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ملخص البحث :
التعرف على الطرائق التدریسیة الشائعة لدى تدریسي اللغة إلى  دف البحث الحاليیه

المتناظرة في جامعة الموصل وعالقتها ببعض المتغیرات (الجنس قسامالعربیة في األ

واالختصاص واللقب العلمي وسنوات الخدمة والمشاركة في الدورات التدریبیة). 

الطبقیة -تدریس تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة) عضو هیئة ٢٧وقد تكونت العینة من (

، وبعد تحلیل البیانات كلیة اآلداب ، والتربیة ، والتربیة االساسیةاللغة العربیة في أقسامفي 

ن اكثر الطرائق التدریسیة استخدامًا هي أالنتائج  أظهرتبوساطة مربع كاي والوسط المرجح ، 

ن اوالثانیة في حین حصلت الطریقت ولىلمرتبتین األطریقة النص والمحاضرة اذ حصلتا على ا

 أظهرتالتعلم التعاوني والنماذج التعلیمیة على المرتبتین االخیرة وما قبلها على التوالي ، كما 

في استخدام الطرائق التدریسیة تبعًا لمتغیرات البحث إحصائیة النتائج عدم توافر فروق ذات داللة 

النتائج  أظهرتالخدمة والمشاركة بالدورات التدریبیة) ، في حین (الجنس واللقب العلمي وسنوات

  . دبفي متغیر االختصاص ولصالح تخصص اآلإحصائیة وجود فرق ذو داللة 
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Abstract:

This research aims at studying the common Methodology

Commonly used by Arabic language lecturers in equivalent

departments at the university of Mosul and its relation with

some variables (gender,specialization,title,years of experience,
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participation in training courses) . The sample consisted of (27)

lecturer chosen randomly hirarchial way in Arabic language

departments in college of Arts , Education and Basic Education .

Using Chi square and potential means as analyzing data

statistically , the results showed that the most methodologies

used were text and lecture as first and second where as

cooperative and Educational models were the last and before the

last respectively. The results also showed the absence of

statistically significant differences in using methodology

according to the variables (gender, title, years of experience ,

participating in academic training) where as the results showed

statistically significant differences in specialization variable

with a bias toward literature.

ھمیة البحث والحاجة الیھ :أ
التعلیم العالي دورًا اساسیًا في تلبیة حاجات المجتمعات القائمة والمنتظرة ، فلم تعد یؤدي

جیل ، بل مؤسسات إلى  مؤسسات التعلیم العالي مجرد مؤسسات لنقل التراث المعرفي من جیل

وتطویره . تهوخدمتنمیة المجتمع إلى  فاعلة في تجدید وتطویر وتحدیث المعرفة باالضافة

اذ یعد التعلیم العالي (الجامعي) في معظم دول العالم الركیزة  )١٥٠ص   ١٩٨٩(علیمات : 

الطالب من االساسیة فیها والتي تقوم علیها حیاة المجتمعات ، فهو حلقة الوصل التي تنقل 

في المدرسة التي تتمثل بجمع المعرفة واختزانها،الى مراحل االنتاج والتقدم والحكم  ولىمراحله األ

  )٨٣ص ١٩٩٩: (الصرایرة واحمدى هذه المعرفة المتجمعة وتقییمها.عل

ونتیجة لهذا الدور ولالهمیة التي تضطلع بها مؤسسات التعلیم العالي ، وال سیما 

الرائدة في المجتمع ، توسعت وتعددت وظائفها واهدافها .  اتت المؤسسالجامعات ، التي عد

إلى  وكان من اهم وظائفها االساسیة : التعلیم (التدریس) ،  واالبحاث (البحث العلمي)،  اضافة

  ) ٧٢ص  ١٩٨٢خدمة المجتمع . (عبد الموجود : 

دمة اهداف خإلى  ولكون الجامعة ترتكز على مجموعة من المبادئ واالسس الموجهة

وغایات المجتمع ، متخذة في سبیل تحقیق ذلك مجموعة من البرامج والسیاسات التربویة  
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والتعلیمیة التي تعد استجابات لمؤثرات بیئیة كثیرة تعمل على تمثل المتعلم لها ، مما یشكل اساسًا 

علیة من خالل المعرفة االدراكیة ، بالمواقف التفاإلى  لتعلمه ، كون المتعلم یتأثر باالضافة

العملیة التعلیمیة وطرائق التدریس المتبعة والتي تعبر عن مدى تقدم النظام القائم على التعلیم في 

  )٨٣ص  ١٩٩٩:  ؤسسات التربویة . (الصرایرة واحمدالم

الزالت  اال اننا نجد ان المؤسسات التعلیمیة العامة بما فیها الجامعات في الدول العربیة ،

التقلیدیة في كثیر من التخصصات العلمیة . كما سالیباد الكبیر على األتعاني من االعتم

ونزعة اً زائداً خ تحت وطأة استخدام طرائق تدریسیة تلقینیة التزید عن كونها حشو ز الزالت تر 

ان یكون جالسًا یستقبل خالل على موسوعیة خانقة ومملة للمتعلم الذي طالما احس بانه مرغم 

یق تساعد على تحقال، والتي ون ان یشارك ویفسر ویحلل ویستنتجات دساعات طویلة المعلوم

  . )١٤ص ٢٠٠٢(مهدي : مفهوم النمو الشامل للمتعلم

ان "لتنفیذ عملیة التعلیم والتعلم مجموعتین من الطرائق : إلى  )١٩٨٩ویشیر علیمات (

اما یات المطلوبة .: تتخذ من المعلم محورًا لها من اجل تنفیذ االهداف والغاولىالمجموعة األ 

الطالب هو االساس . وهذه المجموعة هي االكثر قبوًال في المجال فتعد المجموعة الثانیة :

التربوي كونها تعالج مشكلة سلبیة الطالب في المواقف التعلیمیة من جهة وتنمیة قدراته 

  )١٥٣ص ١٩٨٩(علیمات : وشخصیته من جهة اخرى"

ولة مستفیضة الیجاد افضل الطرائق (وتجدید الطرائق یات التربویة في محادبودأبت اآل

ر دوره من الدور یالتقلیدیة) ، التي تحاول جعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة والتربویة وتغی

كاً الدور االیجابي الذي یجعله مشار إلى  السلبي المتلقي والمستمع في تلقي المعلومات والخبرات ،

الجامعات خاصة أم ومكتشفها ، سواء في المؤسسات التربویة العامة للمعلومة والخبرة اً ومستنتج

.

وهذا ما تضعه الجامعات ضمن اهدافها ، من اعداد شخصیة مستقلة مفكرة للطالب، 

  )٧٥ص ١٩٨٩العداده لیكون المواطن الصالح في مجتمعه .(نصیر: 

لعالمیة والعربیة "ان الجامعات والهیئات افي قوله ) ١٩٩٧ذلك ابراهیم (إلى  وقد اشار

وتقنیات التدریس الحدیثة" (ابراهیم أسالیببدأت تهتم وتحاول تدریب اساتذتها في مجال استخدام 

للتدریس خاصة بالطالب على مستوى الدراسة الجامعیة ، أسالیب) وهناك عدة ٥٠ص ١٩٩٧: 

اثناء اعداده لهذه والتدریب علیهاسالیبعضو هیئة التدریس الجامعي من االلمام بتلك األالبد لو 

علیه لم یعد ممكنًا اعتبار حجم المعرفة المقدمة للطالب غایة  )٣٣ص ١٩٨٦(الشافعي:المهنة

تعلیمیة وحیدة ووافیة ، وانما .. التأكید على تزوید الطالب بالمهارة في تعلم االشیاء الجدیدة 

إلى  یس في حاجةالمستمرة بجهوده الخاصة .. وهناك البعض ممن یرى بان طالب الجامعة ل

ذلك ما نرید ویحققان یفهم ویستوعب على طریقة تدریس جیدة ، النه قادر بحكم نضجه العقلي 
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طریقة تدریس إلى  ، وهذا لیس صحیحًا ، بل هو احوج)٩ص ١٩٧٥(الشیخلي:ه ان یحققل

یره تساعده على ان تتكون لدیه مهارات تعلیمیة ودراسیة تتمثل بفهم وربط الحقائق والحكم وتفس

