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٩/١٠/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٤/٦/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
مهارات التعلیم الفعال لدى معلمي اللغة العربیة التعرف إلى الي الى یهدف البحث الح

الجنس ، المؤهل (ومعلماتها في صفوف التربیة الخاصة وعالقتها ببعض المتغیرات وهي 

) معلمة من ٦٠) معلما و (١٦) معلما ومعلمة وبواقع (٧٦تألفت عینة البحث من ()العلمي

یمارسون التعلیم في صفوف التربیة الخاصة في المدارس معلمي اللغة العربیة ومعلماتها ممن 

االبتدائیة المشمولة بالتربیة الخاصة في المدیریة العامة للتربیة في محافظة نینوى للعام الدراسي 

ولغرض تحقیق اهداف البحث اعد الباحث اداة البحث التي تمثلت باستبانة  ٢٠٠٦-٢٠٠٥

جاالت احتوت على مهارات التعلیم الفعال ، وجرى ) فقرة موزعة على خمسة م٥٤اشتملت على (

) ٢وثباتها وعند تحلیل النتائج باستخدام الوسط المرجح ومربع كاي (كاالتأكد من صدق االداة

تبین ان معلمي اللغة العربیة ومعلماتها في صفوف التربیة الخاصة یمارسون مهارات التخطیط 

ا بشكل جید ، كما كشفت النتائج عن قلة استخدام المتعلقة باعداد الخطة المترابطة في عناصره

معلمي اللغة العربیة ومعلماتها في صفوف التربیة الخاصة للوسائل التعلیمیة الخاصة بفئة بطیئي 

التعلم فیما لم تكشف النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائیة في استجابات معلمي اللغة 

هم لمهارات التعلیم الفعال تعزى لمتغیر الجنس ، بینما الستخدام)عینة البحث(العربیة ومعلماتها 

اوضحت النتائج األخرى عن وجود فروق ذات داللة احصائیة في استجابات معلمي اللغة العربیة 

لمتغیر المؤهل العلمي ولصالح المعلمین والمعلمات الحاصلین على )عینة البحث(ومعلماتها 

حث أوصى الباحث بتوفیر الوسائل التعلیمیة المناسبة شهادة البكالوریوس . وفي ضوء نتائج الب

لفئة بطیئي التعلم وأقترح الباحث أجراء دراسة للتعرف على مهارات التعلیم الفعال لدى معلمي 

التربیة الخاصة ومعلماتها في مواد دراسیة أخرى .
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Skills of Effective Teaching for Teachers of Arabic
Language Subject in Special Education Classes and

Its Relation With Some Variables

Fathi Taha Mishal Al-Jbore
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:

The current research aims at revealing the skills of effective

teaching of Arabic language teacher in special education classes and its

relation with some variables (sex and academic standard). The sample

consisted of (76) teachers , (16) male and (60) female teachers for special

education in primary schools involved in special education program in the

State Directorate of Education in Nineveh for the academic year 2005-

2006.To achieve the aims of the research, the researcher made

questionnaire of (54) items divided into five aspects of effective teaching.

Validity and reliability of the tool were verified. When analyzing the data

using potential means and chi square. The results showed teachers of

Arabic language in special Education using skills of preparing schedule

connected well. The results all so showed lack of using teaching aids

specialized for each group. The results showed no statistically significant

differences in the responses of the sample in using effective teaching

skills according to sex variable. The results also showed statistically

signified differences in the responsible of the sample in academic

standard variable with a bias toward college-educated teachers. On the

basis of the research results the researcher Recommended providing the

suitable visual aids for slow learners. The researcher has also suggested

conducting a further study to investigate the skills of effective teaching

for special education teachers in other subjects.
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أھمیة البحث والحاجة إلیھ : 
اللغة هي الوسیلة الحیة التي یعتمدها اإلنسان في اتصاله باألفراد والجماعات سواء أكـان 

هذا االتصال فكریًا أم اجتماعیًا.

مة من األمـم مقـدار عنایتهـا بلغتهـا مـن من أهم مقاییس رقي أ(لى أن مین إویشیر احمد أ

ذابـة المفیـدة لألعمـار حیث العنایة بتعلیمهـا ونشـرها وتسـهیل صـعوباتها ووضـع كتبهـا المشـوقة الج

إعــداده وتوســیع افقــه وأحاطتــه بمــا یعلــي العنایــة بمعلمهــا وذلــك باألهتمــام بفضــال عــن المختلفــة، 

  ) ٣٦٢/ ص ١٩٨٦:(الحليشأنه)

إذ أن اللغة إحدى الوسائل المهمة في تحقیق رسالة التربیة فهي وسـیلة االتصـال والتفـاهم 

بین التلمیذ وبیئته، وهـي األسـاس فـي تربیتـه فـي مختلـف النـواحي وعلیهـا یعتمـد كـل نشـاط یؤدیـه، 

سواء أكان عن طریق االستماع والقراءة أم عن طریق الكالم والكتابة.

  ) ٤١/ص ١٩٩٩یعقوب :(

واللغــة العربیــة أداة المــتعلم األولــى فــي العملیــة التعلیمیــة یعبــر بهــا عمــا یجــیش فــي صــدره 

وأفكـــار. وهـــي وســـیلته إلقنـــاع اآلخـــرین والتـــأثیر فـــیهم وعدتـــه فـــي مواجهـــة المواقـــف مـــن أحاســـیس

رات المختلفة في الحیاة الیومیة والتي تتطلب االستماع أو الحدیث أو القراءة أو الكتابة وهي المهـا

اللغویة الرئیسة التي یجب أن یحرص معلم اللغة العربیـة علـى تنمیهـا لـدى المتعلمـین فـي الموقـف 

  ) ٩/ ص١٩٩٢الكخن : (التعلیمي.

علـــــى ضــــرورة العمـــــل علــــى تكــــوین المهـــــارات اللغویــــة لـــــدى  )١٩٨٩الســــید : (إذ یؤكــــد 

واالسـتقبال وكـذلك الـدعوة المتعلمین والتدرج في تعلیم تلك المهارات والتي تشـمل مهـارات اإلرسـال

إلــى التكامــل بــین المهــارات اللغویــة واســتثارة الدافعیــة واعتمــاد الــتعلم الــذاتي والعمــل علــى إكســاب 

   )٤٥/ ص١٩٨٩السید : (مهاراته للمتعلمین من اجل التزود بتلك المهارات اللغویة.

داة التـــي یـــنظم ولهـــذا فـــإن القـــدرة علـــى فهـــم واســـتخدام اللغـــة ســـمة إنســـانیة فاللغـــة هـــي األ

اإلنسان تفكیره من خاللها لیعبر عن حاجته األساسیة ، وهي التي تزوده بـالطرائق والوسـائل التـي 

التعبیر عـن نفسـه بطریقـة  عتساعده على معرفة عالمه الذي یعیش فیه ، واإلنسان الذي ال یستطی

كبیر في حیاة اإلنسان. فعالة أو مقبولة قد یواجه صعوبات كثیرة ، إذ أن للتواصل اإلنساني دور 

إلى أن " التواصل حقًا مهارة مركزیـة بالنسـبة  )١٩٨٨( )هیوارد و ارالنسكي(ولذلك یشیر 

للوجـــود اإلنســـاني ، فاألطفـــال الـــذین یعجـــزون عـــن التعبیـــر عـــن أفكـــارهم ومشـــاعرهم أو الـــذین ال 

ي المدرسـة وفــي یسـتطیعون اكتسـاب المعلومـات باالســتماع أو القـراءة یواجهـون مشـكالت عدیــدة فـ

   )٣١٥/ ص ١٩٩٧الخطیب و الحدیدي : (الحیاة الیومیة " .

واألطفال بطیئو الـتعلم یعـانون مـن صـعوبات فـي الـتعلم ولـذلك فـإن المعلومـات التـي تقـدم 

إلیهم قد یصعب علیهم استیعابها واكتسابها وتوظیفها في مواقف الحیاة الیومیة . 
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   )١٢٥/ ص ١٩٨٧صباریني : (

طرابات اللغویــة مــن بــین تلــك الصــعوبات وأكثرهــا وضــوحًا واهتمامــًا مــن قبــل وتعــد االضــ

البــاحثین فــي میــدان التربیــة الخاصــة ، إذ تشــیر األدبیــات التربویــة إلــى أن هنــاك نســبة عالیــة مــن 

تالمیذ التربیة الخاصة ال یمكنهم استعمال اللغة بصورة صحیحة قیاسًا مع أقرانهم العادیین ویرجع 

اب عــدة منهــا الصــعوبة التــي یواجههــا التلمیــذ فــي القــراءة بســبب ضــعف قدرتــه علــى ذلــك إلــى أســب

تكــوین التتــابع الصــحیح للمهــارات القرائیــة أو صــعوبة القــدرة علــى الكتابــة والتــي تعــود إلــى أســباب 

تتعلق بالقدرة الحركیة الدقیقة ونقل المادة المنظورة إلى مادة حركیة مكتوبة .

   )٤٨- ٤٧/ ص ٢٠٠٢راشد : (

كمــا توجــد صــعوبات فــي تعلــم اللغــة العربیــة تواجــه التالمیــذ فــي صــفوف التربیــة الخاصــة 

فتشـابه حـروف اللغـة العربیـة فـي مخارجهـا )التمییـز الصـوابي(والتي تظهـر فـي جوانـب عـدة منهـا 

یســـبب مشـــكلة لتلمیـــذ )د ، ض(و  )ظ ، ذ(و  )ق ، ك(و  )س ، ص(وتقاربهـــا فـــي اللفـــظ مثـــل 

ما یستدعي وضع خطة عالجیة فعالة تراعي ذلك . التربیة الخاصة م

  )٦٥/ ص ٢٠٠٠عبد الهادي واخرون : (

وكذلك یعاني التلمیذ بطیئ التعلم من ضعف في قدراته اللغویة وهذا الضعف یشمل افاق 

اخرى منها الضعف في قدرة التلمیذ على الفهم الجید واتقانه للمهارات اللغویة والضعف في ادراكه 

ه االلتقاطیة السمعیة لالصوات والصور على صفحة الذاكرة .الحسي وقدرت

   )١٤/ ص ١٩٩١الزبادي : (

ویتمثل ذلك فـي ضـعف قـدرة التلمیـذ )التمییز البصري(كما ان هناك صعوبات تتمثل في 

على التمییز بین الكلمات المتشابهة ، خاصة المفردات المتشابهة فـي الشـكل والـوزن اللفظـي مثـل

مما یستدعي من المعلم ان یوضح ذلك للتالمیذ بشكل تام .)ثباتبنات ، نبات ،(

   )٦٦/ ص ٢٠٠٠عبد الهادي واخرون : (

الملتحـق فـي صـفوف التربیـة )بطیئي التعلم(ولما كانت كل هذه الصعوبات تواجه التلمیذ 

الخاصــة كــان مــن البــدیهي ان یكــون ذلــك التلمیــذ ذا تحصــیل متــدٍن لــذا كــان مــن الواجــب االهتمــام

بتعلیمه اساسیات لغته بطریقة تكون ذات خصوصیة اكثر من خـالل تقـدیم المعلـم او المعلمـة فـي 

صـــفوف التربیـــة الخاصـــة المهـــارات اللغویـــة للتلمیـــذ بأســـالیب تســـاعدهم علـــى اكتســـابها واســـتخدام 

ــم الوســائل واالنشــطة التــي تبعــث المتعــة لــدیهم وتعــزز فــي نفوســهم الثقــة بــ النفس والقــدرة علــى تعل

   )١٨-١٧/ ص ١٩٩١الزبادي : تهم . (لغ

ومــع ازدیــاد عــدد صــفوف التربیــة الخاصــة الملحقــة بالمــدارس العادیــة والتــي تقــدم خــدمات 

حـول نوعیـة البـرامج التـي اصـبح التسـاؤل یثـار للتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة،التربیة الخاصة
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التالمیذ في التعلیم ویؤكد حقوق مما اسهم في تشكیل تیار ینادي بتوفیر نوعیة ممیزة منتقدم لهم،

   )١٩٤ص/٢٠٠١هار:الصمادي والن(صفوف التربیة الخاصة بتلقي تعلیم جید وفعال . 

والتعلـیم الفعــال هــو التعلــیم الــذي یخطــط للوصــول الــى اهــداف تربویــة مشــتقة مــن حاجــات 

تـي یتطلبهـا المتعلمین ، یشـارك المتعلمـون فـي تحدیـدها كمـا یشـاركون فـي النشـاطات واالسـالیب ال

   )٥٥/ ص ١٩٨٦ابو السمید : (تحقیق هذه االهداف .

واذا اراد المعلـــم ان یجعـــل مـــن تعلیمـــه لتالمذتـــه تعلیمـــًا فعـــاًال فـــال بـــد ان یســـتعد للموقـــف 

التعلیمي وینظمه من خالل التخطیط الجید وكتابة االجزاء التي بحاجة للكتابة من الدرس وترتیـب 

اسئلة للتأكد من ان التالمیذ قـد فهمـوا المعلومـات التـي یقـدمها ، الدرس في تسلسل منطقي وتهیئة 

وتحدیــد االهــداف للنشــاطات التــي ینــوي المعلــم تنفیــذها فــي غرفــة الصــف او خارجهــا ، واســتخدام 

اســـتراتیجیات تعلیمیـــة متنوعـــة تكـــون بـــدائل جیـــدة لتحقیـــق االهـــداف التعلیمیـــة المنشـــودة والتعامـــل 

  )٧٣/ ص ١٩٩٧الخالدي : (.بایجابیة مع اسئلة التالمیذ

ولقد أكدت األبحـاث التربویـة الحدیثـة التـي تناولـت مكونـات العملیـة التعلیمیـة علـى مسـألة 

التعلیم الفعال الرتباطها بالتجدید التربوي الذي ینصب على جوانب العملیة التعلیمیة كمـا وتنوعـت 

ــیم اهــداف تلــك االبحــاث الــذي انصــب بعضــها علــى تحدیــد المجــاالت التــي تصــنف مهــارات التعل

التخطــیط الجیــد ، المنــاخ الصــفي ، اثــارة الدافعیــة ، تنویــع اســالیب (الفعــال إلــى المجــاالت اآلتیــة 

  ) ١٧٢/ ص ١٩٩٧القاعود وابو اصبع : (.)التعلیم

ولمــا كــان التعلــیم الفعــال یهــتم بتجدیــد المهــارات التــي تقــود الــى زیــادة تعلــم التالمیــذ بهــدف 

فقـت معظـم األدبیـات التربویـة علـى ان التعلـیم الفعـال هـو محصـلة التفـاعالت فـي تعمیمها ، فقد ات

خصائص المعلم ، سمات وخصـائص المتعلمـین ، انشـطة التعلـیم ، التغیـرات (أربعة مجاالت هي 

;Medley(.)التي تطرأ على المتعلمین 1482;p / 1895(

اســتخدام المرونــة فــي طرائــق خصائصــًا وشــروطًا للتعلــیم الفعــال منهــا )رذرفــورد(وقــد حــدد 

