر المعرفياة جميعهاا ويم ان طلشتار مان
تحصي المعارف قالشحث والتنصي ك وي ون محيتا ً
قاساااتراتي يال التااادريج الحديثاااة وطرائنهاااا واسااااليشها ويساااخر ماتوصااالت اليااار الشحاااو والدراساااال لخدماااة العملياااة التعليمةيلتياااة
اصاشحوا فاي حاجاة الام
ك فاالت
والهاشمي 8002/ص )33لذا ي ب أن ييهد دور المدرس تغييرا ً في ال يرية التي يتعلم قهاا التا
معرفة كيرية الحصو للم المعلومال وكيرية تتشينها في الموام ال ديدة ك ومن ثم تنامت الحاجة الم ضرورة اي اد مدرساين ماادرين
قما يتماشم مال التغيارال الحالياة
للم النيام قأدوار جديدة دان المؤسسال التعليمية ك قحيث يستتيعون تنمية مهارال ومدرال الت
يلشدالع ي /8002/ص )138كإن فاللية العمليال التعليمية والترقوية تعتمد اساسا ً للم طشيعة اإلتصاا قاين المادرس والتالاب كماا ان
مخرجال العملية التعليمية تتأثر قدرجة كشيرة قتشيعة هذا اإلتصا ك لذل للام المادرس ان ي اون والياا ً للادور الاذي ي اب ان يناوم قار
ل ع تدريسر فال ً ويحنو اهاداف الدرساوإدارة الصا قن ااح و مادرة للام إثاارة دافعياة التلشاة ك لاذا مسات الحاجاة الام الاتعلم الاذي
يست يب أللماط التر ير الخاصة قالتالب وهو الاتعلم بو المعنام الاذي يناوم للام الخشارة والممارساة وي اون مااق ً لإلساتعما والتتشياو
واإللتناااااا وياااااؤدي الااااام تتاااااوير التر يااااار لااااادى التلشاااااة وي عااااا التالاااااب محاااااورا ً لااااار ويساااااتهدف تحنياااااو النمااااااء والت امااااا
ي العرون/8018/ص88و) 82ك وكراية المدرس تظهر قصورة جلية لندما يحسن إثارة التلشة قتارح األسائلة والاتمعن فيهاا ثام اإلجاقاة
لنها ألن من اليحسن اإلست وا اليحسن التدريج فهي مرتاح اإلثارة وسشي التواص قين اطراف العملية التعليمية ك ولندما اليحسانها
المدرس فان بل يعد محيعة لل هد وهدرا ً للومتي لتية والهاشمي/8002/ص )148ك وطرح األسئلة
قيا كشيار يتتلااب التنويال فيهااا كإب ان األسائلة التاي يترحهااا المدرساون لااادة ً تتتلاب أجوقاة ومسااتويال متدلياة فااي التر يار ك وتيا
مسااتويال اإلسااتيعا والمعرفااة حااوالي سااشعين قالمائااة منهااا ك قينمااا ال تسااتعم األساائلة التااي تتتلااب التتشيااو او التحليا او التركيااب او
التنااااويم اسااااتعماالً كثياااارا ً فااااي األحيااااان انلشهاااااك اضااااافة الاااام اهماااا ا األساااائلة فااااي ال والااااب اإللرعاليااااة والنرسااااحركية ياقوشااااعيرة
ونشاري/8009/ص)182ك وج ءا ً كشيرا ً مان تعلام التلشاة ول ااحهم يعاود الام نصاائص معيناة فاي لملياة التادريجك وماد تحاددل هاذه
كإدارة الص ووضوح الهادف واساتراتي يال توجيار األسائلة وطريناة
الخصائص قالعوام التي تتعلو قالترال قين المدرس والت
الماادرس فااي تلنااي التسااا الل واإلجاقااة لنهااا ولظااام التع ي ا ي الخليلااي /8008/ص )28وفااي دراسااة اجرياات اكتيا أن األساائلة التااي
ان ير اروا قمساتوى معاين
ك نيار ان المدرساين كاالوا يتومعاون مان التا
استعملها المدرسون مد أثرل للم مستويال تر ير الت
ي حسب تصني قلوم فاي الم اا المعرفاي )كماا الهام كاالوا يصاونون األسائلة واساتعماالتها حساب المساتوى الاذي يتومعاوه ك ومان ثام
قحيث الت ون متاقنة لتومعاتهم ك فند بكر أحاد الترقاويين أن م ارد حصاو زياادة مادرها نمساة قالمئاة مان
يتلنون األجوقة من الت
األسئلة المتيعشة ي المتشالدة ) قام الها ان تي ل للم حصو زيادة في اجوقة األسئلة المتيعشة ي المتشالدة )
إب الهاا
التي يندمها التلشة وقنسشة ارقعاين قالمئاة ي اقاو شاعيرة ونشااري) 131/8009/وال يتارح المدرساون اسائلة تثيار تر يار التا
تعتمد للم الحرظ والتلنين ك و تنصي الشحو الترقوية التي تتناو محايا التر ير في الماضي كان لر دور في اهما المدرساين لنادرال
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ط قهم والري في التعام معهم ك ل ن هذا األمر تغير كثيرا ً في السنوال األنيرة لالميا ً ك نيار أن مدرساينا ولفسا فاي دولناا النامياة
نير والين لهذه الدراسال ومحامينها الترقوية وال تهمهم لتائ هاا ولاذل كثارة مانهم يتمسا ون قأف اار تنليدياة أونيار وامعياة فاي تنمياة
التر يري نشاري وكنرون/8011/ص ) 820والشاحثون قعحهم وجدوا أن األسئلة بال المستوى المرترل لها تاأثير اي ااقي للام التتاور
اللغوي وللام المهاارال قعحاها والتاي منهاا التر يار ك وهنااك ل ماة اي اقياة قاين األسائلة بال المساتوى العاالي واألجوقاة التاي ينادمها
لميناااة التر ياااري اقوشاااعيرة
ك لاااذا مااان األفحااا اساااتعما اسااائلة اكثااار تنااادما ً مااان اجااا الحصاااو للااام اجوقاااة مااان التااا
التااا
ونشاري/8009/ص )133لذا مست الحاجة الم اص ح الانظم التعليمياة واصاشل متلشاا ً شاديد اإللحااح فاي لصار يتسام قسارلة التغييار
وت ايد التدفو المعرفي والت نلوجي ك وتتعار فيار جميال المؤسساال اإلجتمالياة ك واإلمتصاادية ك والثنافياة ك والترقوياة لها ال موياة
وحادة ك ومن هنا تشرز اهمية الحاجة الم الررد المر ر النادر للم صنالة
المعرفة والتاج األف ار واآلليال ال ديادة مان نا تعلام لظام التر يار يأقاو جشاين/8002/ص)89ك فشاالرنم مان أن العنا الشياري يناوم
قال ثير من النياطال الذهنية كالندرة للام اإلدراك والمنارلاة والتحليا واتخااب النارارك اال ان التر يار قتررلاتار العديادة يُعاد مان اهمهاا
وأكثرها تعنيدا ً ك إب أن التر ير يؤثر للم تركي ه ك وقالتالي للم احاسيسر وسلوكر ك وقنتاائج سالوكر ك اي اقياة كالات أم سالشية كتحصاي
حاص ك ولعلنا لرسر سشب التركي والتأكيد واإلهتمام ال شير للم اإلسترادة من التر ير وتوجيهار فاي الناركن ال اريم ماا تعاالم ي وساخر
ل م مافي السماوال وما في األر جميعا ً منر ان في بل آليا ٍ
لنوم يتر ارون)ين) وميا  ..................ي تر ار ساالة نيار مان لشاادة
ل ٍ
والر ُ في التدقير )ي الرني /8002/ص )38والتر ير لملية يومية مصاحشة لإللسان قيا
ال لام )ومي في األمثا ي العشد ُ في التر ير َّ
دائم كالميي ك ولظرا ً ألهميتر وحاجة األفراد لر فند اهتم قر منذ الندم ك نير ان اإلهتمام قر مديما ً كان قسيتا ً ألن الم تمعاال كالات اكثار
استنرارا ً ك ل ن م تمل اليوم لم يعد مستنرا ً لتي ة للتغيرال التي طرأل جراء الت نولوجيا والتتلعال اإلجتمالية ك لذا اصاشل تعليمار فاي
مندمة األهداف الترقوية التي تسعم اليها األمم المتندمة ينالم/8009/ص )83ك وليج من ش ان اإللسان يتمي للام ساائر المخلوماال
قما يمل من مدرال لنلية وتر ير ك وما من لحظاة يمار قهاا اإللساان اال ويماارس قهاا التر يار ك حتام أن الاشعض يارى أن األحا م التاي
يعييها الررد لي ً ماهي اال استمرارا ً لحالة التر ير التي يعييها لهارا ً ك ومديما ًما ي دي ارل )يي الا أف ر إبن الا موجود )) ولام ينا هاو
اونيره ألا أليش إبن الا موجود أو نيرها من العشارال األنركوان د بل للم شاي الماا ياد للام أهمياة الر ار والتر يار فاي الا ء
شألر والر سر من اسرار وجوده ك واإللسان قدون تر ير يصشل المعنم لر وال لحياتر ي العتاوم وكنارون/8002/ص )808ويم ان الناو
الر *اهرة تستحو الدراسة والترسير والتحلي ك فعن طريو استعرا مايمر في لنولنا لستتيل ان لرر قين ماهو منشو ونيار بلا ك
لذا يعدُّ با اهمية في تي ي المعارف والمعلومال لدى األفراد ك فالتر ير ال يد هو الاذي يتصا قاأكثر مان مهاارة ك ولاذل يحتاوي للام
مهارال لادة ممثلاة قاإللرتااح العنلاي ك كماا يعادُّ مصادرا ً لت وياد األفاراد قم مولاة مان اإلساتراتي يال يساتتيعون مان ن لهاا الترالا
والتعام مل الشيئة التي ينتنمون اليها ي لشد الهادي واقو حييش/ 8008/ص)81ك ويلعب دورا ً حيويا ً فاي ل ااح األفاراد وتنادمهم دانا
المؤسسال التعليمية ونارجها ألن أداءاتهم في المهمال األكاديمية التعليمية واإلنتشارال المدرسية فاي المواما الحياتياة اثنااء الدراساة
وقعد الهائها ي كالع مال مل اآلنرين ومتتلشال العم ) هي لتاجال تر يرهم ك وقموجشها يتحدد مادى ل ااحهم أو انراامهم ك ولليار فاإن
فرص األفراد في الن اح تتنلص إبا لم يوفر المدرسون الخشرال المناسشة لتعليم الت
