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ملخص البحث
هيدف البحث احلايل إىل تقويم أداء مدريس اللغة العربية يف املدارس االعدادية

والثانوية يف ضوء الكفايات التدريسية من طريق اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

1 .1ما الكفايات الالزمة لتدريس اللغة العربية يف املدارس االعدادية والثانوية؟

2 .2ما مستوى حتقيق هذه الكفايات يف تدريس القواعد يف املدارس االعدادية
والثانوية؟

و يتحدد البحث احلايل بـ :
1 .1املدارس االعدادية والثانوية يف مركز حمافظة بابل.

2 .2مدريس اللغة العربية الذين يدرسون اللغة العربية يف املدارس االعدادية
والثانوية للعام الدرايس .2016 – 2015

ولتحقيق هدف البحث اختار الباحث عينة من املدرسني بلغت ( )26مدرس ًا

 ،تبنى أدا ًة مكونة من استامرة مالحظة تكونت من ( ) 65كفاية يف قواعد اللغة

العربية ،واستعمل الباحث الوسائل االحصائية (الوسط املرجح  ،والوزن املئوي ،

ومعامل ارتباط بريسون) وتوصل إىل النتائج اآلتية :

1 .1كان أداء املدرسني يف تدريس القواعد بشكل عام دون املستوى املطلوب.

2 .2ظهر ضعف يف أداء املدرسني بشكل عام يف جمال التخطيط واإلعداد للدرس،
وجمال استعامل الوسائل التعليمية ،وجمال التقويم.
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3 .3أداء املدرسني كان حسن ًا يف جماالت (التمهيد واستثارة الدافعية وتنفيذ الدرس،
والعالقات اإلنسانية وإدارة الصف).

وخلص إىل عدد من التوصيات منها :
1 .1االعتامد عىل الكفايات التدريسية التي ُحدّ دت يف البحث احلايل من املرشفني
املتخصصني واالستفادة منها يف تقويم أداء املدرسني يف تدريس القواعد.

2 .2تزويد مدريس اللغة العربية بقائمة الكفايات التي ُحدّ دت يف هذه الدراسة.
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ABSTRACT
The current research aims to evaluate Arabic language teachers in
junior high school and high school performance in light of the teaching
skills by answering the following two questions:
1. What are the skills necessary to teach the Arabic language in junior
high and high school?
2. What is the level of achievement of these skills in the teaching of
rules in the preparatory and secondary schools?
And current research is determined by:
1. Junior high and high schools in the province of Babylon center.
2. Arabic language teachers who are studying Arabic in junior high and
high schools for the academic year 20152016-.
To achieve the goal the researcher chose a sample of teachers
amounted to (26) as a teacher, adopted a tool consisting of note form
having (65) the adequacy of the Arabic grammar
The researcher uses statistical methods (center-weighted, and weight
percentile, and Pearson coefficient) , there are some results:
1. The performance of teachers in the teaching of the rules in general
comes below the required level.
2. The essential weakness lies in the performance of teachers in general
in the field of planning and preparation for the lesson, and the use of
teaching aids, and the area of the calendar.
3. The performance of teachers is quite siffivcient in the areas of
(boosting and stimulating the motivation and the implementation of
the lesson, and human relations and management grade).
finally the treasrch concludes a number of recommendations
including:
1. Relying on teaching skills that have been identified in current
research, the supervisors and specialists use them in evaluating the
performance of teachers in the teaching of the rules.
2. Provciding the Arabic language teachers with a list of the skills that
have been identified in this study.
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الفصل األول
مشكلة البحث
َّ
إن الرتبية احلديثة تؤكد رضورة توافر املهارات التعليمية لدى مدريس املرحلة

اإلعدادية ليقوموا بواجبهم بفاعلية يف عملية التعليم والتعلم ويف مقدمتها اللغة

العربية التي اصبح من بني أهدافها الرئيسة تنمية بعض املهارات إىل جانب تنمية
املعارف واالجتاهات والقيم (القاعود ،1996 ،ص .)66ويرى الباحث ان تنمية

املهارات حتتاج اىل مدرس كفء يستطيع االرتقاء بالطالب اىل اعىل املستويات
املمكنة من طريق معرفته بالكفايات التعليمية الالزمة له ،وتطبيقها داخل غرفة

الصف .ومن طريق عمل الباحث مدير مدرسة ،ومدرس ًا للغة العربية الحظ َّ
أن
هناك ضعفا واضحا لدى املدرسني يف بعض الكفايات التدريسية ،وهذا ما أشار إليه

من باحثون وتربويون .وقد اثبت التقرير املشرتك بني وزارة الرتبية ووزارة التعليم
العالــي والبحـث العلمـي أن هناك ضعف ًا يف الكفايات لدى اهليئات التدريسية

اليمكن أن نضمن معه االرتقاء بالعملية الرتبويــة وحتسني نوعية املدرس (وزارة

التربية.)17 :1998 ،.....

ومن هنا تنبع العناية بتقويـم أداء مدريس اللغة العربية ،باستعامل اساليب تقويم

جديدة إذ يتطلب ذلك معرفة واضحة بمجريات التدريس يف غرفة الصف وما يتم

من ممارسات يف أثناء تنفيذ احلصص التدريسية .وقد أشارت كثري من الدراسات
القائمة عىل الكفايات يف تقويم أداء مدريس اللغة العربية ومدرساهتا يف مراحل
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دراسية خمتلفة إلـى انخفاض مستوى أداء املدرسني يف تدريس فروع اللغة العربية

منها دراسة (عطية )1994،ودراسـة (الدوري.)1996،

امهية البحث
ّ
ان نجاح الفرد يف استعامل لغته ال يتو ّقف عىل االكتساب وحده ،وال عىل

كفايته الفسيولوجية ،والنحوية ،وثروته اللفظية ،ولكن يتو ّقف ً
أيضا عىل مراعاته
آداب احلديث ،واتّباع األسلوب املناسب للموقف ،وللمخاطب ،واملوضوع

(الفارع .)292 :2003،وتعد اللغة أداة من أدوات التعليم والتع ّلم ،فقد شاركت

يف نقل املعرفة من أمة اىل أمة ،ومن طبقة اىل طبقة عىل تباعد األمكنة واألزمنة

(سلمان.)14:1991،

أما لغة الضاد فام اعذهبا من لغة ،لغة مجعت فصاحة البيان ،وعذوبة األلفاظ،

وتناسق األوصال ،واجلزالة يف األسلوب واملعنى (القاضي ،)13:1959،ويكفيها
فخر ًا أنهّ ا اللغة التي نزل هبا القرآن الكريم ،وهي بذلك اللغة التي حيتاجها كل
مسلم ،ليقرأ ويفهم القرآن الذي يستمد منه األوامر والنواهي ،واألحكام الرشعية

