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١٩/١١/٢٠٠٩؛ تاریخ قبول النشر :  ٢/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
هدف البحث إلى تعرف األسالیب التدریسـیة لمدرسـي ومدرسـات اللغـات فـي معاهـد إعـداد 

)مـدرس ومدرسـة ١٢وتكونـت عینـة البحـث مـن(المعلمـین والمعلمـات وعالقتهـا بتحصـیل طلبـتهم ،

ذین لــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــي محافظــــــــــــــــــة نینــــــــــــــــــوىفــــــــــــــــــي معاهــــــــــــــــــد إعــــــــــــــــــداد المعلمــــــــــــــــــین والمعلمــــــــــــــــــات

ـــللصـــف األول نكلیزیة)یدرســـون(العربیة،الكردیة،اإل ـــذین ي تلـــك المعاهـــدف ـــارهم بشـــكل والل تـــم اختی

مدرسین ومدرسات في كل معهد مـن المعاهـد  )٣قصدي وهم یمثلون جمیع مجتمع البحث وبواقع(

البــــــــاحثون أداة تعملق هــــــــدف البحــــــــث اســــــــیــــــــولتحق )٢٠٠٩-٢٠٠٨ألربعــــــــة للعــــــــام الدراســــــــي(ا

كـل یحتوي (اإلبداع،القوة،السـلوك،الدفء)و محـاور وهيأربعة)والتي تتكون من Tuckmanتكمان(

)فقــــرات ســــلبیة ،ولمالحظــــة األســــالیب ٧)فقــــرات ایجابیــــة و(٧(علــــىمحــــور مــــن المحــــاور األربعــــة 

البــاحثون  ماســتخدالمالحظــةوبعــد )عینــة البحــث(مدرســاتالو  ونمدرســالالتدریســیة التــي یســتخدمها 

ي الخــاص بعامــل االرتبــاط واالختبــار الوسـائل اإلحصــائیة كمعامــل ارتبــاط بیرســون واالختبـار التــائ

 وأظهــرت ن،یلتدریســیة إحصــائیًا مــن قبــل البــاحثتــم تحلیــل تلــك األســالیب االزائــي للنســب المئویــة و 

-النتائج اآلتیة:

%) في حین ٧١. تمتع مدرسي ومدرسات اللغة العربیة ألسالیب تدریسیة ناجحة بصورة عامة(١

%) على التوالي .٦٥%،٦١دیة واإلنكلیزیة (یفتقر إلیها مدرسي ومدرسات اللغتین الكر 

جمیع األسالیب التدریسیة تبعًا لمتغیر اللغة بین األسالیب  فيإحصائیًا  ةتوجد عالقة دال ال .٢

التدریسیة التحصیل الدراسي لطلبة معاهد إعداد المعلمین والمعلمات. 

درسـات اللغـات مـن التوصـیات منهـا فـتح دورات لمدرسـي ومخرج البـاحثون بمجموعـة وقد 

في مركز طرائق التدریس في جامعة الموصل لتدریبهم على األسالیب العربیة،الكردیة،اإلنكلیزیة)(

منهــا ، األســالیب اقتــراحهم عنــاوین لبحــوث مســتقبلیة لــىعالتدریســیة المتعلقــة بــأداة تكمــان ، زیــادة 

رهـا فـي التفكیـر الناقـد لطلبـتهم وأثالعربیة،الكردیة،اإلنكلیزیـة)التدریسیة لمدرسي ومدرسات اللغات (

.
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Abstract:
The aim of the research to identify methods of teaching for

teachers of languages in teacher training institutes and their relationship

to the collection of students to learn the language studied, the research

sample consisted of (12)teacher in the teacher training institute and

teachers who are studying (Arabic, Kurdish, English) for the first grade in

those schools , who were selected as they represent all my research

community and by (3) teachers in each institute of the four institutes for

the academic year (2008-2009) in order to achieve the aim the researchers

used the search tool Tkman (Tuckman), which consists of four axes,

namely, (creativity, force behavior, warmth), and contains each of the

four axes (7) positive and paragraphs (7) negative paragraphs, and note

the methods of teaching used by teachers (sample), after the observation

of these methods were analyzed statistically by the faculty researchers,

and the results showed the following: -

1. Enjoyment teachers of Arabic language teaching methods are generally

successful (71%), while lacking in Kurdish language teachers and

English language teachers (61%, 65%) respectively.

2. There is no significant statistical relationship between the teaching

styles for all the language teachers and their students achievement

teacher.

The researchers presented a series of recommendations such as

preparing a training courses for teachers of (Arabic, Kurdish, English) in

the methods of teaching st the center of teaching methods at the

university of Mosul to prepare them to use Tuckman tool .
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أھمیة البحث والحاجة الیھ :
التربیة عطاء إنساني یحقق لألفراد والمجتمع تطویرًا وارتقاءًا إلى مستویات افضل فهي 

ماننا موضع اهتمام اطراف كثیرة،والیخص هذا األهتمام بالتربیة مجتمعًا دون غیره في ز 

الحاضر،ویزداد هذا األهتمام وبصورة ضرورًة في مراحل التحول األجتماعي والبناء االقتصادي .

  )١٤٢: ١٩٩٨(الموسوي،

ویعد التعلیم وسیلة التربیة المهمة في تحقیق أهدافها،إذ یقوم بدور مهم في تحقیق التقدم 

معینًا یمكن من خالله ان المنشود لكل مجتمع،والبد ألي نظام تربوي أن یضع منهجًا مدرسیاً 

تقاس الفلسفة التي یؤمن بها سواء أكان ذلك في تألیف الكتب المدرسیة ام في وضع التوجیهات 

من اجل ان تحقیق الهدف المركزي في العملیة التربویة وتنشئة األجیال وتربیتهم على أسس 

لم تكن هناك طرائق سلیمة ومدروسة.ولن یستطیع المنهج أن یؤدي دوره في هذه العملیة ما 

  ) ٧٩: ١٩٩١تدریس جیدة تسیر معه جنبًا إلى جنب في تحقیق أهداف العملیة التربویة.(اللقاني،

وبناءًا على ذلك،نرى سعي التربیة الحدیثة إلى ایجاد الطرائق واألسالیب التدریسیة الكفیلة 

یكون للمدرس المعرفة بإیصال المادة التعلیمیة إلى الطلبة بصورة واضحة وسهلة،مما یتطلب أن 

والدرایة باألسالیب التدریسیة التي تزید من فاعلیة األنشطة التدریسیة للوصول بالطلبة إلى اقصى 

مستوى من التعلم واألداء.ومن المعلوم أن اسالیب التدریس تتنوع حسب قدرات الطلبة ومراحلهم 

ناسب تلك القدرات والمرحلة الدراسیة مما یفرض على المدرس اختیار األسلوب التدریسي الذي ی

الدراسیة ویجعله محورًا في العملیة التعلیمیة،إذ ان االسلوب التدریسي الجید هو الذي یكون قادرًا 

على اثارة دافعیة الطلبة من داخلهم وبما یتعلق بحاجاتهم وان یكون االسلوب كذلك بعیدًا عن 

).وتمثل اللغة ٢٣٩: ١٩٨٤أللوسي،استخدام االمور الضاغطة من خارج الطلبة ودون رغبتهم(ا

أهم الخصائص التي وهبها(اهللا جل جالله) لإلنسان،فهي وعاء الفكر والمعرفة،وهي وسیلة 

التعایش والتفاعل بین أفراد المجتمع وبها ینمو الفرد اجتماعیًا ومعرفیًا،وفي البیئیة المدرسیة تؤدي 

ا المعرفة من مصدرها(المدرس والمنهج)إلى اللغة دورًا رئیسًا إذ هي القناة التي تنقل من خالله

المتلقي(الطالب)،فقدرة الطالب اللغویة هي وسیلته لتحصیل أنواع العلوم والمهارات بأشكالها 

  )٧٤: ١٩٩٨(الدوغان،المتعددة.