التعلیم ، تقدیم تعلـیم شخصـي مباشـر یخاطـب المـتعلم ، اتقـان مهـارة اثـارة االسـئلة ، معرفـة المـادة 

الدراســیة بشــكل مــتقن ، اظهــار االتجاهــات الودیــة نحــو المــتعلم ، اتقــان مهــارات االتصــال والحــوار 

ان یتحقـــق التعلـــیم الفعـــال شـــروطًا اخـــرى مـــن اجـــل )كـــوهن(مـــع المتعلمـــین ، فـــي حـــین أضـــافت 

المعلـم لمهـارات اتقـان تتلخص في تنظیم النشاطات التعلیمیة واشـتراك التالمیـذ فـي عملیـة الـتعلم ، و 

الفعــال علــى انــه یلــزم التعلــیم اال ان اســتراتیجیة تطــویر التربیــة فــي الــبالد العربیــة تنظــر الــىادارة الصــف،

على النشاط والمشـاركة ومـن تلقین واالستقبال الى التعلیم القائماالنتقال من التعلیم القائم على االلقاء وال

  .)٥٣-٥٢ص/١٩٨٦ابو السمید:(اللفظي الى االهتمام بالمفاهیم التعلیم

امـــا فیمـــا یتعلـــق بمیـــدان تعلـــیم ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة فقـــد اشـــار ســـتیفنس و ســـلفینج 

)Stevens& Salving ي االحتیاجات الخاصـة الى ان هناك خصائص عامة لتعلیم ذو )1995
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یجـــب ان تتـــوافر حتـــى یمكـــن اعتبـــار التعلـــیم فعـــاًال وهـــذه الخصـــائص هـــي ان یـــتم التعلـــیم ضـــمن 

مجموعات صغیرة وان یكون موجهًا من قبل المعلـم وان یركـز علـى الجوانـب األكادیمیـة والمعرفیـة 

  ) .١٩٧/ ص ٢٠٠١الصمادي والنهار : تلفة وان یكون التعلیم فردیًا(والنمائیة المخ

الى ان مهارات التعلیم الفعـال بشـكل عـام تكمـن فـي  )١٩٩٨(فیما ذهبت دراسة الطعاني 

االنشـطة الصـفیة،ادارة الصـف،التعلیمات واالنظمـة التعلیمیـة،التخطیط للموقـف (ستة مجاالت هي 

) ١٧٧/ ص ١٩٩٨الطعاني : (.)، االرشاد التربويالتعلیمي،التحفیز وتقویم االداء

الــــى ان اهــــم عناصــــر التعلــــیم الفعــــال هــــي حســــن التعامــــل ،  )٢٠٠٠، الشــــبلي(ویشــــیر 

اختیــار الطریقــة التعلیمیــة المناســبة ، مراعــاة الفــروق الفردیــة ، المرونــة فــي التعلــیم ، ربــط المــادة 

الدراسیة بحیاة التالمیذ ، اشتراك التالمیذ في مادة الدرس ، التخطیط الجید للدرس .

   )٨٤/ ص ٢٠٠٠الشبلي : (

ن التعلــــیم الفعــــال یعتمــــد علــــى مهــــارات المعلــــم التعلیمیــــة وشخصــــیته والن دور المعلــــم وال

الفعــال ال یتوقــف عنــد حــدود التعلــیم بــل یتعــداه الــى میــدان التربیــة ، كونــه ییســر لتالمذتــه المبــادئ 

التربویة الفعالة التي تمكنهم من تطویر شخصیاتهم من جمیع جوانبها ، ولتحقیق ذلـك فـال بـد مـن 

فر مهــارات التعلــیم الفعــال لــدى المعلــم لیتســنى لــه االضــطالع بــدوره والنهــوض بمســؤولیته علــى تــوا

  ) ٥٧/ ص ٢٠٠٠جعنیني : (الوجه االكمل. 

ولهذا فان التعلیم لكي یكون فعاًال فانه یتطلب مجموعة مهارات اساسیة البد من تحدیدها 

مــن اجــل ان  )١٠١/ ص ٢٠٠٠ن : حســی(وتزویــد المعلــم بهــا ، والتأكــد مــن اتقانــه فــي ادائهــا . 

یكـــون اداء المعلـــم متكـــامًال ســـواء االكـــادیمي أو المهنـــي أو الثقـــافي ، ممـــا یجعلـــه قـــادرًا علـــى اداء 

  )٥٩/ ص ١٩٨٣زیدان :(ادواره ومهامه التعلیمیة بشكل فعال .

وبناءًا على ما تقدم فالبحث الحالي یلقي الضوء على مهـارات التعلـیم الفعـال لـدى معلمـي 

لغـــة العربیـــة ومعلماتهـــا ممـــن یعلمـــون اللغـــة العربیـــة للتالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلم فـــي صـــفوف التربیـــة ال

الخاصــة ، ولهــذا فــإن البحــث الحــالي یســتمد اهمیتــه مــن اهمیــة اللغــة العربیــة ، اذ علــى الــرغم مــن 

تنـل اهتمامـًا اهمیتها في میادین الحیاة المختلفة اال ان ظاهرة التعلیم الفعال لمادة اللغة العربیة لـم 

كبیـــرًا مـــن البـــاحثین علـــى الصـــعید المحلـــي او علـــى الصـــعید العربـــي بشـــكل عـــام فضـــًال عـــن قلـــة 

االهتمام بتعلیم اللغة العربیة للتالمیذ فـي صـفوف التربیـة الخاصـة بشـكل خـاص ، لـذا فقـد تكونـت 

ال ومــدى لــدى الباحــث فكــرة االنطــالق فــي محاولــة جــادة إللقــاء الضــوء علــى مهــارات التعلــیم الفعــ

ممارستها من قبل معلمي اللغة العربیة ومعلماتها في صفوف التربیة الخاصـة ، فكـان هـذا البحـث 

مهارات التعلـیم الفعـال التـي یمارسـها معلمـي اللغـة العربیـة ومعلماتهـا التعرف إلى الذي یسعى الى 

للتعلیم الفعال في صفوف التربیة الخاصة ، وتحدید جوانب القوة والضعف في المهارات االساسیة 

التي من المفتـرض ان یمتلكهـا معلـم اللغـة العربیـة عنـد تعلیمـه للتالمیـذ بطیئـي الـتعلم ، ممـا یسـهم 
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فـــي تصـــمیم الخطـــط التدریبیـــة فـــي الجوانـــب التـــي یحتاجهـــا ویعـــزز الجوانـــب االیجابیـــة ویزیـــد مـــن 

میـة البحـث الحـالي فعالیتها لتحقیق االهـداف التعلیمیـة المنشـودة . ونسـتخلص مـن ذلـك كلـه ان اه

تكمن في :

االحســاس بــأن تعلــیم اللغــة العربیــة یواجــه مشــكلة بــارزة تتمثــل بالتقلیدیــة فــي االداء . وهــذا مــا .١

تعلــیم اللغــة العربیــة فــي القــرن (تحــت عنــوان  )١٩٩٤(اكــده المــؤتمر التربــوي الــذي انعقــد ســنة 

الیب الســائدة فــي تعلــیم اذ توصــل المــؤتمر الــى ان هنــاك جمــودًا فــي االســ)الحــادي والعشــرین

اللغة العربیة اضافة الى افتقار اغلب المعلمین الى اتقان المادة اللغویة التي یعلمونها .

   )٢٤٧/ ص ٢٠٠٠نصر : (

مساعدة معلمي اللغة العربیة ومعلماتها في صـفوف التربیـة الخاصـة فـي تحسـین ادائهـم وذلـك .٢

قل ممارستهم لها . من خالل الكشف عن مهارات التعلیم الفعال التي ت

تعریف مشـرفي التربیـة الخاصـة بمهـارات التعلـیم الفعـال الالزمـة لنجـاح المعلـم فـي تعلـیم اللغـة .٣

العربیة ومراعاتها مستقبًال عند ادائهم لمهامهم اإلشرافیة .

اھداف البحث : 
ة مهــارات التعلــیم الفعــال لــدى معلمــي اللغــة العربیــالتعــرف إلــى یهــدف البحــث الحــالي الــى 

:االتیةومعلماتها في صفوف التربیة الخاصة في محافظة نینوى من خالل االجابة على االسئلة

ما مدى استخدام معلمي اللغة العربیة ومعلماتها في صـفوف التربیـة الخاصـة لمهـارات التعلـیم .١

  ؟ . الفعال

لمهارات هل هناك فرق ذو داللة احصائیة بین استجابات المعلمین والمعلمات في استخدامهم .٢

التعلیم الفعال تعزى لمتغیر الجنس ؟ . 

هل هناك فرق ذو داللة احصائیة بین استجابات المعلمین والمعلمات في استخدامهم لمهارات .٣

دورة تربویـــــة ، دار المعلمـــــین والمعلمـــــات ، (التعلـــــیم الفعـــــال تعـــــزى لمتغیـــــر المؤهـــــل العلمـــــي 

.)بكالوریوس
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حدود البحث : 
علـى معلمـي اللغـة العربیـة ومعلماتهـا فـي صـفوف التربیـة الخاصـة یقتصر البحث الحـالي

فــي المــدارس االبتدائیــة المشــمولة ببرنــامج التربیــة الخاصــة فــي المــدیریات العامــة لتربیــة محافظــة 

  م . ٢٠٠٥/٢٠٠٦نینوى للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات : 
التعلیم الفعال : 

الذي یجعـل المتعلمـین یمتلكـون المقـدرة علـى اكتسـاب ) بانه " التعلیم١٩٩١عرفه دیك وریزر (-

معارف ومهارات واتجاهات ایجابیة ویضفي على الموقف التعلیمي متعة واضحة " 

   )٢١/ ص ١٩٩١دیك وریزر : (

) بانــه " المبــدأ الــذي یســتخدمه المعلــم فــي تنظــیم البیئــة التعلیمیــة ١٩٩٧عرفــه خوالــدة واخــرون (-

كتساب المتعلمین المعلومات المقدمة لهم لتحقیق االهداف التعلیمیة " لتسهیل عملیة التعلیم وا

   )٣٣/ص ١٩٩٧خوالدة واخرون : (

) بانــه " ذلــك الــنمط مــن التعلــیم الــذي یــؤدي الــى تحقیــق االهــداف التعلیمیــة ٢٠٠٣عرفــه العلــي (-

متوازنــة المرســومة للمــادة ســواء المعرفیــة او الوجدانیــة او المهاریــة ویعمــل علــى بنــاء شخصــیة

 )٢/ص ٢٠٠٣العلي : (للمتعلم " 

تنظــیم معلــم اللغــة العربیــة فــي امــا تعریــف االجرائــي للتعلــیم الفعــال فــي البحــث الحــالي فهــو :-

صفوف التربیة الخاصة للموقف التعلیمي وما یتعلق بتحقیق افضل اداء له اثناء تعلیم التالمیذ 

یق االهداف التعلیمیة المنشودة .بطیئي التعلم في دروس اللغة العربیة من اجل تحق

التربیة الخاصة : 
) بانهـــا " جملـــة مـــن االســـالیب الفردیـــة والمنظمـــة تتضـــمن ١٩٩٧یعرفهـــا الخطیـــب والحدیـــدي (-

وصفا تعلیمیًا خاصـا ، ومـواد ومعـدات وطرائـق خاصـة واجـراءات عالجیـة تهـدف الـى مسـاعدة 

  ) ١٤/ص ١٩٩٧:  االفراد ذوي الحاجات الخاصة ". (الخطیب والحدیدي

) بانهــا " مجموعــة البــرامج التربویــة المتخصصــة والتــي تقــدم لفئــة مــن ٢٠٠١یعرفهــا الروســان (-

) ١٧/ص٢٠٠١الروسان:(".ل مساعدتهم على تنمیة قدراتهماالفراد غیر العادیین وذلك من اج

ــي هــذا البحــث فهــو- ــة الخاصــة ف ــي للتربی ــف االجرائ قــدم برنــامج تربــوي خــاص ی:امــا التعری

للتالمیذ الذین یعانون من بطء فـي الـتعلم والـذین یتعلمـون فـي صـفوف خاصـة ضـمن المـدارس 

االعتیادیة من الصف االول الى الصف الرابع االبتدائي .
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:خلفیة نظریة
التربیة الخاصة :

االطفــال غیــر العــادیین وذلــك مــن خــالل ادوات التعــرف إلــى تهــدف التربیــة الخاصــة إلــى 

شخیص المناسبة لكل فئة من الفئات ، واعداد البرامج التعلیمیة الخاصة لكل فئة والتي القیاس والت

تتضمن طرائـق التعلـیم المناسـبة والوسـائل التعلیمیـة التـي تالئـم كـل فئـة مـن فئـات التربیـة الخاصـة 

  ) ٢٢/ ص ٢٠٠٠عبید : (من اجل تنفیذ وتحقیق اهداف البرامج التربویة المنشودة . 

نـــامج التربیـــة الخاصـــة احـــد البـــرامج التربویـــة الحدیثـــة التـــي حظیـــت باهتمـــام ولهـــذا یعـــد بر 

 )٢٠١/ ص ٢٠٠١العلـوي : (المؤسسات التعلیمیـة والمختصـین والعـاملین فـي المیـدان التربـوي . 

كونـــه یتنـــاول االفـــراد غیـــر العـــادیین والـــذین ینحرفـــون بشـــكل واضـــح عـــن اقـــرانهم العـــادیین فـــي .

ممــا یتطلــب اهتمامــًا )العقلــي ، االنفعــالي ، الحركــي ، الحســي ، اللغــوي(مجــاالت النمــو المختلفــة 

خاصًا بهم ویستدعي شـمولهم ببرنـامج التربیـة الخاصـة الحتوائـه علـى بـرامج تربویـة خاصـة تعمـل 

  ) ١٧/ ص ٢٠٠١الروسان : (على رعایتهم بشكل اكثر خصوصیة .

وتطور واصبح یمثل مكانًا نماوقد واجه میدان التربیة الخاصة العدید من التحدیات حتى

اذ ،  )١٥/ ص ٢٠٠٠عبیــد : (بــارزًا بــین المیــادین العلمیــة والتربویــة فــي بلــدان العــالم المختلفــة .

التعــرف إلــى مظــاهر التطــور فــي میــدان التربیــة الخاصــة بالتقــدم فــي اســالیب التشــخیص و تمثلــت

مختصین والعـاملین فـي هـذا المیـدان االفراد ذوي االحتیاجات الخاصة ، كما تمثل في ازیاد عدد ال

   )٢٠١/ ص ٢٠٠١العلوي : ( .

ورغــم ان جــذور التربیــة الخاصــة تمتــد تاریخیــًا الــى اوائــل القــرن التاســع عشــر ، اذ یمكــن 

ارجاع الطرائق التربویة المعاصرة والمستخدمة حالیًا مع التالمیذ غیر العادیین في صفوف التربیـة 

/  ٢٠٠٠عبیــد : (تیجیات الرائــدة التــي بــدأت فــي ذلــك العصــر الخاصــة الــى اصــولها مــن االســترا

اال ان میــدان التربیــة الخاصــة فــي العــراق یعــد حــدیث عهــد اذ بــدأت تجربــة فــتح صــفوف  )٢٤ص

عنــدما اصــدرت اللجنــة الوطنیــة العلمیــة للتربیــة الخاصــة  ١٩٧٦التربیــة الخاصــة فــي العــراق عــام 

ة تطبیــــق التجربــــة وتــــوفیر المســــتلزمات والمالكــــات تعلیمـــات عــــن بــــطء الــــتعلم وتبنــــت وزارة التربیــــ

  )٤/ ص ٢٠٠٠حساني : (التعلیمیة المتاحة منذ ذلك الوقت .