.لما یقرأ ، والذي ال یتأتى اال من خالل طریقة تدریس جیدة 

  )٣١ص ١٩٨٦(الشافعي:

نجد ان طرائق التدریس تشكل العنصر الفعال والمهم في العملیة التعلیمیة ، وكما عدتها 

لتعلیمي ، الن المادة مهما كانت غزیرة االتربیة الحدیثة احد العناصر المهمة في الموقف 

كون عدیمة الفائدة بدون طریقة تدریسیة ناجحة یتبعها المدرسالمعلومات ت

الطریقة تؤدي  دورًا مهمًا یتمثل بترجمة الجانب المعرفي إذ ان ) ؛ ٤٣ص ١٩٨٧(جابر وعایف:

مجموعة من المهارات واالتجاهات والمیول ینبغي تنمیتها في ذهن الطالب . إلى  (المعلومات)

التدریس أسالیبواضحًا ، بمسألة المام المدرس الجامعي بعلیه فقد اولت الجامعات اهتماماً 

  )٥٤ص ١٩٩٧واتقانه لها . (ابراهیم :

، تقنیات التعلیم مسألة  ذات بعدینالن هذا االلمام للمدرس الجامعي بطرائق التدریس و 

منظم محكم البناء ، واضح المحتوى ، أسلوبالبعد االول : یتمثل بالقدرة على تقدیم المعرفة ب

محققًا االهداف التعلیمیة على مستوى الفهم واالستیعاب  .

البعد الثاني : یتجه صوب اعطاء الطالب الفرصة  العمال العقل والفكر في المعرفة 

یق ، والتركیب  ، واصدار المعطاة ، تحقیقًا لالهداف التربویة التي تنمي لدیه التحلیل ، والتطب

یة ناضجة ، مستقلة قادرة على التعامل مع كل ما هو بنیة ذهنإلى  ، ومن ثم الوصولاالحكام

  )٥٠- ٤٩ص ١٩٩٧جدید في میدان التخصص . (ابراهیم :

ومن الدور التربوي والمهني لمدرس الجامعة وایمانًا به وضرورة اعداده لمهنة التدریس ، 

فهم والتجدید الإلى  الطلبة نقًال یؤديإلى  هذا الدور واالعداد یمكنه من نقل نتائج العلم وبحوثه

واالبداع ، ولیس مجرد الحفظ ، ویحقق تفاعل الطلبة مع المعرفة ، وتطبیق نتائج العلم في 

یتطلب وال یقتصر الدور التربوي على ذلك وانما .م وربطها بمجتمعهم ومتطلبات نموهحیاته

مالئمة تطویر طرائق التدریس بحیث یختار منها االكثر فعالیة واالكثر فائدة لطالبه واالكثر

لطبیعة المادة الدراسیة ، الن طریقة التدریس التقل اهمیة في تحقیق االهداف عن المنهج وعن 

.)*(غیره من الوسائل ان لم تكن اهمها

ومن بین المواد الدراسیة التي اهتم المربون بطرائق تدریسها اللغات ، فالذي یتصفح 

ني به المربون من المواد ، واذا كانت االمم تاریخ التربیة یجد ان اللغات كانت في مقدمة ما ع

توصیات ندوة طرائق التدریس في الجامعات العربیة بالتعاون بین اتحاد الجامعات العربیة والجامعة )*(

٢٢٥ص ١٩٨٩المستنصریة ومكتب الیونیسكو االقلیمي :
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تسهیل نشرها بمختلف الوسائل والسبل فان اللغة العربیة الفصحى إلى  تعنى بلغاتها  وتسعى

ینبغي ان تحظى بكل رعایة واهتمام النها جمعت شمل االمة في ماضیها وحاضرها، ووحدت 

والعرب قدیمًا نهارت بقیة الدعائم،الكلمتها ، وحافظت على تراثها وهي الدعامة التي لوالها 

  )٤ص ١٩٨٢(ابراهیم : .وصیانة لهاوحدیثًا من اكثر االمم اهتمامًا بلغتهم 

أسالیبتطویر لوانطالقًا من االهتمام بطرائق تدریس اللغة العربیة فقد عقد اجتماع 

 ١٩٩٦علوم عام تدریس اللغة العربیة نظمته المنظمتان االسالمیة والعربیة للتربیة والثقافة وال

كد على اهمیة النهوض بتدریس اللغة العربیة عربیًا وعالمیًا وفق احدث الطرائق أوالذي 

  ) . ٦- ٥ص ٢٠٠٢والتقنیات التربویة (الشریفي:سالیبواأل

فروع عدة (نحو،صرف،عروض، شعر،نقد، بالغة،امالء) إلى  واللغة العربیة علم یتفرع

همیتها التي تتأتى من اهمیة اللغة العربیة ذاتها ، اذ ان من ولكل منها طرائقها ولهذه الطرائق ا

مستلزمات الحفاظ على اللغة االهتمام  بفروعها وطرائق تدریسها .

  )٤١- ٣٧ص ٢٠٠٤(الدلیمي والدلیمي : 

تعدد فروع اللغة العربیة وتعدد طرائقها یوجد العدید من العوامل التي تؤثر في فضال عن 

، فلكل ، والوسیلة التعلیمیةدة الدراسیة ، والمرحلة الدراسیة، كطبیعة الماةاختیار الطریقة المالئم

منها طریقة تتناسب معها ، فالمدرس الجامعي هو الذي یقوم بالتدریس بالطریقة او الطرائق التي 

تقدیمه لمجموعة معینة من یرغب في اتباعها ، بحیث تتناسب مع طبیعة المحتوى المراد

، احد عناصر الموقف التعلیمي)المدرس الجامعي، كونه ()١٢٢ص ١٩٨٨(سلیمان:الطلبة

یحتل موقعًا مهمًا بین العوامل التي یتوقف علیها نجاح التربیة في بلوغ  الذي

  )٥٣ص ١٩٨٧غایاتها.(سلیمان:

في مادته ، ولكنه غزیرًا الجامعة أستاذحاالت كثیرة یكون فیها اال اننا نعلم ان هناك 

ادة طالبه في تقدیم تلك المادة ، النه الیمتلك طریقة تدریس یكون عاجزًا عن اف

ه ، دورًا أسالیبتقان المدرس الجامعي لطرائق التدریس و إل)،  وان ٣٢ص١٩٨٦جیدة(الشافعي:

یؤدیه في رفع الكفاءة الداخلیة للمؤسسة التعلیمیة ، وبالتالي تعزیز دورها في تنمیة المجتمع ، 

) فقد نظم المجلس البریطاني ٥١ص١٩٩٧العالي.(ابراهیم :وهذا من اهداف مؤسسة التعلیم

م) حلقة دراسیة متخصصة عن طرائق التدریس بالجامعات  ١٩٧٥جامعة النكسترا بانكلترا عام (

ضرورة تطویر طرق التدریس بالجامعات وتحدیثها حتى تتمكن الجامعات من اداء إلى  شارتأ

  .)٦٩ص ١٩٨٢وظیفتها التدریسیة. (عبد الموجود:

وعلى الرغم من تعدد البحوث التي تتعلق بعملیات التدریس والتعلیم في مراحل التعلیم 

المختلفة ، لكنها نادرة في مجال التعلیم العالي (الجامعي) ، واالكثر ندرة تلك التي تتعلق بتحدید 
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معي) الطرائق التدریسیة ذات الفاعلیة النسبیة في التخصصات العلمیة في التعلیم العالي (الجا

من هنا تتضح اهمیة البحث الحالي فیما یأتي: 

تطویر طرائق التدریس المستخدمة ، وایجاد افضل الطرائق المستخدمة من قبل إلى  . الحاجة١

هیئة التدریس ؛ لهذا شعرنا بوجود المشكلة المتمثلة بالتعرف على الطرائق التدریسیة أعضاء

ینطلق لیسلط الضوء على طبیعة الطرائق ان البحث لذا فالشائعة في جامعة الموصل ، 

هیئة التدریس في تقدیم مادتهم العلمیة (اللغة العربیة)أعضاءالتدریسیة الشائعة التي یعتمدها 

اللغة العربیة المتناظرة في جامعة الموصل .أقسامالطلبة في إلى 

ت جامعة الموصل الهیئة التدریسیة في كلیاأعضاء. قد یعمل هذا البحث على اثارة اهتمام ٢

.المتعددة في الكشف عن الطریقة االفضل للتدریس من بین الطرائق كتغذیة راجعة لهم 

فتح المجال واسعًا امامه ب. افادة مركز تطویر طرائق التدریس والتدریب الجامعي في الجامعة ٣

ة الشائعة ، لبناء برامجه التدریبیة وفقًا السس وضوابط تأخذ بنظر االعتبار الطرائق التدریسی

بوصفه الجهة المسؤولة عن متابعة وتدریب اساتذة هذه الجامعة . 