وقد نالت اللغة اهتمام األنسان دائمًا،فبحث في اصلها،وطبیعتها،واستخداماتها المختلفة 

ألنسان مكثفًا ومتواصًال بدرجة جواز وصفه بأنه غیر قابل لإلنتهاء او ونجد األنشغال بلغة ا

األنتهاء معًا،فمنذ نجاح األنسان في محاولته نقل اللغة من بعدها الزمني(الصوت)إلى بعدها 

المكاني(الكتابة)وهو یكتب اللغة،ویؤلف فیها،فلقد نظر القدماء جمیعًا من فالسفة وآدباء وعامة 

ها شيء له قدسیة ما،وانها هبة اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان،إذ علمه األسماء إلى اللغة على ان
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كلها واعطاه السر وحده من دون سائر المخلوقات،وخالل السنوات االخیرة ازدادت بحوث علم 

نفس اللغة والسیما في ثالثة میادین اساسیة هي أنتاج اللغة،وفهم اللغة،واكتساب اللغة .

  )١٦-١٥: ٢٠٠٦(الهاشمي،

وتقع اللغة في بؤرة األحداث األنسانیة فبوساطتها اللغة تتوارث األجیال خبرات اجدادها 

ومن سبقها،واللغة هي التي حملت ومازالت تحمل األكتشافات واألختراعات وكذلك األداب 

الرفیعة،واللغة شأنها شأن العلوم اآلخرى كانت وستبقى محل اهتمام العلماء بها وتناولتها 

بمختلف ابعادها،كونها ذات عالقة بالناحیة األجتماعیة والنفسیة والبیولوجیة لإلنسان الدراسات

والمجتمع،واللغة البشریة فطرة غریزیة خاصة لدى األفراد وهذه الغریزة خضعت للتطور الحضاري 

الذي أوصل التعبیر عنها إلى الصورة التي نجدها في هذه األیام والدلیل أن هناك اصول مشتركة 

  ) ١٢- ١١: ٢٠٠٥(عاشور،والمقدادي،غات في المعاني الكلیة .لل

واللغة مهارات وان تعلیم كل مهارة من مهارات اللغة یتطلب معرفة بخصائصها تلك 

المهارة والوقت المناسب لها وهدف تعلمها،ثم الطریقة واألسلوب التي یمكن اتباعها في عملیة 

التعلمیة،وعلیه یتوقف النجاح –لعملیة التعلیمیة التعلیم وهنا یظهر دور المدرس بصفته موجه ل

في الوصول إلى األهداف من خالل توضیحه المادة الدراسیة لطلبته داخل الصف فضًال عن 

  )٩: ٢٠٠٢(احمد،تعرف رغباتهم ومیولهم نحوها .

وتشكل تعلیم اللغات األجنبیة وتدریسها ظاهرة حضاریة واجتماعیة بالغة األهمیة وهي 

رات الحیاة لمواجهة متطلبات التنمیة ووسائل متابعة التقدم العلمي والتكنلوجي في إحدى ضرو 

   )١١٧: ١٩٩٠(مبارك، العالم .

واللغة الثانیة هي لغة مصاحبة ومشاركة للغة القومیة األم یسعى المتعلمون وخصوصًا 

ة العربیة في البلدان الطلبة إلى تعلمها إما رغبًة منهم،ألنها ذات صلة بحیاتهم الیومیة كتعلم اللغ

غیر العربیة أو نتیجة لظروف اجتماعیة أو سیاسیة أواقتصادیة أو تاریخیة تقتضیها أوضاع 

  )٣٢: ١٩٨٦(عبد التواب،الحیاة في المجتمع الذي یتمیز بثنائیة القومیة أو اكثر .

والتي ولما كانت طرائق وأسالیب التعلیم تعد مكونًا اساسیًا من مكونات المنهاج الدراسي

تشتمل على األهداف والمحتوى،وطرائق التدریس،والتقویم اضافة لكونها المدخل الرئیس لتحقیق 

أهداف المنهاج الدراسي،لذا فأن األهتمام بالدور الذي یلعبه المدرس كعنصر اساسي من عناصر 

قیامه التعلمیة والتي من اهمها المدرس،والطالب،والمنهاج یبرز من خالل-العملیة التعلیمیة

بعملیة تنفیذ المنهاج والذي یمثل مادة التفاعل ما بین المدرس والطالب لمساعدة الطلبة على 

اكتساب الخبرات التعلیمیة والتي عن طریقها یتعلمون فیتعدل سلوكهم وتتحقق أهداف نموهم 

  )٢١٠- ١٩٣: ١٩٩٥(نزال،المتكامل .
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فكریًا،بل یحتاج إلى المدرس الكفء فالمنهج الدراسي الجید الیكفي وحده في بناء الطلبة 

الذي یوظف طاقاته في اختیار األسلوب المناسب لتدریس ذلك المنهج،إذ ان دور المتعلم في 

المنهج الجید لیس دور المتلقي والمستقبل بل هو مشارك ومتفاعل وایجابي لذا فهو یتأثر بالمنهج 

  ) ١٨: ١٩٩٨(شحاته،الدراسي وبالسلوك التدریسي للمدرس داخل الصف .

وللمدرس اثره على طلبته في موقفه التربوي،فهو بالنسبة لهم القدوة في طلب المعرفة 

والتزوید بها وفي اتجاهاته وقیمه وسلوكه،وقد ازدادت الحاجه إلعداد المدرس وتدریبه نظرًا 

جود ألهمیة دوره في تفعیل العملیة التعلیمیة،وبناء جیل المستقبل،وقد اصبحت الحاجه ملحة لو 

مصدر بشري من النوع الجید لمزاولة عملیة التعلیم،وتقویة فاعلیته وتزوید من یزاوله باإلعداد 

والتدریب الالزمین،وبكل ما یجد من جدید في هذا المیدان بالتنمیة المستمرة له،وبخاصة في 

   )٣٠: ١٩٩٧األسس وفي األسالیب التدریسیة التي یقوم علیها إعداد المدرس وتأهیله .(عدس،

علیه ینبغي االعتناء بالمدرس مهنیًا على اختالف المراحل الدراسیة التي یدرس فیها، 

بعد ازدیاد التطورات المعرفیة وتعدد الضغوط االجتماعیة والتي تشعب من دور خصوصاً 

  )٨٨: ٢٠٠٠(السامرائي،المدرس وتأثیره.

في  درس التي قد تؤثرویرتبط األسلوب التدریسي ارتباطًا وثیقًا بالخصائص بشخصیة الم

  )١٢٨- ١٢٤: ١٩٨٨(سلیمان،دافعیة الطلبة وتحصیلهم .

)إن األسالیب واألنماط التعلیمیة تتباین من مدرس ألخر تبعًا لفلسفة Tuckmanویؤكد تكمان(

)p.174،Tuckman.1978بطلبته.(المدرس والطریقة التي یدیر بها الصف الدراسي وعالقته 

عربیة وأجنبیة عدیدة بینت إن المدرسین یختلفون في أسالیب وقد اجریت دراسات محلیة و 

تدریسهم بحسب شخصیاتهم وطبیعة المناخ الذي یهیئونه والموقف التعلیمي الذي یواجههم كدراسة

Hamza(وفارو حمزة & Farrow, Rose،1981(التي أكدت على ذلك ودراسة)2000 &

Medway،١٩٩٦) ودراسة(نزال،١٩٩٢)ودراسة(المولى (

تناولت تأثیر سلوك المدرس في والتي )٢٠٠٣)ودراسة(الجحیشي،٢٠٠٠دراسة(الریشكاني،و 

تحصیل الطلبة وأن األسلوب التدریسي الواحد لیس كافیًا ومالئمًا لكل منهاج التعلیم وان المستوى 

األمثل لكل اسلوب تدریسي یختلف باختالف طبیعة ومهمة التعلیم .

یتفاعلون مع مختلف -عتناء بمدرسي اللغات كونهمومن هنا یرى الباحثون ضرورة اال

وٕاعدادهم بما یتالئم والتقدم الحاصل في الطرائق واألسالیب التدریسیة بما یحقق -المواد الدراسیة

نجاحهم في مهمتهم ویرغب طلبتهم لتعلم اللغات .