وتدريشهم للم تنريذ لمليال ومهاراتر ال زمة للمهمال األكاديمية والمهمال العامة نارج المدرسة ك وتعليم مهاارال التر يار ماد ي اون
أهم لم يم ن أن ينوم قار المادرس أو المدرساة ك ألن التعلايم الواضال المشاشار لعملياتار ومهاراتار المتنولاة يساالد للام رفال مساتوى
ال راءة التر يرية للت ك ويحســن مسـاـتوى تحصايلر فاي الموضـاـوع الدراسايك وتياير الدراسـاـال الام أن تعلايم المحتاوى الدراساي
منرولـا ً قتعليــم لمليال ومهارال التر ير يترتب للير تحصي أللم ـــ كما تنيسار اإلنتشاارال النهائياة أو الرصالية ــاـ منارلاةً مال تعلايم
المحتوى فنط يجروان/1999 /ص14ــ)18وأجمل الشاحثون للم أن تعليم مهارال التر يار وتهيئاة الرارص المثيارة لار اماران فاي ناياة
األهمية ك وتعليم مهارال التر ير ينشغي ان ي ون هدفا ً رئيسا ً لمؤسسال الترقية والتعليم ك وان مهاراتار العلياا يم ان ان تتحسان قالتادريب
والتعليم ك وهي مهارال التختلا لان أيــــــاـة مــــاـهارة انارى يم ان تعلمهاا ك ولايج هنااك ساند ماوي لإلفتارا قألهاا ساوف تنتلاو
قصورة كلية للم اساس النحج او التتور التشيعيي العرون /8018 /ص )92واصشحت تدريج مهاراتر لفطرا واليشا وال شار مان
الموضولال التي تيغ قا للماء النرج والترقية والرلسرة في ك مدرسة ومعهد وجامعة ك لدوره ال شيار فاي التنادم العلماي فاي ميادان
اإلتصاالل والمواص ل التي جعلت العالم يشدو صغيرا ً ك وللم الرنم من الظروف اإلجتمالياة واإلمتصاادية والسياساية التاي تمار قهاا
ق دلا العرقيةك فان للماء النرج والترقية والشاحثين العر منحوا التر ير واإلقداع ومـــــتـــــــــــا ً
وجهدا ً اليستهان قار ك ل نار اليا ا دون التماوح ي الخليلاي/8008/ص )13ك ولماا كاان للتر يار مان األهمياة جعلتار مان أهام العملياال
العنلية التي ينوم قها الدماغ ك فاالتر ير اإلقادالي لار الصادارة قاين الاواع التر يار ك فناد التشار النادرة األكثار تعنياداً قاين مادرال اإللساان
العنلية والمعرفية كولعمة اإلقداع كالت معروفة منذ أزمان قعيدة جدا ً ك وكان ينظر اليها ق ثيار مان اإلجا واإلكشاار كماا لاو كالات هشاة
الهية مندسة ك واألساطير اليولالية النديمة كالات تلحاو ماوى اإلقاداع الام قعاض األقتاا االساتوريين العشاامرة الاذين يتميا ون قال ااز
يرو مدرال اآلنرين ي أقو زيد /1928 /ص )89وتت لم أهمية العملية اإلقدالية في الخاروج لان الماألوف والمعتااد لتظهار لناا العما
ين) ـــــ ال اثية 13 /الصورة شاعرية كالات ام لثرياة ك حروفاا ً أم اشا االً ك نتوطاا ً ام
اإلقدالي فريدا ً وممي اً ك ف لما قدا أن
أح اما ً ك لغمال أم الحالا ً مد جنحت لحاو الرتاقاة او السا ون فياأتي المشادع للام جنااح طاائر ساري نراي التاراه لاين والتسامل لخرناال
جناحير لغمة فيخر الس ون ويرتع الح يج وما ان تننيل حالة المعالاة والنلاو وتشادد السارا والحاشا حتام تتاألو صاورة جديادة ك
ويحج الس ون ويخرج لن كولر س ولا ً فت ون النصيدة أو الرواية أو اللوحة التي يلية منها مد اكتست قأقهم ُحلَّة واكتسشت أزهم جما
ك تسر النا*رين وتثلج ملو السامعين يعييون فيها لحظاال مان اإللياراح والساعادةوترمم قهام الام لاوالم الخياا وتسامو قألرساهم الام
كفا اآلما ك بل هو الحي الخري يي اإلقداع )) ي الملحام/8003/ص)14والمشادع اليختلا كثيارا ً لان اآلنارين مان حياث التشيعاة ك
ول نر يمتل قعض الخصائص والندرال الدالة للم اإلقت ار والتحديث ك ويستتيل ك فرد
أن ي ااون مشاادلا ً لااو اكتسااب المعااارف والمهااارال واإلت اهااال التااي تنااوده الاام بلا ك ولما للاام تنميتهااا فااي لرساار قااارادة مويااة ك وال
لستتيل ان لص شخصا ً قصورة متلناة ألار نيار مشادع ألن هنااك قعاض األوماال اإلقدالياة التاي صانعها ولاشاها قنرسار وماد الت اون
كثيرة في حياتر فهي لادرة ول نار تاذومها ولاشاها ي ها /1992/ص ) 83ويشنام الاذي أثااره ي جيلراورد ) مائماا ً ـــاـ ها اإلقاداع يم ان
تعليمر وتنميتر والتدريب للير؟كوه يحي هذا التدريب شيئا ً للم رصيد الررد مان النادرال اإلقدالياة التاي يمتل هاا مشا التادريب ك ام
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الر يؤدي فنط الم رفل كراءتر او زيادة مهاراتر فاي تو*يا التاماال المشدلاة لديار؟ ك ويتراو للمااء الانرج جميعاا ً للام ام الياة تتاوير
وتنمياااة اإلقاااداع قالتااادريب ك وان الشيئاااة الرنياااة المتساااامحة تعمااا للااام تر يااار التاماااال المشدلاااة للااام شااا الماااا ن ماااة يشااااهين
وكنرون/8009/ص121ــــ ) 128اب تحت مسألة التر ير في للم النرج وفي للوم انرى وفي الحياة قوجر لام م الة رئيسة ألن مهمة
في المدرسة والم تمل ك وتت ادد
التر ير اإلقدالي ت من في اي اد حلو مناسشة للمي ل النظريةوالعملية الملحة التي يواجهها الت
قاستمرار مما يدفعر للشحث دوما ً لن طرائو واساليب جديدة تم نر من ت اوز الصاعوقال والعنشاال التاي يحتما قروزهاا فاي المساتنش
ي نشاري وكنرون /8002/ص )822وقذل فان مهارال التر يار اإلقادالي التنموقالنحاج والتتاور التشيعاي وحادهما ك والت تساب مان
ن تراكم المعرفة والمعلومال فنط ق القد ان ي ون هناك تعليم منظم وتمرين للمي متتاقل يشادأ قمهاارال التر يار األساساية ويتادرج
الم لمليال التر ير العلياا ك ويارى ي ديشولاو ) الار يم ان تعلايم التر يار مثا تعلام أي ماادة دراساية انارى ي لغاة ك للاوم ك اجتمالياال ك
ال لي ي ) وان مهارال التر ير اإلقدالي يم ن أن تتحسن قالتدريب والمران من ن دروس ناصة معدة جيداً ك وتعلمها مد ي اون اهام
لم يم ن ان ينوم قر المدرس او مدير المدرسة ك ألن التعلم المشاشار لعملياال ومهاارال التر يار اإلقادالي مساالد للام رفال مساتوى
ويعتاي احساساا ً قالسايترة الوالياة وتنمياة الياعور قالثناة قاالنرج ك وهاذا قادوره يساالد للام مواجهاة المهماال
ال راءة العنلية للتا
المدرسية والحياتية ينالم/8009/ص84و )91لذا أقرز العديد من المهتمين قمهارال التر ير اإلقدالي لدداً من المشررال
لها يتمث أهمهاا فاي تنيائة الماواطن الاذي يساتتيل التر يار قمهاارة لالياة لتحنياو األهاداف المرناو فيهاا ك وتنيائة
وراء تعلم الت
مواطنين يمتازون قت ام ال والب الر رية والروحية وال سمية ك وتنمية مادرة األفاراد للام التر يار الناماد واإلقادالي وصانل النارارال
وح المي ل كاضافة الم الرهم األلمو لفمور اللغوية قصورة ناصة والحياتية قي لام ي سعادة/8009/ص )22وأ*هرل معظام
ك فراي الدراساال التاي اساتعملت قارامج تعلايم مهاارال التر يار
الدراسال التي اهتمت قالتر ير اإلقدالي ألر يعاود قالرائادة للام التا
مدارس وجامعال أثشتت إي اقيتها لندهم في ت وين تنرير باتي وتحساين التر يار اإلقادالي وال الاب اليا لي واللرظاي وتحساين
لت
اإلل از األكاديمي ينالم/8009/ص ) 83إب اصشل تعليم التر ير اإلقدالي من صلب لم ال ثير من المؤسسال الترقوية في امامة العديد
من الشرامج التدريشية التي تعنم قهذا الم ا ك وييير ي هوارد )1990/الم أن العديد من الشرامج ال ديادة التاي تهادف الام تعلايم التر يار
إلقادالي تنراذ فاي لهايااة اإلساشوع أوقإماماة المااؤتمرال تحنيناا ً لهاذا الغر كويحاي قااأن المادارس تركا جا اهتمامهاا لتعلايم التا
مهارال النراءة وال تاقة والحسا منذ امد قعيدك والحو أن هذه المهارال ضرورية للررد في تعاملار مال الشيئاة ك نيار ان تلا المادارس
اااواز إلهتمامهااااا قتعلاااايم المهااااارال األساسااااية
وقااااامي المؤسسااااال التعليميااااة ينشغااااي ان تركاااا اهتمامهااااا قتعلاااايم التر ياااار قياااا ما ٍ
يالعرون/8018/ص )32وقنا ًء للم ك ماسشو يرى الشاحثان ان التر ير اإلقدالي ركي ة اساس لتتاوير المساتنش وتنمياة الم تمالك فهاو
يم ن أن ي ون مرتاحا ً إلي اد الحلو للمي ل المستعصية ك ويم ن ان يستعملر المشدع لخلو واحة فنية يساتظ قظلهاا متاذوموا ال ماا
الرني ك ويم ن ان ي ون اساسا ً للمخترلال واإلكتيافال الت نولوجية الحديثة ك ويم ن أن ي ون
 ........وي ون  .........وي ون  .......لذا ي ب للينا قصرتنا ترقويين ومعنيين قاليؤون الترقوية والتعليمية اإللترال الم أهمية هذا
ال ن الثمين الذي اليندر قثمن ك واإلهتمام قمن يمتل ولر ك لذل فند مي ان الدور الرئيج للتعليم هو تنمية التر ير اإلقدالي .....