اھداف البحث : 
اللغة  يالتعرف على الطرائق التدریسیة الشائعة لدى تدریسیإلى  یهدف البحث الحالي

المتناظرة في جامعة الموصل وعالقتها ببعض المتغیرات ، وعلى هذا تكونت قسامالعربیة في األ

:ئلة التي یحاول البحث الحالي االجابة عنها وهياالس

 دابكلیات اآلاللغة العربیة المتناظرة في أقسامالهیئة التدریسیة في أعضاءما مدى استخدام .١

  ؟البحث أداة التدریسیة الواردة فيلمجموعة الطرائق ، والتربیة ، والتربیة االساسیة

الهیئة التدریسیة في استخدامهم أعضاءات بین استجابإحصائیة هل هناك فروق ذات داللة .٢

مدة الخدمة ؟إلى  لمجموعة الطرائق التدریسیة تعزى

الهیئة التدریسیة في استخدامهم أعضاءبین استجابات إحصائیة هل هناك فروق ذات داللة .٣

التخصص ؟ إلى  لمجموعة الطرائق التدریسیة تعزى

الهیئة التدریسیة في استخدامهم أعضاءبین استجابات إحصائیة هل هناك فروق ذات داللة .٤

متغیر اللقب العلمي؟إلى  لمجموعة الطرائق التدریسیة تعزى

الهیئة التدریسیة في استخدامهم أعضاءبین استجابات إحصائیة هل هناك فروق ذات داللة .٥

متغیر المشاركة بالدورات التدریبیة ؟إلى  لمجموعة الطرائق التدریسیة تعزى
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حدود البحث :
في  أقساموما یناظرها من  دابیقتصر البحث الحالي على قسم اللغة العربیة في كلیة اآل

٢٠٠٥/٢٠٠٦كلیتي التربیة والتربیة االساسیة في جامعة الموصل للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات :
الطریقة :

نهج ) بانها: "الطریقة التي یستخدمها المعلم في توصیل محتوى الم١٩٨٨عرفها سلیمان (.١

)١٢٢ص ١٩٨٨للتلمیذ اثناء قیامه بالعملیة التعلیمیة"  (سلیمان:

التدریس أسالیب) بمفهومها الشامل الذي یحمل في طیاته مصطلحي ١٩٩٧عرفها ابراهیم (و .٢

، والتقنیات تفكیره ، وتدریبه المهني ، وقیمه، ونمط ت الصلة باتجاه عضو هیئة التدریسذا

)٥٤ص ١٩٩٧(ابراهیم:ادیة للطریقة التدریسیة .المالتربویة التي تمثل الوسیلة

والوسیلة الناقلة للعلم والمعرفة  داة) بانها : "األ٢٠٠٣وقد عرفها كل من الدلیمي والوائلي (.٣

والمهارة ، وهي كلما كانت مالئمة للموقف التعلیمي ، ومنسجمة مع عمر المتعلم وذكائه ، 

ة المتحققة بها اوسع عمقًا واكثر فائدة" (الدلیمي وقابلیاته ، ومیوله ، كانت االهداف التعلیمی

)٢١ص ٢٠٠٣والوائلي: 

)بانها "مجموعة من االجراءات والممارسات واالنشطة ٢٠٠٤في حین عرفها عبد الرازق (.٤

توصیل معلومات إلى  العلمیة التي یقوم بها المعلم داخل الفصل بتدریس درس معین یهدف

)٢٠٠٤لرازق :(عبد اوحقائق ومفاهیم للتالمیذ" 

بانها : مجموعة الطرائق التدریسیة التي تتضمنها جرائیاً الطرائق التدریسیة إوتعرف الباحثة 

اللغة العربیة المتناظرة في جامعة الموصل على أقسامالهیئة التدریسیة في أعضاءاستجابات 

البحث. أداة

المتناظرة : قساماأل
في  داببیة والتربیة االساسیة وكلیة اآلاللغة العربیة في كلیات التر أقساموهي 

.جامعة الموصل

الدراسات السابقة :
:١٩٨٩دراسة علیمات (.١ (

هیئة التدریس في أعضاء لدىالتعرف على "طرق التدریس الشائعة استهدف البحث 

جامعة الیرموك واثرها في بلوغ اهداف التعلیم الجامعي " 
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كلیاتهـا االربـع بئة تدریس في جامعة الیرموك ) عضو هی٨٦وقد تألفت عینة البحث من (

للبحــث ، وقــد عولجــت البیانــات احصــائیًا باســتخدام تحلیــل التبــاین ،  أداة، وقــد اســتخدم االســتبانة 

 أظهـــرت، وقـــد إحصـــائیة والنســـب المئویـــة والرتـــب والتحلیـــل العـــاملي واالختبـــار التـــائي  كوســـائل 

المناقشـــة والحـــوار ، التقـــاریر ،هــي : المحاضـــرةالنتــائج ان الطرائـــق  الخمـــس االكثـــر اســـتخداماً 

واالبحاث ، التلفزیون التعلیمي او الفیدیو العروض  العملیة التوضیحیة .

  )١٦٧- ١٤٩ص  ١٩٨٩(علیمات : 

):١٩٨٩ن (یخرآدراسة العمر و.٢
یس السائدة  التي یعتمدها المدرسون في التعرف على " طرق التدر هدفت الدراسةاست

الطلبة في الجامعة المستنصریة "إلى  ایصال مادتهم العلمیة

) مدرسًا ومدرسة من حملة شهادة الماجستیر والدكتوراه ١١٥من (وتكونت عینة البحث 

والعلوم واالدارة واالقتصاد . دابموزعین على كلیات التربیة واآل

للبحث ، وبعد معالجة البیانات احصائیًا  ظهر ان طریقة  أداة واعتمد الباحثون االستبیان

المحاضرة هي االكثر انتشارًا  بین التدریسیین في الجامعة المستنصریة  ، تلیها طریقة االلقاء 

  . )٦٨- ٤٠ص ١٩٨٩بالمرتبة الثانیة ، ثم طریقة الحوار (العمر واخرون : 

):١٩٨٩دراسة محمد (.٣
التدریس في جامعة االمارات العربیة المتحدة أسالیب"عرف على التهدفت الدراسةاست

ودورها في تحقیق اهداف التعلیم الجامعي" 

مساعد أستاذ) عضو هیئة تدریس ممن هم بدرجة ٢٦٧وقد تكونت عینة البحث من (

لعلوم وا، والشریعة والقانون ، والعلوم االقتصادیة واالداریة ، والتربیة ،  داباآل ومدرس في كلیات

ًا أسلوب) ٢٢للبحث والذي تضمن ( أداةوكلیة الهندسة ، واعتمد الباحث االستبیان ، الزراعیة 

للتدریس تستخدم بصفة عامة في التعلیم الجامعي ، وقد زودت بمقیاس االستجابة (یستخدم غالبًا 

االرتباط ومعامالت ، ، یستخدم احیانًا ، یستخدم نادرًا ، الیستخدم ) وقد استخدم مربع كاي 

إحصائیة النزعة المركزیة لحساب المتوسط والنسبة المئویة واالنحراف المعیاري كوسائل أسالیبو 

استخدامًا هي المحاضرة ، ویلیها تدریسیة أسالیبان اكثر خمسة  أظهرتلتحلیل النتائج ، التي 

التثبیت المناقشة الموجهة ، والتقاریر واالبحاث ، والتدریس لمجموعات صغیرة ثمأسلوب

والمراجعة . 