التي ومن اجل التعرف على األسالیب التدریسیة فأن هناك الكثیر من الوسائل واألدوات 

)التي Tuckmanتمكننا من معرفة مستوى تلك األسالیب ومن هذه األدوات هي أداة تكمان(

أعتمدها الكثیر من الباحثین للتعرف على مستوى األسالیب التدریسیة وذلك لرصانتها وعملیتها 
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لیب ونظرًا لمالئمتها للبحث الحالي اتخذ الباحثون منها أداًة اعتمدوا علیها لمعرفة مستوى األسا

وبذلك اصبح هناك اهمیة اللغات (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)التندریسیة لمدرسي ومدرسات 

كبیرة للتعرف على األسالیب التدریسیة لتشخیص الجید منها وتعزیزه واغناءه وتعمیمه كي تقر 

الفائدة منها وتشخیص األسالیب الضعیفة او نقاط الضعف في تلك األسالیب او األسلوب 

لتدریسي كي یصار إلى معالجتها بما یمكن من رفع كفاءة التدریس والنهوض به على الوجه ا

األفضل.وتكمن أهمیة البحث الحالي في محاولته الكشف عن األسالیب التدریسیة المستخدمه من 

قبل المدرسین والمدرسات في معاهد إعداد المعلمین والمعلمات في محافظة نینوى.لما له من 

ح في رفع كفاءة طلبتهم مما ینعكس ایجابیا على مستوى تحصیلهم الدراسي في اللغات تأثیر واض

الثالثة .

)یرصد المالحظ في جدول انماط السلوك Checkالمعاینة(ومن أدوات المالحظة 

)أمام كل √(المتوقعة او اوجه النشاط التي یجب ان یالحظها المالحظ ثم یضع المالحظ عالمة

من األسالیب التدریسیة ،ومن ممیزات المالحظة: فقرة قد حدث أسلوب 

تسجیل المالحظة بدقة وبسرعة. .١

لفت انتباه المالحظ إلى ما یفید البحث. .٢

  )١٢٣- ١٢٢: ٢٠٠٧. تسجیل المالحظة بحیث یسهل تحلیلها او تفسیرها. (محمد واسكاروس،٣

ھدف البحث:
اللغات لمدرسي ومدرسات مواد یهدف البحث الحالي إلى التعرف األسالیب التدریسیة 

لطلبة الصف االول في معاهد إعداد المعلمین والمعلمات وعالقتها (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)

بتحصیل طلبتهم نحوتعلم اللغة المدروسة،وذلك من خالل االجابةعلى االسئلة االتیة:

 في  واإلنكلیزیة)والكردیة،،(العربیةما مستوى األسالیب التدریسة مدرسي ومدرسات اللغات /١س

معاهد إعداد المعلمین والمعلمات؟

هل هناك فرق ذو داللة إحصائیة بین مستوى األسالیب التدریسة ككل لمدرسي ومدرسات /٢س

والمحك الفرضي؟اللغات (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)

سة لمدرسي ومدرسات هل هناك عالقة ارتباطیة داللة إحصائیًا بین األسالیب التدری/٣س

وتحصیل طلبتهم؟اللغات (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)
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حدود البحث:
یتحدد البحث الحالي بـ:

الذین یدرسون طلبة الصف اللغات (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)مدرسو ومدرسات مواد  .١

- ٢٠٠٨الدراسیة االول في معاهد إعداد المعلمین والمعلمات في مدینة الموصل للسنة

  م٢٠٠٩

اللغات لمالحظة األسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات مواد )Tuckman(أداة تكمان. ٢

.(العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)

تحدید المصطلحات:
. األسالیب التدریسیة :١

"األنماط التدریسیة التي یفضلها المدرس،بحیث یظهر ذلك بأنها:Mitzel(1982)عرفها  -

لى صورة مداخل ثنائیة التشعب كأسلوب المدرس المباشر یقابله اسلوب المدرس غیر ع

المباشر وأسلوب المدرس المتسلط الذي یقابلة اسلوب المدرس الدیمقراطي واألسلوب الحماسي 

)p.p1927-1933:Mitzel,1982(غیر الحماسي"للمدرس مقابل األسلوب

التدریسیة الخاصة بالمدرس والمفضلة لدیه . ومفاد "األنماط) بأنها:١٩٨٨عرفها سلیمان(-

هذا التعریف اننا نجد أن األسلوب التدریسي لدى مدرس معین یختلف عنه لدى مدرس آخر 

علة الرغم من ان الطریقة التدریسیة قد تكون واحدة أي ان األسلوب التدریسي یرتبط ارتباطًا 

  )١٢٤: ١٩٨٨(سلیمان،وثیقًا بالخصائص الشخصیة للمدرس" .

الجزء األجرائي من طریقة التدریس التي یعتمدها "بأنها: )١٩٩١وعرفها محمد، محمد(-

المدرس لنقل أو ایصال مادته أو خبرات المنهج إلى التالمیذ كأسلوب التحاضر،أو اسلوب 

الوصف أو الشرح التي یستخدمها المدرس كأسالیب مشتقة عن الطریقة األلقائیة .

  )٥١:١٩٩١(محمد،محمد،

"النهج الذي یسلكه األستاذ في توصیل ما جاء في المقرر ا:بأنه) ٢٠٠٠(دروزة عرفهاو  -

الدراسي من معرفة ومعلومات ومهارات ونشاطات للمتعلم بسهولة ویسر بحیث یكفل هذا 

األسلوب التفاعل بین األستاذ والطالب، وبین الطالب والمادة الدراسیة، والطالب بعضهم مع 

الطالب وأفراد البیئة المحلیة كل ذلك بهدف إحداث التغیر االیجابي في سلوك بعض، ثم بین

)٢٠٠٠،١٧٦(دروزة،.المتعلم وٕاكسابه الخبرات المنشودة"

اللغات (العربیة ، هو مایقوم به مدرسو/ مدرسات التعریف اإلجرائي لألسالیب التدریسیة:-

المعلمات من انماط أو اسالیب تدریسیة في معاهد إعداد المعلمین و الكردیة ، اإلنكلیزیة) 
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خالل تدریسهم في الصف األول وكما تعكسه التاشیرات التي یسجلها الباحثون على اداة 

تكمان.

  .اللغات:٢

هي اللغات المقرر تدریسها من قبل وزارة التربیة لطلبة الصف یعرفها الباحثون على انها:-

اللغات (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)ت وتشمل األول من معاهد إعداد المعلمین والمعلما

كًال على حدة من قبل مدرسین متخصصین بتدریسها وفي جانبیها الملفوظ والمكتوب .

. معاهد إعداد المعلمین والمعلمات:٣

هي مؤسسات تربویة یقبل فیها خریجو الدراسة المتوسطة ویعرفها الباحثون على انها.-

ومعلمات للمرحلة االبتدائیة ومدة الدراسة فیها خمس سنوات معلمینوخریجاتها إلعدادهم

وخصصت السنوات الثالث األولى للدراسة العامة والسنتان األخیرتان للتخصص في احد 

االختصاصات االتیة :اإلسالمیة ،اللغة العربیة،االجتماعیات،اللغة اإلنكلیزیة،العلوم 

الفنیة.والریاضیات،التربیة الریاضیة،والتربیة 

:)Achievement. التحصیل(٣

"التنمیة المكتسبة النجاز أو تعلم شيء ما بنجاح وجهد بأنه:Oxford(1988)عرفها  -

(Oxford,1988:10)ومهارة"

"درجة االكتساب التي یحققها الفرد،او مستوى النجاح الذي یحرزه )بأنه:٢٠٠٠عالم(عرفها  -

) ٣٠٥: ٢٠٠٠(عالم،تدریبي معین" .او یصل الیه في مادة دراسیة او مجال

"المستوى الذي تعلمه الفرد للقیام باألداء علىمهارة معینة،وعادًة ما )بأنه:٢٠٠٤النبهان(عرفه  -

یرتبط التحصیل بمجمل المعلومات والمهارات والتمارین واألفكار التي اكتسبها خالل صف او 

)٤٢١: ٢٠٠٤(النبهان،مرحلة دراسیة معینة"

الدرجة التي یحصل علیها الطلبة في االختبارات التي :الباحثون إجرائیًا على انهیعرفه-

یجریها مدرسي ومدرسات اللغات الثالثة في معاهد إعداد المعلمین والمعلمات كًال على حده 

والتي تبین مستواهم التحصیلي في تلك اللغات. 
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دراسات سابقة:
(1981)دراسة .١ Rose&Medway.

