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فاعلٍة برناهج  تدرٌبً قائن على التنوٍة البشرٌة لتنوٍة ههارات 
 التدرٌس عند طلبة اقسام اللغة العربٍة يف كلٍات الرتبٍة 

 

 م. د. عالء عبد الخالق حسينأ. 
 رئيس االتحاد العربي لنقابات المدربين العرب

      

 ممخص:ال
ائم عمى التنمية البشرية لتنمية ميارات ىدف البحث الحالي التعرف عمى فاعمية برنامج  تدريبي  ق

التدريس عند طمبة اقسام المغة العربية في كميات التربية، ولتحقيق ىدف البحث اختار الباحث لبحثو 
تصميمًا تجريبيًا ذا ضابط جزئي يتكون من مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، وحدد الباحث 

-ٕٚٔٓقسم المغة العربية مكانًا إلجراء التجربة لمسنة الدراسية  –كمية التربية ابن رشد/ جامعة بغداد
، إذ يضم قسم ثالث قاعات دراسية لمصف الرابع ، وبطريقة قصدية اختيرت القاعة )ج( لتكون ٕٛٔٓ

مجموعة تجريبية تدرس عمى التنمية البشرية، ووقع االختيار عمى القاعة )ب( وتكونت عينة البحث 
( طالب وطالبة لممجموعة التجريبية ٙٔتم اختيارىم باألسموب العشوائي بواقع )( طالبًا وطالبة ٕٖمن)

 والضابطة.
وكافأأا الباحأأث بأأين طمبأأة المجمأأوعتين  فأأي عأأدد مأأن المتغيأأرات )االختبأأار القبمأأي لميأأارات التأأدريس، 

التحصأأأيل  القأأأدرة العقميأأأة، ودرجأأأة مأأأادة طرائأأأق التأأأدريس فأأأي الصأأأف الثالأأأث، المعأأأدل العأأأام لممرحمأأأة الثالثأأأة،
 الدراسي لموالدين(. وأعد الباحث اداتين لمبحث.

( فقرة اختبارية، وتم التحقق من صأدق االختبأار بعرضأو عمأى ٖٓاالولى: اختبار لميارات التدريس تضمن )
مجموعأأة مأأن المتخصصأأين  والخبأأراء والمحكمأأين، وتأأم اسأأتخراج متوسأأط زمأأن االجابأأة، ومسأأتوى الصأأعوبة 

 وتم التحقق من ثباتو بطريقة التجزئة النصفية.وقوة التمييز لمفقرات، 
( فقأأرة، وتأأم التحقأأق مأأن ٓٗالمدرسأأين، وتالفأأت مأأن ) -الثانيأأة: بطاقأأة المالحظأأة لتقأأويم اداء الطمبأأة

صأأدقيا بعرضأأيا عمأأى مجموعأأة مأأن المتخصصأأين والخبأأراء والمحكمأأين، وتأأم اسأأتخراج ثباتيأأا بطريقأأة اتفأأاق 
، وانتيأت فأي ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٖٕحث بتنفيذ تجربتو يوم االثنين يأوم الموافأق المالحظين )نسبة االتفاق(. بدأ البا
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( (Mann Whitney Testويتنأأي  -،، وباسأأتعمال اختبأأار مأأان ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔيأأوم االربعأأاء  الموافأأق 
 واختبار ولكوكسون  استخرج الباحث النتائج، واسفر البحث عن النتائج اآلتية: 

البعأدي لميأارات التأدريس ولصأالر افأراد المجموعأة التجريبيأة، إذ  وجود فرقًا ذا داللة إحصائية لالختبأار .ٔ
 (.٘ٓ.ٓويتني المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ) -كانت قيمة مان

وجأود ذا داللأأة إحصأأائية فأأي اداء ميأأارات التأأدريس  ولصأأالر افأأراد المجموعأأة التجريبيأأة، إذ كانأأت قيمأأة  .ٕ
 (٘ٓ.ٓن القيمة الجدولية عند مستوى داللة )ويتني المحسوبة اصغر م -مان

وفأأأي ضأأأوء نتأأأائج البحأأأث اسأأأتنتج الباحأأأث بأأأان لمبرنأأأامج التأأأدريبي فاعميأأأة واضأأأحة فأأأي تنميأأأة ميأأأارات      
 التدريس عند الطمبة اقسام المغة العربية في كميات التربية.

اسأات مكممأة لمبحأث ومن خالل ىذه االستنتاج  قأدم الباحأث عأددا مأن التوصأيات واقترحأا إجأراء در 
 الحالي.

Abstract 

         The aim of the current research is to identify the effectiveness of a training 

program based on human development to develop teaching skills for students of 

Arabic language departments in colleges of education, and to achieve the goal of 

the research, the researcher has chosen for his research an experimental design 

with a partial control consisting of two groups, one is experimental and the other 

is control, and the researcher has identified the College of Education Ibn Rushd / 

University of Baghdad - Department of Arabic Language is a place to conduct 

the experiment for the academic year 2017-2018, as the department includes 

three classrooms for the fourth grade, and intentionally way Hall (C) was chosen 

to be an experimental group studying human development, and the choice fell 

on Hall (B) and the research sample consisted of (32) male and female students 

were randomly chosen, with 16 male and female students from the experimental 

and control group. 

The researcher rewarded the students of the two groups with a number of 

variables (the pre-test of teaching skills, mental ability, the degree of teaching 

methods in the third grade, the general average of the third stage, the academic 

achievement of the parents). The researcher prepared two research tools. 

The first: a test of teaching skills that included (30) test items, and the validity of 

the test was verified by presenting it to a group of specialists, experts and 

arbitrators, and the average response time, level of difficulty and strength of 

discrimination of the paragraphs were extracted, and its validity was verified by 

the midterm fragmentation method. 



 الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
107 

The second: The observation card to evaluate the performance of students - 

teachers. It consisted of (40) items, and its validity was verified by presenting it 

to a group of specialists, experts, and arbitrators, and its validity was extracted 

by way of observation agreement (agreement ratio). The researcher started to 

implement his experiment on Monday 23/10/2017, and ended on Wednesday, 

12/12/2017, using the Mann Whitney Test and the Coxon test. The researcher 

extracted the results, and the search resulted in the following results: 

1. The presence of a statistically significant difference for the post-test of 

teaching skills and for the benefit of the members of the experimental group, as 

the calculated value of Man-Whitney was smaller than the tabular value at the 

level of significance (0.05). 

2. The presence of statistically significant in the performance of teaching skills 

and for the benefit of members of the experimental group, as the calculated 

value of Man-Whitney was smaller than the tabular value at the level of 

significance (0.05) 

     In the light of the research results, the researcher concluded that the training 

program has a clear effectiveness in developing teaching skills among students 

in the Arabic language departments in colleges of education. 

Through this conclusion, the researcher made a number of recommendations and 

suggested conducting studies complementary to the current research. 
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 الفصل األول
 التعرٌف بالبحث

  مشكمة البحث 
اىتمت مؤسسات إعداد المدرسين من كميات التربية ومراكز البحوث واالستشارات 
العممية، بقضية إعداد المدرسين وتدريبيم وتحسين برامجيم األكاديمية والمينية, وعمى الرغم 

قطار الوطن العربي لبرامج من ىذا االىتمام الذي توليو ىذه المؤسسات التربوية في مختمف ا
شرافًا، إال أن ىذه البرامج جاءت دون المستوى والطموح لموصول  إعداد المدرسين تنظيمًا وا 

 (.ٖٔ: ٖٕٓٓالى برنامج متكامل يفي بحاجات المجتمع وتطوره. )البنعمي وسمير،
وبالرغم من أن ىناك شبو اتفاق بين الميتمين بإعداد المدرسين عمى أن من أىم 

ف برامج اإلعداد إكساب الطمبة/المدرسين الميارات التدريسية الالزمة لمجال أىدا
تخصصيم، إال أن العديد من الدراسات والبحوث العربية اظيرت نتائجيا ضعف فعالية 
برامج اإلعداد التربوي لمطمبة/المدرسين والتي تتمثل في انخفاض مستوى أدائيم لميارات 

( ودراسة )العبادي، ٕٗٓٓ( ودراسة )الموسوي، ٕٔٓٓ، ) الشبميراسة التدريس، ومنيا د
( ودراسة ٕٗٔٓ( ودراسة )المياحي، ٕٕٔٓ(، و) المفرجي، ٕٔٔٓ(، و )الجنابي، ٕٛٓٓ

 (.ٕٗٔٓ)حبيب، 
كما اشارت نتائج دراسات وابحاث اخرى الى ان اداء الطمبة/المدرسين ليس بالمستوى 

 (.ٜٕٓٓدراسة )حسين وخالد،( و ٕٛٓٓالمطموب ومنيا دراسة  )الركابي وآخرون,
 وتبمورت مشكمة البحث لدى الباحث من خالل ما ياتي :      
 لتنمية وتطوير.خبرة الباحث في مجال التدريب وا .ٔ
اطالع الباحث عمة منيج  التربية العممية اعداد الطالب المدرس في كميات التربية /  .ٕ

 الجامعات العراقية.
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باحث عن ميارات التدريس، حيث  كانت نتيجة الدراسة االستطالعية التي أجراىا ال .ٖ
( طالب وطالبة ال ٓٓٔ% من عينة الدراسة اإلستطالعية البالغة )ٜٚالتساؤل أن 

 يعرفون شيئًا عن ميارات التدريس.
 وبذلك تبمورت مشكمة البحث الحالي بالسؤال اآلتي:

تدريس عند  طمبة أقسام ما فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التنمية البشرية لتنمية ميارات ال
 المغة العربية في كميات التربية 

 

 أىمية البحث
تعد التربية "عممية مستمرة تحدث طيمة حياة الفرد، وىي جزٌء ال يتجزأ من طبيعتو      

(، ولذلك فيي ُتعنى في بناء شخصية الفرد، وتعدَُّه إعدادًا ٙٔٔ: ٕٗٓٓالبشرية" )السنبل ،
وكو في اطار اجتماعّي معين، فيو يحتاج إلى التنظيم في كلِّ جيدًا، يمارس بوساطتيا سم

االعمال التي يمكن أْن يشارك فييا الفرد في حياتو االجتماعية، وىذا جزٌء من وظيفة التربية 
( التي اعتمدت عمييا ٖٕٓٓ( من الئحة حقوق االنسان في)ٙالتي نصت عمييا المادة )

ة ينبغي أْن تيدف إلى بناء الشخصية اإلنسانية بناًء منظمة األمم المتحدة وىي: "أنَّ التربي
 ( .ٚٔ: ٖٕٔٓكاماًل ")زاير وداخل،

لذا يمحظ الباحث أنَّ موضوع التربية والتعميم يشغل اىمية كبيرة في المجتمعات 
المتقدمة بوصفو الركيزة األساسية في صنع اإلنسان المتحضر الذي يستند إلى أساسو 

وأنَّيا أداة ميمة من أدوات البناء الحضارّي، وعامل فّعال في احداث التطور والتقدم العممّي، 
التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية في العالم، ألنِّيا تعد الفرد لمحياة، وتجعمو مشاركًا 
حقيقيًا في بناء مجتمعو وتطوره، والنيوض بو في الميادين كافو، وذلك بتوافر فرص مالئمة 

 جسمو، ووجدانو نموًا متكاماًل.لنمو شخصيتو، و 
والمغة أداة التربية وأداة التواصل اإلنساني، فاألساس مشترك بين  المغات جميعيا 
،واإلنسان لم ُيولد لتعمم لغة معينة من دون أخرى، ولكن خصائص القوم الذين يستعممون 
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التنوع  أصوات ورموز المغة ىي خصائص نوعية تعبر عن مسمك التفكير في الثقافة فكان
)عاشور، في أصوات المغات ،ورموزىا ، وىذا قد يفسر تنوع المغات ،وتعددىا أيضاً 

 ( .ٖٕ:  ٕٓٔٓ، والحوامدة
ويرى الباحث ضرورة توظيف المغة العربية والموروث المغوي في تنمية ميارات 

ء في وكفايات المدرس الفعال والسيما ضرورة السالمة المغوية لمدرس المغة العربية واالرتقا
 مخرجات كميات التربية لغويا وعمميُا وتربويًا ونفسيًا لتحقيق غايات التربية والتعميم.