الستخدام االساتذة إحصائیة كما اوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

الورش التعلیمیة . أسلوبالتدریس المحددة في االستبیان عدا سالیبالمساعدین والمدرسین أل

  )١٤٩-١١٢ص ١٩٨٩(محمد : 
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):١٩٩٠. دراسة الخطیب (٤
ق تدریس قواعد اللغة العربیة الشائعة في المرحلة "طرائالتعرف على هدفت الدراسةاست

) معلمًا ومعلمة اختیروا ٧٢االعدادیة وعالقتها بالمؤهل والخبرة " ، وقد بلغت عینة الدراسة (

للبحث ،  اذ تم تسجیل حصة صفیة واحدة  أداةعشوائیًا ، واستخدمت اشرطة التسجیل (كاسیت) 

من افراد عینة البحث ، وبعد تفریغ البیانات ومعالجتها في مادة قواعد اللغة العربیة ، لكل فرد 

النتائج ان معظم المعلمین والمعلمات یستخدمون الطریقة االستقرائیة ، كما  أظهرتاحصائیًا ، 

تعزى لمتغیر الخبرة والمؤهل بین إحصائیة كشفت النتائج عن عدم توافر فروق ذات داللة 

ي تدریس اللغة العربیة في المرحلة االعدادیة (الكخن : المعلمین في الطرائق التي یستخدمونها ف

  . ) ٧٩ص ١٩٩٢

:١٩٩٧. دراسة ابراھیم (٥ (
الهیئة أعضاء"طرائق التدریس المستخدمة من قبل التعرف على هدفت الدراسةاست

في كلیتي أقسامفي كلیة التربیة في جامعة الموصل وما یناظرها من أقسامالتدریسیة في سبعة 

"نفسهاوالعلوم من الجامعة  داباآل

للبحث ،  أداة) عضو هیئة تدریس . واستخدم االستبیان ٨٤وتكونت عینة البحث من (

-احیانًا –) طریقة تدریسیة وزود بمقیاس ثالثي یتدرج من (دائمًا ١٩اشتمل على (و 

وسائل ، حادي وتحلیل التباین األ، واالختبار التائي ،  حجتخدمها) . وتم اعتماد الوسط المر الاس

–ان مجموعة طرائق التدریس اللفظیة  أظهرت.وبعد معالجة البیانات احصائیًا إحصائیة 

المدعمة بكتابة التقاریر واجراء مشاریع البحوث هي من اكثر مجامیع طرائق التدریس –التقلیدیة 

  )٧٩- ٤٧ص ١٩٩٧المستخدمة . (ابراهیم : 

:٢٠٠١دراسة ابراھیم وداؤد (. ٦ (
الدراسة التعرف على "الطرائق والوسائل التعلیمیة شائعة االستخدام لدى مدرسي هدف 

التاریخ في المرحلة االعدادیة بمحافظة نینوى بالعراق " ، تكونت عینة الدراسة من ستین مدرسًا 

وخمس واربعین فقرة أقسامللبحث الذي اشتمل على ثالثة  أداةومدرسة  واستخدمت االستبانة 

الاستخدمها) وتم استخدام الوسط المرجح –نادرًا –احیانًا –رباعي یتدرج ( دائمًا مزود بمقیاس

لتحلیل النتائج ، والتي توصلتإحصائیة وسائل ، ومعامل ارتباط بیرسون ، واالختبار التائي ، 

ان طرائق التعلیم والتعلم االكثر شیوعًا هي طرائق االستجواب والمناقشة والمحاضرة على إلى 

- ٩٤ص ٢٠٠١والي وتلیها في االستخدام طریقتا حل المشكالت والوحدات .(ابراهیم وداؤد : الت

٩٥(  



زینة طه حسون 

١٠

:٢٠٠٤دراسة الجبوري (.٧ (
"الطرائق التدریسیة الشائعة في تعلیم قواعد اللغة العربیة التعرف على هدفت الدراسةاست

للغة العربیة في مدیریة لدى معلمي المرحلة االبتدائیة " ، اقتصرت عینة البحث على معلمي ا

 أداةتربیة نینوى / المركز ، الذین یمارسون التعلیم في المدارس االبتدائیة  ، واستخدمت االستبانة 

النتائج ان الطریقة االستقرائیة هي االكثر  أظهرتللبحث ، وبعد معالجة البیانات احصائیًا ، 

  )٨٦- ٧٠ص ٢٠٠٤(الجبوري : في تعلیم قواعد اللغة العربیة .شیوعًا 

مناقشة الدراسات السابقة : 
من خالل مراجعة الدراسات السابقة سجلت الباحثة المالحظات االتیة :

سالیباتسقت الدراسات السابقة في اهدافها اذ انها حاولت التعرف على الطرائق واأل.١

مع هدف التدریسیة لدى القائمین على العملیة التعلیمیة في المراحل المختلفة وهذا ما یتفق 

البحث الحالي .

هیئة التدریس في الجامعة ومدرسي المرحلة أعضاءتنوعت عینة الدراسات السابقة اذ شملت .٢

االعدادیة ومعلمي المرحلة االبتدائیة .

) و(العمر ١٩٨٩مصطلح طرق التدریس (دراسة علیماتإلى  اشارت بعض الدراسات.٣

المصطلح اللغوي الصحیح وهو ) ، وترى الباحثة ان من الضروري كتابة١٩٨٩واخرون 

طرائق التدریس ولیس طرق التدریس.

مصطلح الطرائق ، والطریقة بدال من سالیبمصطلح األإلى  )١٩٨٩اشارت دراسة محمد (.٤

ه الخاص ومدلوالته التي تختلف عن أسلوبلهذا فلكل مصطلح سلوباشمل من األ

.المصطلحات األخرى

جراءات البحث :إ
ھ :مجتمع البحث وعینت

اللغة العربیة أقسامالهیئة التدریسیة جمیعهم في أعضاءتألف مجتمع البحث ، من 

والتربیة االساسیة في جامعة الموصل ، للعام الدراسي ، والتربیة ،  دابالمتناظرة في كلیات اآل

أستاذ) عضو هیئة تدریس اللغة العربیة ممن هم بدرجة ٨٤، والبالغ عددهم ( ٢٠٠٥/٢٠٠٦

ومدرس مساعد ، أستاذهیئة التدریس الذین هم بدرجة أعضاءدرس ، اذ تم استبعاد مساعد وم

عینة البحث ، ولعدم اعتماد عضو هیئة التدریس أقساموذلك لعدم توفر هاتین الدرجتین في احد 

) یوضح المجتمع ١االخرى. والجدول (قسامبدرجة مدرس مساعد في عملیة التدریس في احد األ

اللغة العربیة .أقسامهیئة التدریس في عضاءوبعد االستبعاد ألبعاد تقبل االس
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  )١جدول (

المتناظرة قسامهیئة التدریس في األأعضاءمجتمع البحث من 

الكلیة
الهیئة أعضاءمجموع 

التدریسیة قبل 

االستبعاد

ماتم استبعاده من 

هیئة التدریس أعضاء

أستاذبدرجة 

ماتم استبعاده من 

یس هیئة التدر أعضاء

بدرجة مدرس مساعد

الهیئة أعضاءمجموع 

التدریسیة بعد االستبعاد

٨١٣٣٥٤٣داباآل

٣٣٣٢٢٨التربیة

٤١٣ـ١٧التربیة االساسیة

١٣١٦٤١٨٤المجموع

-) عضو هیئة تدریس ، اختیروا بالطریقة العشوائیة   ٢٧اما عینة البحث فقد بلغت ( 

یسي من المجتمع االصلي للبحث ، وقد وزعت بحسب متغیرات % ) تدر ٣٣الطبقیة وبنسبة  (

البحث وهي (الجنس ، االختصاص ، واللقب العلمي ، ومشاركة عضو الهیئة بدورة تدریبیة في 

  ).٢(وكما موضح في الجدول)لغة العربیة ، وعدد سنوات الخدمةطرائق تدریس ال

  )٢جدول (

حث توزیع عینة البحث االساسیة بحسب متغیرات الب

مدرسمساعدأستاذاالختصاص

  لغة

اقل من 
)١٥(

  سنة

مشارك
  ـ  ذكر

مشارك
٢ذكر

  ـ  انثى  ـ  انثى

غیر مشارك
  ـ  ذكر

غیر مشارك
٣ذكر

٣انثى  ـ  انثى

اكثر من 
)١٥(

  سنة

مشارك
٢ذكر

مشارك
  ـ  ذكر

  ـ  انثى  ـ  انثى

غیر مشارك
١ذكر

غیر مشارك
  ـ  ذكر

  ـ  انثى  ـ  انثى

آدب

اقل من 
)١٥(

  سنة

مشارك
١ذكر

مشارك
٣ذكر

١انثى  ـ  انثى

غیر مشارك
  ـ  ذكر

غیر مشارك
٢ذكر

  ـ  انثى  ـ  انثى

اكثر من 
)١٥(

  سنة

مشارك
٧ذكر

مشارك
  ـ  ذكر

١انثى  ـ  انثى

غیر مشارك
  ـ  ذكر

غیر مشارك
١ذكر

  ـ  انثى  ـ  انثى
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البحث : أداة
لجمع المعلومات الالزمة لتحقیق  أداةاعتمدت الباحثة  استمارة استبانة لكونها انسب 