ومن ك ما ب ُ ِك َر يتشين أهمية اجراء هذه الدراسة ويم ن تلخيصها قالنناط اآلتي :
 .1اهمية اللغة وسيلة التعارف قين اليعو .
 .8اهمية اللغة العرقية الصرح الخالد مادامت الحياة .
 .3اهمية مدرس اللغة العرقية الهادي الم استنامة األلسن.
 .4اهمية ال رايال التدريسية التي نرت قرينها مؤنرا ً .
 .8اهمية األسئلة الصرية التي قمستواها يتحدد النحج العنلي .
نير من العشادة .
.2أهمية التر ير الذي يُعدُّ ٌ
 .2أهمية التر ير اإلقدالي اسمم ألواع التر ير .
اهداف البحث :
يهدف اقحث الحالي الم تعرف وامل استعما مهارال التر ير اإلقدالي لدى مدرسي اللغة العرقية فاي المرحلاة اإللدادياة والثالوياة
في محافظة قاق المرك من ن اإلجاقة لن األسئلة اآلتية :
 1ـــ ه يستعم مدرسو اللغة العرقية في المدارس اإللدادية والثالوية مهارال التر ير اإلقدالي في دروس اللغة العرقية ؟ .
 8ـــ مالسشة استعما ك مهارة من المهارال ؟ .
 3ـــ مالسشة المدرسين الذين يستعملون مهارال التر ير اإلقدالي في دروس اللغة العرقية ؟ .
حدود البحث :
1ـــ الحدود الم الية  /محافظة قاق المرك .
 8ـــ الحدود ال مالية  /العام الدراسي  8018ـــــ 8013
 3ـــ الحدود الشيرية  /لينة من مدرسي الداديال وثالويال محافظة قاق المرك .
 4ـــ الحدود المعرفية  /استشالة م حظة في مهارال التر ير اإلقدالي .
تحديد المصطلحات :
اوالً ـــ المهارة .
ثاليا ً ـــ التر ير .
ثالثا ً ـــ اإلقداع .
راقعا ً ـــ التر ير اإلقدالي .
أوالً ـــ المهارة :
أــ ـ المه ارة لً ة ً :جااااء فاااي لساااان العااار القااان منظورــاااـ المهاااارة :هاااي الحاااذ فاااي اليااايء ك والمااااهر :الحااااب ق ااا لمااا ياقن
منظور/د.ل/ص.)841
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ب ـــ المهارة اصطالحاً:
ً
 1ـــ لرفها داود قألها  :إتنان ممارسة لسلوك قعدما تتلب معرفة وتدريشا معينين ي داود /1921/ص. )84
 8ـــ لرفها الديب وم اور قألها  :تعني مدرة اليخص للم اداء لم قسرلة واتنان وفهم ي الديب وم اور /1923/ص. )830
 3ـــ لرفها سعادة قألها  :الندرة للم النيام قعم ما قي جيد ي سعادة /8001 /ص. )442
ً
ً
التعري اإلجرائي للمهارة هو  :مدرة مدرسي اللغة العرقية في المرحلة اإللدادية والثالوياة فاي اداء لما معاين لنلياا او قادليا قساهولة
وكراءة ودمة مل اإلمتصاد في الومت وال هد ك قحيث يم ن م حظتر ومياسر .
ثانيا ً ـــ التفكير :
أ ـــ التفكير لًةً  :هو الما العن في ميا لة للتوصا الام حلهاا ك وف ار فاي األمار :ألما العنا فيارك ورتاب قعاض ماايعلم ليصا الام
م هو ك
وف ّ ر في األمر :مشالغة في ف ّ رك وف ر في المي لة ك ألم لنلر فيها ليتوص الم حلهاك فهو مر ّ ريال يال وكنرون/د.ل/ص.)208
ب ـــ التفكير اصطالحا ً :
 1ــاااـ لرفااار قااااير قألااار  :لملياااة لنلياااة يساااتتيل الماااتعلم لااان طرينهاااا لمااا شااايءبي معنااام مااان نااا الخشااارة التاااي يمرقهاااا
ي قاير/8001/ص.) 829
 8ـــ لرفر متامي قألر  :لملية لنلية معرفية لإلست اقة للمعلومال ال ديدة قعد معال ة معندة تيم التحليا وحا الميا ل واصادار
أح ام ي متامي  /8003/ص. )133
 3ـــ لرفر سعادة قألر  :ماي و في الذهن من لمليال تسشو النو والرع ك قحيث تشدأ قرهم ما لحاج قار او ماا لتاذكره او ماا لاراه ك ثام
لعم للم تنييم ما لرهمر ك محاولين ح المي ل التي تعترضنا في حياتنا اليومية ي سعادة  /8009 /ص. ) 39
التعري اإلجرائي للتر ير هو  :مدرة مدرسي اللغة العرقية في المرحلاة اإللدادياة والثالوياة للام طارح اسائلة مثيارة للعنا للام وفاو
في موضولال اللغة العرقية قغية تنميتر لديهم .
مهارال التر ير اإلقدالي ومدرتهم للم اإلجاقة لنها في حالة ل الت
ثالثا ً ـــ اإلبداع :
أ ـــ اإلبداع لًةً  /ان أص كلمة اإلقداع من الرع ي قدع) ك والييء الشديل هو ما قلغ الغاية في قاقر في المناق ك وفي مولر تعاالم ي قاديل
السماوال واألر ) فالسماوال اي اد من العدم ك وتعني كلمة قديل ألار ساشحالر وتعاالم نلنهاا للام نيار مثاا سااقو ك واإلقاداع أللام
درجة من الخلو ك فاإلقداع هو اي اد شيء نير مسشو أوإلياء صيغة ق تنليد ي ال نالي /8011/ص. )32
ب ـــ اإلبداع اصطالحا ً :
 1ـــ لرفر جلرورد قألر  :استتالة التالب اقداع موام جديدة لم ت ن مد نترل في بهنر من مش ك ويساتتيل ان يتادفو قاذكرها فاي
ومت ملي جدا ً ي العرون /8018 /ص . )122
 8ـــ ولرفر ال نالي قالر :ر ية شيء لم يره احد من مش ك للم الرنم من وجوده ي ال نالي  /8011/ص. )43
 3ـــ ولرفر قيريج قالر  :مدرة الررد للم ت نب الروتين العادي والترائو التنليدية في التر يار قحياث ي اون التاجار اصاي ً او جدياداً
اونير شائل ويم ن تنريذه وتحنينر ي الشرمعاوي  / 8014/ص. )83
التعري اإلجرائي لإلقداع :هي لملية ارتناء العن الشيري الم ان ي ود قأف ار نير مسشومة ونير معهودة وهي ق ر نيار متروماة أو
اضافة أف ار جديدة ألشياء مديمة لتتويرها ك تو* في جالب من جوالب الحياة لإلفادة منها .