وتعد الركيزة األساس التي يعول عمييا كل مجتمع لمرقي بمستوى أفراده، فيي األداة 
الفاعمة التي تبرز سماتو وخصائصو التي تميزه عن غيره، ولنجاح العممية التربوية البد من 

دة  مقومات ياتي المدرس في مقدمتيا إذ يمثل أساس أي نظام تعميمي، واغمب رجال توافر ع
الفكر التربوي يتفقون عمى أىمية المدرس وعده الركيزة األساس في العممية التربوية.إن ابمغ 
ما قيل في حق المدرس ومكانتو ىو قول الرسول الكريم محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( 

" كذلك اجمع فالسفة األمة وعظمائيا وقادتيا عمى اىمية المعمم وعظمة "انما بعثت معمما
: ٕٕٓٓالدور الذي يقوم بو المدرس في عممية التنشئة والتربية لؤلجيال الصاعدة )عطية ،

ٚٔ .) 
ويشكل المدرس المصدر االول لمبناء الحضاري واالقتصادي واالجتماعي لؤلمم من 

النسان، والحجم اليائل الذي يضاف إلى مخزون المعرفة، خالل إسياماتو الحقيقية في بناء ا
وعبرت عنو نظرية "رأس المال البشري" بانو كمما نجر المدرس في زيادة المستويات التعميمية 
ألبناء األمم، كمما ارتفعت معيا مستويات المعرفة، ومن ثم ترتفع مستويات اإلنتاج القومي 

تويات دخل أبناء األمم وتحقق الرفاىية لمعمم والذي بدوره ينعكس عمى زيادة مس
 (. ٓٔ: ٜٜٙٔاالجتماعية)غنيمة، 

ويرى الباحث ان المدرس ىو القائم بتنفيذ المنيج، لذلك وجب تدريبو وتاىيمو بصورة 
مستمرة قبل التخرج وبعد التخرج واثناء الخدمة، لذا تاتى قضية إعداد وتاىيل المدرسين في 
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التربوي في مؤسسات التعميم العالي في العديد من دول الصدارة بين مشروعات التطوير 
 العالم.

ونظرا ألىمية دور المدرس في الغرفة الصفية، فقد حرصت المؤسسات التربوية عمى 
تاىيمو وتدريبو لمقيام بالميام المنوطة بو سواء قبل الخدمة من خالل البرامج التي تطرح في 

الدورات التدريبية بيدف تنمية العديد من الميارات كميات التربية، أو أثناء الخدمة من خالل 
لديو بحيث يمتمك مجموعة من الكفايات التعميمية التي يحتاج إلييا في نقل الخبرات 
التعميمية، ليصبر قائدًا  لمغرفة الصفية ومنظما لبيئة التعمم ومصممًا لمتدريس. وتتنوع 

دارة الصف والتفاعل الصفي الكفايات التعميمية مثل كفايات التخطيط والتقويم ل مدرس وا 
 (.    ٗٗ: ٕ٘ٓٓوالتقويم التي يجب عمى المعمم اكتسابيا.  )العازمي، 

وأىم ما يميز التدريب أنو يعكس أي نشاط يمكن المدرسين من النمو في المينة  
التعميمية، بالحصول عمى مزيد من الخبرات الفنية والمينية والتعميمية، ويزيد من إنتاجية 

درس ويرفع كفاءتو، ويرفع مستوى عممية التعميم والتعمم، ويمكنيم من التعامل والتفاعل الم
 الواعي مع مستحدثات العصر.

والتدريب يركز عمى ما يدور داخل الفصل الدراسي، وما يحدث فيو من سموكيات 
تركز عمى الميارات التدريسية، وليس عمى سموك المدرس أو اتجاىاتو قبل بدء عممية 

دريس، وعميو يمكن أن يتدرب الطالب المدرس في ىذا النوع من التدريب عمى كيفية الت
تحميل الموقف التدريسي، وكيف يفسر ما يالحظو من سموكيات. والتدريب الميني  يؤكد 
عمى طبيعة النمو الميني لممعممين، ويرفض فكرة ضبط سموك المدرس بعناصر الموقف 

دافعية نحو النمو الذاتي ويستند  التدريب إلى أن التدريس التعميمي، كما ييدف إلى زيادة ال
 عممية معقدة ومتعددة األبعاد وليست عممية آلية ميكانيكية. 

فقد أكدت الدراسات التربوية أن التعميم لو دور أساسي في عممية التنمية البشرية 
الشروط الضرورية فالبد من إتاحة الفرصة أمام كل إنسان لتنمية قدراتو التربوية، ومن أىم 
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إلتاحة حق اإلنسان في الثقافة والتعميم: حق التعميم لمجميع ألنو من حقوق اإلنسان األساسية 
تاحة الفرصة لكل فرد في تنمية طاقاتو من خالل المؤسسات التربوية. )حوالة،  في الحياة، وا 

ٕٓٓ٘  :ٖٙ- ٙٗ) 
تربية  ليم سمات وخصائص ويرى الباحث ان اعداد الطمبة المدرسين في كميات ال      

تتجو نحو مينة التدريس، حيث تعدىم كميات التربية ليكونوا مدرسين المستقبل في نواحي 
ثالث، وىي الناحية الثقافية والناحية العممية أو األكاديمية والناحية المينية والتربوية، كما 

ق التدريس المناسبة، تحتاج تمك الفئة لتنمية ميارات التدريس ومعرفتيم باحدث وأنسب طرائ
والتفاعل الصفي مع الطمبة، وأساليب التقويم، إلي جانب االىتمام بالمعرفة المينية، وتنظيم 
حاطتيم بالمواد المراد تدريسيا، ومعرفتو لممناىج  المادة التعميمية، وتخطيط وتنفيذ الدرس، وا 

يم بالوسائل التي وكيفية تنظيميا، ومعرفتيم لمميارات المطموب منيم تطويرىا، ومعرفت
 (   ٖٙ: ٕ٘ٓٓتساعدىم في أداء الميمة. )الخزندار ، 

 عمى وفق ما تقدم يحدد الباحث أىمية البحث باالتي :
 يسيم البحث الحالي في تنمية واكساب الطمبة/المدرسين باىمية ميارات التدريس  . 
التدريس  يساىم البحث الحالي المختصين والخبراء والباحثين في المناىج  وطرائق  

األخذ في االعتبار ميارات التدريس الصفي في عممية تطوير وبناء وتقويم المناىج 
 الدراسية. 

قد يسيم ىذا البحث في اضافة جوانب تنموية في ميارات وطرائق التدريس عمى وفق  
 المعايير العالمية   .

 يتماشى البحث الحالي  مع االتجاىات الحديثة العالمية . 
مرحمة الرابعة  في اقسام المغة العربية في كميات التربية وىي مرحمة ميمة انو يتناول ال 

 من مراحل اإلعداد الميني والتربوي والتخصصي.
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 اىادف البحث وفرضياتو : :ثالثاً 
ييدف البحث التعرف إلى ) فاعمية برنامج تدريبي مبني عمى وفق التنمية البشرية  لتنمية  

مدرسين في اقسام المغة العربية في كميات التربية( من خالل ميارات التدريس عند الطمبة/ال
 التحقق من صحة الفرضيات اآلتية:

( بين متوسط درجات ٘ٓ,ٓعند مستوى داللة )دال إحصائيًا ال يوجد فرق  .ٔ
الطمبة/المدرسين في المجموعة التجريبية في اختبار ميارات التدريس  قبل تطبيق 

 البرنامج التدريبي وبعده .
( بين متوسط درجات ٘ٓ,ٓعند مستوى داللة )دال إحصائيًا جد فرق ال يو  .ٕ

الطمبة/المدرسين في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التدريس  قبل تطبيق 
 البرنامج التدريبي وبعده .

( بين متوسط درجات ٘ٓ,ٓعند مستوى داللة )دال إحصائيًا ال يوجد فرق  .ٖ
يبية والضابطة في اختبار ميارات التدريس بعد الطمبة/المدرسين في المجموعتين التجر 

 تطبيق البرنامج التدريبي .
( بين متوسطي أداء ٘ٓ,ٓعند مستوى داللة )دال إحصائيًا ال يوجد فرق  .ٗ

الطمبة/المدرسين في المجموعتين التجريبية والضابطة في ميارات التدريس كما تقيسيا 
 بطاقة المالحظة.

 حدود البحث : :رابعاً 
 بحث الحالي بما ياتي:يتحدد ال

طمبة الصفوف الرابعة في قسم المغة العربية في كمية التربية ابن رشد  لمعموم اإلنسانية  
 في جامعة بغداد.

 م . ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓالعام الدراسي  
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 (:Determination of the terms) : تحديد المصطمحاتخامسًا : 
ات األساسية الواردة في عنوان من اجل أن تتضر مقاصد البحث البد من تحديد المصطمح

 البحث وتعريفيا وىي عمى النحو اآلتي :
 

  : الفاعميةأواًل :
اصطالحًا: عرفت بانيا: مدى األثر الذي يمكن أن تحدثو المعالجة التجريبية باعتبارىا 

 (ٖٕٓ، ص ٖٕٓٓمتغيرًا مستقاًل في احد المتغيرات التابعة  " . ) شحاتة والنجار ، 
األثر االيجابي الذي يحدثو البرنامج التدريبي الذي أعده الباحث ائي لمفاعمية: التعريف اإلجر 

 لدى طمبة المجموعة التجريبية من خالل قياس ادائيم .
  Programالبرنامج  ثانيا:
 اصطالحا :عرفت بانيا :     

منظومة متكاممة من المعارف والميارات الفكرية والعمميات والخبرات الموجو  - أ
 (.ٖٔ: ٜٛٛٔالمالئمة لتحقيق أىداف العممية التربوية )السامرائي ،والوسائل 

التعريف اإلجرائي لمبرنامج التدريبي:  مجموعة  الخبرات واألنشطة ، واإلجراءات 
المصاحبة ليا. المنظمة، والمصممة لغرض تدريس الطمبة المطبقين)المجموعة 

 فق معايير التنمية البشرية.التجريبية( وتدريبيم عمى عدد من ميارات التدريس عمى و 
 

 التنمية البشريةثالثًا: 
رفع مستوى أداء الطمبة في مواقف تعميمية/تعممية مختمفة، وتتحدد  اصطالحا :عرفت بانيا:

التنمية عمى سبيل المثال بزيادة متوسط الدرجات التي يحصمون عمييا بعد تدريبيم عمى 
 برنامج محدد.