، ولكونها تتیح فرصة اكبر للمستجیب  )٩٢ص١٩٩٠(داؤد وانور:اهداف البحث وفرضیاته

(عضو هیئة التدریس) ، لالجابة عن االسئلة الواردة فیها بحریة وصراحة وفي ظروف یختارها 

أعضاءإلى  جاهزة تحقق اهداف البحث ، ووجهت االستبانة أداةعدم توافر إلى  ه باالضافةلنفس

) طرائق تدریسیة ٩عینة البحث ، وتضمنت االستبانة (قسامالهیئة التدریسیة في الكلیات واأل

ثبتت جدواها البحوث التربویة في المراحل أشائعة االستخدام في تدریس مواد اللغة العربیة والتي 

التعلیمیة المختلفة. و تم اعداد االستبانة في ضوء الخطوات االتیة : 

یات في طرائق التدریس العامة وطرائق تدریس اللغة العربیة دباالطالع على اآل.١

االستفادة من الدراسات السابقة ..٢

الهیئة التدریسیة في الكلیات أعضاءوجهت الباحثة سؤاًال مفتوحًا  على مجموعة من .٣

) عضو هیئة تدریس ،والسؤال هو : ١٥عینة البحث ، والبالغ عددهم (قسامواأل

(ما هي الطرائق التدریسیة التي تستخدمها فعًال في تدریسك اللغة العربیة ؟ او ترى ان زمالءك 

یستخدمونها ؟)قسامفي الكلیات او األ

وثباتھا : داةصدق األ
بصیغتها االولیة على عدد من البحث أداةمن خالل عرض  داةتم التأكد من صدق األ

، وقد اعتمدت الباحثة )*(س واللغة العربیة وطرائق تدریسهاالخبراء في میدان التربیة وعلم النف

إلى  )Ebel:1972اذ یشیر ایبل (مین  فاكثر معیارًا لقبول الفقرة، ) اتفاق بین المحك%٨٠نسبة (

مقیاس) هي مالحظة عدد من الخبراء (او  أداةان "افضل الوسائل لمعرفة الصدق الظاهري الي 

وبعد .)Ebel:1972p.555(صالحیة فقراتها لما وضعت لقیاسه"المختصین وتبیانهم مدى 

البحث . أداةتحلیل استجابات المحكمین اجرت الباحثة التعدیالت الالزمة على بعض فقرات 

لجنة المحكمین :)*(

ا.م.د.قصي توفیق غزال   / كلیة التربیة. ٢  م / كلیة التربیة االساسیة ا.د. فاضل خلیل ابراهی. ١

ا.م.د.خشمان علي حسن / كلیة التربیة االساسیة. ٤   ا.م.د. جاجان جمعة محمد / كلیة التربیة االساسیة. ٣

ا.م.د. ثابت محمد خضیر/كلیة التربیة االساسیة. ٦    ا.م.د.عبد الرزاق یاسین   / كلیة التربیة. ٥

م.د.احالم ادیب  / كلیة التربیة االساسیة                     .٨ا.م.د.احمد محمد نوري  / كلیة التربیة االساسیة       .٧

م.د. سیف اسماعیل/كلیة التربیة قسم القران الكریم  .١٠م.د.امل فتاح زیدان   / كلیة التربیة االساسیة      .٩

یة االساسیةم.فتحي طه مشعل   / كلیة الترب .١١
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ذ تم تطبیقها  على فیما تم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام طریقة اعادة االختبار ، ا

) عضو هیئة ١٣عینة البحث ، وتألفت من (قسامالهیئة التدریسیة في األأعضاءعینة من 

تدریس تم استبعادهم من العینة االساسیة للبحث ، ثم اعید تطبیقها بعد مرور خمسة عشر یومًا 

لثبات عندما با داة) ، اذ تتصف األ٠.٧٨من التطبیق االول الیجاد معامل الثبات والذي بلغ (

تعطي النتائج نفسها تقریبًا ، في االختبار االول مع نتائج وقیم االختبار الثاني ، اذا اعید تطبیقها 

 ١٩٨٩؛ المندالوي :Gronlund:1981P.93وتحت الظروف ذاتها.   (نفسها االفراد  على

ق تدریسیة ) طرائ٩جاهزة للتطبیق اذ احتوت بصیغتها النهائیة على ( داة) ، واصبحت األ٦٨ص

استخدمها) .(  ال –نادرًا ما –احیانًا ما –یتم االجابة عنها من خالل البدائل (دائمًا ما 

  )١ملحقال

الوسائل االحصائیة: 
االتیة لمعالجة بیانات هذا البحث :حصائیة استخدمت الباحثة الوسائل اإل

بین االختبارین االول و  البحث أداةعن  معامل ارتباط بیرسون : الیجاد الثبات في االجابة.١

Best:1981والثاني.( P.248(

الوسط المرجح ..٢

Ferguson:1981مربع كاي (كا)                                  (.٣ P.201(
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عرض النتائج وتفسیرھا :
الیها البحث الحالي لنتائج التي توصل اللبیانات التي توضح من هذا الفصل عرضًا یتض

بحث واهدافه ، وكما یأتي :، وفقًا السئلة ال

اللغة العربیة  أقسامالهیئة التدریسیة في أعضاءالسؤال االول : "ما مدى استخدام .١

لمجموعة الطرائق التدریسیة ، والتربیة ، والتربیة االساسیة دابكلیات اآلالمتناظرة في 

البحث ؟" أداةالواردة في 

جابات ، وحسب المئویة لتكرار االستوبعد معالجة البیانات المعطاة باستخدام النسبة

) ١،  ٢،  ٣،  ٤الاستخدمها ) والتي اعطیت الدرجات (–نادرًا ما–احیانًا ما–البدائل (دائمًا ما

.) یوضح ذلك٣البحث ، والجدول ( أداةوذلك لحساب الوسط المرجح ثم الرتبة لكل طریقة في 

  )٣جدول (ال

ئة التدریسیة مرتبة حسب الوسط المرجحالهیأعضاءالطرائق التدریسیة الشائعة لدى 

التكرار

الطرائق 

الوسط الاستخدمهانادرًا مااحیانًا ماكثیرًا ما

المرجح

الرتبة

%  ك%  ك%  ك%  ك

٣.٧٤١صفرصفرصفرصفر٢٠٧٤.٠٧٧٢٥.٩٢النص

٢٠٧٤.٠٧٥١٨.٥١١٣.٧٠١٣.٧٠٣.٦٢٢المحاضرة

٣١١.١١٣.٥٩٣صفرصفر٢٢٨١.٤٨٢٧.٤٠المناقشة

٥١٨.٥١٣.٢٩٤صفرصفر١٨٦٦.٦٦٤١٤.٨١االستجواب

١٤٥١.٨٥٩٣٣.٣٣١٣.٧٠٣١١.١١٣.٢٥٥االستقرائیة

٥١٨.٥١٣.١٤٦صفرصفر١٤٥١.٨٥٨٢٩.٦٢تحلیل الجمل

١٣٤٨.١٤٦٢٢.٢٢٣١١.١القیاسیة

١  

٥١٨.٥١٣٧

١٠٣٧.٠٣٥١٨.٥١٥١٨.٥النماذج التعلیمیة

١  

٧٢٥.٩٢٢.٦٦٨

٢٧.٤٠٤١٤.٨١٤١٤.٨التعلم التعاوني

١  

١٧٦٢.٦٩١.٦٦٩

هیئة التدریس بجامعة الموصل لطرائق التدریس أعضاء) مدى استخدام ٣یوضح الجدول (

) طرائق ، ونجد ان الطرائق التي حصلت على اعلى ٩البحث والبالغ عددها ( أداةالمحددة في 

نت : رتبة كا

بحسب  ولى) ولهذا فقد جاءت  بالمرتبة األ٣.٧٤الوسط المرجح (طریقة النص : التي بلغ.١

استجابات عینة البحث .
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ع اللغة العربیة ومع فرو أقسامم مع طبیعة طلبة ءان هذه الطریقة تتالإلى  وقد یعود السبب

یة او لغویة ولهذا فقد آدبكونهما یعتمدان في االغلب على نصوص واللغة) ل دباللغة العربیة (اآل

اعتاد علیها معظم تدریسیي اللغة العربیة في جامعة الموصل. 