ولبرنامج التربیة الخاصة اثر كبیر في تفعیل العملیة التعلیمیة وانجاحهـا فلـو أمعنـا النظـر 

مدرســـیة فـــي المشـــكلة التـــي یمكـــن ان تواجـــه معلـــم فـــي صـــف للتالمیـــذ العـــادیین فـــي ظـــل الـــنظم ال

العادیــة اذ قــد یجــد المعلــم نفســه امــام صــف یضــم مــا یقــرب مــن ثالثــین تلمیــذًا ، قــد یكــون احــدهم 

موهوبًا واالخر بطیئ التعلم ، واالخر یعاني صعوبة في النطق ، وهنا تتضح المشكلة امام المعلم 

لموقــف لیكیــف المــنهج بمــا یــتالئم مــع حاجــات التالمیــذ ، وحتــى ال یوضــع المعلــم فــي مثــل هــذا ا

ظهرت الحاجة الى برامج التربیة الخاصة فـي عـدد مـن الـنظم المدرسـیة وقـد صـممت هـذه البـرامج 
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ولكـن ایضـًا لمسـاعدة المعلـم العـادي )بطیـئ الـتعلم(لیس فقط بهدف مساعدة التلمیـذ غیـر العـادي 

على القیام بواجباته بحیث یتمكن من تخصیص القدر االكبر من وقت الصف الدراسي للمجموعة

   )٢٠/ ص ٢٠٠٠عبید : (األكثر تجانسًا من التالمیذ .

ولهذا فان التربیة الخاصة مهنة لها أدواتها واسالیبها وجهودها البحثیة التي تركز بمجملها 

علــى تطــویر العملیــة التعلیمیــة وتحســین اســالیب تقیــیم الحاجــات التعلیمیــة لالطفــال ذوي الحاجــات 

ة الخاصة هـي جملـة مـن االسـالیب الفردیـة والمنظمـة تتضـمن الخاصة ، ومن البعد العملي فالتربی

وضعًا تعلیمیًا خاصـًا ، ومـواد ومعـدات خاصـة وطرائـق تربویـة خاصـة ومكیفـة وٕاجـراءات عالجیـة 

محددة تهدف الى مساعدة ذوي الحاجات الخاصة علـى تحقیـق الكفایـة الذاتیـة الشخصـیة والنجـاح 

  )١٤ص/  ١٩٩٧الخطیب والحدیدي : (االكادیمي .

وتتبـــاین بـــرامج التربیـــة الخاصـــة المقدمـــة لفئـــات بطیئـــي الـــتعلم بتبـــاین الفلســـفات السیاســـیة 

واالجتماعیة والتربویة التي تتواجد فیها ، ففي النظم الدیمقراطیة ، حیث یسود االعتقاد بـأن الدولـة 

مختلـــف وجـــدت لتحقیـــق ســـعادة الفـــرد ورفاهیتـــه ، تتـــاح الفرصـــة امـــام جمیـــع االطفـــال للـــتعلم علـــى 

/  ٢٠٠٠: عبید(، كبرت هذه الطاقات ام صغرت . بما تسمح به طاقاتهم وٕامكانیاتهممستویاتهم و 

والمتتبع لبرامج التربیة الخاصة یالحظ انها تطورت من خالل مراحل خمس هي : ،  )٥٠ص

مراكز االقامة الكاملة : .١
ب العالمیـة االولـى وغالبـًا وتعد من اقدم برامج التربیة الخاصة اذ ظهرت منذ بدایات الحـر 

ما تكون معزولة عن التجمعات السكانیة ، وتقدم هذه المراكز خـدمات ایوائیـة وصـحیة واجتماعیـة 

وتربویـــة ، ویســـمح فیهـــا ألهـــالي االطفـــال بزیـــاراتهم فـــي المناســـبات المختلفـــة ، وقـــد واجهـــت هـــذه 

ووصـــف الطبیعیة،ن الحیـــاة عـــن المجتمـــع وعـــالبــرامج العدیـــد مـــن االنتقـــادات اهمهـــا عـــزل االطفـــال

  )٤٥ص/٢٠٠١:الروسان(.ن بهذه المراكز على انهم منبوذیناالطفال الملتحقی

التربیة الخاصة : )مدارس(مراكز .٢
ظهرت هذه المراكز نتیجة لالنتقادات التي وجهـت الـى مراكـز االقامـة الكاملـة ، وفـي هـذه 

الصــباح وحتــى مــا بعــد الظهــر ثــم یقضــي المراكــز یتلقــى االطفــال خــدمات تربویــة واجتماعیــة منــذ 

االطفال بقیة یومهم في منازلهم مع ذویهم اال ان هذه المراكـز قـد تعرضـت لـبعض االنتقـادات مـن 

اهمهـا عـدم تـوافر المكـان المناسـب القامتهـا ، وقلـة عـدد االخصـائیین فـي میـادین التربیـة الخاصـة 

   )١٢٣/ ص ٢٠٠٢راشد : (المختلفة .
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الملحقة بالمدرسة العادیة :الصفوف الخاصة.٣
التربیـة )مـدارس(ظهر هذا النوع من الصـفوف نتیجـة لالنتقـادات التـي وجهـت الـى مراكـز 

الخاصة ونتیجة لتغییر االتجاهات العامة ایجابیًا نحو المعاقین ، اذ یهـدف هـذا النـوع مـن البـرامج 

ات الخاصة وأقرانهم العـادیین ، الى زیادة فرص التفاعل االجتماعي والتربوي بین االطفال من الفئ

كما ان من ممیزات هذا البرنامج قربه من الجو االكادیمي واالجتمـاعي العـام فـي المدرسـة العادیـة

، اذ یتضـمن هـذا الـنمط مـن البـرامج إلحـاق التالمیـذ ذوي االحتیاجـات  )٥٤/ ص ٢٠٠٠عبید : (

ایة التربویة والتعلیمیة الخاصة الخاصة بصف خاص بهم في المدرسة العادیة ، حیث یتلقون الرع

بهم مع بعضهم البعض في ذلك الصف ، مع العمل على اتاحة الفرصة لهم لالندماج مع اقرانهم 

العادیین في بعض النشاطات الالصفیة في المدرسة .

   )٣١/ ص ٢٠٠٤الموسى : (

وبة اال ان هـــذه الصـــفوف لـــم تســـلم مـــن االنتقـــادات الموجهـــة الیهـــا والتـــي تمثلـــت فـــي صـــع

انتقـــال التالمیـــذ مـــن الصـــفوف الخاصـــة الـــى الصـــفوف العادیـــة وتحدیـــد النشـــاطات المشـــتركة بـــین 

  ) ٥٤/ ص ٢٠٠٠عبید : (تالمیذ صفوف التربیة الخاصة وأقرانهم العادیین .

برامج الدمج األكادیمي :. ٤
المیذ تتركز هذه البرامج على امكانیة وضع التلمیذ غیر العادي في الصف العادي مع الت

العــادیین ، ولكــن علــى المعلــم فــي هــذه الحالــة تخصــیص وقــت اضــافي للتلمیــذ بطیــئ الــتعلم علــى 

شــكل حصــص اضــافیة ضــمن دوام المدرســة ، بمعنــى تعلیمــه مســبقًا ، حتــى یتســنى لــه مجـــارات 

اقرانــه مــن التالمیــذ العــادیین ، مــع مراعــاة الفــروق الفردیــة عنــد عملیــة التقــویم بحیــث تتناســب مــع 

  ) ٣١/ ص ٢٠٠٠عبد الهادي واخرون : (وامكانیة كل فئة من الفئات . قدرات

برنامج المدرسة الشاملة : . ٥
ظهر هذا االتجاه الذي ینادي بفكرة المدرسة الشـاملة والتـي تضـم االطفـال العـادیین وغیـر 

تربیـة خاصـة (احدًا منهم ، مما یضـع تباینـًا كبیـرًا بـین النظـام التربـوي الثنـائي يالعادیین وال تستثن

مــن حیــث خصــائص التالمیــذ وفردیــة )المدرســة الشــاملة(والنظــام المدرســي الموحــد )وتربیــة عادیــة

التعلم وأسالیب التدریس والبرامج التربویة ، والخدمات التشخیصیة والعالقة بین المهنیـین والمنهـاج 

التربویــة القائمــة علــى والتركیــز علــى المــتعلم ، وعلــى ذلــك تقــدم المدرســة الشــاملة حــًال للمشــكالت

نظــام دمــج االطفــال ذوي االحتیاجــات الخاصــة فــي المدرســة العادیــة وللمشــكالت التربویــة القائمــة 

علـــى عـــزل االطفـــال ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة فـــي مراكـــز التربیـــة الخاصـــة ، ولكـــي تـــنجح فكـــرة 

المدرسة الشاملة ال بد من اتخاذ عدد من اإلجراءات منها : 



فتحي طه مشعل 

١٠١

مهــارات المعلــم فــي تــدریس التالمیــذ ذوي االحتیاجــات الخاصــة اثنــاء مــدة دراســته التركیــز علــىأ. 

وٕاعداده .

التركیز على برامج اعداد المعلمین اثناء الخدمة على تطویر المواقف االیجابیة نحـو التالمیـذ ب. 

ذوي االحتیاجات الخاصة .

التركیز على برامج التدریب اثناء الخدمة لجمیع العاملین .ج. 

  ) ٥١-٥٠/ ص ٢٠٠١الروسان :(

ویقدم النظام التعلیمـي فـي العـراق الخـدمات التربویـة والتعلیمیـة لالطفـال ذوي االحتیاجـات 

الخاصة من خالل برنامج الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسـة العادیـة وقـد یعـود السـبب فـي ذلـك 

الى مالئمة هذا البرنامج لظروف البلد التعلیمیة واالجتماعیة .

اسات السابقةالدر
:Ocepeck)١٩٩٤(دراسة .١

)مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لعناصر التعلیم الفعال(

مــدى ممارســة التعــرف إلــى اجریــت الدراســة فــي الوالیــات المتحــدة االمریكیــة وهــدفت الــى 

معلمـة معلمـًا و  )٣٨٤معلمي المرحلة الثانویة لعناصر التعلیم الفعال ، تكونـت عینـة الدراسـة مـن (

فقــرة وزعــت علــى ســتة مجــاالت  )٤٢(تـم اختیــارهم بالطریقــة العشــوائیة وقــد تألفــت أداة البحــث مــن 

المنـاخ الصـفي ، توجیـه االسـئلة ، تهیئـة غرفـة الصـف ، تنویـع المتغیـرات ، التعزیـز ، انهـاء (هي 

ســتویات یمارســون التعلــیم الفعــال فــي م)عینــة البحــث(واشــارت النتــائج الــى ان المعلمــین  )الــدرس

تتبــاین حســب المجــاالت التــي اوردتهــا اداة البحــث اذ حصــل مجــال المنــاخ الصــفي علــى المرتبــة 

فیمـا )انهاء الـدرس(تم)توجیه االسئلة(و  )تهیئة الصف(و  )استخدام التعزیز(االولى یلیه مجال 

ت داللـة في المرتبة االخیرة كما أوضحت النتائج عـن وجـود فـروق ذا)تنویع المثیرات(جاء مجال 

لعناصـر التعلـیم الفعـال تعـزى لمتغیـر الجـنس ولصـالح )عینة البحث(احصائیة لممارسة المعلمین 

المعلمات ، فیما لم تشر النتائج الى وجود ذات داللـة احصـائیة بـین افـراد العینـة تعـزى للمؤهـل او 

Ocepeck(الخبرة. : 1994/p : 3394(

:)١٩٩٧(دراسة القاعود وابو إصبع -٢
)دى ممارسة معلمي مبحث التاریخ للصف الثاني الثانوي لمبادئ التعلیم الفعالم(

" دراسة تقویمیة "

هـــدف البحـــث إلـــى معرفـــة مـــدى ممارســـة معلمـــي التـــاریخ للصـــف الثـــاني الثـــانوي لمبـــادئ 

التعلیم الفعال ، من خالل اإلجابة على االسئلة االتیة :



…مهارات التعلیم الفعال لدى معلمي اللغة العربیة ومعلماتها 

١٠٢

لمبــادئ التعلــیم الفعــال ثــاني الثــانوي االدبــيمــا مــدى ممارســة معلمــي مبحــث التــاریخ للصــف ال.١

من وجهة نظر مشرفیهم ومن وجهة نظرهم انفسهم ؟ .

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة تعزى الى المؤهل المسلكي للمشرفین ؟ ..٢

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة تعزى الى المؤهل المسلكي للمعلمین ؟ ..٣

معلمــًا ومعلمــة ، اشــتملت اداة البحــث  )١٤٠(و  مشــرفاً  )٢٣(تكونــت عینــة الدراســة مــن 

مجاالت تضمنت مبادئ التعلیم الفعال وقد تم التأكد من صدقها  )٩(فقرة وزعت على  )٦٧على (

وثباتهـــا ، وعنـــد تحلیـــل البیانـــات احصـــائیًا اظهـــرت النتـــائج ان ممارســـة المعلمـــین لمبـــادئ التعلـــیم 

ن انفســهم ومشــرفیهم وكانــت هنــاك فروقــًا ذات داللــة الفعــال كانــت متوســطة وفقــًا لتقــدیرات المعلمــی

احصائیة بین تقدیرات المعلمین والمشرفین لصالح المعلمـین ، اال ان النتـائج لـم تظهـر فروقـًا دالـة 

احصـــائیًا تعـــزى الـــى المؤهـــل للمشـــرفین والمعلمـــین باســـتثناء مجـــال واحـــد یتعلـــق بالمهـــارات والقـــیم 

)بكالوریوس فأقل(لمین من حملة واالتجاهات كانت الفروق لصالح المع

  ) ١٧١/ ص ١٩٩٧القاعود وابو إصبع : (

:)٢٠٠٠(دراسة طوالبة .٣
)قیاس مدى ممارسة معلمي الحاسوب بمحافظة اربد لمبادئ التدریس الفعال(

مـدى ممارسـة معلمـي الحاسـوب فـي محافظـة اربـد لمبـادئ التعـرف إلـى هدف البحـث الـى 

الجابة عن االسئلة االتیة : التدریس الفعال من خالل ا

ما مدى ممارسة معلمي الحاسوب لمبادئ التدریس من وجهة نظرهم ..١

هل هناك فروقا ذات داللة احصائیة بین تقدیرات معلمـي الحاسـوب لمـدى ممارسـاتهم لمبـادئ .٢

التعلیم الفعال تعزى الى الجنس والمؤهل العلمي والخبرة ؟ 

ومعلمــة فــي المــدارس الحكومیــة لمــدیریات التربیــة ) معلمــاً ٨٠تكونـت عینــة الدراســة مــن (

والتعلیم في محافظة اربد 

موزعـــة علـــى تســـعة  )٤-١(فقـــرة وبتـــدرج ربـــاعي  )٧٥(وقـــد اشـــتملت اداة البحـــث علـــى 

مجاالت تضمنت مبادئ التدریس الفعال ، تم التأكد مـن صـدق االداة وثباتهـا واظهـرت النتـائج ان 

التدریس الفعال كانت بدرجة كبیرة تبعـًا لتقـدیراتهم كمـا أوضـحت ممارسة معلمي الحاسوب لمبادئ 

اثـارة (ادارة الصـف والتفاعـل الصـفي) و (النتائج ان اكثر المبادئ ممارسة كانـت مبـادئ المجـالین 

، (التقویم الصفي) اقل المبادئ ممارسـة )توضیح االهداف(بینما كانت مبادئ المجالین )الدافعیة

من المعلمین .