ًا بانيا: مجموعة من االجراءات في بناء المحتوى التدريبي تعرف التنمية البشرية اجرائي   
 عمى وفق معايير التنمية البشرية  لتنمية قدرات الطمبة  بمنيجية تنموية .
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 ( Teaching Skills)ميارات التدريسرابًعا: 
االداء الذىني والحركي الذي يتبعو المعمم اثناء التدريس مع  اصطالحا :عرفت بانيا:

 (. ٔ٘ٔ: ٕٔٔٓقة والسرعة واالستمرارية باالداء. )الخزاعمة وآخرون,مراعاة الد
 

 تعريف ميارات التدريس إجرائيًا:
قدرة  )عينة البحث(  الطمبة المدرسين في قسم المغة العربية عمى اداء الميارات  

ئمة التالية: )ميارة التييئة، ميارة الشرح )العرض( ميارة كتابة الخطة اليومية, ميارة طرح االس
الصفية، ميارة )تنويع المثيرات(، ميارة التعزيز، ميارة االتصال والتواصل التربوي، ميارة 

 ادارة الصف، ميارة الغمق(، باتقان ودقة عالية.
 

 (.Teacher/Studentخامسا: الطالب/المدرس)
كل طالب يمتحق بكمية التربية، أو يمتحق ببرامج إعداد المدرسين، والذي سيصبر مدرسًا 

ارس مينة التعميم ويؤدي المسؤوليات والميمات المطموبة منو، بعد ان أنجز جميع يم
، ٕٔٔٓمتطمبات اإلعداد والتاىيل التي خضع ليا في الكميات أو المعاىد)صبري والسندي،

ٔٙ.) 
 

ىم طمبة الصفوف الرابعة في كمية التربية لمعموم اإلنسانية ويعرف الباحث الطالب المدرس :
ة العربية والذين يقومون بالتدريس الفعمي )التطبيق( في المدارس الثانوية في اقسام المغ

 إلكمال متطمبات التخرج . 
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 الفصل الثانً
 اطار نظري و دراسات سابقة 

يتنأأاول الباحأأأث فأأأي ىأأذا الفصأأأل محأأأورين ىمأأأا: االول خمفيأأة نظريأأأة، والثأأأاني الدراسأأأات 
 السابقة.
 اطار نظرياألول:  المحور

 المدرس في كميات التربية وبرامج إعداده:اوال: إعداد 
لقد بذلت في السنوات االخيرة مجيودات كبيرة من المجان والباحثين  لتطوير 
مخرجات كميات التربية حتى أنو يمكن وصف السنوات العشر األول من القرن الحادي 

في كميات  والعشرين بانيا عقد التطوير في كميات التربية في معظم الدول العربية والسيما
 التربية في العراق . 

وقد جاء ىذا التطوير بالدور الذي تؤديو كميات التربية في تكوين المدرس وىو  
 االساس في تنشئة االجيال وتنمية المجتمع واالرتقاء بو في جميع الجوانب  . 

 ثانيًا: التربية والتعميم والتنمية البشرية:
يا، ألنيا مينة األنبياء ، وقد حض اإلسالم تعد مينة التعميم من أقدس المين وأعظم 

عمييا من خالل تاكيد الرسول صمي اهلل عميو وآل وسمم بقولو: " خيركم من تعمم القرآن 
وعممو، ولقد تطورت مينة التعميم لتتالءم مع التطورات الحادثة في المعرفة واألىداف 

ايير التي تميز بين التربوية المطموبة حتى أصبر االىتمام بالتعميم من أحد المع
 ( ٗٔ:  ٖٕٓٓالمجتمعات المتقدمة والنامية والمتخمفة. ) بدوي ،

 معايير التنمية البشرية وعالقاتيا بإعداد المدرس: : ثالثاً 
ُتعنى التنمية البشرية بالعنصر البشري، وتعمل عمى توسيع نطاق قدراتو التعميمّية 

الرتقاء باإلنسان ورفع مستواه من خالل بذلو وتنمية خبراتو وتطويرىا، وتسعى ىذه العممية ل
مجيودًا كبيرًا لمحصول عمى الدخل المناسب والذي يؤّىمو لمعيش حياة كريمة، ويصبر بجيده 
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 (ٓٚ: ٕٙٔٓىذا عنصرًا منتجًا وفّعااًل في المجتمع.)زاير واخرون ،
وانب كما تشير التنمية البشرية إلى سمسمة من العمميات والتفاعالت التي تشمل ج

الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية واأليديولوجية، وىي جممة من العمميات التي يسعى 
من خالليا اإلنسان لتحسين ظروف الدولة، وبالتالي تحسين ظروفو المعيشية فييا، من 
خالل إحداث جممة من التغييرات، والتطويرات التي يكون ىدفيا بنحو  أساسي اإلنسان. 

لبشرية أساسين، األول يتمثل في اإلنسان كونو الفاعل والمحقق لمتنمية، والثاني لتنمية ا
، د.ت إمكانيات الدولة المتاحة من موارد اقتصادية، وظروف سياسية، واجتماعية. ) موسى

 :ٜ٘) 
وال تعتبر التنمية عممية جزئية، إذ إّنيا سمسمة من العمميات المترابطة مع بعضيا، 

حسين أوضاع األفراد، وتقدم الشعوب، ومن أىم جوانب التنمية البشرية: والتي تيدف إلى ت
الجانب الروحاني، والعائمي، والصحي، واالقتصادي، والميني، والشخصي، والمادي.)رشيد، 

ٕٕٓٓ  :ٖٙ) 
 رابعًا: ميارات التدريس وأىميتيا عند طمبة اقسام  المغة العربية في كميات التربية: 

ريس سمسمة منظمة من األفعال يديرىا المدرس ويسيم فييا تعد عممية التد     
المتعممون نظريًا وعمميًا ليتحقق ليم التعميم ويعنى ذلك أن الميمة األساسية لمتدريس تتمثل 
في إيجاد الطرائق لمساعدة الطمبة عمى التعميم والنمو ، وتصميم الخبرات التربوية إلكسابو 

يم الموقف ، إلي جانب تمكين الطمبة من االستمتاع المعمومات أو تنمية الميارات أو ف
 باكتساب الخبرات من خالل األنشطة التي يقومون بيا.

ويمكن النظر إلى عممية التدريس عمى أنيا عممية تنسيق بين مجموعة من   
اإلجراءات واألفعال يقوم بيا المدرس ويشترك فييا الطمبة بيدف تحقيق مطالب النمو 

 نموا يساير متطمبات العصر وتنمية المجتمع.المتكامل لمطمبة 
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 المحور الثاني: دراسات سابقة
 ((Daley, Barbara J. 2010دراسة  .1

ىدفت الدراسة إلى توضير المفاىيم الخاصة بالتطبيقات المتعمقة بطرائق  التدريس والتعمم 
في تعميم الكبار وتنمية الموارد البشرية . والتعرف عمى خصائص برنامج الحاسب 

( . وكيف يمكنو أن يدعم طرائق  التدريس والتعمم  CmapTools)الخرائط المعرفية(. )
 .(IHMC)من خالل استخدام ىذا البرنامج والذي تم تطويره في معيد فموريدا 

وتوصمت الدراسة إلى فاعمية استخدام ىذا البرنامج الخرائطى ضمن إستراتيجية      
كذلك يمكن استخدامو في  .تنميو الموارد البشريةالتدريس والتعمم في مجال تعميم الكبار و 

 دراسات الحالة ، وتطوير طرائق  التفكير ، وتحسين ميارات البحث . 
 ( (Fauzi, Anis. 2016دراسة .2

الموارد البشرية في مجال التعميم من الطمبة  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مكونات 
ت والمحاضرين والموظفين الييكميين والعاممين  وطمبة  الجامعا والمعممين والموظفين اإلداريين

وأصحاب المصمحة واآلباء والمجتمع المتمثل في المدرسة والمجتمع المتمثل في   التربويين
وجود الموارد البشرية يحتاج إلى التنمية والتطوير من  واستكشاف إذا ما كانالحرم الجامعي، 

في مجال التعميم جميع  ر الموارد البشريةأجل تحسين الوضع القائم حالًيا، وأن يشمل تطوي
وتوصمت النتائج إلى أنو عند القيام باي نشاط تعميمي يوجد دمج وتكامل بصفة . العناصر

الثانوية، وبين  المعممين  مستمرة بين المعممين والمحاضرين، وبين المعممين وطمبة  المدارس
وبين  المدارس الثانوية، اضرين وطمبة وطمبة  الكمية، و بين المعممين واإلداريين، وبين المح

المحاضرين وطمبة  الكمية، وبين  المحاضرين  واإلداريين، وبين طمبة  المدارس، وطمبة  
الكميات، وبين طمبة  المدارس واإلداريين، وطمبة  الكمية واإلدارة، وفي ضوء النتائج التي 

ة كاممة لموقفو التعميمي توصمت ليا الدراسة أوصت بضرورة أن يكون المحاضر عمى دراي
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باعتباره ىو صاحب المرحمة األخيرة في تشكيل شخصية الطمبة  نحو مستقبل أفضل، وأكثر 
 عدال، وأكثر متعة.

 الفصل الثالث
 جراءات البحثإ 

مجتمع يتضمن ىذا الفصل عرضًا إلجراءات البحث ومنيا اختيار التصميم التجريبي،       
طبيق التجربة وما لو صمة بيا، والوسائل اإلحصائية وعمى ما البحث وعينتو، وأداتو، وت

 ياتي:

أواًل: منيج البحث: اتبع الباحث المنيج التجريبأي فأي تطبيأق بحثيمأا، حيأث يتسأم ىأذا المأنيج 
بقدرتأأو عمأأى الأأتحكم فأأي العوامأأل المأأؤثرة فأأي الظأأاىرة المأأراد دراسأأتيا ،ويبأأدأ بوجأأود مشأأكمة مأأا 

لبحث عن االسباب والظروف الفاعمة التأي تسأاعد عمأى حأل تمأك تواجو الباحث ،تتطمب منو ا
 (ٕٚٗ: ٜٜٓٔالمشكمة وذلك باجراء التجاربٍ  )داود وانور 
المرحمة الرابعأة فأي كميأة التربيأة ) ابأن رشأد( قسأم ثانيًا: مجتمع البحث: يشتمل مجتمع البحث 

( طالبأأًا ٘ٔٔددىم )( والبأأالغ عأإٔٛٔٓ-ٕٚٔٓالمغأأة العربيأأة / جامعأأة بغأأداد لمعأأام الدراسأأي )
 وطالبة.