النتائج ان هذه الطریقة جاءت بالمرتبة الثانیة بحسب قیمة  أظهرتطریقة المحاضرة : فقد .٢

استخدام إلى  ان التدریسي یلجأإلى  وقد یعزى السبب).٣.٦٢الوسط المرجح لها والبالغة (

م مع مستوى طلبة الجامعة وذلك العتماد التدریسي الجامعي ءكونها تتاللاضرة طریقة المح

في اغلب االوقات على هذه الطریقة في التدریس.

) ١.٦٦في حین حصلت طریقة التعلم التعاوني على المرتبة االخیرة بوسط مرجح (

) وقد یعود ٢.٦٦وحصلت طریقة النماذج التعلیمیة على المرتبة ما قبل االخیرة بوسط مرجح (

كلیات الجامعة لم یطلعوا على أقساماللغة العربیة في  يان تدریسیإلى  السبب في ذلك

م مع طبیعة تتالء الالمستجدات التربویة الحدیثة في میدان طرائق تدریس اللغة العربیة، او النها 

مواد اللغة العربیة التي تقدم لطلبة الجامعة. 

الهیئة أعضاءبین استجابات إحصائیة فروق ذات داللة :" هل هناك ني. السؤال الثا٢

مدة الخدمة؟" إلى  التدریسیة في استخدامهم لمجموعة الطرائق التدریسیة تعزى

  )٤جدول (

قیمة كاي تبعًا لمتغیر سنوات الخدمة نتائج استخدام 

كثیرًا ماالخدمة
احیانًا 

ما
نادرًا ما

ال 

استخدمها

درجة 

الحریة

كاي 

المحسوبة

٦٧٣٠٨٣٠)سنة١٥اقل من (

٦٨٢٠٦١٤)سنة١٥اكثر من (  ٥.١٥٧  ٣

١٣٥٥٠١٤٤٤المجموع

  ٧.٨١=  ٠.٠٥* كاي الجدولیة مستوى الداللة عند 

بین ال توجد فروق دالة احصائیًا عند مستوى الداللةانه ) ٤ویتضح من الجدول (

والسبب وعلیه تقبل الفرضیة الثالثة، مةمدة الخدإلى  الهیئة التدریسیة تعزىأعضاءاستجابات 

ان التقدم في سنوات التدریس الجامعي لم یكن له دور في تطور المدرس الجامعي إلى  یعود

التدریس ذلك الن البحوث والدراسات الالزمة للترقیة تتعامل مع أسالیبمهنیًا في مجال الطرائق و 

التدریس للتلك المادة أسالیبطرائق و ) وال تتعامل معآدب - تخصص عضو هیئة التدریس (لغة 

.
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الهیئة أعضاءبین استجابات إحصائیة : " هل هناك فروق ذات داللة ثالث. السؤال ال٣

التخصص؟"إلى  التدریسیة في استخدامهم لمجموعة الطرائق التدریسیة تعزى

  )٥جدول (

ي تبعًا لمتغیر التخصصقیمة كانتائج استخدام 

كثیرًا ماالتخصص
حیانًا ا

ما
نادرًا ما

ال 

استخدمها

درجة 

الحریة

كاي 

المحسوبة

٩٠١٩٥٣٠آدب

١٦.٠٩  ٣* ٤٦٣٢٧١٤لغة

١٣٦٥١١٢٤٤المجموع

  ٧.٨١=  ٠.٠٥مستوى الداللة عند كاي الجدولیة*

في متغیر االختصاص وكان إحصائیة ) وجود فروق ذات داللة ٥یتضح من الجدول (

هیئة التدریس (عینة البحث) من أعضاءان إلى  ، مما یشیر دبلصالح اختصاص اآل

طبیعة مادة إلى  ینوعون في الطرائق التدریسیة ولعل السبب في ذلك یرجع دباختصاص اآل

  . دباآل

الهیئة أعضاءبین استجابات إحصائیة :" هل هناك فروق ذات داللة رابع. السؤال ال٤

متغیر اللقب العلمي؟" إلى  ائق التدریسیة تعزىالتدریسیة في استخدامهم لمجموعة الطر 

) یوضح تكرارات االستجابة تبعًا لمتغیر اللقب العلمي .٦والجدول (

  )٦جدول (

قیمة كاي تبعًا لمتغیر اللقب العلمي نتائج استخدام 

كثیرًا مااللقب العلمي
احیانًا 

ما
نادرًا ما

ال 

استخدمها

درجة 

الحریة

كاي 

المحسوبة

٥٥٢١٦١٧  اعدمسأستاذ

٨١٢٨٨٢٧مدرس  ٠.٢٠١  ٣

١٣٦٤٩١٤٤٤المجموع

  ٧.٨١=  ٠.٠٥مستوى الداللة عند كاي الجدولیة*
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في متغیر اللقب العلمي إحصائیة ) عدم وجود فروق ذات داللة ٦ویتضح من الجدول (

الساتذة المساعدین البحث بین ا أداةالستخدام الطرائق الواردة في الهیئة التدریسیة عضاءأل

ان إلى  ، وقد یعود السبب في ذلك، والتربیة ، والتربیة االساسیة دابكلیات اآلوالمدرسین في 

اتجاه التدریسیین في كتاباتهم لبحوث الترقیة تتصل بالتخصص الدقیق لكل منهم مما یجعلهم 

ا ، وهذا ما اكدته تقدیمهم للمواد الدراسیة المتخصصین فیهأسالیببعیدین عن تناول طرائق و 

الموازنة بین كمیة المعلومات والیة إلى  ) من الدعوة١٩٨٩الدراسات السابقة ومنها دراسة محمد (

تقدیمها للمتعلمین.  

الهیئة أعضاءبین استجابات إحصائیة :"هل هناك فروق ذات داللة خامس. السؤال ال٥

متغیر المشاركة بالدورات إلى  ىالتدریسیة في استخدامهم لمجموعة الطرائق التدریسیة تعز 

) یوضح ذلك ٧التدریبیة ؟" والجدول (

  ) ٧جدول (ال

قیمة كاي تبعًا لمتغیر المشاركة بالدورات التدریبیة نتائج استخدام 

كثیرًا ماالجنس
احیانًا 

ما
نادرًا ما

ال 

استخدمها

درجة 

الحریة

كاي 

المحسوبة

٩٢٢٧٩٢٥مشارك

٤٣٢٣٥١٩غیر مشارك  ٤.٠٧٥  ٣

١٣٥٥٠١٤٤٤المجموع

  ٧.٨١=  ٠.٠٥مستوى الداللة عند كاي الجدولیة*

أعضاءبین استجابات إحصائیة عدم توافر فروق ذات داللة  )٧یتضح من الجدول (

البحث تعزى لمتغیر  أداةهیئة التدریس في استخدامهم لمجموعة الطرائق التدریسیة الواردة في 

ان الغایة من مشاركة التدریسي في إلى  التدریبیة ، وقد یعود السبب في ذلكالمشاركة بالدورات

دورات طرائق التدریس التي ینظمها مركز طرائق التدریس والتدریب الجامعي هي الحصول على 

من متطلبات الترقیة العلمیة للتدریسي فقط.اً كونها متطلبلشهادة المشاركة 
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توصیات البحث الحالي : 
اللغة  أقسامأعضاءهیئة التدریس ، و عضاءأل رة ان یدخل االعداد التربويضرو . ١

هذا ویشمل للعمل في الجامعات ، عضاءضمن برامج اعداد هؤالء األ، العربیة منهم 

االعداد التربوي: 

هیئة التدریس المستجدین ممن عضاءأ.  برامج الدراسات العلیا التي تؤهل للعمل ، هذا أل