(الخولي )19:1998،وإن من خواص العربية وفضائلها ،اهنا أقرب سائر اللغات
وهيون عىل الناطق صايف ِ
ُ
اىل قواعد املنطق ،إذ ّ
الفكر أن
إن عباراتهِ ا سلسة طبيعية،

تصورا ملا يقع حتت
ُيعبرِّ هبا عام ُيريد من دون تص ُّنع أو تك ُّلف ،و ُتعد من أدق اللغات
ً
احلواس( .اسماعيل)37 36 :2005 ،

وتأيت أمهية قواعد اللغة العربية من أمهية اللغة نفسها ،فال تكتب اللغة كتابة

صحيحة إال بمعرفة قواعدها األساسية .فالقواعد اللغوية الدرع الذي يصون
اللسان من اخلطأ ،ويدرأ الزلل عن العلم ،فهي تضبط قوانني اللغة الصوتية،
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وتراكيب الكلمة واجلملة ،وهي رضورية ال يستغنى عنها ،وإليها تستند يف كل لغة،

وكلام نمت اللغة واتسعت زادت احلاجة إىل دراسة هذه القواعد( .زاير ويونس،
)131 :2016

لقد أسهمت الثورة املعلوماتية اهلائلة إىل ظهور اجتاهات جديدة يف جمال إعداد

املدرس وتدريبه منها ما ركز عىل اخلصائص الالزمة للمدرس اجليد ومنها ما ركز

عىل السلوك التدرييس لديه ومنها ما ركز عىل الكفايات التدريسية له( .الحالق،

،2010ص )99

وممّا جتدر اإلشارة إليه َّ
أن قياس املستوى أمر رضوري وهو يبدأ منذ بداية

التوصل إىل اقرتاحات وبرامج من أجل حتسني
املوقف التدرييس ،ويستمر معه ح ّتى
ّ
مستوى التحصيل الالحق وتطويره (قطامي وآخرون ،2000،ص .)193فض ً
ال عن

ذلك ّ
فإن معرفة املستوى تسهم بتزويد املخططني الرتبويني باملعلومات األساسية
عن الظروف التي حتيط بعملية التدريس (زيتون ،2001،ص.)477

هدف البحث
هيدف البحث احلايل اىل تقويم أداء مدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات

التدريسية الالزمة من طريق اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

1 .1ما الكفايات الالزمة لتدريس اللغة العربية يف املدارس االعدادية والثانوية؟

2 .2ما مستوى حتقيق هذه الكفايات يف تدريس القواعد يف املدارس االعدادية
والثانوية؟
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حدود البحث
يتحدد البحث احلايل بــ:
1 .1املدارس اإلعدادية والثانوية النهاريـة فـــي حمافظة بابل.
2 .2مدريس اللغة العربية الذين يدرسون اللغة العربية فـي املدارس االعدادية
والثانوية للعام الدرايس .2016 2015

حتديد املصطلحات
«قوم
(قوم) بأنهّ :
التقويم :التقويم لغ ًة :جاء يف معجم تاج العروس مادة ّ
قومه تقوي ًام :عدّ له» (الزبيدي ،1962 ،ص  .)234التقويم
اليشء :قدّ ر قيمتهّ ،

اصطالح ًا :عرفه عودة وخليل :هي عملية منظمة بجمع وحتليل املعلومات لغرض

حتديد درجة االهداف الرتبوية واختاذ القرارات بشأهنا ملعاجلة جوانب الضعف

وتوفري النمو السليم واملتكامل (عودة وخليل.)26 :1998 ،عرفه أبو اهلجاء :عملية

يقوم هبا شخص أو جمموعة ملعرفة مدى نجاحه أو فشله عندما يقوم بعمل ما( .ابو

الهجاء )169 :2001 ،عرفه اجلبوري والسلطاين :هو عملية تشخيص وعالج

ووقاية ،وهو عملية منظمة لتحديد مدى حتقيق االهداف الرتبوية( .الجبوري

والسلطاني)2013:109،

التعريف اإلجرائي للتقويم :مجع املعلومات والبيانات عن استعامل مدريس

اللغة العربية للكفايات التدريسية يف تدريس القواعد ،وإصدار األحكام بشأن هذا
االستعامل يف ضوء فقرات استامرة املالحظة.
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َ
َ
يكفيك،
وكفاك اليشء
مؤنته كفاي ًة.
الكفايات التدريسية :الكفاية لغة :كفا ُه
ُ
واكتفيت ِ
َ
مكافاتك ،أي
ورجوت
به واستكفيت َُه اليش َء فكفانيه وكافي ُت ُه من املكافاة
ُ
ُ

َ
كفايتك( .الجوهري )2475 :1990،الكفاية اصطالح ًا :عرفها باقر بأهنا« :الصفات

واخلصائص واملهارات واالجتاهات التي يفرتض ان يؤدهيا املعلم وتنعكس عىل

أدائه يف املواقف التعليمية التي تتصف بنوع من الثبات» (باقر .)1991:7،عرفها
كرم بأهنا« :مقدار ما حيرزه الشخص من معرفة وقناعات ومهارات متكنه من أداء

عمل مرتبط بمهمة منوطة به» (كرم.)2002:129،

التعريف اإلجرائي :هو امتالك مدريس اللغة العربية يف املدارس االعدادية

والثانوية جمموعة من املهارات واملعلومات واخلربات واألنشطة تنعكس عىل

تدريسهم داخل الصف ،ويمكن مالحظتها وقياسها من طريق استامرة املالحظة
املبنية لقياس كفايتهم التدريسية.