لم تظهـر النتـائج فروقـًا بـین تقـدیرات المعلمـین تبعـًا لمتغیـر الجـنس والمؤهـل العلمـي فیما 

  ) ١٨٨-١٨٧/ ص ٢٠٠٠طوالبة : (والخبرة .
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:)٢٠٠١(دراسة الصمادي والنھار  .٤
مستوى اتقان معلمي التربیة الخاصة في دولة االمارات العربیة المتحدة لمهارات (

)التعلیم الفعال

تقییم مدى اتقان معلمي صفوف التربیة الخاصة لمهارات التعلیم الفعال هدف البحث الى 

.لجنس والمؤهل والخبرة في التعلیمومدى تباین مستوى اتقان هذه المهارات تبعًا لمتغیر ا

معلمًا ومعلما تم اختیـارهم بطریقـة عشـوائیة ، اعـد الباحثـان  )٩٦(تألفت عینة البحث من 

) فقـــرة ، تـــم التأكـــد مـــن صـــدقها وثباتهـــا واظهـــرت النتـــائج ان ٤٣(اســـتمارة مالحظـــة احتـــوت علـــى 

متـــوافرة بشـــكل جیـــد مـــع )مجـــاالت االداة(المهـــارات العامـــة المتعلقـــة بـــالتخطیط والتـــدریس والتقیـــیم 

فیمــا اظهــرت .مجــاالت االخــرىاتقــانهم لمهــارات تنفیــذ التــدریس بشــكل افضــل مــن المهــارات فــي ال

لمــین فــي اتقــان المهــارات فــي المجــاالت الثالثــة الداة البحــث . النتــائج تفــوق المعلمــات علــى المع

واشــرت النتــائج الــى وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة تبعــًا لمتغیــر المؤهــل العلمــي ولصــالح افــراد 

العینة الحاصلین على درجة البكالوریوس ، اما فیمـا یتعلـق بمتغیـر الخبـرة فقـد اشـارت النتـائج الـى 

الـذین تزیـد خـدمتهم عـن سـبع سـنوات فـي مجـال مهـارات تنفیـذ التـدریس تفوق المعلمین والمعلمـات

ولم تظهر النتائج فرقـًا ذات داللـة إحصـائیة بـین المعلمـین والمعلمـات فـي مجـال التخطـیط والتقیـیم 

  )١٩٣/ص٢٠٠١الصمادي والنهار : (تعزى لمتغیر الخبرة .

:)٢٠٠١دراسة مناور ( .٥
ل من وجهة نظر معلمي التربیة الریاضیة)(مدى ممارسة مبادئ التدریس الفعا

هدف البحث الى استقصاء آراء معلمي التربیة الریاضیة حول مبادئ التدریس الفعـال فـي 

معلــم  )١٠٥(التربیــة الریاضــیة ومــدى تأثیرهــا علــى العملیــة التدریســیة ، تكونــت عینــة البحــث مــن 

فقــرة موزعــة  )٦٢(انة اشــتملت علــى ومعلمــة تــم اختیــارهم بالطریقــة العشــوائیة ، اعــد الباحــث اســتب

علــى ســتة مجــاالت ، تــم التأكــد مــن صــدقها وثباتهــا ، وعنــد تطبیقهــا علــى عینــة البحــث اظهــرت 

النتــائج ان ممارســة مبـــادئ التــدریس الفعـــال مــن وجهــة نظـــر معلمــي التربیـــة الریاضــیة ومعلماتهـــا 

ـــًا ذا ـــم تظهـــر الدراســـة فروق ـــب فقـــرات االداة ، ول ـــین كانـــت متوســـطة فـــي اغل ـــة احصـــائیة ب ت دالل

المعلمین والمعلمات لممارسة مبادئ التدریس الفعال تعزى لمتغیر الجنس وسنوات الخدمة .

امــــا فیمــــا یتعلــــق بمتغیــــر المؤهــــل العلمــــي فقــــد اظهــــرت النتــــائج وجــــود فــــروق ذات داللــــة 

  ).٣٣٧/ ص ٢٠٠١مناور:(صلین على درجة دبلوم كلیة مجتمعاحصائیة لصالح المعلمین الحا
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)٢٠٠٢(دراسة ادم  .٦
)التدریس الفعال كما یدركه طلبة التطبیق المیداني بقسم التربیة البدنیة بجامعة الملك سعود(

المجـاالت التـي تـدرك علـى انهـا اكثـر اسـهامًا فـي التعـرف إلـى تحددت اهداف البحث في 

دام طریقتـــي فعالیـــة التـــدریس واالهمیـــة النســـبیة للموضـــوعات الضـــمنیة فـــي تلـــك المجـــاالت باســـتخ

االحداث الهامة واستجالء االطر المرجعیة للمفحوصـین جمعـت البیانـات مـن عینـة طلبـة التطبیـق 

المیداني بقسم التربیة البدنیة بجامعة الملك سـعود بالریـاض / الفصـل الدراسـي الثـاني والتـي بلغـت 

تقــویم (العینــة یـدركون طالبـًا اختیــروا بالطریقـة العشــوائیة ، وقـد اشــارت النتـائج الــى ان افـراد )٢٥(

وهي المجاالت التي تتضمن اهم الموضـوعات )التخطیط(و  )التنظیم واالدارة( و )المادة الدراسیة

لتقـــویم )عینـــة البحـــث(التـــي تســـهم فـــي فعالیـــة التـــدریس ، كمـــا اظهـــرت النتـــائج ان ادراك الطلبـــة 

  ) ٩٩/ ص٢٠٠٢ادم:(ه اقل اهمیة من المجاالت االخرى التحصیل على ان

)٢٠٠٥(دراسة الكراسنة -٧
)تصورات المعلمین والمعلمین الطلبة للتعلم الفعال للدراسات االجتماعیة(

سـعى البحــث الــى كشــف عــن تصـورات المعلمــین والمعلمــین / الطلبــة لخصــائص وســمات 

وهــم الطلبــة الــذین () طالبــا ٥٤التعلــیم الفعــال للدراســات االجتماعیــة ، تكونــت عینــة البحــث مــن (

) معلمـــًا مـــن معلمـــي الدراســـات االجتماعیـــة ، اعـــد الباحـــث ١٧٢و ( )للتـــو تـــدریبهم العملـــيانهـــو 

) فقرة قسـمت علـى اربعـة مجـاالت وبعـد التأكـد مـن صـدق االداة وثباتهـا ٥٥(استبانة اشتملت عل 

حول غالبیة الصفات التي تسهم فـي تفعیـل )المعلمین والمعلمین الطلبة(طبقت على عینة البحث 

تعلیمـي لمعلمـي الدراســات االجتماعیـة التــي مـن اهمهــا العالقـات الشخصــیة بـین المعلمــین االداء ال

  )٣١/ص ٢٠٠٥الكراسنة : (والتالمیذ واالنشطة التعلیمیة .

مناقشة الدراسات السابقة
ة سجل الباحث المالحظات االتیة :من خالل عرض الدراسات السابق

من حیث انها حاولت استقصاء تصـورات ادراك جاءت الدراسات السابقة منسجمة في أهدافها .١

وممارسة المعلمین للتعلیم الفعال في مراحل دراسیة مختلفة ، وهو ما یتفق مـع البحـث الحـالي 

.

) ٢٥اختلف حجم العینة من دراسة الـى اخـرى وذلـك بحسـب اهـداف الدراسـة اذ تراوحـت مـن (.٢

رى الباحـث انـه كلمـا كـان حجـم والتـي مثلـت اكبـر عینـة ویـ )٣٨٤(والتي مثلت اقل عینة الـى 

العینــة كبیــر كلمــا كانــت النتــائج اكثــر صــدقًا وامكانیــا فــي التعمــیم ، امــا العینــة الصــغیرة فــان 
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نتائجهــا تكــون اقــل دقــة ویصــعب تعمیمهــا علــى المجتمــع الســیما فــي البحــوث الوصــفیة التــي 

تتخذ من االستبانة اداة لها .

القــاعود ( )مبــادئ التعلــیم الفعــال(هــا الــى مصــطلح أشــارت معظــم الدراســات الســابقة فــي عناوین.٣

فیمــا اشــارت دراســات اخــرى الــى  )٢٠٠١منــاور ، ( )٢٠٠٠طوالبــة ، ( )١٩٩٧وابــو اصــبع :

ویتفــق الباحــث مــع الدراســات  )٢٠٠١الصــمادي والنهــار ،()مهــارات التعلــیم الفعــال(مصــطلح 

تتطلـب مواقـف لتنفیـذها اذ كـون المهـارات)مهـارات التعلـیم الفعـال(التي اشارت الـى مصـطلح 

نــوع مــن االداء یقــوم بــه الفــرد ســواء أكــان هــذا (ان االدبیــات التربویــة تعــرف المهــارة علــى انهــا 

(االداء عقلیًا ام اجتماعیًا ام حركیاً    ) .٢٣/ ص ٢٠٠٤الفتالوي : )

اذ انهـا  )٢٠٠١الصـمادي والنهـار ، (خلطت بعض الدراسات بین الكفایـات والمهـارات دراسـة .٤

ــیم الفعــال لكنــه ورد فــي ملخــص البحــث مصــطلح الكفایــات للداللــة ت عاملــت مــع مهــارات التعل

على المهارات ، والباحـث یـرى ان مصـطلح الكفایـات ال یمثـل مصـطلح المهـارات الن الكفایـة 

شئ والمهارة شئ اخر .

اذ ان الكفایــة اعــم واشــمل مــن المهــارة فالمهــارة تعــد احــد عناصــر الكفایــة ، فــاذا تحققــت

المهــارة فــي االداء فهــذا یعنــي تحقــق الكفایــة لــه والعكــس غیــر صــحیح أي اذا تحققــت الكفایــة فهــذا 

الیعني بالضرورة تحقق المهارة الن المهارة تصور المستوى العالي من الكفایة في االداء .

  )٢٣/ص ٢٠٠٤الفتالوي :(

:منھجیة البحث وإجراءاتھ
العربیـــة ومعلماتهـــا فـــي صـــفوف التربیـــة لف مجتمـــع البحـــث الحـــالي مـــن معلمـــي اللغـــةتـــأ

لــغ العــدد الكلــي الفــراد بالخاصــة فــي المــدارس التابعــة للمدیریــة العامــة لتربیــة محافظــة نینــوى ، اذ

صـفوف التربیـة في ) معلمًا ومعلمة ونظرًا لقلة اعداد معلمي اللغة العربیة ومعلماتها ٩٦المجتمع (

جتمـع البحـث جمـیعهم باسـتثناء الـذین تـم اختیـارهم الخاصة فقد ضمت عینة البحث الحالي افـراد م

) معلمـًا ومعلمـة ٢٠لتطبیق اداة البحث علیهم من اجـل اسـتخراج ثبـات االداة والـذین بلـغ عـددهم (

) معلمـــًا ومعلمـــة ممـــن یعلمـــون اللغـــة العربیـــة ٧٦ولـــذلك فـــان عینـــة البحـــث الحـــالي تكونـــت مـــن (

معلمــة ولتحقیــق ) ٦٠( ) معلمــًا و١٦ة وبواقــع (فــي صــفوف التربیــة الخاصــبطیئــي الــتعلم للتالمیــذ 

اهــــــــداف البحــــــــث تــــــــم تصــــــــنیف العینــــــــة تبعــــــــًا لمتغیــــــــر الجــــــــنس والمؤهــــــــل العلمــــــــي وكمــــــــا فــــــــي 

  ) ١الجدول (
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  )١الجدول (

توزیع عینة البحث األساسیة تبعًا لمتغیر الجنس والمؤهل العلمي

دورة تربویةالجنس
دار المعلمین

والمعلمات

معهد المعلمین 

والمعلمات
المجموعبكالوریوس

١٤٦٥١٦ذكور

١١١٧١٩١٣٦٠اناث

  ٧٦  ١٨  ٢٥  ٢١  ١٢  المجموع

أداة البحث :
أداة لبحثــه ومــن خــالل االطــالع علــى الدراســات واالدبیــات  ةســتبانإلاعتمــد الباحــث علــى ا

ة الخاصـة فـي صـفوف التربیـ اتالحاجـالتربویة في میدان التعلیم الفعال وتعلیم اللغة العربیة لـذوي 

) مجــاالت تغطــي معظــم المهــارات ٥) فقــرة موزعــة علــى (٦٧ســتبانة ضــمت (الخاصــة تــم اعــداد إ

التي تجعل من معلم اللغة العربیة ومعلماتها ینفذون تعلمًا فعاال عند استخدامهم لهذه المهارات .