ثالثًا: عينة البحث: إّن اختيار عّينة الدراسة من أبرز خطوات البحث، ذلك أّن الباحأث عنأدما 
يريأأد أن يجمأأع البيانأأات عأأن مجتمأأع كامأأل فإّنأأو ال يسأأتطيع أن يشأأمل أفأأراد المجتمأأع كافأأة بأأل 

رف العينأأأة جأأأزء مأأأن يمجأأأا إلأأأى عّينأأأة مأأأن ىأأأذا المجتمأأأع يسأأأتعين بيأأأا فأأأي جمأأأع بياناتأأأو , وتعأأأ
المجتمع الذي تجري عميو الدراسأة ، يختارىأا الباحأث إلجأراء دراسأتو عمأى وفأق قواعأد خاصأة 

 (ٔٙٔ: ٕٛٓٓلكي تمثل المجتمع تمثياًل صحيحًا . )العزاوي ، 
ولغرض تطبيق تجربة البحث الحالي، اختار الباحث باألسموب القصدي الشعب 

لمسبب تعاون استاذي التربية العممية ب,ج  وابدائيم  )ب،ج(عينة لبحثو، مستبعد  الشعبة )أ(
 التعاون في تنفيذ التجربة :
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( طالبأأًا وطالبأأة مأأن كأأل شأأعبة ، فبمأأغ العأأدد الكمأأي ٙٔواختأأار الباحأأث باألسأأموب العشأأوائي )
 ( طالبًا وطالبة، لمجموعتين تجريبية وضابطة.ٕٖلعينة البحث )

 
 :تكافؤ مجموعتي البحثرابعًا: 

مى الباحث تكوين مجموعات متكافئة فيما يتعمق بالمتغيرات التي ليا عالقة ع     
( وعمى ىذا األساس كافا الباحث احصائيًا بين مجموعتي ٜٖٛ، ٜ٘ٛٔبالبحث )فان دالين، 

البحث )التجريبية والضابطة( إحصائيا قبل الشروع بالبرنامج  في بعض المتغيرات التذي 
 التجربة ودقة نتائجيا، وىذه المتغيرات ىي :يعتقد أنيا قد تؤثر في سالمة 

 العمر الزمنّي لمطالة محسوبًا باالشير.  . أ
 درجات العام السابق لمادة طرائق التدريس . ب
 المعدل العام لمطمبة لمرحمة الثالثة. . ت
 درجات اختبار الذكاء.  . ث
 التحصيل الدراسّي لآلباء.  . ج
 التحصيل الدراسّي لؤلميات . . ح
 ميارات التدريس(.درجات االختبار القبمي  )ل . خ

)تم الحصول عمى المعمومات الخاصة بالطمبة فيما يخص المتغيرات األول والثاني 
والثالث والخامس والسادس، عن طريق سجالت القسم، أما المتغير الثالث فقد طبقو الباحث 
عمى الطمبة اختبار اوتس، أما المتغير السابع فكان من طريق اختبار قبميا لميارات التدريس 
أعُّدُه الباحث نفسو، وطبقو عمى عينة البحث.( وفيما ياتي توضير لمتكافؤ االحصائي في 

 -المتغيرات المذكورة آنفًا بين طمبة مجموعتي البحث :
العمر الزمني بالشيور: قام الباحث بتوزيع استمارة معمومات خاصة بطمبة مجموعتي   .ٔ

الزمني ليم، وتم التاكد من البحث من اجل الحصول عمى المعمومات الخاصة بالعمر 
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المعمومات الخاصة بالعمر الزمني بعد االطالع عمى سجالت الطمبة في قسم المغة 
( ٕٚٔٓ/ ٓٔ/ٚالعربية، تم حساب أعمارىم من تاريخ والدتيم ولغاية يوم االثنين )

ولمعالجة البيانات إحصائيا استعمل الباحث اختبار مان وتني، وتبين ان كمتي 
تكافئتان في ىذا المتغير، إذ ان الفرق بينيما لم يكن ذا داللة إحصائية المجموعتين م
ويتني المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية، -(، اذ جاءت قيمة مان٘ٓ.ٓعند مستوى )

 ( يبين ذلك.ٔوالجدول )
 (1جدول )

ويتني لمعرفة الفروق في العمر الزمني  بين افراد مجموعتي  -نتائج إختبار مان
 البحث

عدد افراد  جموعةالم
 العينة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الداللة اإلحصائية  ويتني -قيمة مان
المحسو  (٘ٓ.ٓ)

 بة
 الجدولية

ال توجد فروق دالة  ٘ٚ ٙٔٔ ٕٕ٘ ٘ٚ.٘ٔ ٙٔ التجريبية
 ٕٙٚ ٕ٘.ٚٔ ٙٔ الضابطة بين المجموعتين

 
 درجات العام السابق لمادة طرائق التدريس .2

ن مجموعتي البحث في درجات الطمبة في مادة طرائق التدريس كافات الباحث بي
اذ وازنت بين المجموعتين باستخدام  (،ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓلمصف الثالث، لمعام الدراسي)

ويتني لمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين، وتبين ان كمتي المجموعتين -اختبارمان
داللة إحصائية عند مستوى  متكافئتان في ىذا المتغير، إذ ان الفرق بينيما لم يكن ذا

( ٕويتني المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية، والجدول )-، اذ جاءت قيمة مان(٘ٓ.ٓ)
 يبين ذلك.
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 (2جدول )
ويتني لمعرفة الفروق في درجات مادة طرائق  التدريس بين افراد  -نتائج إختبار مان

 مجموعتي البحث

المجموع
 ة

عدد 
افراد 
 العينة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الداللة اإلحصائية  ويتني -قيمة مان
 الجدولية المحسوبة (5...)

ال توجد فروق دالة  ٘ٚ ٓ٘.٘ٔٔ ٓ٘.ٕٔ٘ ٕٚ.٘ٔ ٙٔ التجريبية
 ٓ٘.ٕٙٚ ٕٛ.ٚٔ ٙٔ الضابطة بين المجموعتين

 
 المعدل العام لمطمبة لمرحمة الثالثة. .3

لدراسية لممرحمة السابقة يقصد بو درجة الطمبة عينة البحث في  جميع المواد ا
)اي المرحمة الثالثة من المراحل الجامعية( وقد تم الحصول عمى البيانات المتعمقة بيذا 
المتغير من سجالت قسم المغة العربية الخاصة بكل طالب وطالبة كما مبين في 
ولمعالجة البيانات إحصائيا استعمل الباحث  اختبار مان وتني، وتبين ان كمتي 

ين متكافئتان في ىذا المتغير، إذ ان الفرق بينيما لم يكن ذا داللة إحصائية المجموعت
ويتني المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية، -(، اذ جاءت قيمة مان٘ٓ.ٓعند مستوى )

                                        ( يبين ذلك.ٖوالجدول )
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 (3جدول )
معدل درجات المرحمة الثالثة بين افراد  ويتني لمعرفة الفروق في -نتائج إختبار مان

 مجموعتي البحث

المجموع
 ة

عدد 
افراد 
 العينة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الداللة اإلحصائية  ويتني -قيمة مان
 الجدولية المحسوبة (5...)

ال توجد فروق دالة  ٘ٚ ٓ٘.ٗٔٔ ٕٓ.ٕٓ٘ ٙٙ.٘ٔ ٙٔ التجريبية
 ٓ٘.ٕٚٚ ٖٗ.ٚٔ ٙٔ الضابطة بين المجموعتين

 
 درجات اختبار الذكاء. .4

تكشف اختبارات الذكاء عن المستوى العقمي العام لمشخص عن طريق أدائو لميمات 
امطانيوس، التي ينطوي عمييا مفيوم الذكاء )عقمية معينة، عمى افتراض أنيا تمثل الوظائف 

ٜٜٔٚ :ٕٗ٘ ) 
ة العقمية لدى طمبة اوتس لمقدر وألجل الدقة في نتائج البحث طبق الباحث )اختبار 

( فقرة، وقد تم اعتماد اختبار اوتس وذلك ألنو يتميز   ٕٚ(  يتكون االختبار من ) الجامعة
المرحمة بالصدق والثبات وصالر االعتماد لمبيئة العراقية ومناسب لمفئة العمرية لعينة البحث )

 الجامعية(. 
لصحيحة وصفر لمفقرة وطبق الباحث االختبار، وصحر بواقع درجة واحدة لمفقرة ا

الخاطئة او المتروكة او التي تعددت اإلجابة عمييا، وبعد الحصول عمى الدرجات عالج 
الباحث البيانات إحصائيا باستعمال اختبار مان وتني، وتبين ان كمتي المجموعتين 
متكافئتان في ىذا المتغير، إذ ان الفرق بينيما لم يكن ذا داللة إحصائية عند مستوى 
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( ٗويتني المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية، والجدول )-(، اذ جاءت قيمة مان٘ٓ.ٓ)
 يبين ذلك.

 (4جدول )
ويتني لمعرفة الفروق في درجات اختبار الذكاء لدى طمبة  -نتائج إختبار مان

 مجموعتي البحث

عدد  المجموعة
افراد 
 العينة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الداللة  ويتني -قيمة مان
ية اإلحصائ

(...5) 
 الجدولية المحسوبة

ال توجد فروق  ٘ٚ ٓ٘.ٕٓٔ ٓ٘.ٕٙ٘ ٖٓ.ٙٔ ٙٔ التجريبية
دالة بين 
 المجموعتين

 ٓ٘.ٕٔٚ ٜٚ.ٙٔ ٙٔ الضابطة

 
 التحصيل الدراسّي لآلباء.  .5

حصل الباحث عمى المعمومات التي تتعمق بالتحصيل الدراسي لآلباء عن طريق سجالت 
ومات قام الباحث بتوجيو استمارة معمومات الى الطمبة، ولغرض القسم والتاكد من المعم

التحقق من تكافؤ المجموعتين في مستوى تعميم اآلباء تم حساب التكرار لكل مستوى 
تعميمي، واختبر الفروق باستعمال اختبار مربع ) كاي ( كوسيمة إحصائية، وكانت النتائج 

 ( ٘كما موضحة في الجدول ) 
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 *(5لجدول )ا
(  المحسوبة  2كرار التحصيل الدراسي إلباء طمبة مجموعتي البحث  وقيمتا ) كات

 والجدولية

 التحصيل
 

 المجموعة

يقرأ 
 ويكتب

 أعدادية متوسطة أبتدائية
معيد 
أو 
 كمية

 مجموع

( 2قيمة )كا
المحسوبة 
 والجدولية

درجة 
 الحرية

 الجدولية المحسوبة
 ٙٔ ٘ ٕ ٖ ٖ ٖ الضابطة

 ٙٔ ٙ ٖ ٖ ٖ ٔ التجريبية ٕ ٜٜ.٘ ٕ٘.ٓ
 ٕٖ ٔٔ ٘ ٙ ٙ ٗ مجموع

 
 التحصيل الدراسّي لؤلميات . .6

حصل الباحث عمى المعمومات من نفس االستمارة الموجية إلى الطمبة والبطاقة 
وسجالت القسم، وألجل التحقق من تكافؤ المجموعتين في مستوى تعميم األميات، تم حساب 

ستعمال اختبار ، ثم اختبر الباحث الفرق بين المجموعتين باالتكرارات لكل مستوى تعميمي
 (.ٙمربع ) كاي( كوسيمة إحصائية، وكانت النتائج كما  موضحة في الجدول )

 
 
 
 

                                                           
*

ا متوسطة ( ودمجت الخالي 5ويقرأ ويكتب وابتذائية  الن التكرار المتوقع اقل مه )  دمجت الخاليا   

 ( 5ن التكرار المتوقع اقل مه) واعذادية ال
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 1 (* 6الجدول ) 
(   المحسوبة 2تكرار التحصيل الدراسي الميات طالبات مجموعتي البحث وقيمتا ) كا

 والجدولية

 التحصيل
 

 المجموعة

يقرأ 
 بويكت

 أعدادية متوسطة أبتدائية

معيد 
أو 
 كمية

 مجموع

( 2قيمة )كا
المحسوبة 
 والجدولية

درجة 
 الحرية

 الجدولية المحسوبة

 ٙٔ ٘ ٕ ٖ ٖ ٖ الضابطة
 ٙٔ ٘ ٕ ٗ ٗ ٔ التجريبية ٕ ٜٜ.٘ ٙٔ.ٓ

 ٕٖ ٓٔ ٗ ٚ ٚ ٗ مجموع

 
 درجات االختبار القبمي  )لميارات التدريس(. .7

تجربة ، طّبقت الباحث االختبار القبمي لميارات التدريس ، والمتكون قبل الشروع بال
( فقرة ، وأعطت درجة واحدة لكل فقرة اجابتيا صحيحة وصفرًا لالجابة الخاطئة، ٖٓمن )

ويتني لمعرفة داللة الفرق بين -ومن ثم وازن بين المجموعتين باستخدام اختبار مان
متكافئتان في ىذا المتغير، إذ ان الفرق بينيما لم المجموعتين، وتبين ان كمتي المجموعتين 

ويتني المحسوبة اكبر من -، اذ جاءت قيمة مان(٘ٓ.ٓ)يكن ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 ( يبين ذلك.ٚالقيمة الجدولية، وجدول )

                                                           

ا متوسطة ( ودمجت الخالي 5ويقرأ ويكتب وابتذائية  الن التكرار المتوقع اقل مه )  دمجت الخاليا  *    

 ( . 5ن التكرار المتوقع اقل مه) واعذادية ال
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 (7جدول )
 ويتني لمعرفة الفروق بين افراد مجموعتي البحث في االختبار القبمي -نتائج إختبار مان

عدد  لمجموعةا
افراد 
 العينة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الداللة اإلحصائية  ويتني -قيمة مان
 الجدولية المحسوبة (5...)