Soucthالدراسة في جامعة كارولینا الجنوبیة(اجریت هذه Carolina في الوالیات(

المتحدة األمریكیة وهدفت معرفة العالقة بین السلوك التدریسي للمعلمات في إدارة الصف 

)معلمة تم اختیارهن بصورة عشوائیة ٤٤وتحصیل تالمیذهن . وتكونت عینة الدراسة من(

)t-testثان معامل ارتباط بیرسون واالختبار التائي()مدرسة ابتدائیة،.واستخدم الباح٢٠من(

كوسائل إحصائیة،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إحصائیة بین سلوك التدریس للمعلمات 

اللواتي یتمیز السلوك التدریسي اإلشرافي وتحصیل تالمیذهن،كما تبین ان العالقة غیر دالة 

اتي یتمیزن بالسلوك التدریس التقلیدي وتحصیل إحصائیًا بین سلوك التدریس للمعلمات اللو 

:Rose&Medway,1981)(تالمیذهن. 375-386

) .١٩٨٩واألزیرجاوي (دراسة محمد، .٢

)في تقویم األسالیب التدریسیة التي Tuckmanاستهدفت البحث استخدام أداة تكمان(

ناء التربیة العملیة ،تكونت یتبعها المطبقون والمطبقات في قسم العلوم التربویة والنفسیة في أث

)مطبقًة.وقد استخدم الباحثان ١٩)مطبقًا و(٢١)طالبًا وطالبًة مطبقًا وبواقع(٤٠عینة البحث من(

وسائل إحصائیة عدیدة منها معامل ارتباط بیرسون ألیجاد ثبات األداة واستخدما األختبار التائي 

دالة إحصائیًة بین متوسطات لعینتین مستقلتین،وكانت من ابرز النتائج عدم وجود فروق

األسالیب التدریسیة للمطبقین والمطبقات بصورة عامة،وعلى الرغم من كون هذه المتوسطات 

أعلى عند المطبقات في محاور(األبداع،والسلوك المنظم،والدفءوالتقبل)عدا محور(القوة)فقد كان 

للمطبیقین والمطبقات أعلى أعلى عند المطبقین،واظهرت النتائج ایضًا ان األسالیب التدریسیة 

  )١٤٨- ١٣٥: ١٩٨٩(محمد،واألزیرجاوي،من الدرجة الحیادیة بقلیل .

  ) .١٩٩٢.دراسة المولى (٣

استهدفت الدراسة تقویم العالقة بین األسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات الجغرافیة 

یب التدریسیة وتحصیل طلبتهم بصورة عامة في كل محور من محاور األداة وكذلك بین األسال

للمدرسین وتحصیل طلبتهم حسب المتغیرات(الجنس،والتأهیل،والخدمة)وقد تكونت عینة البحث 

)مدرسة،واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة ٢٨)مدرسًا و(١٧)مدرسًا ومدرسًة منهم(٤٥من(

ابرز ) وكان من X2اآلتیة في إجراءات البحث كمعامل ارتباط بیرسون واالختبار التائي ومعادلة(

النتائج وجود ارتباط ایجابي ودال إحصائیًا بین األسالیب التدریسیة وتحصیل الطلبة بصورة عامة 

على وفق متغیرات البحث غیر إن األسالیب التدریسیة المنخفضة یكون لها ارتباط سلبي وغیر 
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ال دال إحصائیًا مع التحصیل كما إن األسلوب التدریسي لمحور القوة كان له ارتباط غیر د

   )١٠٠-٥٥: ١٩٩٢(المولى،إحصائیًا مع تحصیل الطلبة.

  ).١٩٩٦.دراسة نزال(٤

استهدف البحث الكشف عن مستویات تقویم األنماط التعلیمیة لدى معلمي ومعلمات 

المدارس األهلیة الخیریة بدبي،واثر عوامل الجنس والمؤهل العلمي والمرحلة التعلیمیة والخبرة في 

) شملت عینة Tuckmanتویات،وذلك باستخدام أداة تكمان(التعلیم في تلك المس

)معلمة،وقد استخدم الباحث وسائل إحصائیة٦٨)معلمًا و(٥٧)معلمًا ومعلمة منهم(١٢٥البحث(

) وأظهرت النتائج تدنیًا ملموسًا في مستوى تقویم األنماط z-testكمعادلة كرونباخ ألفا واختبار(

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات المرحلة التعلیمیة للمعلمین والمعلمات ووجدت

فرقًا )سنوات على التوالي،في حین لم تظهر نتائج ١٠األبتدائیة والذین امعنوا في التعلیم اكثر من(

  ) ٢٣٩- ٢٠٢: ١٩٩٦ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات على متغیر المؤهل العلمي . (نزال،

   ).٢٠٠٠.دراسة الریشكاني(٥

اسة التعرف على العالقة بین األسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات مادة استهدفت الدر 

األجتماع والفلسفة وتحصیل طلبتهم بصورة عامة وكذلك معرفة األسالیب التدریسیة في كل محور 

)مدرسًا ومدرسة وقد تم اختیار عینة ٤٠من محاور األداة المستخدمة . وتكون مجتمع البحث من(

)لمالحظة Tuckmanورة عشوائیة ،واستخدم الباحث أداة تكمان()مدرسة بص٢٠البحث من(

األسالیب التدریسیة ،واستخدم الباحث وسائل إحصائیة كمعامل ارتباط بیرسون واالختبار 

) وتوصلت الدراسة للنتائج التالیة وجود ارتباط ایجابي ودال إحصائیًا بین األسالیب t-testالتائي(

عامة على وفق متغیرات البحث وظهر ان األسلوب التدریسي التدریسیة وتحصیل الطلبة بصورة

 - ١٤: ٢٠٠٠(الریشكاني،لمحور األبداع لیس له ارتباط ذو داللة إحصائیة بتحصیل الطلبة .

٥٧(  

  ).٢٠٠٣.دراسة الجحیشي(٦

استهدفت الدراسة التعرف على األسالیب التدریسیة لدى مدرسي ومدرسات مادة التاریخ 

سطة وعالقتها بتحصیل طلبتهم في مركز محافظة نینوى،وقد اقتصر مجتمع في المرحلة المتو 

البحث على مدرسي ومدرسات مادة التاریخ في الصف الثاني متوسط في المدارس النهاریة للبنین 

)مدرسة متوسطة للبنین والبنات وبصورة عشوائیة ،واعتمد ٢٠والبنات ،تم اختیار عینة البحث من(

)لمالحظة األسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات مادة Tuckmanن(الباحث على أداة تكما
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التاریخ ،واستخدم الباحث وسائل إحصائیة كمعادلة كوبر ومعامل ارتباط بیرسون،وأظهرت نتائج 

هذه الدراسة ان مستوى األسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات مادة التاریخ كانت جیدًا وان هناك 

ألسلوب التدریسي لمدرسي ومدرسات مادة التاریخ وتحصیل طلبتهم.عالقة ارتباطیة عالیة بین ا

  )٣٩- ٢١: ٢٠٠٣(الجحیشي،

   ).٢٠٠٦(السبیعي.دراسة. ٧

األسالیب التدریسیة التي یمارسها أعضاء هیئة التدریس استهدف البحث التعرف على 

التدریس تكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء هیئة،في جامعة الملك سعود ووسائل تفعیلها

عینة البحث ، بلغتعضوا)١٢٥٧(في كلیات جامعة الملك سعود في الریاض البالغ عددهم

واستخدم ،بندًا موزعة على ثالثة محاور )٣٣(صمم الباحث استبانة تضمنت  قدو ،عضواً )٧٣(من

)وتحلیل التباین األحادي واختبار t-testواختبار(معامل ألفا كرونباخك الباحث وسائل إحصائیة

،وأظهرت نتائج هذه الدراسة.یفیهش

في أسالیب التدریس التي )%5(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ١

یمارسها أعضاء هیئة التدریس في الجامعة تعزى إلى اختالف الكلیة، أو اختالف الخبرة 

التدریسیة،أو اختالف الدرجة العلمیة.