ك في السابق .لم یتلقوا ذل

سابیع أهیئة التدریس الموجودین بالفعل عقد دورات مكثفة لمدة أعضاءب. فیما یتعلق ب

.هیئة التدریس الموجودین بالفعل أعضاءجمیع عداد أل

. تفعیل دور طرائق التدریس من خالل تقدیم محاضرات داخل المركز للمشاركین ٢

ع علیها .باستخدام الطرائق التدریسیة الحدیثة واالطال

مقترحات البحث الحالي:
على المقارنة في مجال التعلیم القائم على تعتمد اجراء المزید من الدراسات التي 

استخدام الطرائق التدریسیة الحدیثة في تدریس اللغة العربیة والطرائق التقلیدیة .
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المصادر : 
، ربیة في التعلیم العام دراسة حول مشكالت اللغة الع) ١٩٨٢ابراهیم ، احمد ابو بكر (.١

.االدارة العامة للمناهج والكتب المدرسیة ، االمارات

مجلة رسالة المعلم ) "المحاضرة في التعلیم العام والجامعي" ١٩٩٧ابراهیم ، فاضل خلیل (.٢

).٥٩- ٥٤، ص( ٣، العدد ٣٨المجلد ،

الهیئة أعضاء) "طرائق التدریس المستخدمة من قبل ١٩٩٧ابراهیم ، فاضل خلیل (.٣

مجلة مركز البحوث المتناظرة لبعض كلیات جامعة الموصل " ، قسامالتدریسیة في األ

  ).٧٩- ٤٧، ص( ١١، جامعة الموصل ، العدد التربویة 

الشائعة ) "الطرائق الوسائل التعلیمیة / التعلمیة٢٠٠١ابراهیم ، فاضل خلیل وفائز محمد داؤد (.٤

مجلة العلوم ة االعدادیة بمحافظة نینوى بالعراق" ،االستخدام لدى مدرسي التاریخ في المرحل

  ).١٣٩- ٩٤، ص (٢، العدد  ٢یة التربیة ، المجلد التربویة والنفسیة  ، جامعة البحرین ، كل

، بغداد ، مطبعة العاني) اساسیات التدریس١٩٧٨، وعایف حبیب (جابر، عبد الحمید جابر.٥

یسیة الشائعة في تعلیم قواعد اللغة ) "الطرائق التدر ٢٠٠٤الجبوري ، فتحي طه مشعل (.٦

، جامعة مجلة ابحاث كلیة التربیة االساسیةالعربیة لدى معلمي المرحلة االبتدائیة "، 

  )٨٦- ٧٠، حزیران ، ص( ٣، العدد  ١الموصل ، المجلد 

.جامعة بغدادمناهج البحث التربوي، )١٩٩٠داؤد ، عزیز وانور حسین عبد الرحمن(.٧

حدیثة في أسالیب) ٢٠٠٤ین ، كامل محمود نجم الدلیمي (الدلیمي ، طه علي حس.٨

  . ١، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، طتدریس قواعد اللغة العربیة 

اللغة العربیة )٢٠٠٣الدلیمي ، طه علي حسین ، وسعاد عبد الكریم عباس الوائلي (.٩

  .١عمان ، االردن ، ط، دار الشروق للنشر والتوزیع ، مناهجها وطرائق تدریسها 

"التربوي للمعلم والعوامل المؤثرة فیه ) "الوعي ١٩٨٧سلیمان ، محمد صدیق حمادة (.١٠

  )٨٥-٥٣، السنة السابعة ، ص( ٢١، العدد مجلة رسالة الخلیج العربي 

) "اثر ادراك الطالب المعلم للحدود الفاصلة بین طرائق ١٩٨٨سلیمان ، ممدوح محمد (.١١

، ، السنة الثامنة ٢٤، العددمجلة رسالة الخلیج العربيت التدریس" واستراتیجیاأسالیبو 

  ).١٤٥-١١٩ص(

) "تعلیم اللغة العربیة في الجامعات العربیة اهدافه ، ١٩٨٦الشافعي ، ابراهیم حسن (.١٢

  ).٤٥-٧، ص( ٢١، العددمجلة اتحاد الجامعات العربیة ه" أسالیبمناهجه ، و 

حول المناهج الدراسیة وطرق التدریس مالحظات) ١٩٧٥الشیخلي ، عدنان روؤف (.١٣

جامعة الموصل .بالجامعة ، 
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التدریسیة لمدرسي ومدرسات سالیبتقویم األ) ٢٠٠٢الشریفي ، حسام مشعل محمد (.١٤

ي لمادة القواعد وعالقتها بتحصیل طلبتهم في دباللغة العربیة في الصف الخامس اآل

عة الموصل .، رسالة دبلوم ، كلیة التربیة ، جاممدینة الموصل 

، ین والتطبیق") "طرق التعلیم الجامعي بین التلق١٩٩٩الصرایرة ، یاسین واحمد یونس (.١٥

  ).١٠٢- ٨٣، ص( ١، العدد  ١٥، المجلد مجلة ابحاث الیرموك 

مهارات تنفیذ التریس  )٢٠٠٤(عبد الرازق ، صالح عبد السمیع.١٦

)www.yahoo.com(

المجلة العربیة للتربیة "التعلیم العالي واعداد هیئة التدریس" )١٩٨٢بد الموجود ، عزت (ع.١٧

  ).٨١-٥٤ص( ٢، العدد  ٢، مجلد 

هیئة التدریس في أعضاء) " طرق التدریس الشائعة عند ١٩٨٩علیمات ، محمد مقبل (.١٨

سلسلة ، مجلة بحوث حلب ، جامعة الیرموك واثرها في بلوغ اهداف التعلیم الجامعي" 

  ).١٦٧- ١٤٩، ص(، مطبعة جامعة حلب١٦دد ، الع،جامعة حلبوالعلوم االنسانیة داباآل

طرق التدریس السائدة في الجامعة ) "١٩٨٩، عالء كامل ، واخرون (العمر.١٩

، دریس في الجامعات العربیة ، عمانمختارات من بحوث ندوة طرائق الت"المستنصریة 

  )٦٨-٤٠الجامعة المستنصریة ، بغداد ، ص(

"دلیل ابحاث میدانیة في تعلیم اللغة العربیة في مرحلة التعلیم ) ١٩٩٢الكخن ، امین (.٢٠

، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس .االساسي"

التدریس في جامعة االمارات العربیة المتحدة أسالیب)١٩٨٩محمد، سمیر عبد العال (.٢١

مختارات من بحوث ندوة طرائق التدریس في عي ، ودورها في تحقیق اهداف التعلیم الجام

  )١٤٩- ١١٢الجامعات العربیة ، عمان ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، ص(

، االختبارت والقیاس والتقویم في التربیة الریاضیة) ١٩٨٩، قاسم واخرون (المندالوي.٢٢

بیت الحكمة للنشر والتوزیع ، بغداد .

مجلة القادسیة تنویع طرائق التدریس المستخدمة" ) "معوقات٢٠٠٢مهدي ، ابتسام جواد (.٢٣

 )١٩- ١٤، ص( ١، العدد  ٢، المجلد للعلوم التربویة 

مختارات من بحوث ندوة "نحو تأهیل المدرس الجامعي) "١٩٨٩نصیر ، عبد المجید (.٢٤

  )٧٨- ٧٠طرائق التدریس في الجامعات العربیة ، عمان ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، ص(

25.Best ,John w. (1981) Research in education , 4th , edition
26.Eble, K.(1972) Professors as Teachers , Jossey – Bass , Inc.,

Publishers , London .
27.Ferguson , George A. (1981) Statistical Analysis in Psychology and

Education , Fifth Epition .
28.Gronlund Norman E. (1981) Measurement and Eualuation in

Teaching , Macmillan Publishing Co. , Inc. Newyork..
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بسم اهللا الرحمن الرحیم 

جامعة الموصل 

كلیة التربیة االساسیة 

م / استبانة 

"الطرائق التدریسـیة الشـائعة لـدى تدریسـیي اللغـة العربیـة فـي تروم الباحثة دراسـة

المتناظرة في جامعة الموصل وعالقتها ببعض المتغیرات" قساماأل

ولما تتمتعون به من خبرة ودرایـة علمیـة ، ولمـا لـرأیكم السـدید مـن دور ، ولمعـرفتكم 

بواقــع طرائــق التــدریس الشــائعة ومبــررات اعتمادهــا مــن أهمیــة ، لــذا ترجــو الباحثــة التفضــل 

ة ، علمــًا ان اإلجابــة تســتخدم لغــرض باإلجابــة عــن األســئلة المدرجــة أدنــاه بدقــة موضــوعی

البحث العلمي فحسب ، وتقبلوا من الباحثة الشكر واالمتنان .