صدق االداة :
دق االداة اذ یشــــــــیر ایبــــــــل ج صــــــــاســــــــتخر اعتمــــــــد الباحــــــــث علــــــــى الصــــــــدق الظــــــــاهري إل

)Ebel,1972(الى ان الوسیلة المفضلة للتعرف علـى الصـدق الظـاهري هـي ان یالحـظ االداة عـدد مـن

Ebel(الخبراء المتخصصین لتقویم صالحیة الفقرات لقیاس ما وضعت من اجله . : 1972/P555(

ــ نفس وطرائــق لــذا تــم عــرض االداة علــى مجموعــة مــن الخبــراء فــي میــدان التربیــة وعلــم ال

Best(التــدریس اذ یؤكــد بیســت  , ان معیــار صــدق المحتــوى غالبــًا مــا یقــیم مــن خــالل )1981

Best(جماعة الخبراء في المیدان . : 1981/P: 197(

) فقـــرات مـــن ١٣( عادوفـــي ضـــوء مالحظـــات الخبـــراء وارائهـــم علـــى فقـــرات االداة تـــم اســـتب

الفقـرات ، فیمـا تـم تعـدیل مجـاالت بعـض  )%٨٥(فقرات االداة والتي لم تحصل علـى نسـبة اتفـاق 

الحظاتهم .بناًء على رأي الخبراء وم

ثبات االداة :
قیــاس لكــي میعــد مفهــوم الثبــات مــن المفــاهیم االساســیة فــي القیــاس ویتطلــب تــوافره فــي ال

   )١٤٣/ص  ١٩٩٠االمام : (.یكون صالحًا لالستخدام 

ي بطریقـــة اعـــادة االختبـــار ، اذ حســـب تـــم اســـتخراج معامـــل ثبـــات اداة البحـــث الحـــال وقـــد

) معلمــًا ومعلمــة مــن معلمــي اللغــة العربیــة فــي ٢٠معامــل ثبــات االداة مــن خــالل تطبیقهــا علــى (



فتحي طه مشعل 

١٠٧

ثـم اعیـد تطبیـق االداة )والـذین تـم اسـتبعادهم مـن عینـة البحـث االساسـیة(صفوف التربیة الخاصة 

الى ان المدة المناسبة بین التطبیق  )١٩٩٩الظاهر واخرون ، () یومًا ، اذ یشیر ١٩علیهم بعد (

.یومًا  )٢٠ -١٠(االول والتطبیق الثاني لالداة یجب ان تتراوح بین 

  )١٤١/ص  ١٩٩٩الظاهر وآخرون : (

وهو معامل ثبات  )٠.٨١(وباستخدام معامل ارتباط بیرسون ظهر ان معامل الثبات یبلغ 

ـــد وبـــذلك تـــم التحقیـــق مـــن صـــدق األداة وثباتهـــا وأصـــبحت  جـــاهزة للتطبیـــق ، اذ تألفـــت األداة جی

)التخطــیط() فقــرة موزعــة علــى مجــاالت خمــس احتــوى المجــال األول ٥٤بصــیغتها النهائیــة مــن (

) فقــرة فــي حــین ١٥( )الوســائل واألنشــطة واألســالیب() فقــرات بینمــا ضــم المجــال الثــاني ٨علــى (

ة ر إدا(لف المجــال الرابــع وتــأ) فقــرة ١٤علــى ( )المجــال المهنــي واألكــادیمي(الثالــث المجــال اشــتمل 

) فقــرات ، وتــتم اإلجابــة علــى هــذه ٩( )التقــویم() فقــرة فیمــا ضــم المجــال الخــامس ٨مــن ()الصــف

أمارسـها (، )أمارسها بدرجة متوسـطة(، )أمارسها بدرجة كبیرة(الفقرات من خالل أربعة بدائل هي 

.)أمارسها ال(، )بدرجة قلیلة

الوسائل اإلحصائیة :
البیانات التي حصل علیها الباحث إحصائیا فقد تم استخدام الوسائل اإلحصـائیةلمعالجة

االتیة :

  )٣٤٦/ص ١٩٩٨عودة والخلیلي : (مل ارتباط بیرسون لحساب قیمة ثبات االداة ا. مع ١

  )١٨٣/ص ١٩٧٧البیاتي : (. الوسط المرجح : الستخدام الرتبة لكل فقرة من فقرات االداة٢

: الستخرج الفروق بین افراد العینة تبعًا لمتغیرات البحث . )٢اك(. مربع كاي ٣

   )١٣٩/ ص  ١٩٨٢العاني وسلیم : (

:لیل البیانات ومعالجتھا احصائیاً كیفیة تح
بعد االنتهاء من تطبیق االداة على عینة البحث ، تم تحلیـل البیانـات ومعالجتهـا احصـائیًا بحسـب 

الخطوات االتیة :

للبـدیل الثـاني )ثالثـة درجـات(و )امارسها بدرجـة كبیـرة(للبدیل االول )رجاتاربع د(تم اعطاء .١

)درجـة واحـدة( و )امارسها بدرجـة قلیلـة(للبدیل الثالث )درجتان(و  )امارسها بدرجة متوسطة(

)ال امارسها(للبدیل الرابع 

ن الفقــرات رتبـت فقـرات االداة تنازلیــًا وذلـك بحســاب الوسـط المــرجح واسـتخراج رتبــة كـل فقــرة مـ.٢

ها اداة البحث .توبحسب المجاالت التي تضمن
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عرض النتائج ومناقشتھا : 
سیتم عرض النتائج ومناقشتها من خالل االجابة على االسـئلة الـواردة فـي اهـداف البحـث 

:

"الســؤال االول . ١ ــة : ــة ومعلماتهــا فــي صــفوف التربی ــة العربی مــا مــدى اســتخدام معلمــي اللغ

"اردة في اداة البحث ؟تعلیم الفعال الو الخاصة لمهارات ال

ولغرض تحقیـق ذلـك یعـرض الباحـث جـدول النتـائج المتضـمن للرتبـة التـي حصـلت علیهـا 

وقد ارتأى  )٢(كل فقرة في المجاالت الخمس التي تضمنتها اداة البحث وكما موضح في الجدول 

ـــرة ومـــا قبـــل االخیـــر  ـــة واالخی ـــى والثانی ة مـــن فقـــرات كـــل مجـــال مـــن الباحـــث مناقشـــة الفقـــرات االول

المجـاالت الخمـس وبحسـب مـا حصـلت علیـه تلـك الفقـرات مـن اوسـاط مرجحـة وذلـك الن الفقـرتین 

االولــى والثانیـــة فــي المجـــاالت الخمــس توضـــح اعلــى اســـتجابة لعینــة البحـــث فیمــا تشـــیر الفقرتـــان 

في اداة البحث .االخیرة وما قبل االخیرة الى ادنى استجابة لعینة البحث على الفقرات الواردة

  )٢الجدول (

) في االداة مرتبة بحسب الرتبة والوسط المرجحالتخطیطفقرات المجال االول (

  ت
ال امارسها بدرجة  الفقرات

امارسها
الرتبة

الوسط 

المرجح قلیلةمتوسطةكبیرةالمجال األول : التخطیط

٦  
یعــــد خطــــط یومیــــة لكــــل موضــــوع دراســــي فــــي 

بیة موضوعات اللغة العر 
٣.٤٢  ١  ١  ١١  ١٩  ٤٥  

٧  
یعمـــل علـــى تـــرابط عناصـــر الخطـــة مـــن حیـــث 

األهداف والوسائل واألسالیب واألنشطة
٣.٣٠  ٢  ٤  ١٢  ١٧  ٤٣  

٣  
یصوغ األغراض السلوكیة لدروس اللغة العربیة 

بشكل واضح ومفهوم
٣.٢٣  ٣  ٥  ٩  ٢٥  ٣٧  

٨  
یعد الخطط العالجیة لحل مشكلة تـدني مسـتوى 

ى التالمیذ بطیئي التعلمالقراءة والكتابة لد
٣.١٩  ٤  ٥  ١٦  ١٤  ٤١  

٢  
یحــــدد الــــتعلم القبلــــي الــــالزم للــــتعلم الجدیــــد فــــي 

دروس اللغة العربیة
٣  ٥  ٦  ١٧  ٢٤  ٢٩  

٤  
یصـــوغ األغـــراض الســـلوكیة لموضـــوعات اللغـــة 

العربیة وفقا لحاجات التالمیذ
٢.٩٧  ٦  ٥  ٢١  ٢١  ٢٩  

١  
یعــــــــد خطــــــــط فصــــــــلیة لتنظــــــــیم تعلــــــــم محتــــــــوى 

ة العربیةموضوعات اللغ
٢.٦٧  ٧  ١٦  ٢٠  ١٣  ٢٧  

٥  
یحــــدد الــــتعلم القبلــــي الــــالزم للــــتعلم الجدیــــد فــــي 

دروس اللغة العربیة
٢.٦٠  ٨  ١٢  ٢٥  ٢٠  ١٩  
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یعد خطط یومیـة لكـل موضـوع دراسـي فـي موضـوعات () ان الفقرة ٢من الجدول (یتضح 

ان اغلبیـة ) ممـا یوضـح٣.٤٢قـد حصـلت علـى المرتبـة االولـى بوسـط مـرجح بلـغ ()اللغـة العربیـة

معلمــي اللغــة العربیــة ومعلماتهــا فــي صــفوف التربیــة الخاصــة (عینــة البحــث) یعــدون خطــط یومیــة 

یعمـل (. وجـاءت الفقـرة ربیـة وهـذه نقطـة ایجابیـة تحسـب لهـملكل موضوع من موضوعات اللغة الع

ــ)علــى تــرابط عناصــر الخطــة مــن حیــث االهــداف والوســائل واالســالیب واالنشــطة ة بالمرتبــة الثانی

) ممـــا یعنـــي ان معلمـــي اللغـــة العربیـــة ومعلماتهـــا فـــي صـــفوف التربیـــة ٣.٣٠بوســـط مـــرجح بلـــغ (

تـرابط عناصـر تلـك الخطـط مـن حیـث اهـدافها فضال عـن الخاصة یهتمون باعداد الخطط الیومیة 

ووسائلها واسالیبها واالنشطة التي تحتویها . 

بالمرتبــة الثامنــة وهــي )التقــویمیعــدل االهــداف التعلیمیــة وفــق نتــائج(بینمــا جــاءت الفقــرة 

) وهـذا مـا یشـیر الـى حالـة سـلبیة هـي عـدم ربـط معلمـي ٢.٦٠المرتبة االخیرة وبوسط مرجح بلـغ (

خاصـــة بـــین (اللغـــة العربیـــة ومعلماتهـــا فـــي صـــفوف التربیـــة الخاصـــة بـــین مراحـــل عملیـــة التعلـــیم 

.)التخطیط والتقویم(مرحلتي

بالمرتبـــة )یم محتـــوى موضـــوعات اللغـــة العربیـــةیعـــد خطـــط فصـــلیة لتنظـــ(وجـــاءت الفقـــرة 

) وقــد یعــود الســبب فــي ذلــك الــى ٢.٦٧(الســابعة وهــي المرتبــة مــا قبــل االخیــرة وبوســط مــرجح بلــغ 

اقتصــار معلمــي اللغــة العربیــة ومعلماتهــا علــى اعــداد الخطــط الیومیــة لموضــوعات اللغــة العربیــة 

واكتفائهم بتلك الخطط . 

  )٣الجدول (

) في االداة مرتبة بحسب الرتبة والوسط المرجحالوسائل واالسالیب(ثانيال فقرات المجال

  ت
ال امارسها بدرجة  الفقرات

امارسها
الرتبة

الوسط 

المرجح قلیلةمتوسطةكبیرةالمجال الثاني : الوسائل واالسالیب

  ٣.٣٨  ١  ١  ١٣  ١٨  ٤٤  یوظف السبورة بشكل منظم وجید  ٨

  ٣.٣٤  ٢  ٣  ١٢  ١٧  ٤٤  یة الجیدةینتقي الوسیلة التعلیم  ١

١٢  
یســـــتخدم أســـــالیب تعلیمیـــــة تنمـــــي لـــــدى التلمیـــــذ 

بطیئي التعلم المهارات اللغویة
٣.٣٢  ٣  ٣  ١٢  ١٨  ٤٣  

  ٣.٢٥  ٤  ٣  ١٦  ١٦  ٤١  یحدد الهدف من الوسیلة قبل استخدامها  ٢

٩  
یــــنظم أنشــــطة تعلیمیــــة بشــــكل فــــردي وجمــــاعي 

مثیرة الهتمام التالمیذ
٣.٢٢  ٥  ٥  ١٤  ١٦  ٤١  

١١  
یســـتخدم األنشـــطة الصـــفیة التـــي تنمـــي الـــذخیرة 

اللغویة لدى التالمیذ
٣.١٣  ٦  ٨  ١٤  ١٤  ٤٠  

  ٣.١٠  ٧  ٩  ١٤  ١٣  ٤٠  ینوع في أسالیب استثارة الدافعیة واستمراریتها  ١٠

ــــــــل فــــــــي المواقــــــــف   ٤   ٣.٠٩  ٨  ٥  ٢٠  ١٤  ٣٧یوظــــــــف إســــــــتراتیجیة التمثی



…مهارات التعلیم الفعال لدى معلمي اللغة العربیة ومعلماتها 

١١٠

  ت
ال امارسها بدرجة  الفقرات

امارسها
الرتبة

الوسط 

المرجح قلیلةمتوسطةكبیرةالمجال الثاني : الوسائل واالسالیب

التعلیمیة

٥  
ینـــــوع أســـــالیب التـــــدریس بمـــــا یتناســـــب وقـــــدرات

التالمیذ بطیئي التعلم
٣  ٩  ٩  ١٨  ١٣  ٣٦  

  ٢.٩٨  ١٠  ٥  ١٤  ١٦  ٤١  یوظف اللعب في المواقف التعلیمیة  ٦

٣  
یســتخدم الوســیلة التعلیمیــة مصــدرًا مــن مصــادر 

التعلم
٢.٨٨  ١١  ١٠  ٢٠  ١٥  ٣١  

٧  
ینفـــــذ موقــــــف تعلیمــــــي متكامــــــل (التكامــــــل بــــــین 

الموضوعات)
٢.٨١  ١٢  ١٢  ٢٠  ١٤  ٣٠  

١٥  
ــــــیم یســــــتخدم الوســــــائل الت ــــــة المناســــــبة لتعل علیمی

التالمیذ الذین یعانون من ضعف البصر
٢.٦٣  ١٣  ١١  ٢٥  ٢١  ١٩  

١٤  
ــــــیم  ــــــة المناســــــبة لتعل یســــــتخدم الوســــــائل التعلیمی

التالمیذ الذین یعانون من ضعف السمع
٢.٦٠  ١٤  ١٢  ٢٥  ٢٠  ١٩  

١٣  
ــــــیم  ــــــة المناســــــبة لتعل یســــــتخدم الوســــــائل التعلیمی

نطقالتالمیذ الذین یعانون من صعوبة ال
٢.٥٧  ١٥  ١٣  ٢٥  ١٩  ١٩  

قــد حصــلت علــى )یوظــف الســبورة بشــكل مــنظم وجیــد() ان الفقــرة ٣(یتضــح مــن الجــدول 

) ممــا یشــیر الــى اهتمــام معلمــي اللغــة العربیــة ومعلماتهــا ٣.٣٨المرتبــة االولــى بوســط مــرجح بلــغ (

في صفوف التربیة الخاصة باستخدام السبورة وتوظیفها في الموقف التعلیمي . 

بالمرتبـــة الثانیـــة بوســـط مرجـــع بلـــغ )ینتقـــي الوســـیلة التعلیمیـــة الجیـــدة(ا جـــاءت الفقـــرة فیمـــ

) ممـــا یوضـــح ان معلمـــي اللغـــة العربیـــة ومعلماتهـــا فـــي صـــفوف التربیـــة الخاصـــة یهتمـــون ٣.٣٤(

بانتقاء الوسیلة التعلیمیة الجیدة اثناء تعلیمهم موضوعات اللغة العربیة . 

م الوسائل التعلیمیة المناسبة لتعلیم التالمیذ الذین یعانون یستخد(في حین جاءت الفقرتان 

) فیمـا ٢.٦٠بالمرتبة االخیرة وهي المرتبة الخامسة عشرة وبوسط مرجح بلغ ()من صعوبة النطق

)یستخدم الوسائل التعلیمیة المناسبة لتعلیم التالمیذ الذین یعانون من ضـعف السـمع(جاءت الفقرة 

) وقـد یعـود السـبب ٢.٥٧وهـي المرتبـة الرابعـة عشـرة وبوسـط مـرجح بلـغ (بالمرتبة مـا قبـل االخیـرة

فــي ذلــك الــى قلــة الوســائل واالجهــزة التعلیمیــة فــي المــدارس والمناســبة لكــل فئــة مــن الفئــات الــذین 

یعانون من صعوبة النطق وضعف السمع . 