رابعا ً ـــ التفكير اإلبداعي . /
 1ـــ لرفر سعادة ومتامي الر  :الوحدة المت املة لم مولة العوام الذاتياة والموضاولية التاي تاؤدي الام تحنياو التااج جدياد اصاي
وبي ميمة من جالب الررد او ال مالة ك والر لملية اي اد حلو جديدة لفف ار والمي ل والمناهج وطر التدريج يسعادة ومتاامي /
. )83 /1992
 8ـــ لرفر جروان قألر  :لياط لنلي مركب وهادف تعم للم توجيهر رنشة موية في الشحث لن حلو او التوص الم لواتج اصلية
لم ت ن معروفة او متروحة من مش يجروان  /1999/ص. ) 88
 3ـــ لرفتر م يد قألر  :لياط لنلي مركب وهادف في توجير رنشة موية في الشحث لن حلو ك او التوص الم لتاائج اصالية لام ت ان
معروفة ساقنا ً و ينتوي للم لناصر معرفية والرعالية وان مية متدانلة تي حالة بهنية فريدة ي م يد /8002 /ص. ) 34
 4ــااـ لرفاار جلرااورد قألاار  :تر ياار بو لسااو مرتااوح يتمي ا اإللتاااج فياار قخصيصااة فرياادة هااي  :تنااوع اإلجاقااال المنت ااة التااي التحاادها
المعلومال المعتاة ي اقو جشين/8002/ص. )28
لشياان
التعري اإلجرائي للتر يار اإلقادالي  :هاو مادرة مدرساي اللغاة العرقياة مان طارح اسائلة بال مساتوى را ٍ تياحذ لناو التا
مستوى التر ير وتنمية مهاراتر اإلقدالية لديهم .
ين) ـــ األلعام 101/
الفصل الثاني
الدراسات السابقة
أ ـــ دراسات عربية :
 2ـــ دراسة األدغم :2991 /
(( معلم اللًة العربية ودوره في تنمية اإلبداع لدى تالميذ الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي ))
ــــ اجريت هذه الدراسة في كلية الترقية جامعة المنصورة ق مهورياة مصار العرقياة ك وهادفت الام لا ج قعاض لاواحي النصاور فيماا
يتعلو قتنمية اإلقداع لدى معلمي اللغة العرقية ناصة .
ــــ شملت لينة الدراسة م مولتان ت ريشية وضاقتة ك منها ليرون معلما ً من معلمي الص األو اإللدادي .
ـــ استعملت الدراسة قتامة الم حظة تمث نصائص المعلم المشدع اداة ً لشحثها ك ومد صمم انتشارا ً لنياس األداء اإلقدالي للت ميذ .
ـــ استعم الشاحث الوسائ اإلحصائية ال زمة لدراستر .
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ـــ توصلت الدراسة الم ان متوسط األداء اإلقدالي لعينة الشحث في الم مولة الحاقتة من المعلمين هي ي  ) %12,22وهي لسشة أما
من المتوسط ك وكان متوسط درجال الم مولة الت ريشية التي زود معلموها قشتامة كان أللم من متوسط درجال الم مولة الحااقتة
التي لم ي ود معلموها قييء في ك مهارة من مهارال التر ير اإلقدالي المتمثلة قالت مة والمرولة واألصالة .
ـــ نتمات الدراساة قوصاايا لادة منهاا ــاـ تأكياد أهمياة تادريب المعلماين وت ويادهم قاالشرامج التاي تاؤدي الام تنمياة اإلقاداع  .ي األدنام
/1998/ص)132
1ـــ دراسة البنعلي : 1002 /
(( مدى استخدام معلمي الدراسات اإلجتماعية لمهارات التفكير في تدريس تالميذ المرحلة اإلبتدائية ))
ـــ اجريت هذه الدراسة في مسم العلوم الترقوية ـــ كلية الترقية ـــ جامعة متر .
ـــ هدفت الام تعارف مادى اساتعما معلماي الدراساال اإلجتما لياة للمرحلاة اإلقتدائياة مهاارال التر يار العاماة يي المساتوى التمهيادي))
والتر ير اإلقدالي يي المستوى المتندم )) لدى طلشتهم ك ومعرفة ل مة بل ق نج المعلم ونشرتر .
ـــ ت ولت لينة الدراسة من ي  )83معلما ً من معلمي الدراسال اإلجتمالية في منتنة الدوحة التعليمية .
ـــ استعملت الشاحثة استشالة تعتم ل معلم للتعرف للم كرائهم في مدى استعمالهم مهارال التر ير اإلقدالي وقتامة م حظاة للتعارف
للاام ماادى اسااتعمالهم ماان نا م حظااتهم دانا ح اارة الدراسااة ك ومااد ت ولاات اإلسااتشالة ماان ي  ) 42مظااراً ساالوكيا ً تسااهم فااي تنميااة
مهارال التر ير اإلقدالي ك وت ولت قتامة الم حظة من ي  ) 44مظهرا ً سلوكيا ً أداة ً لشحثها .
ـــ استعملت الشاحثة معادلة كوقر ومعام ارتشاط قيرسون وانتشار مان وتني واإلنتشار التائي والمتوسط الحساقي واإللحراف المعيااري
وسائ احصائية لشحثها .
ـــ اسررل الدراسة لن تدلي مستوى اساتعم ا معلماي الدراساال اإلجتمالياة مهاارال التر يار ك ساواء مان نا كراء المعلماين أو مان
م حظتهم دان ح رة الدراسة ك إب كان استعمالهم للمهارال أم من المستوى المنشو ترقويا ً ي ) %20
ن
ـــ نتمت الدراسة قشعض التوصيال منها :تحمين قرامج التنمية المهنية للمعلمين في أثناء الخدماة حنائاب تدريشياة تتنااو اساتراتي يال
تعلم تنمي مهارال التر ير لدى الت ميذ قي لام وت ميذ المرحلة اإلقتدائية قي ناص لظرا ً ألهمية هاذه المرحلاة العمرياة فاي نارس
المهارال المختلرة في سلوك التلميذ  .ي الشنعلي/8003/ص)4
ب ـــ الدراسة المحلية :
2ــ ـ دراس ة البريع او  (( : 1020 /فاعلي ة ت دريس األدب والنص تم باعتم اد مه ارات التفكي ر اإلب داعي ف ي تحلي ل النص تم
األدبية واإلحتفاظ بها لدى طالب المرحلة الثانتية ))
ـــ اجريت هذه الدراسة في كلية الترقية األساسية ـــ جامعة قاق .
المرحلاة
ـــ هدفت هذه الدراسة الام معرفاة فا للياة مهاارال التر يار اإلقادالي فاي تحليا النصاوص األدقياة واإلحتراا* قهاا لادى طا
الثالوية .
ـــ انتار الشاحث لدد 88/طالشا ً في اليعشة /أ في الم مولة الت ريشية ولدد 88/طالشا ً في اليعشة  /فاي الم مولاة الحااقتة لياوائيا ً
من
ثالوية الحلة للشنين لينةً لشحث ِر .
لصوص أدقية مختارة للم م مولة من الخشراء والمتخصصين في اللغة العرقية وطرائو تدريسها ك وماد ومال
ـــ لر الشاحث ث
اإلنتيارللم لص ادقي واحد منها أداة ً لشحث ِر .
ـــ استعم الشاحث اإلنتشار التائي لعينتين مستنلتين ومرقل كاي ومعام ارتشاط قيرسون وسائ احصائيةً لشحث ِر .
الم مولااة الحاااقتة ك اب اتحاال ان الراار دا احصااائياًلند
الم مولااة الت ريشيااة للاام طا
ــااـ توصاالت الدراسااة الاام ترااو طا
مستوى
ي  ) 0,08ف الت النيمة التائية المحسوقة ي )4,28وهي اكشر من النيمة التائية ال دولية الشالغة ي )8وقدرجة حرية ي. )42
ـــ نتمت الدراسة قشعض التوصيال منها :
المرحلة الثالوية مهارال التر ير اإلقدالي من اج رفل مستوى الولي لديهم .
 0ضرورة تدريج ط
تثير التر ير لديهم  .ي الشرمعاوي/8011/ص 322ـــ ) 322
 0ضرورة طرح اسئلة للم الت
((متازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية ))
يحاو الشاحثان ان ي ريان موازلة قين الدراسال الساقنة والدراسة الحالية من حيث م ان اجراء الدراساة واألهاداف والعيناال وأداة
الشحث والوسائ اإلحصائية واإلستنتاجال والتوصيال وللم النحو اآلتي:
 1ــاااـ اجريااات دراساااة ي األدنااام ) 1998/فاااي كلياااة الترقياااة جامعاااة المنصاااورة فاااي جمهورياااة مصااار العرقياااة ك واجريااات دراساااة
ي الشنعلي )8003/في
كلية الترقية جامعة متر في دولة متر ك واجريت دراسة ي الشرمعاوي  )8010/في كلية الترقية األساساية جامعاة قاقا فاي العارا ك لاذا
اترنت هذه الدراسة مل دراسة الشرمعاوي في الها اجريت في كلية الترقية األساسية جامعة قاق .
 8ــااـ هاادفت دراسااة ي األدناام ) الاام ل ا ج قعااض لااواحي النصااور فيمااا يتعلااو قتنميااة اإلقااداع لاادى معلمااي اللغااة العرقيااة للاام ضااوء
اإلت اهااال العالميااة المعاصاارة ك وهاادفت دراسااةي الشنعلااي ) التعاارف للاام ماادى اسااتعما معلمااي الدراسااال اإلجتماليااة فااي المرحلااة
اإلقتدائية مهارال التر ير اإلقدالي ول متر ق نج المعلم ونشرتر ك وهدفت دراسة ي الشرمعاوي ) الم فاللية تدريج األد والنصاوص
المرحلة الثالوية ك لناد اترنات الدراساة الحالياة
قالتماد مهارال التر ير اإلقدالي في تحلي النصوص األدقية واإلحترا قها لدى ط
مل دراسة ي الشنعلي ) في مدى استعما المعلمين مهارال التر ير اإلقدالي نيار الهاا انتلرات لنهاا فاي المرحلاة الدراساية حياث طشنات
الدراسة في المرحلة اإلقتدائية نير ان الدراسة الحالية سوف ت رى في المرحلة أإللدادية والثالوية ك واترنت هذه الدراساة مال الدراساة
الرة ال ذكر في استعما المنهج الوصري ك ومد انتلرات هاذه الدراساة مال دراساة يالشرمعااوي ) ودراساة ي األدنام ) فاي اساتعما المانهج
الت ريشي ل نها اترنت معها في مياس مهارال التر ير اإلقدالي .