411

الفصل الثاين
دراسات سابقة

(موازنة الدراسات السابقة)
دراسات سابقة
عطية ( :1994تقويم اداء مدريس اللغة العربية يف تدريس اإلنشاء
1 .1دراسة ّ
والقواعد واالمالء)ُ .أجريت هذه الدراسة يف جامعة بغداد عام 1994م
وكانت هتدف اىل تقويم أداء مدريس اللغة العربية يف تدريس اإلنشاء والقواعد
واإلمالء وذلك بتحديد الكفايات التدريسية الالزمة ألداء مدريس اللغة

العربية يف تدريس هذه املواد الثالثُ .حدِّ د مستوى االداء يف ضوء تلك
الكفايات ،كانت أداة البحث ثالث استامرات مالحظة حتتوي ( )50كفاية

ملالحظة أداء املدرسني يف تدريس اإلنشاء ،و( )29كفاية يف تدريس القواعد
و( )40كفاية يف تدريس اإلمالءُ .عرضت استامرات املالحظة الثالث عىل
جمموعة من املحكمني لغرض التحقق من صدقها الظاهري ،ووصف الباحث

مستويات األداء لكل كفاية ،وبلغ عدد أفراد عينة هذه الدراسة ( )90مدرس ًا

ومدرسة ،اختارهم الباحث عىل وفق األسلوب الطبقي العشوائي ،من بني

جمموع مدريس اللغة العربية يف مدينة بغداد والبالغ عددهم ( )342مدرس ًا

ومدرسة .واعتمد الباحث املالحظة املبارشة أدا ًة لبحثه ،وتوصل اىل ثبات األداة
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باستعامل معامل ارتباط بريسون من طريق مالحظ ٍ
ثان .واستعمل الوسائل
االحصائية االتية (معامل ارتباط بريسون،والوسط املرجح ،والوزن املئوي،

والوسط احلسايب ،واالنحراف املعياري) .ومن بني أهم النتائج التي توصل

إليها هذا البحث ألداء املدرسني يف تدريس اإلنشاء والقواعد واإلمالء :تباين

املدرسون يف أدائهم وكان أداؤهم بشكل عام دون املستوى املطلوب وظهر
ضعف يف أداء املدرسني بشكل خاص يف جمال التخطيط واالعداد لتدريس

(عطية)1994 ،
املواد الثالث املتقدم ذكرها.
ّ

2 .2دراسة الدوري ( :1996تقويم اداء مدريس اللغة العربية يف تدريس البالغة
واألدب والنقد) .أجريت هذه الدراسة يف جامعة بغداد عام (1996م)

وكانت هتدف اىل تقويم اداء مدريس اللغة العربية يف تدريس البالغة واالدب
والنقد وذلك بتحديد الكفايات التدريسية الالزمة ألداء مدريس اللغة العربية
يف تدريس هذه املواد الثالث ،ثم حتديد مستوى االداء يف ضوء تلك الكفايات.

اعتمد الباحث املالحظة املبارشة ادا ًة لبحثه ،اذ اعدّ ثالث استامرات مالحظة
تضمنت االوىل ( )22كفاية ملالحظة اداء املدرسني يف تدريس البالغة ،اما الثانية
فقد تضمنت ( )30كفاية ملالحظة اداء املدرسني يف تدريس االدب ،اما الثالثة

فكانت ملالحظة اداء املدرسني يف تدريس النقد ،وقد شكلت الكفايات التي
حددت لتدريس النقد ( )19كفاية عرض الباحث االستامرات الثالث عىل

عينة من املحكمني لغرض التحقيق من صدقها الظاهري .ووصف مستويات
األداة لكل كفاية .بلغت عينة هذه الدراسة ( )90مدرس ًا ومدرسة اختريوا

عىل وفق األسلوب الطبقي العشوائي من بني جمموع مدريس اللغة العربية يف

حمافظة صالح الدين والبالغ عددهم ( )322مدرس ًا ومدرسة .بواقع ثالثني
مدرس ًا ومدرسة لكل فرع من الفروع املعنية بالدراسة ،ولغرض التوصل اىل
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ثبات األداة استعان الباحث بمالحظ ثان ،واستخدم معامل ارتباط بريسون
الستخراج ثبات االداة ،ومعادلة الوسط املرجح للفصل بني الكفايات

املتحققة وغري املتحققة والوسط احلسايب ملعرفة متوسط االداء العام ومتوسط
األداء يف كل جمال ،والوزن املئوي لرتتيب الكفايات بشكل عام .ومن بني

أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث ألداء املدرسني يف تدريس البالغة
واألدب والنقد :كان أداؤهم بشكل عام دون املستوى املطلوب اذ ظهر تباين

واضح يف هذا األداء يف اثناء تدريسهم للمواد املذكورة آنف ًا .وظهر ضعف يف

اداء املدرسني بشكل خاص يف جمال التخطيط( .الدوري)1996،

3 .3دراسة احلرداين ( :2005تقويم أداء معلامت اللغة العربية يف ضوء الكفايات
التعليمية)ُ .اجريت هذه الدراسة يف اجلامعة املستنرصية كلية الرتبية االساسية

عام ( ،)2005وكانت هتدف اىل تقويم اداء معلامت اللغة العربية يف ضوء
الكفايات التعليمية التي تقيسها أداة البحث ،ثم حتديد مستوى االداء يف ضوء

تلك الكفايات .اعتمد الباحث املالحظة املبارشة ادا ًة لبحثه؛ تتضمن ()50

كفاية تعليمية موزعة بني ( )5جماالت هي( :جمال التخطيط واالعداد للدرس،
وجمال تنفيذ الدرس ،وجمال العالقات اإلنسانية وادارة الصف ،وجمال استعامل

الوسائل التعليمية وجمال التقويم) بلغ عدد أفراد جمتمع البحث ( )416معلمة
بواقع ( )128معلمة من خرجيات كليات املعلمني سابق ًا (كليات الرتبية

األساسية حالي ًا) و ( )288معلمة من خرجيات معاهد اعداد املعلامت وبلغ

عدد افراد عينة البحث ( )200منها ( )32معلمة عينة استطالعية و()168

معلمة عينة تطبيقية بواقع ( )64معلمة من خرجيات كليات املعلمني سابق ًا
(كليات الرتبية األساسية حالي ًا) و( )104معلمة من خرجيات معاهد اعداد

املعلامت .استعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية :معامل ارتباط بريسون،
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والوسط احلسايب واالنحراف املعياري ،ومعادلة الوسط املرجح والوزن املئوي
واالختبار التائي ( )t testلعينتني مستقلتني .توصل البحث احلايل مجلة من

إن أداء معلامت اللغة العربية بشكل عام كان مقبو ً
النتائج أمههاّ :
ال واسفرت
النتائج عن وجود فرق دال احصائي ًا عن مستوى داللة ( )0.05وبدرجة

حرية ( )166وقيمة جدولية ( )1.96بني مستوى أداء معلامت اللغة العربية

من خرجيات كليات املعلمني سابق ًا (كليات الرتبية األساسية حالي ًا) ومستوى

أداء معلامت اللغة العربية من خرجيات معاهد اعداد املعلامت ملصلحة معلامت
اللغة العربية من خرجيات كليات املعلمني سابق ًا (كليات الرتبية األساسية

حالي ًا)( .الحرداني )2005

املوازنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية
بعد عرض الدراسات السابقة ،سيوازن الباحث بني تلك الدراسات ،والدراسة

احلالية من حيث بيان أوجه التشابه واالختالف ،ويمكن إمجاهلا عىل النحو اآليت:

1 .1املنهج :إعتمدت الدراسات السابقة مجيعها املنهج الوصفي كدراسة (عطية
 )1994ودراسة (الدوري  )1996ودراسة (احلرداين  )2005وكذلك

الدراسة احلالية ،فقد اعتمدت املنهج الوصفي أيضا؛ ألنّه يتناسب وطبيعة

الدراسة.