فتحي طه مشعل 

١١١

  )٤الجدول (

مرتبة بحسب الرتبة ) في االداة المجال المهني واالكادیمي(ثالثالفقرات المجال 

والوسط المرجح

  ت
ال امارسها بدرجة  الفقرات

امارسها
الرتبة

الوسط 

المرجح قلیلةمتوسطةكبیرةالمجال المهني واالكادیميالمجال الثالث : 

  ٣.٦٠  ١  ١  ٣  ٢١  ٥١  یمییز بین الحروف المتشابهة قراءة وكتابة   ٩

ــــیم   ٨ یســــتخدم قواعــــد الكتابــــة الصــــحیحة عنــــد تعل

التالمیذ مبادئ الكتابة
٣.٥٥  ٢  ١  ٥  ٢١  ٤٩  

یوظـــف الجوانـــب النظریــــة علـــى شـــكل مهــــارات   ٧

عملیة یستفید منها التلمیذ في حیاته الیومیة
٣.٢٣  ٣  ٤  ١٦  ١٤  ٤٢  

ــــــة ألداء التلمیــــــذ اللغــــــوي   ٦ یجــــــري مراجعــــــة یومی

وٕاعادة تعلیمه عند الحاجة
٣.١٣  ٤  ٨  ١٤  ١٤  ٤٠  

میــــذ صــــفوف لتال ةیراعــــي الخصــــائص اإلنمائیــــ  ٤

التربیة الخاصة 
٣.١٠  ٥  ٥  ١٩  ١٥  ٣٧  

یطلـــع علـــى النشــــاطات والتـــدریبات التـــي تنمــــي   ١٠

مهارة القراءة
٣  ٦  ٩  ١٨  ١٣  ٣٦  

ینظم النشاطات الالصفیة للتالمیذ بطیـئ الـتعلم   ١٤

ویشرف علیها
٢.٩٧  ٧  ٨  ١٩  ١٦  ٣٣  

  ٢.٩٧  ٨  ٨  ١٩  ١٦  ٣٣  یرشد التلمیذ الذي یعاني من صعوبات لغویة  ٣

یطلـــع علـــى النشــــاطات والتـــدریبات التـــي تنمــــي   ١١

مهارة الكتابة
٢.٩٠  ٩  ٩  ٢٠  ١٦  ٣١  

یطلـــع علـــى النشــــاطات والتـــدریبات التـــي تنمــــي   ١٢

مهارة االستماع 
٢.٨٤  ١٠  ١٢  ١٩  ١٤  ٣١  

یطلـــع علـــى النشــــاطات والتـــدریبات التـــي تنمــــي   ١٣

مهارة المحادثة 
٢.٨٢  ١١  ١٣  ١٨  ١٤  ٣١  

العالقـــــة بالتربیـــــة یطلـــــع علـــــى التشـــــریعات ذات  ٢

الخاصة
٢.٨١  ١٢  ١٢  ٢٠  ١٤  ٣٠  

یطلع على التوجهات الحدیثة في تربیـة وتـدریب   ١

التالمیذ بطیئي التعلم على المهارات اللغویة
٢.٧٧  ١٣  ١٣  ٢٠  ١٤  ٢٩  

یبنـــي العالقـــات المهنیـــة مـــع ذوي التخصصـــات   ٥

المختلفة المرتبطة بالفئات الخاصة
٢.٦٤  ١٤  ١٠  ٢٦  ٢١  ١٩  



…مهارات التعلیم الفعال لدى معلمي اللغة العربیة ومعلماتها 

١١٢

قــــد  )یمییــــز بــــین الحــــروف المتشــــابهة قــــراءة وكتابــــة() ان الفقــــرة ٤الجــــدول (مــــنیتضــــح 

) فیما حصلت الفقرة (یستخدم قواعد الكتابـة ٣.٦٠حصلت على المرتبة االولى بوسط مرجح بلغ (

) وهــذا مــا ٣.٥٥علــى المرتبــة الثانیــة بوســط مــرجح بلــغ ()الصــحیحة عنــد التالمیــذ مبــادئ الكتابــة

لغة العربیة ومعلماتها في صفوف التربیة الخاصة یهتمون باسـتخدام قواعـد یشیر الى ان معلمي ال

الكتابة الصحیحة والتمییز بین الحروف المتشابهة قراءة وكتابة . 

یبنــــي العالقــــات المهنیــــة مــــع ذوي التخصصــــات المختلفــــة المرتبطــــة (فیمــــا جــــاءت الفقــــرة 

) وحصـلت ٢.٦٤عشرة وبوسط مرجح بلغ (بالمرتبة االخیرة وهي المرتبة الثالثة )بالفئات الخاصة

یطلـــع علـــى التوجهـــات الحدیثـــة فـــي تربیـــة وتـــدریب التالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلم علـــى المهـــارات ( الفقـــرة

) ٢.٧٧علـــى المرتبـــة الثانیـــة عشـــرة وهـــي المرتبـــة مـــا قبـــل االخیـــرة وبوســـط مـــرجح بلـــغ ()اللغویـــة

ي صـفوف التربیـة الخاصـة الـى بنـاء ویتضح من ذلك قلة اهتمام معلمي اللغة العربیة ومعلماتها فـ

عالقــات مهنیــة مــع التخصصــات المتعلقــة بالفئــات الخاصــة ویعــود الســبب فــي ذلــك الــى االكتفــاء 

باللجنة التشخیصـیة التـي تشـخص حـاالت بطیئـي الـتعلم فـي المـدارس االبتدائیـة ، امـا فیمـا یتعلـق 

فقد یعود السبب في ذلـك الـى قلـة بقلة االطالع على التوجهات الحدیثة في میدان التربیة الخاصة 

انعــدامها فــي فضــال عــن المصــادر المتــوافرة فــي المــدارس فــي میــدان التربیــة الخاصــة بشــكل عــام 

میدان تدریب التالمیذ بطیئي التعلم على المهارات اللغویة .

  )٥الجدول (

) في االداة مرتبة بحسب الرتبة ادارة الصف والمناخ الصفي(رابعفقرات المجال ال

والوسط المرجح

  ت
ال امارسها بدرجة  الفقرات

امارسها
الرتبة

الوسط 

المرجح قلیلةمتوسطةكبیرةادارة الصف والمناخ الصفيالمجال الرابع : 

  ٣.٣٨  ١  ٢  ١٢  ١٧  ٤٥  یدیر الصف بفعالیة وبشكل یسهل التعلم   ١

  ٣.٣٠  ٢  ٤  ١٢  ١٧  ٤٣  یبني عالقة آلفة مع التالمیذ بطیئي التعلم   ٨

  ٣.٢٢  ٣  ٤  ١٤  ١٩  ٣٩  یحترم إجابات التالمیذ دون استهزاء بهم  ٦

یشــــجع التالمیــــذ علــــى المشــــاركة االیجابیــــة فــــي   ٤

دروس اللغة العربیة
٣.١٩  ٤  ٥  ١٦  ١٤  ٤١  

ینمي المهارات اللغویة المختلفـة التـي تسـهم فـي   ٧

تكییف التالمیذ في الحیاة المدرسیة
٣.١٣  ٥  ٨  ١٤  ١٤  ٤٠  

  ٣.٠٩  ٦  ٥  ٢٠  ١٤  ٣٧  في المساعد لعملیة التعلیمیوفر المناخ الص  ٥

ینتقــــــي االلفــــــاظ والتعبیــــــرات المالئمــــــة لقــــــدرات   ٣

التالمیـــــذ اللغویـــــة فـــــي المواقـــــف التعلیمیـــــة فـــــي 

دروس اللغة العربیة 

٢.٨٨  ٧  ١٠  ٢٠  ١٥  ٣١  

یصـــــــــنف ویقســـــــــم التالمیـــــــــذ بحســـــــــب قـــــــــدراتهم   ٢

ومستویاتهم 
٢.٦٥  ٨  ١٠  ٢٥  ٢٢  ١٩  



فتحي طه مشعل 

١١٣

قـد حصـلت )یدیر الصف بفعالیـة وبشـكل یسـهل الـتعلم(ن الفقرة ا) ٥یتضح من الجدول (

یبنــي عالقــة آلفــة مــع التالمیــذ () فیمــا حصــلت الفقــرة ٣.٣٨علــى المرتبــة االولــى وبوســط مــرجح (

) مما یشیر الى فاعلیـة معلمـي اللغـة ٣.٣٠على المرتبة الثانیة وبوسط مرجح بلغ ()بطیئي التعلم

بناء فضال عن بیة الخاصة في ادارة الصف بشكل یسهل التعلم العربیة ومعلماتها في صفوف التر 

ووضـعهم الخـاص عالقات آلفة مع التالمیذ بطیئي الـتعلم وقـد یعـود السـبب فـي ذلـك حالـة التالمیـذ 

الذي یتطلب رعایة خاصة وتعامل اجتماعي یختلف عن التعامل مع التالمیذ العادیین . 

علـى المرتبـة )یذ بحسب قدراتهم ومستویاتهمیصنف ویقسم التالم(في حین حصلت الفقرة 

) فیما جـاءت الفقـرة (ینتقـي االلفـاظ والتعبیـرات المالئمـة ٢.٦٥الثامنة واالخیرة وبوسط مرجح بلغ (

بالمرتبــة الســابعة وهــي )لقــدرات التالمیــذ اللغویــة فــي المواقــف التعلیمیــة فــي دروس اللغــة العربیــة

) وقـــد یعـــود الســـبب فـــي ذلـــك الـــى قلـــة اعـــداد ٢.٨٨(غ المرتبـــة مـــا قبـــل االخیـــرة وبوســـط مـــرجح بلـــ

دمــج التالمیــذ جمــیعهم فــي صــف فضــال عــن التالمیــذ بطیئــي الــتعلم فــي صــفوف التربیــة الخاصــة 

)صعوبة النطق ، ضعف السمع ، ضـعف البصـر(واحد على اختالف حاالتهم التي یعانون منها 

.

  )٦الجدول (

ة مرتبة بحسب الرتبة والوسط المرجح) في االداالتقویم(خامسفقرات المجال ال

  ت
ال امارسها بدرجة  الفقرات

امارسها
الرتبة

الوسط 

المرجح قلیلةمتوسطةكبیرةلتقویمالمجال الخامس: ا

یعـــد اختبـــارات لتشـــخیص نقـــاط القـــوة والضـــعف   ١

لــــدى التالمیــــذ بطیئــــي الــــتعلم فــــي دروس اللغــــة 

العربیة 

٣.٤٤  ١  ١  ١٠  ١٩  ٤٦  

  ٣.٣٥  ٢  ٢  ١٣  ١٧  ٤٤  میذ على توجیه االسئلة الى المعلمیشجع التال  ٦

یعــــد اختبــــارات لتشــــخیص نقــــاط القــــوة ومــــواطن   ٤

الضعف القرائي والكتابي عند كل تلمیذ
٣.٣٠  ٣  ٤  ١٢  ١٧  ٤٣  

  ٣.٢٣  ٤  ٤  ١٣  ٢٠  ٣٩  یقییم المهارات اللغویة للتلمیذ بطیئ التعلم   ٢

ینــــــوع اســــــالیب التقــــــویم وفقــــــًا لتنــــــوع األغــــــراض   ٣

لسلوكیةا
٣.٠٣  ٥  ٧  ١٩  ١٤  ٣٦  

  ٢.٨٨  ٦  ١٠  ٢٠  ١٥  ٣١  یستخدم المالحظة الصفیة اسلوبًا تقویمیًا   ٥

  ٢.٨٠  ٧  ١٣  ١٩  ١٤  ٣٠  یستخدم اسئلة صفیة بشكل تعلیمي  ٧

ــــیم مهــــارات التواصــــل اللفظــــي لــــدى التلمیــــذ   ٩ یقی

بطیئ التعلم 
٢.٧٨  ٨  ١٣  ١٩  ١٥  ٢٩  

غـــوي یســتخدم اختبـــارات لغویـــة توضـــح االداء الل  ٨

لكل تلمیذ
٢.٦٨  ٩  ١٥  ٢١  ١٣  ٢٧  



…مهارات التعلیم الفعال لدى معلمي اللغة العربیة ومعلماتها 

١١٤

یعــد اختبــارات التشــخیص نقــاط القــوة والضــعف لــدى () ان الفقــرة ٦یتضــح مــن الجــدول (

قد حصلت علـى المرتبـة االولـى بوسـط مـرجح بلـغ)التعلم في دروس اللغة العربیةالتالمیذ بطیئي

ـــمیشـــجع التالمیـــذ علـــى توجیـــه االســـئلة الـــى ال() فیمـــا جـــاءت الفقـــرة ٣.٤٤( بالمرتبـــة الثانیـــة )معل

) مما یوضح اهتمام معلمي اللغة العربیة ومعلماتها في صـفوف التربیـة ٣.٣٥(وبوسط مرجح بلغ 

الخاصــــة بتشــــخیص نقــــاط القــــوة والضــــعف لــــدى التالمیــــذ فــــي دروس اللغــــة العربیــــة اضــــافة الــــى 

السئلة . اهتمامهم بمشاركة التالمیذ في الموقف التعلیمي من خالل تشجیعهم على توجیه ا

بالمرتبة التاسعة )یستخدم اختبارات لغویة توضح االداء اللغوي لكل تلمیذ(في حین جاءت الفقرة 

یقییم مهارات التواصـل اللفظـي لـدى التالمیـذ () وحصلت الفقرة ٢.٦٨(واالخیرة وبوسط مرجح بلغ 

) وقـد یعـود ٢.٧٨ح (على المرتبة ما قبل االخیرة وهي المرتبـة الثامنـة وبوسـط مـرج)بطیئي التعلم

الســـبب فـــي ذلـــك الـــى قلـــة االختبـــارات اللغویـــة التـــي تقیـــیم االداء اللغـــوي والتواصـــل اللفظـــي لـــدى 

اكتفـائهم باالختبـارات التـي تشـخص نقـاط القـوة والضـعف لـدى فضـال عـن التالمیذ بطیئي الـتعلم . 

التالمیذ بطیئي التعلم في دروس اللغة العربیة .