في العوامل المؤدیة إلى)%5(ئیة عند مستوى الداللة . ال توجد فروق ذات داللة إحصا٢

فاعلیة استخدام أسالیب التدریس الجامعیة التي یمارسها أعضاء هیئة التدریس في الجامعة 

تعزى إلى اختالف الكلیة، أو اختالف الخبرة التدریسیة، أو اختالف الدرجة العلمیة.

)www.gesten.org.sa: ٢٠٠٦(السبیعي،

لبحث :إجراءات ا
سنتناول فیما یلي اإلجراءات التي اتبعها الباحثون في تحدید مجتمع البحث وعینته 

واعتماد أداته وتفریغ البیانات وكما یلي :

اوالً. تحدید مجتمع البحث:
یتألف مجتمع البحث الحالي من مدرسي ومدرسات الذین یدرسون الصف األول كًال 

ن والمعلمات في مدینة الموصل والبالغ عددهم حسب اختصاصه في معاهد إعداد المعلمی

ویتوزع هؤالء على معهدین للمعلمین ومعهدین للمعلمات )مدرس ومدرسة١٢الكلي(

)في معهدي المعلمات(نینوى ٦)مدرسین في معهدي المعلمین(نینوى والموصل)و(٦بواقع(

  )١(جدولوالموصل)في تخصصات اللغات(العربیة والكردیة واإلنكلیزیة) ال
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ثانیاً.اختیار عینة البحث:
تم اختیار جمیع مدرسي ومدرسات معاهد إعداد المعلمین والمعلمات األربعة الذین 

)مدرس ومدرسة. ١٢یدرسون اللغات(العربیة، والكردیة واإلنكلیزیة) في الصف األول.وبواقع(

  ).١%)من مجتمع البحث كما موضح في الجدول(١٠٠وتمثل نسبة(

  )١الجدول (

حث موزعة حسب معاهد إعداد المعلمین والمعلماتعینة الب

اسم المعھدت
موقع 

المعھد/الساحل
عدد 

المدرسین
التخصص/اللغة

٣األیسرمعھد إعداد المعلمین/نینوى١
العربیة
الكردیة

اإلنكلیزیة

٣األیسرمعھد إعداد المعلمات/نینوى٢
العربیة
الكردیة

اإلنكلیزیة

٣
معھد إعداد المعلمین/ 

الموصل (الملحق)
٣األیمن

العربیة
الكردیة

اإلنكلیزیة

٤  
معھد إعداد المعلمات/ 

الموصل
٣األیمن

العربیة
الكردیة

اإلنكلیزیة
١٢    ٤المجموع

ثالثاً.اداة البحث:
).Tuckman(.أداة تكمان١

لغرض التعرف على األسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات اللغات(العربیة والكردیة 

)Tuckmanإلنكلیزیة)في معاهد إعداد المعلمین والمعلمات،فقد تم اعتماد على أداة تكمان(وا

في  )Tuckman() اعتمد تكمان ١٩٧٦والتي جاء ذكرها اول مرة في مجلة القیاس التربوي عام(

أداته على المالحظة ألنها تصف جوانب معینة من سلوك تدریس المدرس ، وكذلك وصف 

اخل الصف أثناء عملیة التعلیم والتعلم ومراقبة وضبط النشطة التدریسیة األنشطة المختلفة د

داخل الصف وذلك عندما یكون الهدف تكوین عادات جدیدة في التدریس لدى المدرسین وٕایجاد 

  .)٢٤- ٢٠:١٩٨٤المفتي،(العالقة بین جوانب السلوك التدریسي وبین متغیرات تتعلق بالطلبة .

محمد،واألزیرجاوي ،لمالحظة األسالیب التدریسیة(جیدة ووصفت بأنها أداة مناسبة و 

كل مجال یتألف من صفین متضادین في )فقرة، ٢٨وقد تكونت األداة من( )١٤٠: ١٩٨٩
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احد هذین الصفین ایجابي واآلخر سلبي،وقد قسمت المسافة بینهما إلى سبع درجات ،المعنى

أربع مجاالت هيهذا المقیاس إلى وتقع الدرجة الحیادیة في نصف المسافة ،وصنفمتساویة،

  ). ١(الملحقوالدفء والتقبل)والسلوك المنظم،والقوة،(اإلبداع،

وكون األداة تالئم أهداف البحث الحالي لذا ارتأى الباحثون اعتمادها في 

بحثهم.ولألسباب التالیة: 

والعربیة واالجنبیة االستخدام الواسع والمتعدد لهذه األداة في كثیر من الدراسات المحلیة . أ

ولثبات كفاءتها في مالحظة األسالیب التدریسیة .

سهولة استخدامها وتطبیقها. ب.

شمولها لكل األسالیب التدریسیة. ج.

:(Validity)صدق األداة أ.

هو أن تقیس المفردات ما وضعت لقیاسه،فأذا كان الهدف من المفردة قیاس والصدق

المدرك مع غیره في المفردة على الرغم من ترابطهما .مدرك فیجب اال نخلط هذا 

  )١٤٣:٢٠٠٧(محمد واسكاروس،

وقد تم عرض االستبانة على مجموعة من المتخصصین في مجال طرائق التدریس 

متخصصین.وقد اتفقوا على  ن)تدریسیی٨والعلوم التربویة والنفسیة والذین بلغ عددهم(

ها.وفي ضوء مالحظات الخبراء وآرائهم واعتراضهم %)على المجاالت األربعة وفقرات٨٠نسبة(

فقد غیرت ترجمة بعضها منها ( تقریري ترجمت إلى نمطي  ةعلى ترجمة بعض الكلمات في األدا

، وتطبیقي إلى تجریبي /، ومالحظ إلى منتبه ، وغیر صبور إلى عجول ، وحمیم إلى مسالم ، 

غیر موجه إلى مضلل ) . وأصبحت وغیر تطبیقي إلى غیر تجریبي ، وسلبي إلى جامد ، و 

.ویمكن اعتمادها في البحث الحالياألداة جاهزة للتطبیق

)Reliabilityب.ثبات األداة(

ویقصد به دقة المقیاس أو المالحظة أو عدم تناقضه مع نفسه واتساقه واطراده فیما 

ع اكثر من یزودنا به من معلومات عن سلوك الفرد ویمكن التثبت من ثبات التحصیح بأتبا

اسلوب منها:

.اتفاق الباحث ونفسه عبر الزمن.١

.األتفاق بین الباحث ومصحح اخر.٢

ولغرض التحقق من ثبات اداة (المالحظة)اعتمد الباحثون اسلوب المطابقة منهاجًا في 

ذلك،إذ قاموا بتطبیق األداة عن طریق المالحظة كًال حسب اختصاصه على عینة البحث وذلك 
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ولى وعن طریق تصویر األسالیب التدریسیة التي یمارسها مدرسون عینة البحثفي المرة األ

،ثم أعاد الباحثون أنفسهم ٢٥/١٢/٢٠٠٨بكامرة رقمیة،واجریت تلك المالحظة بتاریخ 

،وذلك إلیجاد ٨/١/٢٠٠٩التطبیق(المالحظة) في المرة الثانیة بعد مرور اسبوعین أي بتاریخ 

)وتعد مثل هذه ٠.٨٦ى مع المالحظة الثانیة)وقد بلغ األتفاق(ثبات األداة(في المالحظة األول

)فأكثر تعد نسبة جیدة أو مقبولة. (أبو ٠.٨٥النسبة عالیة وجیدة ،إذ كانت نسبة األتفاق(

)وبذلك أصبحت األداة جاهزة للتطبیق من قبل الباحثین عن طریق المالحظة ١١٠:١٩٨٧حطب،

المباشرة ایضًا. 