2 .2اهلدف :تباينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها ،فبعضها هدفت إىل تقويم
أداء مدريس اللغة العربية يف تدريس اإلنشاء والقواعد واإلمالء ،وهي دراسة

(عطية  )1994وهدفت دراسة (الدوري  )1996إىل تقويم أداء مدريس اللغة
العربية يف تدريس البالغة واألدب والنقد وهدفت دراسة (احلرداين )2005
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إىل تقويم أداء معلامت اللغة العربية يف ضوء الكفايات التعليمية ،أ ّما الدراسة
احلالية ،فهدفت إىل تقويم أداء مدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات

التدريسية.

3 .3الع َينة :مثلت أغلب عينات الدراسات السابقة جمتمعاهتا األصلية للبحث،
إ ّ
ال أنهّ ا اختلفت من حيث األعداد ،كدراسة (عطية  )1994فقد كان عدد

أفراد عينتها ( )90مدرسا ومدرسة ،ودراسة (الدوري  )1996فقد كان عدد
أفرادها ( )90مدرس ًا ومدرس ًة ،ودراسة (احلرداين  )2005كان عدد أفراد

العينة فيها ( )416معلمة ،أ ّما الدراسة احلالية فقد كان عدد أفرادها ()30
مدرسا.

4 .4املكانُ :أجريت الدراسات السابقة يف العراق ،يف جامعة بغداد ،كدراسة (عطية

 )1994ودراسة (الدوري  )1996وأجريت دراسة (احلرداين  )2005يف
اجلامعة املستنرصية ،أ ّما الدراسة احلالية فقد أجريت يف حمافظة بابل.

5 .5املوضوع :تناولت الدراسات السابقة موضوعات تدور حول تقويم أداء
مدريس اللغة العربية كدراسة (عطية  )1994التي كان موضوعها تقويم

أداء مدريس اللغة العربية يف تدريس اإلنشاء والقواعد واإلمالء ،ودراسة
(الدوري  )1996كان موضوعها تقويم أداء مدريس اللغة العربية يف تدريس

البالغة والنقد واألدب ،ودراسة (احلرداين  )2005كان موضوعها تقويم
أداء معلامت اللغة العربية يف ضوء الكفايات التعليمية ،أما الدراسة احلالية

فموضوعها تقويم أداء مدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات التدريسية.
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6 .6األداة :تشاهبت األدوات املستعملة يف الدراسات السابقة ،إذ اعتمدت دراسة
(عطية  ،)1994ودراسة (الدوري  ،)1996و دراسة (احلرداين )2005
املالحظة املبارشة أداة لبحوثهم ،وكذلك الدراسة احلالية.

7 .7الوسائل اإلحصائية واحلسابية :استعمل الباحثون يف الدراسات السابقة
وسائل إحصائية متنوعة بام يتالءم وأهداف دراساهتم وطبيعتها ،فقد استعمل
الباحث يف دراسة (عطية  )1994معامل ارتباط بريسون والوسط املرجح

والوزن املئوي والوسط احلسايب واالنحراف املعياري ،يف حني استعمل

الباحث يف دراسة (الدوري  )1996الوسائل اإلحصائية :معامل ارتباط
بريسون ،والوسط احلسايب املرجح والوسط احلسايب والوزن املئوي ،واستعمل

الباحث يف دراسة (احلرداين  )2005معامل ارتباط بريسون والوسط احلسايب
واالنحراف املعياري والوسط احلسايب املرجح والوزن املئوي واالختبار

التائي .أ ّما يف الدراسة احلالية ،فسوف يستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية
املناسبة لتفسري نتائج البحث.

8 .8النتائج :توصلت الدراسات السابقة مجيعها إىل نتائج متقاربة ،يف املوضوعات
التي ُدرست ،منها ما توصل إىل ضعف يف أداء املدرسني بشكل خاص يف جمال
التخطيط واالعداد لتدريس اإلنشاء والقواعد واإلمالء متمثلة بدراسة (عطية

 )1994وتوصلت دراسة (الدوري  )1996إىل ضعف أداء املدرسني بشكل
خاص يف جمال التخطيط واالعداد لتدريس البالغة واألدب والنقد ،وتوصلت

دراسة (احلرداين  )2005إىل تفوق أداء معلامت اللغة العربية من خرجيات كلية

الرتبية األساسية عىل أداء املعلامت من خرجيات معاهد إعداد املعلامت .أ ّما
الدراسة احلالية ،فستدون النتائج يف الفصل الرابع من هذه الدراسة.
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الفصل الثالث
منهج البحث وإجراءاته
يتضمن هذا الفصل منهج البحث واإلجراءات التي قام هبا الباحث ،وتتلخص

بوصف جمتمع البحث وعينته ،واداة البحث وماله صلة هبا من صدق وثبات،
وكذلك الوسائل االحصائية املعتمدة.