هناك فـرق ذو داللـة احصـائیة بـین اسـتجابات المعلمـین والمعلمـات فـي السؤال الثاني : هل-

.استخدامهم لمهارات التعلیم الفعال تعزى لمتغیر الجنس ؟

  )٧الجدول (

الواردة المجال فقرات رارات استجابات عینة البحث على ال) المحسوبة والجدولیة لتك٢قیمة (كا

في اداة البحث تبعا لمتغیر الجنس

  الفقرات  ت
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

المجال االول ( التخطیط )

١  
  ٢  ٣  ٤  ٧  ذكور

٢.٢٤  
  ١٤  ١٧  ٩  ٢٠  اناث

٢  
  ١  ٢  ٥  ٨  ذكور

١.٦٧  
  ٥  ١٥  ١٩  ٢١  اناث

٣  
  ٢  ٣  ٤  ٧  ذكور

٢.٣٦  
  ٣  ٦  ٢١  ٣٠  اناث

٤  
  ٢  ٣  ٣  ٨  ذكور

٢.٥٦  
  ٣  ١٨  ١٨  ٢١  اناث

٥  
  ٣  ٥  ٣  ٤  ذكور

٠.٨٦  
  ٩  ٢٠  ١٧  ١٥  اناث

٦  
صفر  ٣  ٥  ٨  ذكور

٠.٩٥  
  ١  ٨  ١٤  ٣٧  اناث
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١١٥

  الفقرات  ت
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

٧  
  ٢  ٢  ٤  ٨  ذكور

٢.٥١  
  ٢  ١٠  ١٣  ٣٥  اناث

٨  
  ٢  ٢  ٢  ١٠  ذكور

١.٥٨  
  ٣  ١٤  ١٢  ٣١  اناث

(الوسائل واالسالیب)المجال الثاني

١  
٨٤٣١ذكور

١.٣٥  
٣٦١٣٩٢اناث

٢  
١٠٢٣١ذكور

١.٢٩  
٣١١٤١٣٢اناث

٣  
٧٥٣١ذكور

٢.٥٤  
٢٤١٠١٧٩اناث

٤  
٨٣٣٢ذكور

١.١٢  
٢٩١١١٧٣اناث

٥  
٥٤٤٣ذكور

٢.٦٧  
٣١٩١٤٦اناث

٦  
١٠٢٢٢ذكور

١.٥٨  
٣١١٤١٢٣اناث

٧  
٩٢٣٢ذكور

٢.٠  
٢١١١٧١٠اناث

٨  
صفر٨٤٤ذكور

١.٠  
٣٦١٤٩١اناث

٩  
١٠٢٢٢ذكور

١.٥٨  
٣١١٤١٢٣اناث

١٠  
٦٤٣٣ذكور

٢.٤٣  
٣٤٩١١٦اناث

٧٣٣٣ذكور١١
١.٥٩  

٣٣١١١١٥اناث

١٢  
٨٤٣١ذكور

١.٢٤  
٣٥١٤٩٢اناث

١٣  
٥٥٤٢ذكور

١.٢٤  
١٤١٤٢١١١اناث

١٤  
٥٣٥٣ذكور

٠.٨٦  
  ٩  ٢٠  ١٧  ١٤  اناث
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١١٦

  الفقرات  ت
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

١٥  
  ٤  ٤  ٣  ٥  ذكور

٢.٧١  
  ٧  ٢١  ١٨  ١٤  اناث

المجال الثالث (المجال المهني واالكادیمي)

١  
  ٤  ٣  ٢  ٧  ذكور

١.٤٤  
  ٩  ١٧  ١٢  ٢٢  اناث

٢  
  ٢  ٣  ٢  ٩  ذكور

٢.٠  
  ١٠  ١٧  ١٤  ٢١  اناث

٣  
  ٣  ٥  ٢  ٦  ذكور

٢.٤٦  
  ٥  ١٤  ١٤  ٢٧  اناث

٤  
  ١  ٢  ٥  ٨  ذكور

٢.٦٢  
  ٤  ١٧  ١٠  ٢٩  اناث

٥  
  ٣  ٥  ٣  ٥  ذكور

١.٤١  
  ٧  ٢١  ١٨  ١٤  اناث

٦  
  ٣  ٣  ٣  ٧  ذكور

١.٥٩  
  ٥  ١١  ١١  ٣٣  اناث

٧  
  ٢  ٢  ٢  ١٠  ذكور

٢.٩٩  
  ٢  ١٤  ١٢  ٣٢  اناث

٨  
صفر  ٢  ٣  ١١  ذكور

١.٣٥  
  ١  ٣  ١٨  ٣٨  اناث

٩  
صفر  ١  ٣  ١٢  ذكور

١.٠٥  
  ١  ٢  ١٨  ٣٩  اناث

١٠  
  ٣  ٤  ٤  ٥  ذكور

٢.٦٧  
  ٦  ١٤  ٩  ٣١  اناث

١١  
  ٣  ٣  ٢  ٨  ذكور

٢.٣٥  
  ٦  ١٧  ١٤  ٢٣  اناث

١٢  
  ٢  ٤  ٢  ٨  ذكور

٠.٦٤  
  ١٠  ١٥  ١٢  ٢٣  اناث

١٣  
  ٢  ٤  ٢  ٨  ذكور

٠.٧٧  
  ١١  ١٤  ١٢  ٢٣  اناث

١٤  
  ٣  ٥  ٢  ٦  ذكور

٢.٤٦  
  ٥  ١٤  ١٤  ٢٧  اناث
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١١٧

  الفقرات  ت
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

المجال الرابع (ادارة الصف والمناخ الصفي)

١ 
 ١ ٣ ٤ ٨ ذكور

٢.٢٧ 
 ١ ٩ ١٣ ٣٧ اناث

٢ 
 ٣ ٤ ٦ ٥ ذكور

١.٦٧ 
 ٧ ٢١ ١٦ ١٤ اناث

٣ 
 ١ ٣ ٥ ٧ ذكور

٢.٥٤ 
 ٩ ١٧ ١٠ ٢٤ اناث

٤ 
 ٢ ٢ ٢ ١٠ ذكور

١.٥٨ 
 ٣ ١٤ ١٢ ٣١ اناث

٥ 
 ٢ ٣ ٣ ٨ ذكور

١.١٢ 
 ٣ ١٧ ١١ ٢٩ اناث

٦ 
 ٢ ٣ ٥ ٦ ذكور

٣.٠٧ 
 ٢ ١١ ١٤ ٣٣ اناث

٧ 
 ٣ ٣ ٣ ٧ ذكور

١.٥٩ 
 ٥ ١١ ١١ ٣٣ اناث

٨ 
 ٢ ٢ ٤ ٨ ذكور

٢.٥١ 
 ٢ ١٠ ١٣ ٣٥ اناث

لتقویم)المجال الخامس (ا

١ 
صفر ١ ٥ ١٠ ذكور

١.٠٨ 
 ١ ٩ ١٤ ٣٦ اناث

٢ 
 ٢ ٤ ٤ ٦ ذكور

٣.٥١ 
 ٢ ٩ ١٦ ٣٣ اناث

٣ 
 ٣ ٥ ٣ ٥ ذكور

٣.٤١ 
 ٤ ١٤ ١١ ٣١ اناث

٤ 
 ٢ ٢ ٤ ٨ ذكور

٢.٥١ 
 ٢ ١٠ ١٣ ٣٥ اناث

٥ 
 ١ ٣ ٥ ٧ ذكور

٢.٥٤ 
 ٩ ١٧ ١٠ ٢٤ اناث

٦ 
صفر ٤ ٤ ٨ ذكور

١.١٢ 
 ٢ ٩ ١٣ ٣٦ اناث

رذكو  ٧  ٠.٧٤ ٢ ٥ ٢ ٧ 
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١١٨

  الفقرات  ت
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

 ١١ ١٤ ١٢ ٢٣ اناث

٨ 
 ٢ ٣ ٤ ٧ ذكور

٢.٢١ 
 ١٣ ١٨ ٩ ٢٠ اناث

٩ 
 ٢ ٥ ٢ ٧ ذكور

١.٢٣ 
  ١١  ١٤  ١٣  ٢٢  اناث

  ٨.٧١) = ٣) ودرجة حریة (٠.٠٥الجدولیة عند مستوى الداللة( ٢* قیمة كا

عربیـة ) عدم توافر فرق ذو داللة احصائیة في استخدام معلمـي اللغـة ال٧یوضح الجدول (

ومعلماتها في صفوف التربیة الخاصة لمهارات التعلیم الفعال تعزى لمتغیر الجنس مما یشـیر الـى 

ان المعلمین والمعلمات یسـتخدمون مهـارات التعلـیم الفعـال الـواردة فـي اداة البحـث وبنسـب متماثلـة 

هــذه  وقــد یعــود الســبب فــي ذلــك الــى خضــوعهم الــى منــاخ تعلیمــي وتنظیمــي متماثــل ، وقــد جــاءت

) فیمــا اختلفــت هــذه النتیجــة مــع دراســة ٢٠٠١) ومنــاور (٢٠٠٠النتیجـة متفقــة مــع دراســة طوالبــة (

) التـــي اوضـــحت عـــن وجـــود فـــرق ذو داللـــة احصـــائیة بـــین المعلمـــین ٢٠٠١الصـــمادي والنهـــار (

والمعلمات ولصالح المعلمات . 

المعلمـین والمعلمـات فـي هل هناك فرق ذو داللة احصائیة بـین اسـتجابات "السؤال الثالث : -

دورة تربویة ، دار المعلمین (استخدامهم لمهارات التعلیم الفعال تعزى لمتغیر المؤهل العلمي 

  .  "؟ )، بكالوریوسوالمعلمات ، معهد المعلمین والمعلمات

وسیتم عرض النتائج التي حصل علیها الباحث فیما یتعلق بهذا الهدف من خالل عرض 

مـــن فئـــات المؤهـــل العلمـــي ومقارنتهـــا باســـتجابات الفئـــات فـــي كـــل فئـــة)بحـــثعینـــة ال(اســـتجابات 

   )١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨(االخرى وكما مبین في الجداول 
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١١٩

  )٨الجدول (

) المحسوبة والجدولیة لتكرارات استجابات عینة البحث على الفقرات الواردة في اداة ٢قیمة (كا

)لوریوس ، دورة تربویةالعلمي (بكاالمؤهل البحث تبعا لمتغیر 

  العددالمؤهل العلمي
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

  ٨٨  ١٧٥  ٢٩١  ٤١٨  ١٨  بكالوریوس
٢٤.٣٠*  

  ٩٨  ١٤٩  ١٦٨  ٢٣٣  ١٢  دورة تربویة

  ٧.٨١=  ٣ودرجة حریة  ٠.٠٥الجدولي عند مستوى داللة   ٢* قیمة كا

  )٩الجدول (

) المحسوبة والجدولیة لتكرارات استجابات عینة البحث على الفقرات الواردة في اداة ٢مة (كاقی

)، معهد المعلمین والمعلمات(بكالوریوسالمؤهل العلمي البحث تبعا لمتغیر 

  العددالمؤهل العلمي
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

  ٨٨  ١٧٥  ٢٩١  ٤١٨  ١٨  بكالوریوس
٨.٠٦*  

  ١٦٢  ٢٧٠  ٣٩١  ٥٢٧  ٢٥  معهد المعلمین والمعلمات 

  ٧.٨١=  ٣ودرجة حریة  ٠.٠٥الجدولي عند مستوى داللة   ٢* قیمة كا

  )١٠الجدول (

) المحسوبة والجدولیة لتكرارات استجابات عینة البحث على الفقرات الواردة في اداة ٢قیمة (كا

)، دار المعلمین والمعلمات(بكالوریوسالعلمي المؤهلالبحث تبعا لمتغیر 

  العددالمؤهل العلمي
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

  ٨٨  ١٧٥  ٢٩١  ٤١٨  ١٨  بكالوریوس
١٢.٤٥*  

  ١٣٧  ٢٤٩  ٣١٧  ٤٣١  ٢١  دار المعلمین والمعلمات 

  ٧.٨١=  ٣ودرجة حریة  ٠.٠٥الجدولي عند مستوى داللة   ٢* قیمة كا

ان معلمــــي اللغــــة العربیــــة ومعلماتهــــا فــــي صــــفوف  )١٠،  ٩،  ٨(یتضــــح مــــن الجــــداول 

التربیة الخاصة من الحاصلین على شهادة البكـالوریوس یسـتخدمون مهـارات التعلـیم الفعـال الـواردة 

النتیجة الـى ان في اداة البحث اكثر من بقیة افراد العینة من الفئات االخرى ویمكن ان تعزى هذه 

معلمــي اللغـــة العربیــة ومعلماتهـــا مــن الـــذین اكملـــوا دراســتهم فـــي الكلیــة لـــدیهم المعرفــة فـــي طرائـــق 
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١٢٠

واسالیب التـدریس اضـافة الـى امـتالكهم المهـارة فـي ضـبط خطـوات الـدرس والسـیطرة علیهـا وتقـدیم 

ر المـواد التربویـة المعلومات بشكل متسلسل ومنطقي ویعود ذلك الى مرحلة اعدادهم في الكلیة واثـ

والنفسیة وطرائق التدریس التي تقدم لهم اثناء دراسـتهم فـي الكلیـة اضـافة الـى مـواد التخصـص فـي 

میدان التربیة الخاصة . 

  )١١الجدول (

) المحسوبة والجدولیة لتكرارات استجابات عینة البحث على الفقرات الواردة في اداة ٢قیمة (كا

علمي (معهد المعلمین والمعلمات ، دار المعلمین والمعلمات) المؤهل الالبحث تبعا لمتغیر 

  العددالمؤهل العلمي
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

  ١٦٢  ٢٧٠  ٣٩١  ٥٢٧  ٢٥  معهد المعلمین والمعلمات 
١.٤٩  

  ١٣٧  ٢٤٩  ٣١٧  ٤٣١  ٢١  دار المعلمین والمعلمات 

٧.٨١=  ٣ودرجة حریة  ٠.٠٥جدولي عند مستوى داللة ال  ٢* قیمة كا

) عــدم تــوافر فــرق ذو داللــة احصــائیة بــین معلمــي اللغــة العربیــة ١١یتضــح مــن الجــدول (

معهــد المعلمــین والمعلمــات (ومعلماتهــا فــي صــفوف التربیــة الخاصــة مــن الحاصــلین علــى شــهادة 

تقارب والتشابه فـي مرحلـة االعـداد بـین وقد یعود السبب في ذلك الى ال)ودار المعلمین والمعلمات

عــــدم التركیــــز علــــى المــــواد العلمیــــة وطرائــــق واســــالیب فضــــال عــــن هــــؤالء المعلمــــین والمعلمــــات ، 

التدریس في میدان التربیة الخاصة اثناء مدة اعدادهم في معاهد ودار المعلمین والمعلمات . 