ج.تصحیح األداة:

تكمیم األسالیب التدریسیة ألفراد عینة البحث وحساب تدرجات األداة قام الباحثون  لغرض

برصد سلوك(المدرس/المدرسة)ولكل فقرة من فقرات المحاور األربعة وبالتسلسل المناسب لذلك 

)فإذا كانت تكرارات ٤األسلوب،وجمع تكراراتها اإلیجابیة أوالسلبیة ومقارنتها مع الدرجة الحیادیة(

)وبحسب فرق ٧،٦،٥ة اإلیجابیة اكبر من تكرارات الصفة السلبیة فتؤخذ لها الدرجات(الصف

التكرارات،وبالعكس إذا كانت تكرارات الصفة السلبیة اكبر من تكرارات الصفة اإلیجابیة فتعطى 

  ).٢)وبحسب فرق التكرار كما موضح في الجدول(٣،٢،١الدرجات(

  )٢الجدول(

جة اإلیجابیة والدرجة السلبیة لكل فقرة من فقرات األداةحساب فرق التكرارات بین الدر 

تكراراتهاالتدرجات السلبیةتكراراتهاالتدرجات اإلیجابیةت

١ـــ١٧١١١١١١١

١١ـــ٢٦١١١١١١

١١١ـــ٣٥١١١١١

٤٤١١١١٤١١١١

١١١٥١١١١١ـــ٥

١١٦١١١١١١ـــ٦

١٧١١١١١١١ـــ٧
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  داة:تطبیق األ.د

بعد تحدید عینة البحث واستخراج داللة صدق وثبات االداة قام الباحثون بزیارة معاهد 

وانتهو منها  ١١/١/٢٠٠٩إعداد المعلمین والمعلمات األربعة وبدأو بتطبیق اداة البحث من یوم

حیث رصد الباحثون سلوك كل مدرس/مدرسة في حصة دراسیة كاملة بأستثناء  ١٤/١/٢٠٠٩یوم

األولى واألخیرة من وقت الدرس وقد تمت مالحظة الباحثین كًال حسب اختصاصة الدقائق

)،وبعد Tuckmanلمدرس/مدرسة اللغات الثالثة(العربیة/الكردیة/اإلنكلیزیة)حسب أداة تكمان(

األنتهاء من المشاهدة كان الباحثون یقومون بتسجیل درجات الطلبة في اللغات 

زیة)من سجالت المدرسین الخاص بدرجات لطلبتهم العتمادها الثالثة(العربیة/الكردیة/اإلنكلی

مؤشرًا لتحصیلهم .

رابعاً. الوسائل اإلحصائیة:
اعتمد الباحثون الوسائل اإلحصائیة اآلتیة.

العالقة بین األسالیب التدریسیة للمدرسین وتحصیل طلبتهم.معامل ارتباط بیرسون إلیجاد.١

)٢٧٤: ١٩٧٧(البیاتي واثناسیوس، االرتباط..االختبار التائي الخاص بمعامل ٢

األختبار الزائي للنسب المئویة بین نسبة األسالیب التدریسیة والمحك الفرضي . .٣ 

  )٤٩: ٢٠٠٧(القرشي،

عرض النتائج ومناقشتھا:
)ألسالیبهم التدریسیة تم Tuckmanبعد مالحظة افراد عینة البحث حسب اداة تكمان(

فقًا لألسئلة البحث ارتأى الباحثون عرضها ومناقشتها على النحو اآلتي:تحلیلها إحصائیًا و 

النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه.

اللغات (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة) ما مستوى األسالیب التدریسة مدرسي ومدرسات  /١س

معاهد إعداد المعلمین والمعلمات؟ في 

ج الباحثون المتوسط الحسابي والنسبة المئویة لمجاالت للتحقق من هذا السؤال استخر 

وكما اللغات (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)األسالیب التدریسیة للفئات الثالثة لمدرسي ومدرسات 

  ).٣موضح في الجدول(
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  )٣الجدول(

المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لألسالیب التدریسة تبعًا لمتغیر اللغة

مدرسي/اللغة
المجاالت

  الكلي
الدفءالسلوكالقوةاإلبداع

العربیة
5.144.865.074.7519.819المتوسط

%71%66%72%69%73النسبة المئویة

الكردیة
4.074.184.534.7117.498المتوسط

%62%67%65%60%58النسبة المئویة

اإلنكلیزیة
4.714.534.574.4318.248المتوسط

%65%63%65%65%67النسبة المئویة

على  اتبین من الجدول اعاله ان مدرسي ومدرسات اللغة العربیة قد حصلو 

)من درجة األسالیب التدریسیة وهذا یعطي مؤشرًا ان مدرسي ومدرسات هذه المادة 71%نسبة(

والقوة والسلوك المنظم یمتلكون األسالیب واإلستراتیجیات التدریسیة المناسبة التي تمتازبـ(اإلبداع

فضًال عن الدفء والتقبل) على التوالي ویرى الباحثون في هذا المجال ان مادة اللغة العربیة لمل 

تحتویه من مجاالت ومفردات وأنشطة تعلیمیة تعطي الفرصة لهؤالء المدرسین والمدرسات من 

التردد وٕابداء آرائهم إضفاء أجواء تربویة وتعلیمیة مشجعة لطلبتهم في كسر حاجز التخوف و 

) ایضًا ان نسبة األسالیب التدریسیة الكلیة ٣وخاصًة في دروس التعبیر،كما یتضح من الجدول(

)وهذا یعطي مؤشرًا %70لمدرسي ومدرسات اللغتین الكردیة واإلنكلیزیة لم یبلغوا المحك الفرضي(

اصًة في مجاالت(اإلبداع ان تفاعل الطلبة في هاتین المادتین الیرقى إلى المستوى المطلوب وخ

والقوة والسلوك المنظم فضًال عن الدفء والتقبل)،ویرى الباحثون في ذلك انه ناتج من صعوبة 

هاتین المادتین وخاصًة اللغة الكردیة التي تدرس ألول مرة في الصفوف األولى من معاهد إعداد 

كمات المترسبة من اتجاهات سلبیة المعلمین والمعلمات ،اما اللغة اإلنكلیزیة فانها ناتجة عن الترا

في نفوس الطلبة ازائها ،وهذا ما انعكس سلبًا على نوع العالقة التفاعلیة بینهم وبین مدرسیهم في 

المعاهد المذكورة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه.

مدرسات هل هناك فرق ذو داللة إحصائیة بین مستوى األسالیب التدریسة ككل لمدرسي و /٢س

والمحك الفرضي؟اللغات (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)
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ولإلجابة على هذا السؤال طبق الباحثون اإلختبار الزائي للنسب لعینتین مترابطتین بین النسب 

  ) .٤%) ودرجت النتائج في الجدول(70المتحققة والمحك الفرضي(

  )٤جدول(ال

سبة األسالیب التدریسیة والمحك الفرضي تبعًا نتائج األختبار الزائي للنسب المئویة بین ن

لمتغیر اللغة

مدرسي 

  اللغة

المحك )zالقیمة الزائیة(

الفرضي مجاالت االسالیب التدریسیة

الدفءالسلوكالقوةاإلبداع

%70
0.130.040.080.17العربیة

0.520.430.210.13الكردیة

0.130.210.210.30اإلنكلیزیة

تضح من الجدول اعاله ان القیم الزائیة المحسوبة المطلقة جمیعها بلغت اقل من القیمة ی

)وهذا یعني انه الیوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین نسب 0.05)عند مستوى داللة(1.96الجدولیة(

) الذي ٤)ولتفسیر هذه النتائج وبالعودة إلى الجدول(70%األسالیب التدریسیة والمحك الفرضي(

لنسب المتحققة لألسالیب التدریسیة لدى افراد عینة البحث تبعًا لمتغیر اللغة كانت اغلبها یوضح ا

دون مستوى الطموح وخاصة عند اللغتین (الكردیة واإلنكلیزیة) ویعزي الباحثون هذه النتائج إلى 

ماذكر عندج السؤال األول من أن مدرسي ومدرسات اللغتین(الكردیة واإلنكلیزیة) یغلب علیهم

طابع التسلط واعتماد مبدأ نقل المعلومات وحشوا أذهان طلبتهم بالمعلومات دون تحقیق تفاعل 

ایجابي ومراعاة الفروق الفردیة بین طلبتهم فضًال عن انهم قد اصبحوا مقیدینم في الجانب 

المعرفي على حساب الجوانب االخرى وهذا مما یضعف من ابداعهم واضفاء طابع القوة والسلوك 

ظم والدفء والتقبل ألراء وافكار طلبتهم.المن

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصه.