اوال :منهج البحث
اتّبع الباحث املنهج الوصفي؛ ألنه املنهج املناسب وطبيعة البحث ،والذي ُيعد

استقصا ًء ينصب عىل ظاهرة أو قضية معينة كام هي قائمة يف الواقع بقصد تشخيصها

وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عنـارصها أو بينها وبني ظواهر تعليمية ،أو

نفسية ،أو اجتامعية أخر( .الزوبعي والغنام،1981،ص)51

ثاني ًا :جمتمع البحث
زار الباحث شعبة التخطيط يف املديرية العامة لرتبية بابل وتعرف املدارس

اإلعدادية والثانوية النهارية للبنني يف مركز حمافظة بابل ،إذ بلغ عدد املدارس
اإلعدادية والثانوية ( )21مدرسة ،ومتثل هذه املدارس جمتمع البحث األصيل

واستطاع الباحث معرفة عدد مدريس اللغة العربية .إذ بلغ عددهم ( )74مدرس ًا،
وجدول ( )1يبني ذلك.
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جدول ()1

أسامء املدارس اإلعدادية والثانوية للبنني يف مركز حمافظة بابل حسب الكراس
اإلحصائي للعام الدرايس  2014ــ 2015

ت

اسم املدرسة

2

ثانوية بابل التطبيقية

3

ثانوية اجلزائر

3

1

ثانوية اجلمهوية

عدد املدرسني
2

3

ثانوية احللة

5

ثانوية الدستور

2

ثانوية الشهيد الصدر

4

ثانوية الوائيل للمتميزين

4

ثانوية الطربيس

4

ثانوية اجلامعة

3

4

6
7
8

9

ثانوية ذي قار

ثانوية ابن سينا

10

ثانوية النجوم

12

ثانوية اإلعالم

11

13

14
15

16

17

18

إعدادية احللة

3

4
4
4

2

6

إعدادية اإلمام عيل

4

إعدادية عيل جواد الطاهر

3

إعدادية الفيحاء
إعدادية اجلهاد

4

4
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19

إعدادية الكندي

21

إعدادية الثورة

20

اعدادية ابن السكيت
املجموع

4

3

4

74

ثالث ًا :عينة البحث
1 .1عينة املدارس :اختار من املجتمع األصيل البالغ ( )21مدرسة عينة عشوائية
بلغت ( )7مدارس عشوائيا ،ويشكل هذا العدد نسبة مقدارها ()%33.33

من مدارس املجتمع األصيل البالغ عددها ( )21مدرسة ،وجدول ( )2يبني
ذلك.

جدول ( )2أعداد املدارس (عينة البحث)
ت

اسم املدرسة

2

ثانوية ذي قار

1

املوقع

ثانوية بابل التطبيقية

حي اخلرسوية

3

ثانوية الوائيل للمتميزين

حي الكرامة

5

إعدادية اإلمام عيل

حي النسيج

إعدادية ابن السكيت

حي االساتذة

4
6

7
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ثانوية اجلامعة
إعدادية احللة

الطهامزية

حي اجلامعة

حملة القاضية

نلحظ من جدول (َّ )2
أن عينة املدارس اإلعدادية والثانوية بلغت (َ )7مدارس

يف مركز حمافظة بابل.

2 .2عينة املدرسني :اختار الباحث مجيع املدرسني يف املدارس عينة البحث ،البالغ
عددهم ( )26مدرس ًا ،بعد ان استبعد عددا منهم؛ وذلك كوهنم من محلة

الشهادات العليا ،ويمثل هذا العدد نسبة مقدارها ( )%35من جمتمع املدرسني

والبالغ ( )74مدرس ًا ،وجدول ( )3يبني ذلك.

جدول ( )3أعداد املدرسني (عينة البحث)
ت

اسم املدرسة

2

ثانوية ذي قار

1
3
4
5
6
7

عدد املدرسني

ثانوية بابل التطبيقية

3

ثانوية الوائيل للمتميزين

3

إعدادية اإلمام عيل

4

إعدادية ابن السكيت

3

ثانوية اجلامعة
إعدادية احللة

املجموع

4
3
6
26

نلحظ من جدول ( )3ان عينة مدريس اللغة العربية بلغت (ُ )26مدرس ًا يف

مركز حمافظة بابل.
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رابع ًا :أداة البحث
ملا كان البحث احلايل هيدف إىل تقويم اداء مدريس اللغة العربية يف املدارس

االعدادية والثانوية يف ضوء الكفايات التدريسيةّ ،
فان الباحث اعتمد عىل املالحظة

املبارشة وسيلة لذلك التقويم .ولكي حتقق املالحظة وظيفتها بالشكل األمثل البد

من وجود أداة يستعني هبا املالحظ يف أداء عمله ،وأفضل أداة يف هذا املجال هي
استامرة املالحظة (فان دالين .)422 :1984 ،وتعرف املالحظة بأهنا« :املشاهدة

واملراقبة الدقيقة لسلوك او ظاهرة معينة وتسجيل املالحظات او ً
ال بأول» (قنديلجي،

 .)172 :1999وتتضمن هذه االستامرات جمموعة من الكفايات ،وقد تبنى الباحث

قائمة بالكفايات معدة لتقويم تدريس اللغة العربية هدف الدراسة – تضمنت
الكفايات التدريسية للقواعد ،وقد بلغ عددها ( )65كفاية موزعة بني ( )7جماالت.

خامس ًا :صدق األداة
للتحقق من صدق األداة (الكفايات التدريسية التي تضمنتها استامرة

املالحظة) كوهنا قد مىض عليها اكثر من سنتني ُعرضت األداة عىل نخبة من اخلرباء
واملتخصصني يف اللغة العربية وطرائق تدريسها ،واملتخصصني يف الرتبية وعلم

النفس ،للحكم عىل مدى صالحية الكفايات وصحة تصنيفها ،وهبذا االجراء
عدت األداة صادقة.

سادس ًا :ثبات األداة
اتبع الباحث اسلوب املالحظة املبارشة ألكثر من مالحظ يف موقف واحد،

ومثل هذا اإلجراء يوصل إىل بيانات موثوق هبا بدقة كبرية رشيطة ان يستقل كل
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مالحظ بمالحظاته وتسجيالته (الزوبعي .)213 :1974 ،استعان الباحث بأحد
زمالئه ،إذ اطلعه عىل استامرة املالحظة وكيفية تطبيق تلك االستامرة ،وبعد أن تأكد
الباحث ان املالحظ قد أصبح قادر ًا عىل استعامل األداة جيد ًا زار الباحث واملالحظ

إعدادية االمام عيل زيارتني لثالثة مدرسني يف تلك املدرسة ،يف درس القواعد،

وكان كل من الباحث واملالحظ يضع الدرجة التي يراها مناسبة لكل كفاية بمعزل

عن اآلخر .حسب الباحث معامل الثبات بني الدرجات باستعامل معادلة بريسون،
وكان معامل الثبات لالستامرة ( )83.0وهي معامل ثبات جيد( .جابر:1996 ،
)312

سابع ًا :تطبيق االداة
بدأ الباحث بتطبيق األداة يوم الثالثاء بتأريخ  2015/10/13مستصحبا معه

كتاب تسهيل املهمة الصادر من مديرية االعداد والتدريب ملحق ( )2وانتهى من

تطبيقها يوم الثالثاء بتاريخ  2015/11/10معتمد ًا عىل اخلطوات اآلتية:

1 .1زيارة املدرس ملدة حصة دراسية لدرس القواعد ،والتأشري يف احلقل الذي
يناسب أداء املدرس لكل كفاية من الكفايات التي تضمنتها استامرة املالحظة.