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 3ــااـ هنالا تراااول فااي ح اام العينااة المسااتعملة والم تماال الااذي انااذل مناار ك فدراسااة ي األدناام ) كااان ح اام العينااة لياارين معلماا ً ل ا
م مولة مان الم ماولتين الت ريشياة والحااقتة مان معلماي الصا األو اإللادادي ك واساتعملت دراساة ي الشنعلاي ) ي )83معلماا ً مان
المرحلة اإلقتدائية ك واستعملت دراسة ي الشرمعاوي ) م مولتين ت ريشية وضاقتة من الص الراقال اإللادادي قوامال ي )88طالشاا ً ل ا
م مولة ك لذا اترنت هذه الدراسة مل دراسة يالشنعلي) اب كان م تمل الشحث الحاالي ليارين مدرساة الدادياة وثالوياة ك وساوف ي اري
انتيار مدرس واحد من ك مدرسةكواترنت مل دراسةياالدنم) في م تمل العينة إب كان معلماين الصا األو اإللاداديك وانتلرات مال
دراسةيالشرمعاوي) في ح م ولوع العينة.
 4ـــ قحثت الدراسال الساقنة والدراسة الحالية في بال الموضوع اال وهو مهارال التر ير اإلقدالي فدراسة ياألدنم) موضولها تنمياة
مهارال اإلقداع ك ودراسة ي الشنعلي) موضولها استعما مهارال التر ير اإلقدالي ك ودراسة يالشرمعاوي) موضاولها فاللياة مهاارال
التر ير اإلقدالي ك لذا التنت هذه الدراسة مل الدراسال الساقنة في وحدة الموضوع .
 8ـــ الدراسال الساقنة التمدل اداة ً لشحثها ك فدراسة ياألدنم) استعملت قتامال الم حظة ك ودراسة يالشنعلي) استعملت استشالة وقتامة
م حظة ك ودراسة يالشرمعاوي) استعملت لص أدقي ك لذا اترنت الدراساة الحالياة مال دراساتي ي األدنام والشنعلاي) وانتلرات مال دراساة
يالشرمعاوي) في أداة الشحث .
ً
 2ــااـ قعااد أن طشناات الدراسااال الساااقنة أداة قحثهااا اسااتعملت وسااائ َ احصااائية لمعال ااة الشيالااال ك فدراسااة ياألدناام) اسااتعملت الوسااط
الحساقي ك ودراسة يالشنعلي) استعملت معادلة كوقرومعاما ارتشااط قيرساون وانتشاار ماان وتناي واإلنتشاار التاائي والمتوساط الحسااقي
واإللحراف المعياري كودراسة يالشرمعاوي)استعملت اإلنتشار التائي ومرقل كاي ومعام ارتشاط قيرسون ك اما الدراساة الحالياة فسايرد
استعما الوسائ اإلحصائية ال زمة في لهاية الرص الثالث ي منهج الشحث واجراءاتر ) .
 2ـــ تشاينت النتائج التي ا*هرتها الدراسال الساقنة ك فدراسة ياألدنم) توصلت الم ترو الم مولة الت ريشية للم الم مولة الحاقتة
ك ودراسة ي الشنعلي) توصلت الم تدلي مستوى استعما المعلمين لمهارال التر ير اإلقدالي ك ودراسة يالشرمعاوي) توصلت الام تراو
الم مولة الحاقتةك اما الدراسة الحالية فسوف تظهر لتائ ها لند لر النتاائج وتحليلهاا فاي
الم مولة الت ريشية للم ط
ط
الرص الراقل.
الفصل الثالث
منهج البحث واجراءاته يتحمن هذا الرصا تحدياد مانهج الشحاث وم تمعار وانتياار العيناة واجاراءال الاداد أداتار وتتشينهاا والوساائ
اإلحصائية التي استعملت
في تحلي لتائ ر .
أوالً ـــ منهج البحث :التمد الشاحثان منهج الشحث الوصري ك أللر يت ئم مل طشيعة الشحث ك إب الين لند حدود وص الظاهرة فحساب
ق يتعداها الم تنظيم الشيالال وتحليلها ك وي ري اإلستنتاجال بال الدالئ والمغا ى قالنساشة للميا لة المتروحاة منهااي جااقر /1929 /
ص. ) 134
ثانيا ً ـــ مجتمع البحث وعينته :
 2ــ ـ مجتم ع البح ث  :يت اون م تمال الشحاث األصالي مان المادارس اإللدادياة والثالوياة للشناين فناط وهاي مادارس مركا محافظاة قاقا
جميعها ك ويتم انتيار مدرس واحد متخصص في اللغة العرقية من ك مدرسة لي ّون لينة الشحث التي سي ري تتشيو اإلنتشار لليها .
 1ـــ عينة البحث :لند مدَّم الشاحثان طلشا ً الم لمادة كلية الترقياة األساساية يرماون فيار مراتحاة ترقياة محافظاة قاقا لتساهي مهمتهماا فاي
زيارة المدارس اإللدادية والثالوية ك ومد فاتحت لمادة ال لية المديرية العامة لترقية قاق قموجب كتاقها  280 /في  8013 / 8/2ملحاو
ي ) 1لتسهي مهمة الشاحثين ك ولدى مراجعتهماا ادارة الترقياة ك تام مراتحاة ادارال المادارس اإللدادياة والثالوياة للشناين قموجاب كتاقهاا /
 2132في  8013/8/80ملحو ي )8لتسهي مهمة الشاحثين ك وتم التاء لسخة منار الام مسام اإلحصااء لشياان الاداد المادارس اإللدادياة
والثالوية في مرك محافظة قاقلومد تم ت ويد الشاحثين قاساماء المادارس اإللدادياة والثالوياة وموامعهاا ولاددها ي  ) 81احادى وليارين
مدرسةً ومد تم استشعاد الدادية الحلة المسائية للشنين ملحو ي )3لي ون لدد المادارس النهاائي ليارين مدرساة وقوامال مادرس واحاد مان
ك مدرسة لت ون لينة الشحث النهائية ليرين مدرسا ً .
ثالثا ً ـــ اداة البحث :
 2ـــ األداة  :لند ألدَّ الشاحثان استشالة إلستمارة الم حظة لتحنيو هدف الشحث تتحمن مهارال التر يار اإلقادالي ي الت ماة ــاـ المرولاة
دون ازاء كا فنارة صا حيتها او لدمار والتعادي الاذي
ـــ األصالة ـــ اإلفاضة ) وتيتم ك مهارة للم ث
فنرال ملحاوي  ) 4وماد ّ ِ
سي رى لليها قغية قناء استمارة الم حظة التي ستتشو للم المدرسين للم نرارها .
 1ـــ صدق األداة  :الصد هو مدرة األداة للم مياس ماوضعت ألجلر ي ال يود  /8008 /ص ) 140وتختل الواع الصد ومؤشراتر
قانت ف الظاهرة المنيسة ك والصد الذي يناسب مث هذه األداة هو الصاد الظااهري ك الاذي يعتماد لار األداة للام م مولاة مان
الخشراء والمتخصصين لتنرير ص حية الرنرال لنياس ما ألادل لنياسار ك لاذا تام لار األداة للام لخشاة مان المتخصصاين فاي اللغاة
والنحو واألد والعلوم الترقوية والنرسية واصو التادريج ك للتأكاد مان صا حية فنارال األداة ك ولشياان التعادي ل والم حظاال للام
الرنرال التي تحمنتها ك ومدى شموليتهاوم ءمتها لمستوى التلشة ملحو ي  ) 4و ملحو ي . ) 8
 2ـ ـ ثب ات األداة  :لاادى اجااراء ه ااذا قحااو تسااتعم فيهااا اسااتمارة الم حظااة ك ي ااري اسااتعما ثشااال المح مااين ك لااذا زار الشاحثااان
المدارس لينة الشحث ومس ك ٍ منهما استمارة م حظة ك ولدى دنولهما الم مالة المحاضرال ي لج ك منهما للم الراراد فاي لهاياة
النالة الدراسية ك وقينما يسترس مدرس المادة قإلناء مادتر الدراسية فاي موضاولال اللغاة العرقياة يشادأ الشاحثاان قتسا ي م حظاتهماا
للم وفو استمارة الم حظة ك لذا اصشل ل ا مادرس فاي المدرساة درجتاين ك حتام أتياا للام لهاياة ليناة الشحاث ك لي اون لادى الشاحاث
األو ليرون درجة ك ولدى الشحث الثالي ليرون درجة ايحاا ً ك لاذا مثلات درجاال الشاحاث األو الم مولاة يس) ودرجاال الشاحاث
الثالي الم مولة يص) وتم تتشيو معام ارتشاط ي قيرسون) لحسا ثشال األداة فشلغ معام الثشالي)0,22ك الملحاوي )2والتشارل هاذه
النيمة كافية ألنرا الدراسة وتتشيو استمارة الم حظة للم العينة لرسهاك وقذل اصشحت استمارة الم حظة في صورتها النهائية .
 2ـــ الصترة النهائية لألداة :قعد أن لر الشاحثان أداة قحثهما للم لخشة مان الخشاراء ملحاوي )8تام اجاراء التعادي ل لليهاا وجارى
تغيير صرتها الم استمارة م حظة وماد ضامنت معلوماال لاماة منهاا اسام المادرس واسام المدرساة ولناوان الادرس وتااري الم حظاة
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وتحصي الم درس الدراسي والص والدرس ك اضافة الم تحمينها قدائ امام ك فنارة  /تساتعم دائماا ًــاـ تساتعم نالشاا ً ــاـ تساتعم
أحيالا ً ـــ التستعم ك ومد تم التاء ك مستوى منها درجال ك وأصشحت األداة جاه ة للتتشيو .