  )١٢الجدول (

ستجابات عینة البحث على الفقرات الواردة في اداة ) المحسوبة والجدولیة لتكرارات ا٢قیمة (كا

المؤهل العلمي (معهد المعلمین والمعلمات ، دورة تربویة) البحث تبعا لمتغیر 

  العددالمؤهل العلمي
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

  ١٦٢  ٢٧٠  ٣٩١  ٥٢٧  ٢٥  معهد المعلمین والمعلمات 
٧.٦٤  

  ٩٨  ١٤٩  ١٦٨  ٢٣٣  ١٢  دورة تربویة 

٧.٨١=  ٣ودرجة حریة  ٠.٠٥الجدولي عند مستوى داللة   ٢* قیمة كا
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١٢١

  )١٣الجدول (

) المحسوبة والجدولیة لتكرارات استجابات عینة البحث على الفقرات الواردة في اداة ٢قیمة (كا

دورة تربویة) المؤهل العلمي (دار المعلمین والمعلمات ،البحث تبعا لمتغیر 

  العددالمؤهل العلمي
ال امارسها بدرجة

امارسها

  )٢قیمة (كا

المحسوبة قلیلةمتوسطةكبیرة

  ١٣٧  ٢٤٩  ٣١٧  ٤٣١  ٢١  دار المعلمین والمعلمات 
٤.١٤  

  ٩٨  ١٤٩  ١٦٨  ٢٣٣  ١٢  دورة تربویة 

٧.٨١=  ٣ودرجة حریة  ٠.٠٥الجدولي عند مستوى داللة   ٢* قیمة كا

عــدم تـوافر فــرق ذو داللـة احصــائیة بـین معلمــي اللغــة  ) ١٣،  ١٢(الجـدولین یظهـر مــن

العربیة ومعلماتها في صفوف التربیة الخاصة من الذین اجتازوا الـدورة التربویـة العـدادهم معلمـین 

ومعلمــــات وبــــین الحاصــــلین علــــى شــــهادة معهــــد المعلمــــین والمعلمــــات ودار المعلمــــین والمعلمــــین 

الســـبب فـــي ذلــك الـــى اطـــالع المعلمــین والمعلمـــات مـــن الــذین اكملـــوا الـــدورة والمعلمــات وقـــد یعــود

التربویة وقراءتهم لبعض المصادر في طرائق واسالیب التدریس . 
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االستنتاجات : 
اهتمـام معلمـي اللغـة العربیـة ومعلماتهـا فــي صـفوف التربیـة الخاصـة باالعـداد الجیـد والمتــرابط .١

لعناصر الخطة الیومیة . 

تمـــام معلمـــي اللغـــة العربیـــة ومعلماتهـــا بالوســـائل التعلیمیـــة واســـتخدامها بحســـب حـــاالت قلـــة اه.٢

التالمیذ بطیئي التعلم في صفوف التربیة الخاصة . 

قلـة اطـالع معلمـي اللغـة العربیـة ومعلماتهـا علــى التوجهـات التربویـة الحدیثـة فـي تعلـیم تالمیــذ .٣

التربیة الخاصة . 

ماتهـــا فـــي بنـــاء العالقـــات المهنیـــة مـــع ذوي التخصصـــات ضـــعف معلمـــي اللغـــة العربیـــة ومعل.٤

المرتبطة بالتربیة الخاصة . 

قلة اهتمام معلمـي اللغـة العربیـة ومعلماتهـا باسـتخدام االختبـارات اللغویـة التـي تقـیس التواصـل .٥

اللفظي ومدى تقدم التلمیذ في صفوف التربیة الخاصة في ادائه اللغویة . 

التوصیات : 
والنـدوات التربویـة فـي المؤسســات التعلیمیـة التـي تعنـى بالتربیـة الخاصـة ودعــوة اقامـة الـدورات.١

ذوي التخصصــــات المختلفــــة التــــي تهــــتم بالتربیــــة الخاصــــة مــــن اجــــل اطــــالع معلمــــي التربیــــة 

الخاصــة ومعلماتهــا علــى التوجهــات الحدیثــة اضــافة الــى فســح المجــال لبنــاء العالقــات المهنیــة 

م في تعلیم التالمیذ بطیئي التعلم في صفوف التربیة الخاصة . التي تعمل على تنمیة قدراته

اعداد وتوفیر الوسائل التعلیمیة المناسبة لكل فئة مـن فئـات بطیئـي الـتعلم فـي صـفوف التربیـة .٢

الخاصة . 

بنـــاء اختبـــارات لقیـــاس االداء اللغـــوي والتواصـــل اللفظـــي للتالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلم فـــي صـــفوف .٣

التربیة الخاصة . 

د دلیـــل المعلـــم لتعریـــف معلمـــي اللغـــة العربیـــة ومعلماتهـــا فـــي صـــفوف التربیـــة الخاصـــة اعـــدا.٤

بالمهارات اللغویة الواجب تنمیتها لدى التالمیذ بطیئي التعلم . 

المقترحات : 
اجراء دراسـة للتعـرف علـى مهـارات التعلـیم الفعـال لـدى معلمـي التربیـة الخاصـة ومعلماتهـا فـي .١

مواد دراسیة اخرى . 

اء دراسة لتقویم معلمي التربیة الخاصة ومعلماتهـا فـي اسـتخدام مهـارات التعلـیم الفعـال مـن اجر .٢

وجهة نظر مشرفي التخصص . 

:المصادر 
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، مجلة رسالة المعلم" التعلیم الفعال واالدوار المتغیرة للمعلم "  )١٩٨٦(ابو السمید ، سهیلة .١

.  ٥٥-٥١یم ، االردن ، ص، وزارة التربیة والتعل )١(، العدد  )٢٧(، المجلد 

" التدریس الفعال كما یدركه طلبة التطبیق المیداني بقسم التربیة  )٢٠٠٢(ادم ، مبارك محمد .٢

الســنة الحادیــة عشــر العــدد ، مجلــة مركــز البحــوث التربویــةالبدنیــة بجامعــة الملــك ســعود " 

.  ١٢٧-٩٩، ص )٢١(

وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي "التقویم والقیاس) " ١٩٩٠(االمام ، مصطفى واخرون .٣

، دار الحكمة للطباعة والنشر ، جامعة بغداد ، بغداد .

" االحصــاء الوصــفي واالســتبداللي  )١٩٧٧(البیــاتي ، عبــد الجبــار توفیــق وزكریــا اتناســیوس .٤

لثقافة العمالیة ، بغداد ، العراق ." مطبعة مؤسسة افي التربیة وعلم النفس

الكفایــات االساســیة للمعلمــین فــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي فــي  )٢٠٠٠(بیــب جعنینــي ، نعــیم ح.٥

-٥٧) ص١العـدد ( )٢٧(ربویـة المجلـد / العلوم الت. مجلة دراساتاالردن من وجهة نظرهم 

٧٤ .

مفهـــوم بـــطء الـــتعلم وفـــق منظـــور التجربـــة العراقیـــة :  )٢٠٠٠(حســـاني ، عاصـــمة مجیـــد .٦

یة ، مدیریة التعلیم العام ، قسم التربیة الخاصة .، وزارة التربلصفوف التربیة الخاصة

اركان التدریس الفعال . المجلة العراقیة للعلـوم التربویـة  : )٢٠٠١(حسین ، طالب صـلیبي .٧

.١٠٩-٩٦، ص )٢(، العدد  )١(، المجلد والنفسیة وعلم االجتماع

قشــات النــدوة ، بحــوث ومنااللغــة العربیــة وطرائــق تدریســها:  )١٩٨٦(الحلــي ، احمــد حقــي .٨

)اللغـة العربیـة والـوعي القـومي(الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة تحت عنوان 

، بیروت ، لبنان .

مجلــة رســالة المعلــم" كیــف نــدرس بوضــوح وفاعلیــة "  )١٩٩٧(الخالــدي ، نســیمة مصــطفى .٩

.  ٧٨-٧٢، وزارة التربیة والتعلیم ، االردن ، ص )٣(، العدد  )٣٨(المجلد 

، دار الفــالح للنشــر مــدخل الــى التربیــة الخاصــة )١٩٩٧(الخطیـب ، جمــال ومنــى الحدیـدي .١٠

والتوزیع ، العین ، االمارات العربیة المتحدة .

، وزارة التربیـة والتعلـیم ، الجمهوریـة  ٣، ططرائـق التـدریس العامـة) ١٩٩٧خوالدة واخـرون (.١١

الیمنیة . 

ــ) ١٩٩١، ولتــر وریــزر وربــرت (دیــك.١٢ ــالالتخط ــتعلم الفع ، ، ترجمــة محمــد ذبیــان غــزاويیط لل

مكتبة حنین ، عمان ، االردن . 

بطیئـــي (ســـیكولوجیة االطفـــال ذوي الصـــعوبات التعلیمیـــة  )٢٠٠٢(راشـــد ، عـــدنان غائـــب .١٣

، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . ١، ط)التعلم
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)مقدمة في التربیـة الخاصـة(سیكولوجیة االطفال غیر العادیین )٢٠٠١(الروسان ، فاروق .١٤

، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان ، االردن . ٥، ط

ــتعلم )١٩٩١(الزبــادي ، احمــد محمــد واخــرون .١٥ ــیم الطفــل بطیــئ ال ، الــدار االهلیــة  ١، طتعل

للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن .

مجلــة علــیم " " كفایــات المعلـم فــي ضـوء بعــض مهـام مهنــة الت )١٩٨٣(زیـدان ، همــام بـدراوي .١٦

. ٦٦-٥٩ص ، )٨٧(، اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم العدد التربیة 

.، دار الفكر ، دمشقتعلیم اللغة بین الواقع والطموح:  )١٩٨٩(السید ، محمود احمد .١٧

" ، دار االمـــل للنشـــر التعلـــیم الفعـــال والـــتعلم الفعـــال" :  )٢٠٠٠(الشـــبلي ، ابـــراهیم مهـــدي .١٨

لتوزیع ، عمان ، االردن .وا

" االلعـاب التربویـة وتطبیقاتهـا فـي  : )١٩٨٧(صباریني ، محمد سـعید ، محمـد ذبیـان غـزاوي .١٩

مكتــب التربیـــة  )٢١(، الســنة الســـابعة ، ع مجلـــة رســـالة الخلـــیج العربـــيتــدریس العلــوم " ، 

. ١٤٥-١٢١العربي لدول الخلیج ، الریاض ، ص

" مسـتوى اتقـان معلمـي التربیـة الخاصـة فـي دولـة  )٢٠٠١(الصمادي ، جمیل وتیسیر النهـار .٢٠

، الســـنة مجلـــة مركـــز البحـــوث التربویـــةاالمــارات العربیـــة المتحــدة لمهـــارات التعلــیم الفعـــال " 

. ٢١٦-١٩٣، جامعة قطر ، ص )١٩(العاشرة ، العدد 

ارة " ممارســـة معلمـــي المرحلـــة الثانویـــة للمهـــارات االساســـیة إلد : )١٩٩٨(الطعـــاني ، حســـن .٢١

. ١٨٨-١٦٩، ص )٤(، العدد  )١٤(، مجلد مجلة ابحاث الیرموكالموقف بكفاءة " ، 

" قیــاس مــدى ممارســة معلمــي الحاســوب بمحافظــة  : )١٩٩٧(طوالبــة ، محمــد عبــد الــرحمن .٢٢

 )٣(عـدد  )١٦(، مجلـد مجلة جامعة دمشق للعلوم االنسـانیةاربد لمبادئ التدریس الفعـال " 

. ٢٣٧-١٨٧ص

" دار الثقافـة مبادئ القیـاس والتقـویم فـي التربیـة"  )١٩٩٩(ریا محمد واخـرون الظاهر ، زك.٢٣

للنشر والتوزیع ، عمان االردن .

" جامعـة الموصـل ، مدیریـة در الكتـب الطرق االحصائیة"  )١٩٨٢(العاني وسلیم اسماعیل .٢٤

للطباعة والنشر الموصل ، العراق .

، ، دار وائــل للنشــر والتوزیــعلم وصــعوباتهبــطء الــتع:  )٢٠٠٠(، نبیــل واخــرون عبــد الهــادي.٢٥

عمان ، االردن .

ــال ذوي الحاجــات الخاصــة  )٢٠٠٠(عبیــد ، ماجــدة الســید .٢٦ ــیم االطف ــة (تعل ــى التربی مــدخل ال

دار الصفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . ١، ط)الخاصة

خلـــیج العربـــي" " تقـــویم بـــرامج التربیـــة الخاصـــة بجامعـــة ال )٢٠٠١(العلـــوي ، خالـــد اســـماعیل .٢٧

 . ٢٣٠-١٩٧، الكویت ص )٦١(، العدد  )١٦(، المجلد المجلة التربویة



فتحي طه مشعل 

١٢٥

، شبكة المعلومات االنترنیت .التدریس الفعال) ٢٠٠٣(العلي ، ابراهیم عنبر .٢٨

االحصاء الباحث في التربیة والعلوم "  )١٩٩٨عودة ، احمد سلیمان وخلیل یوسف الخلیلـي (.٢٩

ر والتوزیع ، عمان ، االردن ." دار الفكر للنشاالنسانیة

أنموذج في (تفرید التعلیم في اعداد وتأهیل المعلم  )٢٠٠٤(الفتالوي ، سهیلة محسن كاظم .٣٠

. سلســلة طرائــق التــدریس ، الكتــاب الثالــث ، دار الشــروق للنشــر )القیــاس والتقــویم التربــوي

والتوزیع ، عمان ، االردن .

" مــدى ممارســة معلمــي مبحــث التــاریخ للصــف  )١٩٩٧(القــاعود ، ابــراهیم وعمــر ابــو اصــبع .٣١

، )١٣(، مجلـد مجلـة ابحـاث الیرمـوك، )دراسـة تقـویمي(الثاني الثانوي لمبادئ التعلـیم الفعـال 

. ١٩٦-١٧١ب ، ص )٢(العدد 

دلیــل ابحــاث میدانیــة فــي تعلــیم اللغــة العربیــة فــي مرحلــة التعلــیم  )١٩٩٢(الكخــن ، امــین .٣٢

ربیة والثقافة والعلوم ، تونس .المنظمة العربیة للتاألساسي

" تصـــورات المعلمـــین والمعلمــین الطلبـــة للتعلـــیم الفعـــال للدراســـات  )٢٠٠٥(الكراســنة ، ســـمیح .٣٣

، عمـادة البحـث  )٢(، العـدد  )١(، المجلـد المجلة االردنیة في العلوم التربویةاالجتماعیـة " 

. ٥٠-٢١العلمي والدراسات العلیا ، جامعة الیرموك ، اربد ص

" مدى ممارسة مبادئ التدریس الفعال من وجهة نظر معلمـي  )٢٠٠١(مناور ، سمیر محمد .٣٤

-٣٣٧، ص )٢(، العـدد  )٢٨(، المجلـد مجلة دراسات / العلوم التربویةالتربیة الریاضیة " 

٣٥٤ .

دمج االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في التعلیم العام  )٢٠٠٤(الموسى ، ناصر بن علـي .٣٥

مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، الریاض .)رؤیة تربویة(

في  الحاجات التدریبیة الملحة القائمة لدى معلمي اللغة العربیة )٢٠٠٠(نصر ، حمدان علي .٣٦

. ٢٦٠-٢٤٥ص ) ٢(العدد  )٢٧(، المجلد ، مجلة دراسات / العلوم التربویةاالردن

الســـادس األساســـي " ملخـــص دراســـة مســـتوى اتقـــان طلبـــة الصـــف )١٩٩٩(یعقـــوب ، حســـین .٣٧

لمهارة الفهم واالستیعاب القرائي في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولیة في الدولة المضـیفة 

تربیــة ، معهــد التربیــة التــابع لالنــروا الیونســكو ، دائــرة ال )٢(، العــدد " مجلــة المعلــم / الطالــب

. ٤٨-٤١والتعلیم ، عمان ، األردن ، ص
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