2 .2االطالع عىل دفاتر اخلطة اليومية والسنوية.

3 .3التقاء مدير املَدرسة لتأشري الكفايات املتعلقة بالعالقات اإلنسانية.

4 .4كانت أعىل درجة حيصل عليها ا ُملدرس يف تدريس القواعد ( )325درجة،
وهو حاصل رضب عدد الكفايات ×  ،5أما أدنى درجة يف تدريس القواعد

فهي ( )65درجة.
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ثامن ًا :الوسائل اإلحصائية:
1 .1معامل ارتباط بريسون حلساب قيمة معامل ثبات أداة البحث املتمثلة
باستامرات املالحظة وفق ًا للقانون اآليت:
ن مج س ص ــ (مج س) (مج ص)
ر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ن مج س 2ــ (مج س) [ ] 2ن مج ص 2ــ (مج ص)] 2
ومتثل ر :معمل االرتباط.
ن :عدد األفراد.
مج :املجموع.
س ،ص :قيم املتغريين من املالحظني (البيايت.)183 :1977 ،
2 .2معادلة الوسط املرجح لرتتيب الكفايات التدريسية بحسب أداء املدرسني
والفصل بني األداء املتحقق وغري املتحقق.

(ت(+)5×1ت(+)4×2ت(+)3×3ت(+)2×4ت)1×5
الوسط املرجح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مج ت
اذ متثل:
ت :1تكرار البديل األول (جيد جد ًا).
ت :2تكرار البديل الثاين (جيد).
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ت :3تكرار البديل الثالث (متوسط).
ت :4تكرار البديل الرابع (دون املتوسط).
ت :5تكرار البديل اخلامس (ضعيف).
(الطرحيي ،ومحادي .)38 :2013
3 .3الوزن املئوي لرتتيب الكفايات بشكل عام:
الوسط املرجح
الوزن املئوي = ـــــــــــــــــــــــــ ×100
الدرجة القصوى
(الغريب.)168 :1978 ،
الدرجة القصوى هي أعىل درجة يف املقياس ومقدارها (.)5
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسريها
يعرض الباحث يف هذا الفصل نتائج البحث وتفسريها عىل النحو اآليت:

ً
اوال :فيام خيص السؤال (ما الكفايات التدريسية الالزمة لتدريس اللغــــة

العربية يف املدارس االعدادية والثانوية؟) حدد الباحث الكفايات التدريسية يف

اإلجراءات التي نفذها يف الفصل الثالث.

ثاني ًا :فيام خيص السؤال (ما مستوى حتقيق هذه الكفايات يف تدريس القواعد؟).

سيعرض الباحث النتائج التي توصل إليها عىل النحو اآليت:

1 .1حتديد مستوى األداء يف كل جمال من املجاالت املحددة يف استامرة املالحظة يف
ضوء الوسط املرجح والوزن املئوي.

2 .2حتديد مستويات التقدير وجمموع تكرارات األداء يف كل مستوى من مستويات
املقياس اخلمسة ونسبتها املئوية يف تدريس القواعد.

3 .3سيناقش الباحث الكفايات غري املتحققة ،عل ًام َّ
ان هناك دراسات ناقشت
الكفايات املتحققة والثلث األخري من الكفايات غري املتحققة.

4 .4اعتمد الباحث عىل مقياس مؤلف من مخسة مستويات جمموع أوزاهنا ()15
وان وسط املقياس لكل كفاية ( ،)3إذ عدَّ هذا الوسط ًّ
َّ
حمكا للفصل بني الكفاية
املتحققة والكفاية غري املتحققة ،وقد سارت عىل هذا اإلجراء دراسة (عطية،

 ،)80 :1994ودراسة (احلرداين.)91 :2005 ،
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5 .5عدَّ متوسط املقياس البالغ ( )60درجة ًّ
حمكا للفصل بني األداء املتحقق
واألداء غري املتحقق ،فكل أداء زاد وزنه املئوي عىل ( )60درجة ُعدَّ متحقق ًا

ومقبو ً
ال،وكل أداء كان وزنه املئوي ( )60درجة فأقل ُعدَّ غري متحقق
وغري مقبول .وهذا ما هنجت عليه دراسة (عطية ،)1994:80،ودراسة
(الدوري.)1996:77،

ويف ضوء ما تقدم يعرض الباحث النتائج اآلتية:

ً
اوال :حتديد مستوى حتقيق الكفايات التدريسية يف تدريس القواعد
التسلسل يف التسلسل
االستبانة احلايل
7

1

1

2

4

3

5

4

2

5

3

6

6

7

املجال

الوسط
املرجح

الوزن املئوي

جمال التقويم

2.053

41.06

2.136

42.72

2.349

46.98

2.890

57.8

3.254

65.08

3.262

65.24

3،722

74،44

جمال التخطيط واالعداد
للدرس
جمال التطبيق وحل
التمرينات

جمال استعامل الوسائل
التعليمية
جمال التمهيد واستثارة
الدافعية.
جمال تنفيذ الدرس

جمال العالقات اإلنسانية
وإدارة الصف.

نلحظ من جدول ( )4أن عدد جماالت الكفايات التدريسية ( ،)7انحرصت

أوساطها املرجحة بني ( )2.053حد ًا أدنى ،و( )3.722حد ًا أعىل ،وأوزاهنا
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املئوية بني ( )41.06حد ًا أدنى ،و( )74،44حد ًا أعىل .فقد نال (جمال التقويم)
وسط ًا مرجح ًا مقداره ( ،)2.053ووزن ًا مئوي ًا مقداره ( )41.06وهذا الوسط

يشري إىل ضعف املدرسني يف هذا املجال ،وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي

توصلت إليها دراسة( .الحرداني )90 :2005 ،ويرى الباحث ان كثرة اعداد الطلبة
من جهة ،وعدم اهتامم املدرسني بأساليب التقويم من جهة اخرى ،اديا اىل هذا

الضعف.