اسب .) في المكان المن√جى وضع عالمة (اوًال : معلومات عامة : یر 

)، مدرس (    )، مدرس مساعد (   مساعد (    ) أستاذ(    ) ، أستاذ* اللقب العلمي : 

، انثى (    )  * الجنس : ذكر (    )

  (    )  آدب* االختصاص : لغة (    ) ، 

(    ) ، التربیة (    ) ، التربیة األساسیة (    ) داب* الكلیة : اآل

)سنة (    ١٥من ، أكثرسنة (     )  ١٥اقل من * سنوات الخدمة :

  ال (    )* هل شاركت في دورة تدریبیة في طرائق تدریس اللغة العربیة ؟ نعم (    ) ، 

الباحثة

زینة طه حسون العبیدي

مدرس مساعد

ثانیًا : الطرائق التدریسیة : ما مدى استخدامك الطرائق التدریسیة المدرجة ادناه لدى تدریسك 

) في مربع البدیل المناسب .√مادة اللغة العربیة ، یرجى وضع عالمة (
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واتهاخطالطریقةت
كثیرًا 

ما

احیانًا 

ما

نادرًا 

ما

 ال

مهادستخأ

التمهید : یتم تهیئة اذهان الطلبة لموضوع الدرس وكتابتـه .١المحاضرة١

على السبورة .

یقوم المدرس بالقاء الدرس مباشرة دون مشاركة الطلبة..٢

یشـــرح الموضـــوع ویوضـــحه بشـــكل مفصـــل ویكتـــب بعـــض .٣

لشرح للطلبة .المالحظات المهمة على السبورة اثناء ا

ـــم یقـــوم .٤ یقـــوم بتوجیـــه االســـئلة للطلبـــة حـــول الموضـــوع ث

بشرحه بعد ذلك .

التمهید : یتم تهیئة اذهان الطلبة لتقبل الدرس الجدید ..١االستقرائیة٢

ـــائق الجزئیـــة بعـــد ان یســـأل .٢ ـــة جمـــع الحق العـــرض : مرحل

.االمثلة الموجودة على السبورةالمدرس الطلبة عن 

نة : مناقشة االمثلة وتحلیلها بمشاركة الطلبة الربط والمواز .٣

ومقارنتها لمعرفـة المتشـابه والمتبـاین منهـا لیسـهل علـیهم 

القاعدة .إلى  التوصل

ــــة القاعــــدة .٤ ــــیم (اســــتنتاج القاعــــدة): یســــتنتج الطلب التعم

بالتعاون مع المدرس وكتابتها على السبورة.

رین التطبیــق : قیــام الطلبــة بتقــدیم امثلــة جدیــدة وحــل تمــا.٥

مختلفة تتعلق بالموضوع . 

القیاسیة ٣

(االستنتاجیة)

التمهید : یتم تهیئة اذهان الطلبة للموضوع الجدید..١

عرض القاعدة : یكتب المدرس القاعدة على السبورة ..٢

تفصیل القاعدة : یطلب المدرس من الطلبة االتیان بامثلـة .٣

االمثلــة تنطبــق علیهــا القاعــدة انطباقــًا تامــًا مــع بیــان تلــك 

التي التنطبق .

التطبیق : یقوم الطلبة باعطاء امثلة تطبیقیة جدیدة تتعلق .٤

بالموضوع.

طریقة ٤

النص

التمهید : تهیئة اذهان الطلبة للدرس الجدید. .١

كتابة النص : یكتب المدرس النص على السبورة ..٢

تحلیـل الـنص : یشـرح الـنص ، ویوضـح مـا فیـه مـن معـاني وقـیم .٣

یـل الـنص ویشـرح الموضـوع المطلـوب تعلیمـه (القواعـد ویبدأ بتحل

النحویة المتضمنة في النص).

ــــة القاعــــدة .٤ ــــیم واســــتنتاج القاعــــدة : یســــتنتج الطلب التعم

ویدونها المدرس على السبورة .

التطبیق : یطلب المدرس امثلة اضافیة جدیدة ..٥

.ن خالل االمثلةللموضوع الجدید میمهد المدرسالتمهید:.١طریقة٥
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تحلیل 

الجملة

العــرض والتحلیــل : یعــرض المــدرس االمثلــة ویحللهــا مثــاًال .٢

مثـــاًال مـــع إجـــراء عملیـــة ربـــط وموازنـــة وبمشـــاركة الطلبـــة 

معنى الجملة (معتمدًا على فهم المعنى).إلى  للتوصل

ــة القاعــدة بعــد المــامهم .٣ اســتنتاج القاعــدة : یســتنتج الطلب

جیدًا بالمعاني والقواعد .

طلب المدرس من طالبه صیاغة جمل وتعبیرات التطبیق : ی.٤

صحیحة حول القاعدة .

التعلم ٦

التعاوني

یقسم المدرس طلبته على مجموعات یتكون كـل فریـق مـن .١

–) طــــالب غیــــر متجانســــین فــــي التحصــــیل (عــــالٍ ٦-٤(

ضعیف).  -متوسط

یقدم اسئلة لكل فریق لالجابة عنها ..٢

اوني .یبدأ الطلبة بالعمل على شكل فریق تع.٣

یقــدم الطلبــة تقریــرًا یتضــمن اجابــة عــن المهمــة التعلیمیــة .٤

التي كلفوا بها . 

الفریق ككل .عضاءیعطي المدرس درجة أل.٥

النماذج ٧

التعلیمیة 

تابا)-(هیلدا

(میرل تینسون)

(كلوزمایر)

)(جانییه

یكتب المدرس امثلة على السبورة تنتمـي للموضـوع وامثلـة .١

التنتمي للموضوع .

سأل الطلبة عن انواع الجمل الموجودة .ی.٢

ــین .٣ ــة مــن اجــل معرفــة الخصــائص المشــتركة ب یحفــز الطلب

موضــوع الــدرس ثــم یكتبــه إلــى  الجمـل المتشــابهة للوصــول

على السبورة .

یــتم مناقشــة الطلبــة فــي خصــائص موضــوع الــدرس الجدیــد .٤

.السبورةالقاعدة واكتشافها ثم یكتبها علىإلى  والتوصل

میــذ اعطــاء امثلــة جدیــدة تنتمــي لموضــوعیطلــب مــن التال.٦

لــدرس الجدیــد وامثلــة التنتمــي الیــه للتأكــد مــن اكتســابهم ا

للموضوع الجدید .

طریقة ٨

المناقشة 

التمهید : یتم تهیئة اذهان الطلبة للدرس الجدید ..١

عرض الدرس : بعد التهیئة لموضوع الدرس الجدید یوضح .٢

ة عـن الموضـوع ، المدرس للطلبة موضـوعه ویعطـي مقدمـ

ویقدم اسئلة الثارة تفكیر الطلبة ، واثارة المناقشـة بیـنهم ، 

ویلخص اهم االفكار عن الموضوع ویـدرجها علـى السـبورة 

ن ملخصًا للطلبة .ولتك

التقویم : للتأكد من مدى استیعاب الطلبة لموضوع الـدرس .٣

الجدید یوجه المدرس اسئلة للطلبة .

مهید : تهیئة اذهان الطلبة للدرس الجدید .الت.١طریقة ٩
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عـــرض المـــادة : یقـــوم المـــدرس بعـــرض موضـــوع الـــدرس .٢االستجواب

إلى  الجدید على شكل اسئلة یصوغها لهم ، ویوجه السؤال

الطلبة ویطلب من احدهم االجابة عنه .

ـــة لنقـــاط .٣ ـــوم المـــدرس باعطـــاء خالصـــة عام ـــویم : یق التق

ة تقویمیــة الموضــوع التــي یتضــمنها ، ویقــوم بتوجیــه اســئل

حول الموضوع للطلبة لغرض معرفة مدى فهمهم لموضـوع 

  الدرس.