اللغات /هل هناك عالقة ارتباطیة داللة إحصائیًا بین األسالیب التدریسة لمدرسي ومدرسات ٣س

وتحصیل طلبتهم؟ (العربیة ، الكردیة ، اإلنكلیزیة)

مل ارتباط بیرسون بین األسالیب التدریسیة ولإلجابة على هذا السؤال طبق الباحثون معا

كًال على حدى والتحصیل الدراسي الكلي في اللغات ثم طبقوا اإلختبار التائي الخاص بمعامل 

  ).٥األرتباط ودرجت في الجدول(
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  )٥الجدول(

معامل االرتباط ونتائج األختبار التائي لألسالیب التدریسیة تبعًا لمتغیر اللغة

مدرسي

  اللغة
جاالتالم

الكلي للمجاالت األربعة

الدفءالسلوكالقوةاإلبداع

العربیة
r0.840.910.830.78

2.48
T2.163.162.101.73

الكردیة
r0.530.040.660.48

0.35
T0.880.051.230.77

اإلنكلیزیة
r0.710.550.000.29

0.17
T1.410.940.000.39

2.301.732.160.80مجالالكلي لكل

یتضح من الجدول اعاله إن جمیع القیم التائیة المحسوبة المطلقة لمعامالت االرتباط اقل 

)عند كل اسلوب من 2)ودرجة حریة(0.05)عند مستوى داللة(4.30(من القیمة التائیة الجدولیة

)2.228(ة اقل من القیمة الجدولیةاألسالیب التدریسیة تبعًا لمتغیر اللغة وكذلك القیم التائیة الكلی

وهذا یعني انه الیوجد معامل ارتباط دال إحصائیًا )10(ودرجة حریة)0.05(عند مستوى داللة

بین األسالیب التدریسیة وتحصیل الطلبة تبعًا لمتغیر اللغة،ویعزي الباحثون هذه النتائج إلى قلة 

غة فضًال عن انه هناك عالقة سلبیة بین افراد عینة البحث عند التعامل معها على اساس الل

) یتضح ان ٥المتغیرین(األسالیب التدریسیة والتحصیل الدراسي) إلى انه عند مراجعة الجدول (

هناك عالقة ارتباطیة قویة عند مدرسي ومدرسات اللغة العربیة والذي اثر وارتبط ایجابیًا 

عند مدرسي ومدرسات اللغتین (الكردیة بتحصیل طلبتهم في حین كانت العالقة االرتباطیة سلبیة 

واإلنكلیزیة)وهذا یعود إلى ماذكر في السؤال األول من ان مدرسي ومدرسات هاتین اللغتین 

وخاصًة اللغة الكردیة في جانب أسلوب(اإلبداع) الذي اظهر عالقة عكسیة مما یعطي مؤشرًا إلى 

ریسیة وتشجیع طلبتهم علة المبادرة ان مدرسي ومدرسات هذه اللغة الیعون أهمیة لألسالیب التد

وطرح األفكار واآلراء فضًال عن تشخیص ضعف اسلوب (القوة)لدیهم واتخاذ القرارات ومعالجة 

المواقف الطارئة في الدرس.

ومن جهة اخرى یتضح ان مدرسي ومدرسات اللغة اإلنكلیزیة لدیهم اسالیب تدریسیة 

قبل آراء طلبتهم فضًال عن اعتمادهم اسالیب تدریسیة تفتقر إلى التنظیم وهناك عالقة سلبیة بین ت

ضعیفة في معالجة المواقف التعلیمیة الطارئة واتخاذ موقف ضعیف في التعامل من طلبتهم .
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االستنتاجات والتوصیات والمقترحات:
.االستنتاجات:١

-في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث الحالي یمكن استنتاج مایلي:

مدرسي ومدرسات اللغة العربیة في معاهد إعداد المعلمین والمعلمات اسالیب تدریسیة امتالك .١

تتسمك باإلبداع والسلوك المنظم .

األسالیب التدریسیة لدى مدرسي ومدرسات اللغتین الكردیة واإلنكلیزیة الترقیان إلى المستوى  .٢

دفء والتقبل .) في مجاالت اإلبداع والقوة والسلوك والمنظم وال70%المطلوب(

والمدرسة الذین یمتلكون اسالیب تدریسیة مناسبة هناك عالقة ارتباطیة موجبة بین المدرس .٣

وتحصیل طلبتهم،أي بمعنى ان األسلوب التدریسي الجید یؤثر على الطلبة في اللغة 

المدروسة. 

.التوصیات: ٢
-مایلي:في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث الحالي یوصي الباحثون 

ضرورة إجراء دورات تدریبیة مستمرة لتعدیل وتطویر االسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات  .١

اللغات في معاهد اعداد المعلمین والمعلمات في مدیریات التربیة للنهوض بمستواهم العلمي 

باستمرار وخاصة في المجاالت التي ظهرت فیها ضعف .

تكمان في تقویم االسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات اعتماد المشرفین التربویین اداة .٢

اللغات(العربیة،الكردیة،التركیة،السریانیة،االنكلیزیة).

فتح دورات لمدرسي ومدرسات اللغات(العربیة،الكردیة،االنكلیزیة) في مركز طرائق التدریس  .٣

  نفي جامعة الموصل لتدریبهم على األسالیب التدریسیة المتعلقة باداة تكما

تدریب إدارات معاهد اعداد المعلمین والمعلمات على هذه االداة لغرض تقویم االسالیب  .٤

التدریسیة لمدرسیهم ومدرساتهم .

. المقترحات:٣
استكماًال لما توصل الیه البحث الحالي یقترح الباحثون إجراء الدراسات والبحوث 

المستقبلیة التي تتضمن مایلي:

لمدرسي ومدرسات اللغات(العربیة،االنكلیزیة،الفرنسیة) في مدارس األسالیب التدریسیة  .١

المتمیزین وعالقتها بالتفكیر الناقد لطلبتهم.

الكردیة،(العربیة،التدریسیة لمدرسي ومدرسات اللغاتاألسالیبالعوامل المؤثرة في  .٢

في رفع المستوى العلمي والتفكیر الناقد لطلبتهم.وأثرهااالنكلیزیة)

ألسالیب التدریسیة لمدرسي ومدرسات اللغات(العربیة،الكردیة،االنكلیزیة) وعالقتها بأتجاهات ا .٣

طلبتهم نحو تعلم اللغة المدروسة.
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قائمة المصادر
)التقویم النفسي،مكتبة األنجلو المصریة،القاهرة.١٩٨٧.ابو حطب،فؤاد وآخرون(١

لضعف القرائي لدى طلبة الصف الرابع )بناء برنامج لهعالج ا٢٠٠٢.أحمد،مهاباد عبد الكریم(٢

األعدادي من غیر الناطقین باللغة الكردیة في القراءة الجهریة،كلیة التربیة/ابن رشد،جامعة 

بغداد(اطروحة دكتورا غیر منشورة).

)األسس النفسیة لمعاملة التلمیذ واثرها في ثقته بنفسه،وزارة التربیة ١٩٨٤.األلوسي،جمال حسین(٣

)بغداد ١)الجزء(١٧٤ریة العامة للتخطیط التربوي،مدیریة التوثیق والدراسات،العدد(،العراق المدی

  ).٣، مدیریة مطبعة وزارة التربیة رقم(

)االحصاء الوصفي واالستداللي ١٩٧٧.البیاتي ، عبد الجبار توفیق وزكریا زكي اثناسیوس (٤

، بغداد .)مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة١في التربیة وعلم النفس ، الطبعة(

)األسالیب التدریسیة لدى مدرسي ومدرسات مادة التاریخ ٢٠٠٣الجحیشي،قیس فتحي احمد(.٥

في المرحلة المتوسطة وعالقتها بتحصیل طلبتهم في مركز محافظة نینوى،جامعة 

الموصل،كلیة التربیة(رسالة دبلوم غیر منشورة).