نال (جمال التخطيط واالعداد للدرس) وسط ًا مرجح ًا مقداره (،)2.136

ووزن ًا مئوي ًا مقداره ( .)42.72ويف ضوء هذا الوسط يمكن القول ان أداء مدريس
اللغة العربية يف هذا املجال دون احلد األدنى من املستوى املطلوب .وتتفق هذه

النتيجة مع كل من دراسة (عطية ،)121 :1994 ،ودراسة (احلرداين:2005 ،

 .)90إذ توصلت الدراستان إىل أن الكفايات التي مل تنفذ بشكل مقبول هي كفايات
التخطيط واإلعداد للدرس .وقد يعود سبب هذا القصور يف اإلعداد والتخطيط

لتدريس القواعد إىل ضعف متابعة املرشفني االختصاص؛ لقلة عددهم ،وعدم
متابعة املديرين بشكل متواصل.

نال (جمال التطبيق وحل التمرينات) وسط ًا مرجح ًا مقداره ( ،)2.349ووزن ًا

مئوي ًا مقداره ( .)46.98ويف ضوء هذا الوسط يمكن القول ان أداء املدرسني يف
هذا املجال دون احلد األدنى من املستوى املطلوب وختالف هذه النتيجة دراسة

(عطية )120 :1994 ،إذ توصلت هذه الدراسة إىل ان أداء املدرسني يف هذا املجال

كان حسن ًا .أما (جمال استعامل الوسائل التعليمية) فقد نال وسط ًا مرجح ًا مقداره
( ،)2.890ووزن ًا مئوي ًا مقداره ( .)57.8ويف ضوء هذا الوسط يمكن القول ان

أداء املدرسني يف هذا املجال مل يصل إىل املستوى املطلوب .وقد يعود السبب يف
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ذلك إىل قلة توافر الوسائل التعليمية يف املدارس ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(الحرداني.)90 :2005 ،

نال (جمال التمهيد واستثارة الدافعية) وسط ًا مرجح ًا مقداره (،)3.254

ووزن ًا مئوي ًا مقداره ( .)65.08ويف ضوء هذا الوسط فان هذا املجال من املجاالت

املتحققة؛ ألنه جتاوز وسط املقياس ( .)3نال (جمال تنفيذ الدرس) وسط ًا مرجح ًا

مقداره ( ،)3.262ووزن ًا مئوي ًا مقداره ( .)65،24ويف ضوء هذا الوسط يمكن

القول ان أداء املدرسني يف هذا املجال كان باملستوى املطلوب .نال جمال العالقات
اإلنسانية وإدارة الصف وسط ًا مرجح ًا مقداره ( )3.722ووزن ًا مئوي ًا مقداره

( .)74.44ويف ضوء ذلك يمكن القول ان أداء مدريس اللغة العربية يف هذا املجال

كان باملستوى املطلوب.

ثاني ًا :حتديد مستويات التقدير وجمموع تكرارات األداء يف كل مستوى

من مستويات املقياس ونسبها املئوية يف تدريس القواعد

لغرض معرفة نصيب كل مستوى من مستويات املقياس اخلمسة من األداء

العام يف تدريس القواعد مجع الباحث تكرارات األداء يف كل مستوى من مستويات
املقياس ،واستخرج النسب املئوية هلا ،وجدول ( )5يبني ذلك.
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جدول ( )5مستويات التقدير وجمموع تكرارات األداء يف كل مستوى ونسبها املئوية يف
تدريس القواعد
املستوى

جيد جد ًا

جيد

متوسط

الوزن

5

4

3

دون
املتوسط
2

جمموع
التكرارات

282

365

265

626

النسبة
املئوية

37.04 15.68 21.60 16.69

ضعيف

املجموع

1
152

1690

8.99

%100

نلحظ من جدول ( )5ان املستوى (دون املتوسط) تبوأ املرتبة األوىل بني

مستويات التقدير اخلمسة التي تضمنتها استامرة املالحظة ،فقد نال نسبة مقدارها

( )% 37،04من جمموع اداء املدرسني يف تدريس القواعد ،يليه املستوى (جيد) وقد
نال نسبة مقدارها ( ،)%21.60فيام نال املستوى (جيد جد ًا) املرتبة الثالثة حاص ً
ال

عىل نسبة مقدارها ( ،)% 16.69ونال املستوى (متوسط) املرتبة الرابعة ،وقد حقق
نسبة مقدارها ( .)% 15.68أما املستوى الذي تبوأ املرتبة األخرية فهو املستوى

(ضعيف) فقد حصل عىل نسبة مقدارها ( .)% 8.99وتعكس هذه النتيجة ّ
بأن

اداء املدرسني بشكل عام دون املتوسط يف تدريس القواعد يف املدارس االعدادية
والثانوية ،إذ بلغ عدد الكفايات غري املتحققة يف استامرة القواعد ( )34كفاية،

وبلغ عدد الكفايات املتحققة ( )31جتاوزت حمك املقياس البالغ ( )3و ( .)60مما
يؤكد النتائج التي ِ
ذكرت سابق ًا .واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (عطية:1994 ،

 ،)138إذ تبوأ فيها املستوى (ضعيف) املرتبة األوىل يف ضمن مستويات املقياس
اخلمسة يف اداء املدرسني يف تدريس القواعد.
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الفصل اخلامس
االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات
ً
اوال :االستنتاجات
يف ضوء النتائج التي توصل إليها البحث احلايل ،يمكن استخالص

االستنتاجات اآلتية:

ّ 1 .1
إن أداء مدريس اللغة العربية كان دون املتوسط يف تدريس القواعد يف ضوء
الكفايات التدريسية.

َّ 2 .2
إن تنفيذ درس القواعد يف املرحلة اإلعدادية كان مقبوال يف ضوء الكفايات
التدريسية.

3 .3املدرسون ال هيتمون بإعداد خطط يومية ملوضوع القواعد ،وهذا تسبب يف
ضعف أدائهم يف جمال التخطيط واإلعداد للدرس.

4 .4يمتاز كثري من مدريس اللغة العربية بقوة الشخصية يف إدارة الصف.

ثاني ًا :التوصيات
بنا ًء عىل النتائج التي توصل إليها البحث يويص الباحث بام يأيت:
1 .1االعتامد عىل الكفايات التدريسية التي ُحدّ دت يف البحث احلايل من املرشفني
االختصاصيني واإلفادة منها يف تقويم أداء املدرسني يف تدريس القواعد.
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2 .2تزويد مدريس اللغة العربية بقائمة الكفايات التي ُحدّ دت يف هذه الدراسة.
3 .3قيام املرشفني االختصاصيني ومديري املدارس بزيارات متكررة ملدريس اللغة
العربية.