ال توجد فروق دالة  ٘ٚ ٘ٔٔ ٕٚٚ ٖٔ.ٚٔ ٙٔ التجريبية
 ٕٔ٘ ٜٙ.٘ٔ ٙٔ الضابطة بين المجموعتين

 
 أداتا البحث خامسًا:

 اعداد اختبار ميارات التدريس
الباحث ببناء اختبار موضوعي من نوع ) االختيار من متعدد (،حيث ان ىذا قام 

النوع من االختبار لو ايجابيات عديدة أىميا شموليتو  وموضوعيتو )الصدق والثبات( فضاًل 
عن سيولة التصحير وقمة اثر التخمين ، كما أنو أكثر إثارة وتشويقًا لمطالب، وال يستغرق 

(، وتم اشتقاق فقرات االختبار من ٗ٘: ٕٜٜٔ) األمام وآخرون، وقتًا طوياًل في اإلجابة
خالل االطالع عمى عدد من االدبيات في المناىج وطرائق التدريس، والكتابات المرتبطة 
بالميارات التدريسية، واستقراء البحوث والدراسات السابقة التي اجريت في مجال تنمية 

 ميارات التدريسية .
صدق االختبار ىو قدرتو عمى قياس السمة المراد قياسيا ، وال  صدق االختبار:

 (  ٖ٘ٚ:  ٕٗٓٓيقيس شيئًا اخر بداًل منيا او مشاركًا ليا. ) خضر ، 
ولمتثبت من صدق االختبار وقدرتو عمى تحقيق األىداف التي وضع من أجميا، عمد 

 الباحث إلى استعمال :
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بو المظير العام لالختبار من الذي يقصد ( :Face Validityالصدق الظاىري )
حيث المفردات وكيفية صياغتيا ، ومدى وضوحيا وكذلك يتناول تعميمات االختبار ودقة 
ودرجة وضوحيا وموضوعيتيا ومدى مناسبة االختبار لمغرض الذي وضع من اجمو. )دوران، 

 (، ويتحقق الصدق الظاىري اذ كان عنوان االختبار وظاىره يشير الى قياسٜٗ: ٜ٘ٛٔ
 المحتوى الذي وضع من اجمو، والنوع االخر ىو:

لمحتوى ويقصد بو مدى تمثيل فقرات االختبار  (content validityصدق المحتوى )
المادة المراد قياسيا او مدى ارتباط الفقرة بمحتوى اليدف الذي تقيسو. )الظاىر وآخرون ، 

ٜٜٜٔ :ٖٔٗ) 
المتخصصين في العموم التربوية وعرض الباحث االختبار عمى مجموعة من الخبراء و  

( خبيرًا ، بيدف معرفة آرائيم في صالحية فقرات االختبار وسالمة ٕٔوالنفسية، بمغ عددىم )
 صياغتيا، ومدى مالءمتيا لمستويات )عّينة البحث(.

% كحد أدنى لقبول الفقرة في االختبار من عدميا، ٖٛوقد اعتمد الباحث نسبة اتفاق 
الباحث يشعر باالرتياح العتماد الفقرات إذا كانت نسبة اتفاق المحكمين وأشار )بموم( إلى أن 

(. وأجمعت أراء الخبراء عمى صدق االختبار ومالءمتو ٕٙٔ: ٖٜٛٔ% أو اكثر )بموم,ٓٛ
 %( واكثر ويعد ذلك مؤشرا جيدا لمصدق الظاىري.ٖٛوكانت نسبة االتفاق )
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 :التطبيق االستطالعي لالختبار
ثبت من وضوح فقرات االختبار، والزمن المستغرق في اإلجابة عنيا، طبق بغية الت

الباحث االختبار عمى عّينة استطالعية من طمبة الصف الرابع في كمية التربية في الجامعة 
( طالبًا وطالبة، اختيروا بصورة ٕٓ، بمغ عددىا )ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالمستنصرية لمعام الدراسي 

 االختبار كانت واضحة وغير غامضة.عشوائية وقد اتضر أنَّ فقرات 
 

 تحميل فقرات االختبار:
( طالبًا ٓٗلتحميل فقرات االختبار إحصائيًا طبق الباحث االختبار عمى عينة بمغت )

وطالبة ، وصحر االجابات ، ومن ثم رتبت درجاتيم تنازليًا من أعمى درجة إلى أدنى درجة، 
%( من المجموعة ٕٚن(، واختار نسبة )ومن ثم قسمت أوراق اإلجابة عمى فئتين)مجموعتي

( طالبًا  ٕٕ%( من المجموعة الدنيا، وبيذا بمغ عدد الطمبة في المجموعتين )ٕٚالعميا، و)
 وطالبة في كل مجموعة عميا ودنيا .

 وتم حساب مستوى الصعوبة ، وقوة التمييز ، وعمى النحو اآلتي:       
 مستوى صعوبة فقرات االختبار

و النسبة المئوية لعدد الطمبة الذين اجابوا عن الفقرة اجابة صحيحة ، صعوبة الفقرة ى      
، وكمما كانت منخفضة دلت عمى فكمما كانت ىذه النسبة عالية ّدلت عمى سيولة الفقرة

( د حساب معامل ) السيولة والصعوبة، وبع(ٖٕٔ: ٕٓٓٓ) ابو صالر واخرون ،  صعوبتيا
( ويرى )بموم( ان الفقرات االختبارية ٛٙ،ٓ– ٖٕ،ٓبين )لفقرات االختبار، اذ وجد انيا تكون 
(   وبعد ٕٙ: ٜٔٛٔ( . )الزوبعي ، ٓٛ،ٓ( و )ٕٓ،ٓتعد مقبولة اذا كان معدل صعوبتيا )

 -ٔٗ.ٓحساب معامل الصعوبة لكل فقرة من الفقرات االختبارية، اتضر أنيا تتراوح بين  )
ية جميعيا تعد مقبولة وصالحة (، ويستدل الباحث من ىذا أن الفقرات االختبار ٚٙ.ٓ
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لمتطبيق، إذ تشير األدبيات إلى أن االختبار الجيد ىو الذي يتضمن فقرات تتراوح نسبة 
 ( ٓٛ,ٓ- ٕٓ,ٓصعوبتيا بين )

 ( :Discrimination of Test Itemsتمييز فقرات االختبار)
راوح بين وبعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار ، وجد الباحث أنيا تت   
( فاكثر)الكبيسي، ٖٓ,ٓ( وتعد فقرات االختبار جيدة إذا كانت قوة تمييزىا )ٙٚ.ٓ-ٗٗ.ٓ)

ٕٓٓٚ :ٔٛٔ.) 
لغرض التاكد من ثبات االختبار استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية ثبات االختبار: 

 كرونباخ لغرض التاكد من دقة ثبات االختباري.–ومعادلة الفا 
اعتمد الباحث عمى إجابات عينة التحميل اإلحصائي نفسيا البالغ  ختبار:. طريقة اعادة اال1

( طالب وطالبة لحساب ثبات االختبار، إذ قسم الباحث فقرات االختبار عمى ٓٗٔعددىا )
نصفين، النصف األول ضّم درجات الفقرات الفردية، والنصف اآلخر ضّم درجات الفقرات 

جزئي االختبار باستعمال معامل ارتباط بيرسون  الزوجية،  وحسبت معامل االرتباط بين
(Pearson ،( ألّنو من أكثر معامالت االرتباط أىمية وشيوعًا في ىذا المجال )الرحمن

 – Spearmanبراون ) –( ثّم صححت بمعادلة سبيرمان ٜٚ.ٓ( فبمغ )ٛٙٔ، ٜٜٛٔ
Brown( بمغ معامل ثبات اإلختبار )ٓ.ٛٛتطبيق (، وبذلك اصبر االختبار جاىز لم

 ( فقرةٖٓبصورتو النيائية يتكون من )
الستخراج الثبات بيذه المعادلة لعينة الثبات اآلنفة الذكر تم  . معادلة الفا كرونباخ :2

حساب تباين درجات كل فقرة من فقرات االختبار وحساب التباين الكمي لدرجات االختبار 
ا معامل ثبات عاٍل جدًا، إذ ُيعدُّ (  وىمٙٛ,ٓوبعد تطبيق المعادلة بمغ الثبات االختبار  )

 ( ٖٕٚ:  ٕٗٓٓ( فاكثر. ) النبيان ، ٓٚ,ٓمعامل الثبات جيدًا إذا بمغ )
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 ب. استمارة المالحظة:
لممالحظة تاريخ عريق في العموم االجتماعية، وليا اىمية كبيرة في البحث التربوي       

م المدرب بمالحظتيا في وضعيا بشكل خاص، فكثير من المواقف التربوية تحتاج إلى أن يقو 
الطبيعي وتسجيل ما يرى ويسمع مما يجري فييا في حياتيا اليومية الطبيعية، ففي ىذه 
الطريقة ال يتدخل الباحث في شؤون الفئة المراد بحثيا، كما في بعض طرائق البحث، بل 

من  (. وتعد المالحظةٕ٘ٗ: ٕٚٓٓيالحظ ما يدور فعاًل في الوضع الطبيعي)الكبيسي، 
اكثر ادوات البحث العممي التي يعتمد عمييا في قياس األداء المياري )الزوبعي ومحمد، 

( فيي بمثابة الدليل لممالحظ  لتسجيل تقديراتو لؤلداء عمى وفق مستويات ٕٙٓ: ٜٔٛٔ
 (.ٗٔٔ: ٜٜٓٔالتقدير المحددة في االستمارة)داود وانور،

ة/المدرسين لذا قام الباحث ببناء استمارة ولما كان البحث الحالي يتطمب قياس أداء الطمب
 مالحظة عمى وفق الخطوات اآلتية:

 اليدف من استمارة المالحظة: 
ىدفت بطاقة المالحظة قياس اداء الطمبة/المدرسين عينة البحث لمميارات التدريسية     

اذ عمى المحددة )كتابة الخطة اليومية، التييئة، الشرح )العرض(، االسئمة الصفية، االستحو 
 انتباه المتدربين طوال الدرس )تنويع المثيرات(، التعزيز، ضبط النظام داخل الصف، الغمق(.

 مصادر اشتقاق فقرات االستمارة: 
 تم اشتقاق فقرات االستمارة من خالل: 

االطالع عمى عدد من االدبيات في المناىج وطرائق التدريس، والكتابات المرتبطة -
 بالميارات التدريسية.

 االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة التي أجريت في مجال تنمية ميارات التدريس.-
 تحميل الميارات التدريسية الرئيسة المحددة في البحث الى مكوناتيا الفرعية. -
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 الصورة االولية الستمارة المالحظة:
مياًل لثمان اشتممت استمارة المالحظة بصورتيا االولية عمى ثالث وخمسين ميارة فرعية تح

 ميارات رئيسة.
 : صدق استمارة المالحظة

( ٓٔالمحكمين بمغ عددىم )لمتحقق من صدق االستمارة تم عرضيا عمى مجموعة من       
(. ٚخبراء، لمحكم عمى صالحية الفقرات)الميارات الفرعية( وانتماؤىا لمميارة الرئيسة ممحق )

 الفقرة في االستمارة من عدميا.  % كحد أدنى لقبول ٓٛوقد اعتمدت الباحث نسبة اتفاق 
 ثبات بطاقة المالحظة 

تعد طريقة اتفاق المالحظين )نسبة االتفاق( من اكثر الطرائق شيوعًا في حساب ثبات      
(، لذلك تطمب وجود مالحظ آخر واحد في االقل ٔٙ: ٜٗٛٔاستمارة المالحظة )المفتي،

الطمبة/المدرسين أنفسيم في الوقت ذاتو  زيادة عمى المالحظ )احد الباحثين( لمالحظة تدريس
 باستعمال استمارة المالحظة المراد إيجاد ثباتيا، ولذلك كمفت الباحث احد التدريسيين

لمالحظة األداء التدريسي لعشرة من الطمبة/المدرسين خالل االسبوع االول من التطبيق 
يا وبين الباحث (، ثم طبق معادلة كوبر لممطابقة بينٕٛٔٓ-ٕٚٔٓلمسنة الدراسية)

( وىي نسبة اتفاق ٚٛ.ٓاآلخر)التدريسي المساعد(،ثم استخرجت متوسط االتفاق وبمغ )
( وبذلك أصبحت استمارة المالحظة جاىزة لمتطبيق بصيغتيا Brown,1983:61عالية )

 النيائية عمى أفراد العينة األساسية الحقًا.
 

لتجريبّي ذا الضبط الجزئي، ألنَّو أكثر اختار الباحث التصميم ا سادسًا: التصميم التجريبي:
 مالءمة إلجراءات بحثيما وكما مبّين في الشكل اآلتي: 

                                                           
 .د. عيود سامي /طرائق تدريس المغة العربية /تدريسية /كمية التربية الرياضية لمبنات/ جامعة بغداد 
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 المجموعة
اختبار 
 قبمي

 المتغير التابع المتغير المستقل
اختبار بعدي، 

بطاقة 
 مالحظة

تنمية  البرنامج التدريبي التجريبية
ميارات 
 التدريس

بدون برنامج  الضابطة
 تدريبي

 التصميم التجريبي لمبحث(3) شكل
 

 إجراءات بناء البرنامج  :سابعًا: 
بعد تحديد أدوات الدراسة ، وبناء مفأرداتيا ، كان عمى الباحث أن يقوم بإعداد     

تنمية ميارات التدريس عند لإجراءات بناء البرنامج عمى وفق التنمية البشرية الذي ييدف 
وعمى ذلك تسير ىذه اإلجراءات  عمى وفق  تربية، طمبة اقسام المغة العربية في كميات ال

  المراحل االتية :
 المرحمة األولى : تحديد فمسفة البرنامج المقترح :  

تيدف الدراسة الحالية إلى اقتراح برنامج في التنمية البشرية لتنمية ميارات التدريس 
ارة إلى  فمسفة البرنامج عند طمبة اقسام المغة العربية في كميات التربية، ومن ثم تجدر اإلش

 المقترح، وأسس بنائو، فيما ياتي  :  
براز  تنطمق فمسفة ىذا البرنامج من ضرورة تييئة الجو المناسب النفتاح العقل وا 
القدرات العقمية عند الطمبة المدرسين وتدريبيم عمى ميارات التدريس ، والسيما وجود بعض 

قدر الكافي عمى الطرائق التقميدية ، بحيث الطمبة المدرسين ال يستطيعون التجاوب بال
 يستطيعون الحصول عمى المعمومات من المواد المكتوبة وحفظيا.
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 لمرحمة الثانية : تحديد أسس البرنامج المقترح :  ا
، بتعميم المغة العربية بصورة عامةعنيت الدراسة في ىذا البرنامج األساس المغوي:  .1

ة في مجال: التخطيط  والتنفيذ والتقويم كميارات وتنمية ميارات تدريسيا بصورة خاص
 رئيسة يرتبط بيا من ميارات الفرعية. 

 األساس النفسي: .2
عنيت الدراسة بمراعاة خصائص نمو الطمبة المدرسين الجسمية، والعقمية، والنفسية 
 من خالل خمق الدافع لدييم لممشاركة في برنامج التنمية البشرية ، واستخدام أكثر من طريقة
في تنفيذ برامج العمل مثل : التعمم الذاتي ، والتعمم التعاوني، والمناقشة بين المدرب)استاذ 

 مادة( والطمبة المدرسين، وفيما بينيم.
كما راعي البرنامج تنويع الوسائل، واألنشطة وااللعاب التعميمية؛ مما يستثير الفكر، 

أو توظيفيا في المواقف الحياتية؛  ويشجع عمى التعمم، ويثري المعمومات ،ويسمر بتطبيقيا،
 مما يجعل لمتعمم معني عند الطمبة.

 األساس التربوي: -3
يقوم البرنامج عمى أساس نظري تربوي أساسو، أن الميارة المركبة، يمكن تجزئتيا إلى        

ميارات بسيطة؛ وىو ما يعرف بتحميل الميمة، ويتم تناول كل ميارة  ، في درس واحد 
 التدريب المكثف عمى ىذه الميارة ،حتى يتمكن الطمبة من اكتسابيا، ثم إتقانيا. كامل، ويتم

 واستنادا إلى ىذه الفمسفة ،وتمك األسس ، فقد التزم البرنامج بما ياتي :
 .أن يقوم البرنامج عمى التمقائية ، والحرية في جو ديمقراطى 
  .أن يضع البرنامج في اعتباره قيم الفرد 
 ج إلى تحقيق أىداف تعميم المغة العربية بالمراحل التعميمية .أن يستند البرنام 
 . أن يستند البرنامج إلى معايير التنمية البشرية 
  ،أن ينفذ البرنامج عمى رأس العمل؛ أي داخل الجامعة، واالستفادة من اإلمكانات المادية
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          والمعنوية المتوفرة بيا.                                             
 .أن يمارس كل طالب نشاطو  داخل البرنامج تبعا لرغباتو ، وقدراتو ، وميولو 
 .أن تكون ىناك حدودًا متفق عمييا الشتراك الطالب في التدريب 
 أن تكون أىداف البرنامج انعكاسًا لميارات التدريس من حيث: التخطيط  والتنفيذ والتقويم. 
 حتوى عممي، ووسائل تعميمية وتدريبية ، وأنشطة أن يحتوى البرنامج عمى، االىداف، م

 والعاب، وطرائق التدريب، وأساليب تقويم.
  أن يركز البرنامج عمى الجانبين )النظري والتطبيقي( مع التركيز الواضر عمى أداء

 الميارات.
 المرحمة الثالثة : بناء البرنامج المقترح  : 

س خطوات أساسية، مترابطة  تمتقي يتضمن الييكل البنائي لمبرنامج المقترح خم   
جميعيا عند اليدف األساسي لمبرنامج المقترح، وىو تنمية ميارات التدريس عند طمبة اقسام  
المغة العربية في كميات التربية ، ومن ثم فإن أي قصور في أية خطوة من ىذه الخطوات 

 الخمس يمثل عقبة في سبيل تنمية تمك الميارات.
 ديد أىداف البرنامج : الخطوة األولى:  تح

تعتبر األىداف نقطة االنطالق لمتخطيط ألي برنامج تدريبي، حيث تتحدد في ضوئيا 
المواد، وتنظيم محتوياتيا ، وأساليب تدريسيا ، وطرائق تقويميا ، وقد حدد الباحث االىداف 

 لتربية العامة والخاصة لمبرنامج التي يسعى تحقيقيا لدي طمبة المغة العربية في كميات ا
 

 الخطوة الثانية: اختيار محتوى البرنامج المقترح:
يرتبط اختيار المحتوي التعميمي المناسب في أي برنامج باألىداف التي يسعي        

البرنامج، لتحقيقيا، ومن ىنا فقد تم اختيار محتوي البرنامج التدريبي في ضوء معايير التنمية 
( ميارة ٔٔطمبة المغة العربية في كميات التربية ، وىم ) البشرية، لتنمية ميارات التدريس لدي

  .مقسمة إلي: ميارتين لمتخطيط ،  وثماني ميارات لمتنفيذ ، وميارة لمتقويم
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 الخطوة الثالثة: طرائق التدريس :
الطرائق المستخدمة في البرنامج الحالي حيث اعتمد الباحث طريقة خاصة  تجمع بين 

 م التعاوني ، والمناقشة الجماعية، وطريقة لعب االدوارالتعمم الذاتي ، والتعم
 الخطوة الرابعة: تحديد األنشطة والوسائل التعميمية  وااللعاب التدريبية  :

تعد األنشطة التعميمية من أىم عناصر البرنامج ، وقد ركز الباحث  في تحديدىا  
 عمى ما ياتي  : 

 ووسائمو التعميمية، وأساليب تقويمو. ارتباط األنشطة باىداف البرنامج ، ومحتواه ، -
 إتاحة الفرصة لجميع الطمبة المشاركة في األنشطة بايجابية.  -
تنوع األنشطة ما بين أنشطة يؤدييا الطمبة داخل كمية التربية، أو في المكتبة، أو أنشطة  -

 أخري يؤدييا الطمبة خارج الجامعة .
 الخطوة الخامسة: تقويم البرنامج :

 في الدراسة الحالية فيما ياتي :يسيم التقويم 
 الوقوف عمى الميارات التدريسية لدى طمبة المدرسين. .ٔ
تحديد مستوى تقدم الطمبة من  ميارات التدريس، وذلك عن طريق التقويم المستمر  .ٕ

)التكويني البنائي( لمدي تمكن كل  متدرب من تمك الميارات لديو في جوانب البرنامج 
 التقويم ( . -يذالتنف –المقترح ) التخطيط 

يحدد التغذية الراجعة المناسبة لكل متدرب حسب تقدمو الفردي، والتغذية الراجعة  .ٖ
 لعينة الدراسة وفقا لتقدميم الجماعي، واحتياجاتيم الجماعية.

ويعطي تكرار التقأويم لممتدرب ثقة بنفسو؛ ألنو يوضأر لو مدي ما ينجزه من تقدم  .ٗ
احو في تحقيقو ألىداف كل جمسة، ومن ثم باستمرار، كما يوضر لممعمم مدي نج

 تحقيقو ألىداف البرنامج.
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 ثامنًا: تنفيذ البرنامج )تجربة البحث(
عداد البرنامج        بعد تييئة مجموعتي البحث وتكافئيما بعدد من المتغيرات، وا 

التدريبي وأداتي البحث، التقى الباحث باستاذ المادة االستاذ المساعد الدكتور رحيم عمى 
صالر من المساعدة في لقاء بافراد المجموعة التجريبية قبل بدء التجربة ، وذلك لتييئتيم 
عطاء كل طالب وطالبة نسخة من  عطائيم معمومات مفصمة عن سير البرنامج، وا  وا 
المحتوى النظري لمبرنامج مع نسخة من جدول الجمسات التدريبية. وبدأ الباحث بتنفيذ التجربة 

ولغاية الثالثاء الموافق  ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٖٕادة يوم االثنين الموافق عن طريق استاذ الم
ٕٔ/ٕٔ/ٕٓٔٚ. 
 

 تطبيق أداتي البحث: تاسعًا:
 أ. االختبار البعدي:

بعد انتياء البرنامج التدريبي طبق الباحث االختبار البعدي عمى مجموعتي البحث  
رى عمى المجموعة ( يوم طبق مرة اخٕٔ، وبعد مرور )ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٕٔيوم االربعاء الموافق 

 التجريبية من اجل استخراج فاعمية البرنامج.
 بطاقة المالحظة: ب.