 )١بعة(طالها عملیًا، دارالشروق، النظریة في التدریس وترجمت)٢٠٠٠(دروزة، أفنان نظیر.٦ 

عمان، األردن 

)اختبار الفهم اللغوي لطالب المرحلة المتوسطة ، المجلة العربیة ١٩٩٨.الدوغان،عبد اهللا احمد(٧

)المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس.١)العدد(١٨للتربیة ، مجلد (

یسیة لدى لمدرسي ومدرسات مادة األجتماع )األسالیب التدر ٢٠٠٠.الریشكاني،اسعد رشید هفن(٨

والفلسفة في المرحلة األعدادیة وعالقتها بتحصیل طلبتهم في مدینة الموصل،جامعة 

الموصل،كلیة التربیة(رسالة دبلوم غیر منشورة). 

)استراتیجیات واسالیب التدریس المتبعة لدى اعضاء الهیئات ٢٠٠٠.السامرائي،مهدي صالح(٩

ات التربیة في بغداد،المجلة العربیة للتربیة ،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة التدریسیة في كلی

)تونس .١)العدد(٢٠والعلوم،المجلد(

األسالیب التدریسیة التي یمارسها أعضاء هیئة )٢٠٠٦(خالد بن صالح المرزم،السبیعي.١٠

)٢٦س، العدد(رسالة التربیة وعلم النف،التدریس في جامعة الملك سعود ووسائل تفعیلها

. ٨- ١)، ص/http://www.gesten.org.sa(منشورعلى الموقع

)اثر ادراك الطالب/المعلم للحدود الفاضلة بین طرائق التدریس ١٩٨٨.سلیمان،ممدوح احمد(١١

جیات التدریس في تنمیة بیئة تعلیمیة فعالة داخل الصف،مجلة وأسالیب التدریس واستراتی

)مكتب التربیة العربي لدول الخلیج،الریاض،السعودیة.٨)السنة(٢٤رسالة الخلیج العربي،العدد(
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)،مكتبة الدار العربیة ١)المناهج الدراسیة بین النظریة والتطبیق،الطبعة(١٩٩٨.شحاته،حسن(١٢

للكتاب،القاهرة.

)المهارات القرائیة والكتابیة طرائق تدریسها ٢٠٠٥ب قاسم،مقدادي،محمد فخري(.عاشور،رات١٣

واستراتیجیاته،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،الطبعة األولى،عمان،األردن.

)إعداد معلم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها في ضوء ١٩٨٦.عبد التواب ،عبد التواب عبداهللا(١٤

الحدیثة ،جامعة اسیوط ،كلیة التربیة ،مصر.األتجاهات التربویة 

)دار الفكر للنشر ١)منهج جدید في التعلم والتعلیم،الطبعة(١٩٩٧.عدس،محمد عبد الرحیم(١٥

والتوزیع،عمان،االردن.

)القیاس والتقویم التربوي والنفسي اسیاسیاته وتطبیقاته ٢٠٠٠.عالم،صالح الدین محمود(١٦

العربي،القاهرة.)دار الفكر ١وتوجیهاته،الطبعة(

)الطرائق المعلمیة والطرائق الالمعلمیة في اإلختبارات ٢٠٠٧.القرشي،احسان كاظم شریف(١٧

اإلحصائیة،الطبعةاألولى،مطبعة الدیواني،بغداد.

)عالم ١)تطویر مناهج التعلم،الطبعة(١٩٩١.اللقاني ،احمد حسین،وبرنس احمد رضوان(١٨

الكتب،القاهرة.

مدیریة ،١الطبعةتقویم تجربة تدریس اللغات األجنبیة ، )١٩٩٠آخرون(.مبارك،بدیع محمود و ١٩

بغداد.مطبعة وزارة التربیة،

)اساسیات التدریس العامة،وزارة التعلیم العالي ١٩٩١.محمد،داود ماهر و محمد، مجید مهدي(٢٠

  العراق. مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر،الموصل ،جامعة الموصل،والبحث العلمي،

)استخدام أداة تكمان في تقویم ١٩٨٩.محمد،مجید مهدي،واألزیرجاوي،فاضل محسن(٢١

  ).٢١)العدد(٦١مجلة التربوي،المجلد(،األسالیب التدریسیة

)البحث العلمي في المجاالت ٢٠٠٧.محمد،مصطفى عبد السمیع واسكاروس،فیلیب(٢٢

اإلنسانیة،الطبعة األولى،دار العین للنشر،القاهرة.

)سلوك التدریس،مؤسسة الخلیج العربي،مطبعة نهضة مصر، ١٩٨٤محمد أمین(.المفتي،٢٣

القاهرة ،مصر.

)دور التربیة في نهضة الیابان ،مجلة المجمع العلمي العراقي ١٩٩٨.الموسوي،عبداهللا حسن(٢٤

)بغداد.٤٥)مجلد(١، الجزء(

فیة في المرحلة )تقویم األسالیب التدریسیة لمدرسي الجغرا١٩٩٢.المولى،فارس محمد حیاوي(٢٥

المتوسطة مع تحصیل الطلبة،جامعة الموصل،كلیة التربیة(رسالة ماجستیر غیر منشورة).

)دارالشروق للنشر ١)اساسیات القیاس في العلوم السلوكیة،الطبعة(٢٠٠٤.النبهان،موسى(٢٦

والتوزیع،عمان،االردن. 
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الیومیة لدى معلمي )مدى أداء مهارات تخطیط وٕاعداد الدروس ١٩٩٥.نزال ،شكري حامد(٢٧

ومعلمات المدارس األهلیة الخیریة بدبي ،مجلة كلیة التربیة،جامعة المنصورة(في نزال 

١٩٩٦.(  

)استخدام أداة تكمان في تقویم األنماط التعلیمیة لدى معلمي ١٩٩٦.نزال ،شكري حامد(٢٨

 العدد )٢٣د(المجلومعلمات المدارس األهلیة الخیریة بدبي ،مجلة دراسات للعلوم التربویة،

)٢( .  

)أسالیب تدریس التعبیر في المرحلة الثانویة ٢٠٠٦.الهاشمي،عبد الرحمن عبد علي(٢٩

األردن. عمان،دار المناهج للنشر والطباعة،الطبعة األولى،ومشكالته،
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  )١الملحق(

الصورة المعربة والمعدلة ألداة تكمان لتقویم األنماط التعلیمیة

اسم 

.......المرحلة المعلم/المعلمة.............................................................

التعلیمیة

المؤهل 

العلمي.........................................................................الخبرة في 

التعلیم

األداةالمحاور

    ٤  ١٢٣معدالت درجات التقویم

المقیاسالمحورم
الدرجات

المقیاس السلبیة الحیادیة األیجابیة
١٢٣٤٥٦٧

١

السلوك 
المنظم

مقلدمجدد
مبتكرنمطي٢
مثبطمشجع٣
ناقدسطحي٤
غیر تجریبيتجریبي٥
متوسعحرفي٦
مترددجرىء٧

٨

القوة 
والنشاط

صریحمتحفظ
جامدفعال٩

حركساكن١٠
خاملحیوي١١
حازممتراخي١٢
انطوائيانبساطي١٣
حاسمقلق١٤

١٥

المودة 
والتقبل

عشوائيھادف
منظممضطرب١٦
مرتابواثق١٧
مرتبمتشتت١٨
مضللموجھ١٩
ثابتمتقلب٢٠
شاردمنتبھ٢١

٢٢

األصالة 
واألبداع

صبورعجول
عدائيمسالم٢٣
ودودخصیم٢٤
فظدمث٢٥
منصفمتعیف٢٦
انعزالياجتماعي٢٧
متجاوبمستھزىء٢٨