 2ــ ـ التطبي ا النه ائي ل ألداة :قاشاار الشاحثاان قتتشياو أداة قحثهمااا قصايغتها النهائيااة التشااراً مان تاااري  8013 /8 /82ك فشعادما يا ور
الشاحثان ك مدرسة من المدارس يتم التاء لسخة من كتا مديرية ترقية قاق المرمم 2132/في  8013/8/80المعنون الم ك مدرسة
الدادية وثالوية للشنين لغر تسهي مهماة الشااحثين وتحنياو هادف قحثهماا وقصاحشتهما اساتمارة م حظاة ل ا مادرس ك فترسا ادارة
المدرسة في طلب مدرس اللغة العرقية في ري مصاحشتر الم مالة الدرس وي د الشاحثان لهما م الا ً فاي لهاياة النالاة الدراساية ك وقينماا
يسترس المدرس في الناء المادة ي ري تدوين الم حظال لان كا فنارة مان فنارال مهاارال التر يار اإلقادالي ك وفاي لهاياة الادرس ك
يي ر الشاحثان مدرس المادة وادارة المدرسة ويتوجهان الم مدرسة انرى ك ومد تم تتشيو هذا اإلجراء مل ك مدرسة من المدارس من
لدن الشاحثين حتم أتيا للم كنر مدرسة في لينة الشحث لي ون اإلنتشار جاه اً للتصحيل .
 6ـــ تصحيح اإلختبار :قعد أن اصشحت اداة الشحث جاه ة للتصحيل ك شرع الشاحثان في تصحيل اإلنتشار واستخراج لتائ ار ك وقماا أن
مهارال التر ير اإلقدالي لددها ارقل مهاارال هاي ي الت ماة) و يالمرولاة) وياألصاالة) وياإلفاضاة) وتتحامن كا واحادة منهاا ثا
درجاال ويتساتعم نالشاا ً ) التيات
مستويال وييتم ك مستوى للام ارقال قادائ هاي يتساتعم دائماا ً ) التام الشاحثاان لنهاا ثا
درجتان ويتستعم احيالا ً ) التيت درجة واحدة وي التستعم ) التيت درجة صرر ك لت ون درجة ل اح ك مهاارة ي )9تسال درجاال
ك ودرجة الن اح ال لية هي ي  ) 32درجة في ك استمارة م حظة ك أي درجة الن اح ال لية ل مدرس هي 32/درجة ك ولدى اإللتهااء
من تصحيل اداة الشحث ك كالت اللم درجة تم الحصو لليها هيي  ) 12درجة ك وأوطأ درجاة تام الحصاو لليهاا هاي ي  ) 4درجاال
وجدو ي  ) 1يشين بل .
جدول (  ) 2يبين الدرجات التي حصل عليها المدرسين والتسط الحسابي للدرجات
الم حظال
الدرجة
ل
الم حظال
الدرجة
ل
11
11
12
1
10
18
12
8
10
13
18
3
9
14
18
4
9
18
18
8
2
12
13
2
2
12
18
2
2
12
11
2
2
19
11
9
4
80
11
10
الوسط الحساقي10,9 /
812
الم موع
رابعا ًـــ التسائل اإلحصائية :
استعم الشاحثان الوسائ اإلحصائية اآلتية :
2ـ معامل ارتباط بيرستن  :استعم الشاحثاان معاما ارتشااط قيرساون إلي ااد ثشاال أداة الشحاث قتريناة ( ثب ات المحكم ين ) كماا فاي
المعادلة اآلتية :
ن (مج س م) – (مج س) (مج م)
ر=
1
1
1
(مج س) ][ ن (مج م )– (مج م) ]
[ ن (مج س–) 1
إب تمث :
ير) معام ارتشاط قيرسون.
ين) لدد أفراد العينة
يس) ميم المتغير األو
ي الدردير /8002/ص) 121
يص) ميم المتغير الثالي
 1ـــ التسط المرجح  :استعم الشاحثان الوسط المرجل ي درجة حدة الرنرة ) كما في المعادلة اآلتية :
ل + 3 × 1ل + 8×8ل + 1×3ل0×4
الوسط المرجل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م موع الت رارال
 2ــ التزن المئت  :استعم الشاحثان الوزن المئوي كما في المعادلة اآلتية :
الوسط المرجل
الوزن المئوي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 200
ي ال شيسي  /8010 /ص842ـــ ) 842
الدرجة النسوى
 2ـــ التسط الحسابي  :استعم الشاحثان الوسط الحساقي إلي اد متوسط درجال المدرسين في اإلنتشار جدو ي . ) 1
م موع الدرجال
م = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدد الدرجال
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها
يتحمن هذا الرص لرضا ً لنتائج الشحث وترسيرها في ضوء هدف الشحث قعد ان أجرى الشاحثان مايأتي :
 1ـــ إلتاء درجة ل استمارة م حظة من ن جمل الحد األللم للمهارال والذي هو ي . ) 32
 8ـــ استخراج المتوسط الحساقي لدرجال المدرسين للم ك استمارة م حظة .
 3ـــ التمد الشاحثان متوسط درجة استمارة الم حظة الشالغ ي )12درجة مح ا ً للرص قين درجاال األداء المنشاو ونيار المنشاو ك فعادَّ
ك مدرس حص للم الدرجة ي )12فما فو لاجحة ومنشولة ك وك مادرس حصا للام الدرجاة ي )12فماا دون درجاة ضاعيرة ونيار
منشولة .
ً
 4ـــ تم حسا ت رارال اإلجاقال ل فنرة من فنرال مهارال التر ير اإلقادالي للام وفاو منيااس رقاالي وهاي ــاـ تساتعم دائماا ــاـ
تستعم نالشا ً
ً
ـــ تستعم أحيالا ـــ التستعم .
درجال للشدي األو ي تستعم دائما ً ) ودرجتاين للشادي
 8ـــ لغر حسا الوسط المرجل ي درجة حدة الرنرة ) التم الشاحثان ث
الثالي
ً
ً
ي تستعم نالشا ) ودرجة واحدة للشدي الثالث ي تستعم احيالا ) ودرجة صرر للشدي الراقلي التستعم ) .
لدَّ متوسط درجال المنياس الرقالي الذي هو ي  ) 1,8معيارا ً للرصا قاين جاالشي الناوة والحاع لمهاارال اساتمارة الم حظاة ك
 2ـــ ُ
ولُدل ك
فنرة حصلت للم أكثر من ي  ) 1,8في جالب الرنرال النوية ك وك فنرة حصلت للم أم من ي ) 1,8في جالب الرنرال الحعيرة .
 2ـــ رتب الشاحثان مهارال استمارة الم حظة ترتيشا ً تنازليا ً للم اساس الوسط المرجل والوزن المئوي .
 2ـــ فسَّر الشاحثان النتائج قي اجمالي وترصيلي حسب ك مهارة وكما يأتي :
أوالً ـــ عرض النتائج وتفسيرها بشكل اجمالي :
كالات لتااائج مدرسااي اللغااة العرقيااة حسااب اسااتمارة الم حظااة ضااعيرة جاادا ً ك إب الحساارل درجاااتهم قااين ي  4ــااـ  ) 12درجااة ك وقلااغ
متوسط
درجاتهم ي  ) 10,9وهو أم من درجة الن اح الصغرى التي التمدها الشاحثان وهي ي  ) 12ويرجل الشاحثان بل الم اسشا لدة منها :
 1ـــ إن قرامج الداد مدرسي اللغة العرقية في كليال الترقية التتحمن تعليم التر ير او تدريج مهاراتر وقاألنص اإلقداع .
 8ـــ من ن اط ع الشاحثين للم الدورال التدريشية لمدرسي اللغة العرقية اتحل ألها مليلة العناية قتعليم مهارال التر ير اإلقدالي .
 3ـــ ملة لناية مدرسي اللغة العرقية قاإلط ع للم ال تب الحديثة التي تتناو تعليم التر ير ومهاراتر .
 4ـــ إن مناهج اللغة العرقية نير معدة للتعام قمرولة مل مهارال التر ير اإلقدالي .
 8ـــ لدم ترير حواف لمدرسي اللغة العرقية المشدلين في أدائهم التدريسي ليمي هم لن نيرهم ويدفعهم الم محاالرة جهاودهم فاي هاذا
اإلت اه .