من أجل مالحظة األداء التدريسي ألفراد عينة البحث ككل، وبيان فاعمية البرنامج 
التدريبي في تنمية الميارات التدريسية المحددة في بطاقة المالحظة، وعمى الرغم من توزيعيم 

وقصر مدة التطبيق تمكن الباحث من زيارة الطمبة/المدرسين )عينة عمى مدارس متباعدة، 
 البحث( كميم، وتقويم أدائيم التدريسي من خالل بطاقة المالحظة.  وعمى النحو اآلتي: 

بدأ التطبيق الجمعي لمطمبة/ المدرسين في المدارس الثانوية يوم االحد الموافق  -
 .ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٔ، وانتيى ٕٛٔٓ/ٕ/ٕ٘
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، أي بعد أسبوع ٕٛٔٓ/ٖ/٘يارة الطمبة/المدرسين من يوم  االثنين الموافق بدأ الباحث بز  -
 من بدأ التطبيق، اذ استقر وضع الطمبة/المدرسين في مدارسيم كما ىو مخطط لو.

( يوم ٕٔبدأ الباحث بزيارة المجموعة التجريبية اواًل، ليتسنى ليا زيارتيم مرة ثانية بعد ) -
 من اجل معرفة فاعمية البرنامج. 

 بدأ الباحث بزيارة المجموعة الضابطة في االسبوع الثالث لمتطبيق.  -
 تصحيح أداتي البحث: عاشرًا:

من اجل إعطاء الصفة الرقمية الستجابة أفراد عينة البحث عمى األداتين وضع 
( لمتقديرات ٕ، ٔالباحث المعايير اآلتية في تصحير أداتي البحث إذ أعطت الدرجات)صفر،

لى الستمارة المالحظة )عدم تمكن، تمك ن بدرجة متوسطة ،تمكن تام(عمى التوا 
البعدي، حيث اعطت درجة -( لالختبار القبمئ(، والدرجات )صفر،ٛٔ: ٕٗٓٓ)زيتون،

 (.ٖٔواحدة لكل إجابة صحيحة، وادرجت البيانات في الممحق )
 

 استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:الوسائل االحصائية:   احدى عشر:
 ادلة مان وتني مع .1
 اختبار ولكوكسون .2
 ألفا  –معادلة كرونباخ  .3
 معامل ارتباط بيرسون .4
            معادلة كوبر .5
 معادلة معامل الصعوبة   .6
 معادلة معامل التمييز .7
: ٕٓٓٓ( )الأأأدليمي وعأأأدنان، ٘ٔٔ: ٜٜٓٔفعاليأأأة البأأأدائل الخاطئأأأة )اإلمأأأام وآخأأأرون، .8

٘ٚ) 
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 الفصل الرابع
اًل لنتائج البحث الحالي التي تم التوِصل إلييا عمى يتضمن ىذا الفصل عرضًا شام

وفق فرضيات البحث، والتفسير العممي ليذه النتائج، واالستنتاجات الذي تمكن الباحث من 
استنتاجيا عمى وفق النتائج، وعددًا من التوصيات والمقترحات لدراسات وبحوث مستقبمية، 

 وعمى النحو اآلتي:
 عرض النتائج:

 ج المتعمقة بالفرضية االولى اواُل: النتائ
( 5...) نصت الفرضية االولى أن  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 بين درجات طمبة المجموعة التجريبية في االختبارين القبمي والبعدي لميارات التدريس"
وظير  ، ( Wilcoxonولكوكسن ) ولمتحقق من ىذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 

المحسوبة  ولكوكسنان ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية ولصالر االختبار البعدي إذ كانت قيمة 
( يبين ذلك، وبذلك ترفض ٛ( وجدول )٘ٓ.ٓ) اصغر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة 

 الفرضية الصفرية السابقة. 
 (8جدول )

 بعدينتائج اختبار ولكوكسون لمعرفة الفروق بين االختبار القبمي وال
 لميارات التدريس عمى المجموعة التجريبية

 العدد االختبار 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

قيمة ولكوكسن 
 المحسوبة

قيمة ولكوكسن 
 الجدولية

 مستوى الداللة 

 ٜٓ.٘ ٔٛ.ٚ ٙٔ القبمي
ٔ.ٓٓ ٖٓ 

دالة عند 
 ٕ٘.ٗ ٕٔ.ٕٗ ٙٔ البعدي ٘ٓ.ٓمستوى 
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 لفرضية الثانيةالنتائج المتعمقة با ثانيًا:
نصت الفرضية الرئيسة الثانية  عمى أن "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     

 ( بين  درجات طمبة المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي" ٘ٓ.ٓ)داللة 
 وبمغت قيمة ، ( Wilcoxonولكوكسن ) ولمتحقق من ىذه الفرضية استخدم الباحث اختبار   
(، لذا تقبل الفرضية ٘ٓ.ٓ) المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية  عند مستوى داللة  وكسنولك

الصفرية أي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي لميارات 
                       ( يبين ذلك. ٜالتدريس لدى افراد المجموعة الضابطة،  وجدول )
 (9جدول )

 ختبار ولكوكسون لمعرفة الفروق بين االختبار القبمي والبعدينتائج ا
 لميارات التدريس عمى المجموعة الضابطة 

 العدد االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
كوكسن لو 

 المحسوبة

قيمة 
ولكوكسن 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 ٘ٗ.ٗ ٛٙ.ٙ ٙٔ القبمي
ٖ.ٓٓ ٖٓ 

دالة عند 
مستوى 
 ٜٚ.ٖ ٛٙ.ٜٔ ٙٔ لبعديا ٘ٓ.ٓ

 

 نسبة الفاعمية:
لتحديد نسبة فاعمية المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في المتغير التابع )اختبار        

ميارات التدريس "الجانب النظري"(، طبق الباحث معادلة ماك جوجيان، وكانت نسبة 
ر المعايير المحددة في ىذا المجال ان وىذا يدل ان البرنامج فعال، اذ تشي( 83.ٓالفاعمية )

( لمتحقق من الفاعمية، واذا قل من ىذا المحك فان البرنامج ٓٙ.ٓالمحك يجب ان يزيد عن )
 . (Roebuck,1973,472-473)غير فعال
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 النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة ثالثًا:
عند مستوى داللة نصت الفرضية الرئيسة الثالثة أن) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 ( بين درجات طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي(5...)
 – Mann)ويتني )-ولمتحقق من ىذه الفرضية استخدم الباحث اختبار مان 

Whitney  وظير ان ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية ولصالر افراد المجموعة التجريبية، إذ ،
( ٘ٓ.ٓ) لمحسوبة اصغر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ويتني ا -كانت قيمة مان

 ( يبين ذلك، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية السابقة.ٓٔوجدول )
 (.1جدول )

 ويتني  لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة -نتائج اختبار مان
 التدريس في االختبار البعدي لميارات

عدد افراد  المجموعة
 العينة 

متوسط 
 الرتب 

مجموع 
 الرتب 

الداللة اإلحصائية  ويتني  -قيمة مان
 الجدولية المحسوبة (٘ٓ.ٓ)

توجد فروق دالة  75 62 .33 63..2 16 التجريبية 
 198 12.38 16 الضابطة بين المجموعتين 

 النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة :رابعاً 
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   نصت الفرضية الرئيسة الرابعة أن

( بين درجات طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اداء الميارات التدريسية 5...) 
 كما تقيسيا بطاقة المالحظة" 

، Mann – Whitney)ويتني )-ولمتحقق من ىذه الفرضية استخدم الباحث اختبار مان    
وظير ان ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية ولصالر افراد المجموعة التجريبية، إذ كانت قيمة 

( ٔٔ( وجدول )٘ٓ.ٓ) ويتني المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة  -مان
 يبين ذلك، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية السابقة. 
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 (11جدول )
 روق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  ويتني  لمعرفة الف -نتائج اختبار مان

 في اداء الميارات كما تقيسيا بطاقة المالحظة

عدد افراد  المجموعة
 العينة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الداللة اإلحصائية  ويتني -قيمة مان
المحس (٘ٓ.ٓ)

 وبة
 الجدولية

توجد فروق دالة  75 .19.5 .372.5 23.28 16 التجريبية 
 .155.5 9.72 16 الضابطة ن المجموعتين بي

 

 نسبة الفاعمية:
لتحديد نسبة فاعمية المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في المتغير التابع )الميارات        

( 81التدريسية "الجانب العممي"(، طبق الباحث معادلة ماك جوجيان، وكانت نسبة الفاعمية )
بدرجة كبيرة، اذ تشير المعايير المحددة في ىذا المجال ان وىذا يدل ان البرنامج فعال 

( لمتحقق من الفاعمية، واذا قل من ىذا المحك فان البرنامج ٓٙ.ٓالمحك يجب ان يزيد عن )
 . (Roebuck,1973,472-473)غير فعال

 اظيرت نتائج البحث ما ياتي: تفسير النتائج: 
( بوووين درجوووات طمبوووة 5...ى داللوووة )وجوووود فووورق ذو داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتو   :اوالً 

المجموعووة التجريبيووة  فووي االختبووارين القبمووي والبعوودي لميووارات التوودريس، ولصووالح االختبووار 
 البعدي.
يرى الباحث ان السبب الرئيس ليذه النتيجة ىو ان الطمبة قد تمقوا برنامجًا تدريبيًا        

ابأ اأألأتنمويأة  مأما اأدأىأ األأى إأكأسابأأيم تأنمويأًا عأمى وأفأق األأجواأنأب األأأتنافأسية وأاأالأنأشطة وأاأالألأع
معمومات نظرية وتطبيقات عممية عن كل مياره  من ميارات التدريس،  عمى وفق اعتماد 
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البرنامج عمى تقنيات واساليب وطرائق تنموية وخمق اجواء المنافسة والمفاجئة في الجانب 
 النظري والتطبيقي.

( بووين درجووات طمبووة 5...وى داللووة )عوودم وجووود فوورق ذو داللووة إحصووائية عنوود مسووت ثانيووًا :
 المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي لميارات التدريس.

يأأعزوأأ اأألأأباحأأث اأألأأسبب اأألأأرئأأيس  لأأيذهأأ اأألأأنتيجة أأأنأأ اأألأأمجموعأأة اأألأأضابأأطة لأأم تأأيي  لأأيا      
الأتطبيقاتأ األأنظريأة وأاألأعممية لأمياراأتأ األأتدرأيأس،أ لأقصورأ الأبرنأامأج األأتقميديأ األأمعتمد فأي 

، وعدم توافر تطبيقات تنموية في المادة النظرية وطرائق واالساليب وااللعاب االعداد
واالنشطة المصاحبة الذي يجعل الطمبة في مواقف تدريسية حقيقية والتعامل مع الميارات 

 وتطبيقاتيا بصورة سمسة .
 :اً ثالث
عتين ( بأين درجأات طمبأة المجمأو ٘ٓ.ٓوجود فرق ذو داللة إحصأائية عنأد مسأتوى داللأة ) - ٔ

 التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لميارات التدريس، ولصالر المجموعة التجريبية
( بأين درجأات طمبأة المجمأوعتين ٘ٓ.ٓوجود فرق ذو داللة إحصأائية عنأد مسأتوى داللأة ) -ٕ 

التجريبيأأأأة والضأأأأابطة فأأأأي اداء الميأأأأارات التدريسأأأأية  ،عمأأأأى وفأأأأق بطاقأأأأة المالحظأأأأة، ولصأأأأالر 
 جريبية.  المجموعة الت

 وىذا يدل عمى تفوق افراد المجموعة التجريبية عمى افراد المجموعة الضابطة في:
أاأأت   - أيأأس كأأما تأأقيسيا بأأطاقأأة اأألأأمالحأأظة لأأميارأ أاأأتأأ اأألأأتدرأ اأألأأجانأأب اأأالأأدأأاأأئأأي )أأاأألأأعممي(أأ لأأميارأ

 التدريس.
أاأأت  - أيأأس كأأما يأأقيسو اأأالأأخأأتبارأأ اأألأأبعديأأ لأأميارأ أاأأتأأ اأألأأتدرأ اأألأأجانأأب اأألأأمعرفأأي )أأاأألأأنظريأأ(أأ لأأميارأ

 التدريس.



 الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
144 

و الباحث السبب الرئيس ليذه النتائج ىو فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات ويعز  
لعربأية ، مأن اىداأف وأمحتوىأ الأنظري  وطأرائأق الأتدريأب   لمغة اأ قسام اأ التدرأيس عأند طمبة اأ

 واساليب تدريبية واالنشطة وااللعاب  واساليب تقويم وذلك من خالل:
مثيرات وخمف الدافعية ، مما ينعكس ايجابيًا عمى  فاعمية التنمية البشرية  في تنويع ال .ٔ

افأع كأبي لأمتعمم مبتعديأن بأذلأك عن األأروأتين وأاألأممل وطأراأئأق  الأطمبة،أ فيصبر لأديأيم دأ
 التدريس المعتادة التقميدية  وأساليبيا في التعميم.   

أاأألأأتطبيقية  اأألأأتي قأأدمأأيا اأألأأبرنأأامأأج وأأتأأركأأيزىأأا عأأمى إأأعأأطاء  .ٕ دأأقأأة اأألأأمعمومأأاتأأ اأألأأنظريأأة وأ
 افية لمطمبة عن ميارات التدريس ، وتقديميا لممتدرب بصور إجرائية.معمومات و 

جعل المتدرب عنصر العممية التعممية من خالل االنشطة وااللعاب والمشاركة في  .ٖ
 المواقف الصفية .

االىتمام بالجانب التطبيقي فكل متدرب يمارس التدريس الفعمي اكثر من مرة فضاًل  .ٗ
مما يجعل المتدرب واثقًا من نفسو ويكسر حاجز  عن المواقف والمشكالت الصفية ،

 الخوف والخجل لديو من عممية التدريس.
فأاعأأمية اأألأأتغذيأأة األأأراأأجأأعة اأألأتي اأأعأأتمد عأأمييا اأألأبرنأأامأأج،أأ وأأذألأأك مأأن خأأاللأأ األأأنقد اأألأأبناءأأ،  .٘

 والتوجيو، والتقويم المستمر .
 االستنتاجات:

 في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث اآلتي:
 لتدريبي في تنمية ميارات التدريس عند الطمبة/المدرسين.فاعمية البرنامج ا .ٔ
 فاعمية التنمية البشرية  في تنمية ميارات التدريس عند الطمبة/المدرسين. .ٕ
 إمكانية تنمية ميارات التدريس عند الطمبة/المدرسين من خالل التدريب. .ٖ
   فاعمية عممية تنظيم وربط المعمومات النظرية بالجانب العممي )التطبيقي(. .ٗ
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قصور برنامج إعداد المدرسين المعتمد في  كمية التربية في تنمية ميارات التدريس  .٘
 عند الطمبة/المدرسين.

 التوصيات: 
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما ياتي: 

اعأتمادأ تأطبيق الأبرنأامأج الأتدرأيأبي الأذيأ خأرج بأو األأبحث  الأحالأي لأيكون دألأياًل عأمميًا  .ٔ
لمدرأسين وتأ لطمبة/أ اأ زوأيدىأم بإطأار مأعرفأي ومأياريأ يأمكنيم من أأن يأقومأوا لتدرأيب اأ

 بعمميم بكفاءة وفاعمية.
 االىتمام بتنمية ميارات التدريس ضمن برنامج اعداد المدرسين في كميات التربية .ٕ
 ضرورة االعتماد عمى التنمية البشرية  في برامج اعداد المدرسين. .ٖ
مى أأسس وأمأبادأأىأ األأأتنمية تأدرأيأب تأأدرأيأسي مأأادأةأ األأأتربأية األأأعممية فأي كأمياتأ اأألأتربأية عأأ .ٗ

 البشرية واىم االصدارات والبرامج التنموية في اعداد المدرسين.
 المقترحات: 

 استكمااًل لمبحث الحالي، يقترح الباحث ما ياتي:
إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية تطبق عمى طمبة االقسام التخصصات االنسانية  .ٔ

 والعممية االخرى.
 اسة الحالية تطبق عمى المعممين في كميات التربية االساسية إجراء دراسة مماثمة لمدر  .ٕ
 ربط مادة التربية العممية وطرائق التدريس في كميات التربية . .ٖ
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 المصادر
، مطابع الكتاب  ، القياس والتقويم( ٕٓٓٓابو صالر ، محمد صبحي واخرون ، ) (ٔ

 المدرسي ، صنعاء ، اليمن .
مية برنامج تدريب في تنمية بعض ميارات ( فاعٖٕٔٓاإلمام، حسان خميل إسماعيل ) (ٕ

، العدد مجمة دراسات تربويةالتدريس لدى مدرسي التربية اإلسالمية في محافظة نينوي، 
 الرابع والعشرون، تشرين األول.

دار الحكمة لمطباعة  التقويم والقياس،(، ٜٜٓٔاالمام، مصطفى محمود واخرون ) (ٖ
 والنشر، بغداد.

، دار المسيرة ٔ، طئق تدريس الدراسات االجتماعية طرا، ٕٗٓٓخضر، فخري رشيد  (ٗ
 لمنشر والتوزيع، عمان .

، دار مناىج البحث التربوي(، ٜٜٓٔداود، عزيز حنا، وأنور حسين عبد الرحيم ) (٘
 الحكمة لمنشر والتوزيع، بغداد.

 المغة العربية( . ٕ٘ٓٓالدليمي ، طو عمي حسين وسعاد عبد الكريم عباس الوائمي) (ٙ
 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع ، ط ، األردن. رائق تدريسيامناىجيا  وط

، اساسيات القياس والتقويم في التدريس العموم، ترجمة " محمد سعيد ٜ٘ٛٔدوران، رودني  (ٚ
 صباريني وآخرون"، دائرة التربية، االردن

،  (  رؤية نقدية لبرامج إعداد المعمم في الوطن العربي ٕٕٓٓراشد حمد الكثيري  )  (ٛ
ر العممي السادس عشر، تكوين المعمم، جامعة عين شمس، المجمد األول، يوليو المؤتم
 ، القاىرة.ٕٕ-ٕٔ

اتجاىات حديثة في تدريس المغة (: ٖٕٔٓزاير، سعد عمي، وداخل، سماء تركي) (ٜ
 ، دار المرتضى، بغداد، العراق.ٔج ،العربية
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، ائق تدريسياالمغة العربية مناىجيا وطر ( ٕٙٔٓزاير، سعد عمي، ورائد رسم يونس) (ٓٔ
 الدار المنيجية، عمان.

،  مناىج البحث في التربية( ، ٜٔٛٔالزوبعي، عبد الجميل، الفتاح، محمد احمد، ) (ٔٔ
 ، مطبعو جامعو بغداد  ٔج
،  عالم الكتب، ٖ، ط( التدريس نماذجو ومياراتوٕٗٓٓزيتون، كمال عبد الحميد ) (ٕٔ

 القاىرة.
 ، دار العمم لمماليين، بيأروت.ٕ، طوارنفقوو المغوة المق( ٜٛٚٔالسامرائي، إبراىيأم) (ٖٔ
التربية العممية المشاىدة . (ٕٔٔٓعبد السالم، والسندي، ناز بدرخان) صبري، داود (ٗٔ

 .جامعة بغداد،كمية التربية،ابن رشد، والتطبيق
،  ٔ، طمبادئ القياس والتقويم في التربية (، ٜٜٜٔالظاىر، زكريا احمد، وآخرون ) (٘ٔ

 فة لمنشر والتوزيع، عمان .مكتبة الناشر ، دار الثقا
أساليب تدريس المغوة العربية بين ( ٕٓٔٓعاشور، راتب قاسم ومحمد فؤاد الحوامأأدة ) (ٙٔ

 ، دار المسيرة، عمان.ٖ، ط النظرية  والتطبيق
 ، دار دجمة، األردن.مقدمة في منيج البحث العممي(، ٕٛٓٓالعزاوي، رحيم يونس) (ٚٔ
الثقافي لطالب كمية التربية جامعة  اإلعداد، ( ٕٕٓٓعطية، محمد عبد الرؤوف) (ٛٔ

 ،رسالة ماجستير غير منشورة،  األزىر في ضوء التحديات التي تواجو العالم اإلسالمي
 جامعة األزىر كمية التربية ، أصول التربية  

" دراسات  القيمة االقتصادية لمتعميم في الوطن العربي .(ٜٜٙٔغنيمة، محمد متولي ) (ٜٔ
إعداد المعمم العربي وبنية العممية التعميمية التعممية، الدار وبحوث " : سياسات وبرامج 

 المصرية المبنانية، القاىرة.
, دار ٔ،  ططرائق التدريس الفعال(. ٕٔٔٓالخزاعمة، محمد فياض سممان، وآخرون ) (ٕٓ

 صفاء لمنشر والتوزيع، عمان.
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(. فاعمية برنامج مقترح عمى وفق ٕٕٔٓالمفرجي، منصور جاسم محمد داود ) (ٕٔ
تدريس المصغر في إكساب طمبة أقسام المغة العربية في كميات التربية الميارات ال

كمية -جامعة بغداد أطروحة دكتوراه )غير منشورة(،التدريسية واتجاىيم نحو المينة، 
 ابن رشد.-التربية

( فاعمية برنامج تدريبي بالوسائط المتعددة قائم عمى ٕٗٔٓالمياحي، ميساء عبد حمزة ) (ٕٕ
اطروحة في تنمية ميارات التدريس عند الطمبة/المدرسين في كمية التربية،  منحى النظم

 ، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، جامعة البصرة، العراق.دكتوراه )غير منشورة(
دار يازوري العممية لمنشر والتوزيع، .  ميارة التدريس(، ٕٕٔٓنبيان، يحيى محمد) (ٖٕ

  عمان ، االردن
 ، دار جرير، عمان، االردن.القياس والتقويم(، ٕٛٓٓالكبيسي، عبدالواحد ) (ٕٗ
، ترجمة: محمد مناىج البحث في التربية وعمم النفس( ٖٜٜٔفان دالين، ديوبولد .ب ) (ٕ٘

 نبيل نوفل وآخرون، الطبعة العاشرة، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.
 ل، عمان .، دار األمالتعميم الفعال والتعمم الفعال (ٕٓٓٓالشبمي، إبراىيم ميدي، ) (ٕٙ
دار  ،(، معجم المصطمحات التربوية والنفسيةٖٕٓٓشحاتو، حسن، النجار زينب ) (ٕٚ

 المصرية المبنانية، القاىرة.
اإلحصاء االستداللي وتطبيقاتو في الحاسوب ( ٕٛٓٓالمنيزل، عبد اهلل فالح ) (ٕٛ

 ، دار أثراء، عمان.باستخدام الرزم اإلحصائية
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