ثالث ًا :املقرتحات

يف ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث واستكام ً
ال للدراسة احلالية يقرتح

الباحث إجراء الدراسات اآلتية:

1 .1إجراء دراسة تتناول تقويم كتب قواعد اللغة العربية يف املدارس اإلعدادية.
2 .2إجراء دراسة تتناول تقويم أداء مدرسات اللغة العربية يف املدارس االعدادية
والثانوية دراسة مقارنة.

3 .3إجراء دراسة مماثلة لتحديد الكفايات الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة
االبتدائية.
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

.8

1اب���و اهل��ج��اء ،ف����ؤاد :ط��رائ��ق ت��دري��س
القرآنيات واالس�لام��ي��ات واع��داده��ا
باألهداف السلوكية ،ط ،1دار املناهج
للنرش ،االردن ،عامن 2001 ،م.
2اسامعيل ،زكريا .طرق تدريس اللغة
ال��ع��رب��ي��ة،دار املعرفة اجلامعية ،مرص
 2005م.
3باقر ،عبد الزهرة :تقويم كفايات املعلم،
وزارة الرتبية ،بغداد1991 ،م.
4ال��ب��ي��ايت ،عبد اجل��ب��ار توفيق وزك��ري��ا
اث��ن��اس��ي��وس .اإلح���ص���اء ال��وص��ف��ي
واالس��ت��داليل يف الرتبية وعلم النفس،
مطبعة مؤسسة الثقافة العاملية ،بغداد،
1977م.
 5جابر ،جابر عبد احلميد .مناهج البحث
يف الرتبية وعلم النفس ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.1996 ،
6اجلبوري ،عمران جاسم ومحزة هاشم
السلطاين .املناهج وطرائق تدريس اللغة
العربية ،ط  ،1مؤسسة دار الصادق للنرش
والتوزيع ،احللة ،العراق 2013 ،م
محاد .الصحاح
7اجلوهري ،اسامعيل بن َّ
تاج اللغة وصحاح العربية ،ج ،6ط،4
دار العلم للماليني ،القاهرة.1990 ،
8احلرداين ،حممد رحيم كريم .تقويم أداء
معلامت اللغة العربية يف ضوء الكفايات
التعليمية ،اجلامعة املستنرصية ،كلية

الرتبية األس��اس��ي��ة( ،2005 ،رس��ال��ة
ماجستري غري منشورة).
9 .9احلالق ،عيل سامي .املرجع يف تدريس
مهارات اللغة العربية وعلومها،املؤسسة
احلديثة للكتاب ،ط��راب��ل��س ،لبنان،
.2010
1010اخلويل ،حممد عيل .اساليب تدريس اللغة
العربية ،دار الفالح ،عامن – االردن،
1998م.
1111الدوري،عبد القادر حاتم .تقويم أداء
مدريس اللغة العربية يف تدريس البالغة
واالدب والنقد،جامعة بغداد،كلية
الرتبية (ابن رش���د)( ،1996،اطروحة
دكتوراه غري منشورة).
1212زاير ،سعد عيل ورائد رسم يونس .اللغة
العربية مناهجها وطرائق تدريسها ،ط
 ،1دار الصادق الثقافية للنرش والتوزيع،
العراق ،بابل.2016 ،
1313الزبيدي ،حممد مرتىض احلسيني .تاج
العروس يف جواهر القاموس حتقيق عيل
هالل ،ج  ،2مطبعة الكويت1962 ،
1414الزوبعي،عبد اجلليل،وحممد امحد الغنام.
مناهج البحث يف الرتبية ج ،1مطبعة
العاين ،بغداد1974 ،
1515الزوبعي ،عبد اجلليل وحممد امحد الغنام.
مناهج البحث يف الرتبية ،مطبعة العاين،
بغداد1981 ،م.
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1616زيتون ،حسن حسني .تصميم التدريس
رؤية منظومة ،املج ّلد الثاين ،ط ،1جامعة
طنطا ،كلية الرتبية.2001 ،
1717س��ل�مان ،ع��دن��ان حم��م��د .دراس����ات يف
اللغة والنحو ،املكتبة الوطنية ،بغداد،
1991م.
1818الطرحيي فاهم حسني وحسني ربيع
محادي .اإلحصاء الوصفي واالستداليل
يف الرتبية وع��ل��م النفس ،ط  ،1دار
الصادق للنرش والتوزيع ،احللة ،العراق،
 2013م
1919عطية ،حمسن عيل .تقويم أداء مدريس
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ت��دري��س اإلن��ش��اء
والقواعد واإلمالء ،جامعة بغداد ،كلية
الرتبية (ابن رش��د)(،1994 ،اط��روح��ة
دكتوراه غري منشورة).
2020ع��ودة،امح��د سليامن،وخليل يوسف
اخلليل .القياس والتقويم يف العملية
الرتبوية ،جامعة الريموك.1998،
2121الغريب ،رمزية .التقويم والقياس النفيس
وال�ترب��وي ،مكتبة االنجلو املرصية،
القاهرة1978 ،
2222ال��ف��ارع ،شحدة وآخ���رون .مقدمة يف
اللغويات امل��ع��ارصة ،ط ،2دار وائ��ل،
عامن – االردن2003 ،م.
2323فان دالني ،ديوبو لدب .مناهج البحث
يف الرتبية وعلم النفس ،ط ،3ترمجة حممد
نبيل نوفل وآخ���رون ،مكتبة االنجلو
املرصية ،القاهرة.1984 ،
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2424القاعود ،إبراهيم وآخرون .منهاج الرتبية
االجتامعية وأساليب تدريسها ،وزارة
الرتبية والتعليم (اجلمهورية اليمنية)،
1996
2525القايض ،حممود .العروبة عقيدة ومبدأ،
مطبعة املعارف ،بغداد1959،م.
2626قطامي ،ي��وس��ف ،وآخ���رون .تصميم
التدريس ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع ،األردن ـ عماّ ن.2000 ،
2727قندليجي ،عامر إبراهيم .البحث العلمي
واستخدام مصادر املعلومات ،ط ،1دار
اليازوري العلمية للنرش والتوزيع ،عامن،
.1999
2828كرم ،ابراهيم حممد :ما مدى اتقان معلم
املواد االجتامعية ملدارس التعليم العام
الكفايات التعليمية ،جملة العلوم النفسية
وال�ترب��وي��ة ،ال��ع��دد ( )4املجلد (،)3
 2002م
2929وزارة الرتبية .النظام الرتبوي والتعليمي
يف ال��ع��راق متطلبات التطوير ،تقرير
مشرتك بني وزارة الرتبية ووزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ،بغداد.1998 ،