ثانيا ً ـــ عرض النتائج وتفسيرها بشكل تفصيلي :
سيتم لر النتائج وترسيرها من ن اساتمارة الم حظاة قعاد أن اساتخرج الشاحثاان الوساط المارجل والاوزن المئاوي ل ا فنراتهاا
وجدو ي)8
يوضل بل :
جدول( )1يبين تسلسل المهارة في استمارة المالحظة ورتبتها احصائيا ً والتس ط الم رجح للفق رة والمه ارة وال تزن المئ ت للفق رة
والمهارة
الوساااااااااااااااااط الوزن المئوي الوسط المرجل الوزن المئوي
فنرال المهارة
تسلس المهارة رتشاااااااااااااااااة المهارة
للمهارة
للمهارة
للرنرة
المرجل
المهارة
في
للرنرة
اساااااااااااااااااتمارة احصائيا ً
الم حظة
ً
ً
ثالثا ً
38
 .1تستعم دائما 1,08
األصالة
أوال
32
1,01
48
 .8تستعم نالشا ً 1,038
31,2
 .3تستعم أحيالا ً 0,98
ـــ
ـــ
 .4التستعم
ثاليا ً
أوالً
2,3
 .1تستعم دائما ً 0,88
الت مة
ً
31,02
0,93
31,2
 .8تستعم نالشا 0,98
83,3
 .3تستعم أحيالا ً 1,2
ـــ
ـــ
 .4التستعم
ثالثا ً
ثاليا ً
40
 .1تستعم دائما ً 1,8
المرولة
30,8
0,91
81,2
 .8تستعم نالشا ً 0,28
30
 .3تستعم أحيالا ً 0,9
ــــ
ــــ
 .4التستعم
ً
راقعا ً
راقعا ً
18
 .1تستعم دائما 0,48
اإلفاضة
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 .8تستعم نالشا ً
 .3تستعم احيالا ً
 .4التستعم

0,2
0,28
ـــ

82,2
88
ـــ

0,22

88,8

1ـــ حصلت مهارة األصالة للم وسط مرجل ي  ) 1,01ووزن مئوي ي  ) 32وهاذا ياد للام الخراا أداء مدرساي اللغاة العرقياة فاي
هذه المهارة ك وأن هذه المهارة تستعم من أج التر ير قتر جديدة أونير مألوفاة أو اساتثنائية مان أجا أف اار بكياة ونيار واضاحة ك
واست اقال نير لادية وفريدة من لولها ك ت ع األف ار تنسا قحرية من أج الحصو للم أف ار كثيارة وفاي اسارع ومات مم ان ك
ويعا و الشاحثااان سااشب الخرااا أداء المدرسااين فيهااا الاام ألهااا تحتاااج الاام ماادرال لنليااة لاليااة واساات اقال سااريعة ك وقمااا أن التر ياار
مهارال لنلية ماقلة للتعلم وأن ج المدرسين لم يتعلموا التر يرك و فامد الييء اليعتير ك لذا يم ن النو ان مدارسنا نير مهيئة لذل .
 8ــااـ حصاالت مهااارة الت مااة للاام وسااط ماارجل ي  ) 0,93ووزن مئااوي ي ) 31,02وهااذا يااد للاام تاادلي مسااتوى أداء مدرسااي اللغااة
العرقية في مهارة الت مة ك وهذه المهارة تستعم من أج توليد ف ر ينسا قحرية تامة فاي ضاوء لادد مان األف اار بال الع ماة وهاي
لملية بهنية
يتم من ن لها الوصو الم أف ار جديدة ك ويرجل الشاحثان األسشا التي تنا وراء بلا هاو أن مدرساي اللغاة العرقياة لام ي ان لاديهم
ادلم اط ع في هذه المهارة ك اضافة الم لدم تيسر مالدة اونلرية ثنافية لديهم فيها ك لاهي لن لدم تدريشهم لليها .
 3ــاـ حصاالت مهااارة المرولااة للام وساط ماارجل ي  ) 0,91ووزن مئااوي ي  ) 30,8وهااذا ايحاا ً ياد للاام ضااع واضاال فااي مسااتوى
مدرسي اللغة العرقية في هذه المهارة ك وهذه المهارة تستعم لتوليد ألماط أو أصناف متنولاة مان التر يار وتنمياة النادرة للام لنا هاذه
األلماط وتغيير ات اه التر ير واإللتنا من لمليال التر ير العادي الام اإلسات اقة وردود األفعاا وإدراك األماور قتار متراوتاة ك وياتم
فعا األشاياء أو فهمهاا قتار مختلراة ك وأن مارد بلا الحاع هاو أن هاذه المهاارة قحاجاة الام متسال مان الومات ومرولاة فاي التر يار
وقالمحصلة النهائية يحيل ومت الدرس
وال يستثمر في م ا المادة الدراسية لذا تحتاج هذه المهارال الم دروس مائمة قذاتها يتم تعليم التر ير فيها .
 4ـــ حصلت مهارة اإلفاضة للم وسط مرجل ي  ) 0,22ووزن مئوي ي  ) 88,8وهذا يد للام تاردي مساتوى مدرساي اللغاة العرقياة
في هذه المهارة ك وهذه المهارة تمث الندرة للم تنديم إضافال أو تراصي جديدة تنود الم الم يد من المعلومال أو اإلضاافال األنارى
وتنتوي لن
الندرة للم إضافة تراصي جديدة لفف ار أو الموام المتوافرة أو المتروحة ك ويرجل الشاحثان سشب بل التاردي الام أن هاذه المهاارة
تحتاج الم ساعة اطا ع وثنافاة لاماة وقحاجاة الام تاألي وتأما وهاذا ماالل اده لادى مدرساي اللغاة العرقياة لفساشا التاي أوردلاهاا فاي
الترسير اإلجمالي .
الفصل الخامس
اإلستنتاجات ــــ التتصيات ــــ المقترحات
أوالً ـــ اإلستنتاجات :قعد است ما اجراء الدراسة استنتج الشاحثان مايأتي :
 1ـــ لدم اط ع مدرسي اللغة العرقية انلشهم للم مهارال التر ير اإلقدالي .
 8ـــ ملة مدرة مدرساي اللغاة العرقياة للام تو*يا مهاارال التر يار اإلقادالي فاي تادريج فاروع اللغاة العرقياة فاي المرحلاة اإللدادياة
والثالوية .
 3ـ ازدحام المادة الدراسية قمرردال كثيرة يحو دون استعما مهارال التر ير في اثناء التدريج ك إب أن مادرس اللغاة العرقياة متالاب
قئنهاء
المادة الدراسية في ن العام الدراسي .
أومال للدوام ك إب ينلص ومت الادرس مان ي  ) 48دميناة الام ي  ) 30دميناة مماا
 4ـــ المدارس اإللدادية والثالوية قعحها تتحمن ث
يؤثر
سلشا ً للم م ريال الدرس ك إب يرك المدرس للم المراهيم األساسية للمادة الدراسية دون التعمو قإثارة األسئلة التر يرية .
 8ـــ ملة تدريب التلشة في المراح الساقنة للمرحلة اإللدادية للم اسئلة التر ير اإلقدالي مما يي لهم صعوقة في تنشلها .
ثانيا ً ـــ التتصيات :يوصي الشاحثان قمايأتي :
 1ـــ ضرورة أن يحوى منهاج الاداد مدرساي اللغاة العرقياة فاي كلياال الترقياة دروس تخاص تعلايم التر يار ومهاراتار ومنهاا ي التر يار
اإلقدالي ).
 8ـــ ضرورة أن تتحمن الدورال التدريشية لمدرسي اللغة العرقية في أثناء المهنة محاور تخص التر ير اإلقدالي .
 3ـــ للم وزارة الترقية أن تخصص حواف للمدرسين المشدلين لي ون دافعا ً لهم فاي اساتعما مهاارال التر يار اإلقادالي فاي التادريج
ال صرية .
واألليتة
 4ـــ للم الميرفين اإلنتصاص أن يتالشوا مدرسي اللغة العرقية قتحمين مهارال التر ير في دروسهم .
 8ـــ للم وزارة الترقية الداد دلي يسالد مدرسي اللغة العرقية في تحمين مهارال التر ير ومنها اإلقدالي في دروسهم .
ثالثا ً ـــ المقترحات قعد أن أكم الشاحثان اجراء الدراسة ينترحان مايأتي :
 1ـ اجراء دراسة مماثلة للم مدرسال اللغة العرقية .
 8ـــ اجراء دراسة مماثلة تخص مهارال التر ير النامد .
 3ـــ اجراء دراسة لن الصعوقال التي تواجر مدرسي اللغة العرقية في استعما مهارال التر ير اإلقدالي ووضل الحلو لها .
 4ـــ قناء قرلامج لتدريب مدرسي اللغة العرقية للم استعما مهارال التر ير اإلقدالي .
 8ـــ اجراء دراسة لن ات اهال مدرسي اللغة العرقية في استعما مهارال التر ير أثناء التدريج .
المصادر والمراجع
ـــ النركن ال ريم .

120

واقع استعمال مهارات التفكير اإلبداعي لدى مدرسي اللغة العربية
 1ـــ اقن منظور ك اقو الرح جما الدين محمد قن م رم  0لسان العرب  0قيرول ك لشنان ك ي د  .ل ) .
 8ـــ اقو جشاين ك لتاا محماد  0اس تراتيجيات ومه ارات التفكي ر اإلب داعي ف ي اللً ة العربي ة  /تطبيق ات عملي ة  0ط 1/ك م تشاة الرا ح
للنير
والتوزيل ك  8002م .
 3ـــ اقو زيد ك احمد  0الظاهرة اإلبداعية  0لالم الر ر ك الم لد الخامج لير ك العدد الراقل ك  1928م .
 4ـــ اقو شعيرة ك نالد محماد ك وثاائر احماد نشااري  0ادارة الص ف الفاعل ة وط بط مش كالت الطلب ة  0ط 1/ك م تاب الم تمال العرقاي
للنير
والتوزيل ك  8009م .
 8ـــ اقو مغلي ك سميل  0األساليب الحديثة لتدريس اللًة العربية  0ط  8/ك دار م ادالوي للنيار والتوزيال ك لماان ك األردن ك 1922
م.
 2ـــ األدنم ك رضا  0معلم اللًة العربي ة ودوره ف ي تنمي ة اإلب داع ل دى تالمي ذ الص ف الس ابع م ن مرحل ة التعل يم األساس ي 0جامعاة
المنصورة
ك كلية الترقية قديمياط ك جمهورية مصر العرقية ك  1998م ك ي رسالة ماجستير نير منيورة ) .
 2ـــ اسمالي ك زكريا  0طرق تدريس اللًة العربية  0دار المعرفة ال امعية ك مصر ك  8008م .
 2ــاـ الشرمعااوي ك جا ل يا فرماان  0فاعلي ة ت دريس األدب والنص تم باعتم اد مه ارات التفكي ر اإلب داعي ف ي تحلي ل النص تم
األدبية
واإلحتفاظ بها لدى طالب المرحلة الثانتية  0م لاة كلياة الترقياة للعلاوم اإللساالية ك جامعاة قاقا ك العادد9/
ك م لد 1/ك لسنة  8011 /م .
 9ـــ  0.............................التفكير اإلبداعي علم وفن  0ط  1/ك دار الرضوان للنير والتوزيل ك لمان ك األردن ك  8014م .
 10ــااـ الشنعلااي ك ندلالااة سااعيد المنش ا  0م دى اس تخدام معلم ي الدراس ات اإلجتماعي ة لمه ارات التفكي ر ف ي ت دريس تالمي ذ المرحل ة
اإلبتدائية0
كلية الترقية ك جامعة متر ك  8003م ك م لة الخليج العرقي ك العدد 92 /لسنة  8003م .
 11ـــ الشي وي ك وكنرون  0الجتدة الشاملة في التعليم  0ط 8/ك دار المسيرة للنير والتوويل والتشالة ك لمان ك األردن ك  8002م .
 18ـــ جاقر ك جاقر لشد الحميد ك واحمد نيري كا*م  0مناهج في التربية وعلم النفس  0النهحة العرقية ك مصر ك  1929م .
 13ــااـ جااروان ك فتحااي لشااد الاارحمن  0تعل يم التفكي ر  :مف اهيم وتطبيق ات  0العااين ك دولااة اإلمااارال العرقيااة المتحاادة ك دار ال تااا
ال امعي ك
 1999م .
 14ـــ حمادلة ك اديب بيا س مة  0تقتيم أداء معلمي اللًة العربية ف ي المرحل ة األساس ية ف ي األردن ف ي ط تء الكفاي ات التعليمي ة
وبناء
برنامج لتطتيرها0ي اطروحة دكتوراه نير منيورة ) كلية الترقية ك اقن رشد ك جامعة قغدادك 8001م .
 18ـــ الحيلة ك محمد محمود  0مهارات التدريس الصفي  0ط 1 /ك دار المسيرة للتشالة والنير والتوزيل ك  8008م .
 12ـــ الخليلي ك أم لشد الس م  0الطفل ومهارات التفكير  0ط 1/ك دار صراء للنير والتوزيل ك لمان ك األردن ك  8008م .
 12ـــ داود ك ل ي حنا  0دراسات ويراءات نفسية وتربتية  0ط 1/ك م تشة االل لو المصرية ك الناهرة ك  1921م .
 12ـــ الدردير ك لشد المنعم احمد  0اإلحصاء البارامتر والالبارامتر في اختبار فروض البحتث النفسية والتربتية واإلجتماعية 0
ط 1/ك
لالم ال تب ك مصر ك  8002م .
 19ـــ الدوري ك لشد النادر حاتم  0تقتيم أداء مدرسي اللًة العربية في تدريس البالغة واألدب والنق د  0كلياة الترقياة ي اقان رشاد ) ك
جامعة
قغداد ك ي اطروحة دكتوراه نير منيورة )  1992م .
 80ـــ الديب ك فتحي لشد المنصود ك ومحمد ص ح الدين م اور 0المنهج المدرسي  ،اسسه وتطبيقاته  0دار العلم ك ال ويت ك 1923
م.
 81ـــ ال يال ك احمد حسن وكنرون  0المعجم التسيط  0ج 8/ك الم تشة العلمية ك طهران ي د  .ل ) .
 88ـــ ال يود ك لادر فهمي ك وهيام لليان  0مبادئ القياس والتقتيم  0ط 3/ك دار الر ر ك لمان ك األردن ك  8008م .
 0ي درة التفكي ر اإلب داعي ل دى طلب ة جامع ة الس لطان ي ابتس :دراساة ميدالياة0جامعاة

 83ـــ سعادة ك جودل احمد ك ومتاامي يوسا
السلتان
ماقوس ك الم لد األو ك العدداألو ك  1992م .
 84ـــ سعادة ك جودل احمد0تدريس مهارات الخرائط ونماذج الكرة األرطية 0ط1/ك دار اليرو للنيار والتوزيال ك لماان ك األردنك
8001م.
 88ـــ سعادة ك جودل احمد  0تدريس مهارات التفكير  0ط1/ك دار اليرو ك للنير والتوزيل ك لمان ك األردن ك  8009م .
 82ــاـ شاواهين ك نيار  0تنمي ة مه ارات التفكي ر ف ي تعل يم العل تم  0ط 3/ك دار المسايرة للنيار والتوزيال والتشالاة ك لمااان ك األردن
ك 8009م.
 82ـــ طعيمة ك رشدي احمد  0الجتدة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد ــــ األسس والتطبيقات  0ط 8/ك دار
المسيرة للنير والتوزيل والتشالة ك لمان ك األردن ك  8002م .
 82ـــ لشد الع ي ك صراء ك وس مة لشد العظيم  0ادارة الفصل وتنمية المعلم  0ط 1/ك دار ال امعة ال ديدة للنير ك  8002م .
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 89ــااـ لشااد الهااادي ك لشياا ك ولشااد الع ياا اقااو حياايش 0مه ارات ف ي اللً ة والتفكي ر  0دار المساايرة للنياار والتوزياال ك لمااان ك
األردنك8008م.
 30ـــ العتوم كلدلان يوس ك وكنرون  0علم النفس التربت  :النظري ة والتطبي ا  0دارالمسايرة للنيار والتوزيال ك لماان ك األردن ك
 8002م .
 31ـــ لتا ك اقراهيم محمد  0المرجع في تدريس اللًة العربية  0ط 8/ك مرك ال تا للنير  8002 0م .
 38ــاـ لتيااة ك محساان للااي ك ولشاد الاارحمن الهاشامي 0التربي ة العملي ة وتطبيقاته ا ف ي اع داد معل م المس تقبل0دار المناااهج للنياار ك
 8002م .
 33ـــ لتية ك محسن للي  0اسس التربية الحديثة ونظم التعليم  0ط 1/ك دار المناهج للنير والتوزيل ك  8010م .
 34ـــ العرون ك لادية حسين يولج 0اإلتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير 0ط1/ك دار صراء للنيار ك لماانك األردنك 8018
م.
 38ـــ نالم ك محمود محمد  0التفكير عند األطفال  0ط 1/ك دار الثنافة ك لمان ك األردن ك  8009م .
 32ـــ نشاري ك ثائر احمد  0الدافعية ـــ النظرية والتطبيا  0دار المسيرة للنير والتوزيل ك لمان ك األردن ك  8002م.
 32ـــ نشاري ك ثائر احمد ك ونالد محمد اقو شعيرة  0س ايكتلتجية اإلب داع  0م تشاة الم مال العرقاي للنيارك لماان ك األردن ك 8011
م.
 32ـــ نشاين ك لمر محمود  0استراتيجيات حديثة في تعليم وتعلم التفكير ــ ـ اإلستس قاء ــ ـ العص ف ال ذهني  0ط1/كم تشاة ال امعاة ك
اليارمةك
اثراء للنير والتوزيل ك  8002م .
 39ـــ الرني ك اقراهيم  0يتة التفكير وتأثيره على احاسيسك وسلتكك ونتائج ك وواي ع حيات ك  0ط 1/اقاداع للنيار اإلل ماي ك 8002
م.
 40ـــ الريلي ك وسماء صالل سليمان فتحي  0تقتيم مناهج يسم اللًة العربية في كلية التربية من وجهة نظر التدريسيين والخريجن 0
كلية الترقية ك جامعة الموص ك  8004ك ي رسالة ماجستير نير منيورة ) .
 41ـــ متامي ك لايرة  0تعليم التفكير للمرحلة األساسية  0دار الر ر للتشالة والنير ك لمان ك األردن ك  8008م .
 48ـــ  0...............تعليم التفكير لألطفال  0دار الر ر للتشالة والنير ك لمان ك األردن ك  8003م .
 43ـــ ال شيسي ك وهيب مجيد0اإلحصاء التطبيقي في العلتم اإلجتماعية0ط 1/ك المتشعة العالمية المتحدة ك قيرول ك لشنان ك8010م.
 44ـــ ال رني ك م يد لشد جعرر  0مدخل الى تقتيم األداء في التحدات اإليتصادية ك ط1/ك دار اليؤون الثنافيةك قغداد ك  8001م .
 48ـــ ال نالي ك ممدوح لشد المنعم  0سيكتلتجية الطفل المبدع  0ط 1/دار المسيرة للنير ك لمان األردن ك  8011م .
 42ـــ م يد ك سوسن شاكر  0تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والنايد  0ط 1/ك دار صراء للنير ك لمان ك األردن ك  8002م .
 42ـــ الملحم ك اسمالي  0التجربة اإلبداعية ـــ دراسة في سيكتلتجية االتصال واإلبداع  0منيورال اتحاد ال تا العر ك دميو ك
 8003م .
 42ـــ النعيمي ك للي  0الشامل في تدريب اللًة العربية  0ط 1/ك دار اسامة للنير والتوزيل ك لمان ك األردن ك  8004م .
 49ـــ ه ك محمد لشد الغني  0مهارات التفكير اإلبتكار  0ط 8/ك مرك تتوير األداء والتنمية ك الناهرة ك  1992م .
50 – Beyer , Barry K . ( 2001 ) “ What research suggests about teaching thinking skills “ . In Costa ,
Arthur L. ( Editor ). Developing minds: Aresource book for teaching .
Alexandria, Virginia: ASCD.
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