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 انفصم األول
 نثحــــثاانتعريـــف ت

 يشكهح انثحث :
د ـ لنهاػػم نعياػم ل قػؿ للعػػد  اف فعاليػ  الناػا ا الدراةػي  فػػا ااػداد الطتقػ    لىلاػػر اتػ  ااػدا

واتيػ  قػات  جنتػ  نػف النلريػرات اللػا لاػدلها الناػا ا الدراةػي  فػا القايػ  التعريػ  لتنلعتنػيف ل للشنؿذلؾ 
اللرقويػ  لهػا والنالػو   األ ػداؼقعاف  اااار ا قدءًا نػف  الدراةي الاظر فا الناا ا  إاادةنف الضروري 

الناااق  نف خالؿ دراة  نيدااي  اتني  لةلهدؼ العشػؼ  اشط واألالذي ينلتم العلاب وطرائؽ اللدريس 
لػػدريس ودراةػػ   ػػذا النػػواد ولىلػػرح النعالجػػات لهػػا و ػػذا نػػا لةػػلهدفم الدراةػػ   لواجػػماػػف الاػػعوقات اللػػا 

 . العرقي الاالي  قخاوص نادة التر  
ها ونعػػدي اف لعلرضػػها اػػعوقات ونعوتػػات للىػػؿ دارةػػيها وندرةػػيو انتيػػ  لعتػػـ أي لرػػ    قػػد  إف

 لجاا لطوير ا . إقدااالهـناا جها وتد لاد نف 
ودراةػػلها فػػا  العرقيػػ للجةػػد نشػػعت  القاػػث الاػػالا قػػاف  اػػاؾ اػػعوقات فػػا لػػدريس نػػادة الترػػ  

النعتنػيف ل وتػػد لاةػس القااػث  ػػذا الاػعوقات نػف خػالؿ النىػػاقالت الشخاػي  نػ  قعػػض  دنعا ػد إاػدا
قعػض الدراةػات العتنيػ  اللػا اشػرت اػعوقات لػدريس الترػات  وعذلؾ اطالاػم اتػ  العرقي لدريةا التر  

(   2004فػػػػػا العػػػػػراؽ . فىػػػػػػد أشػػػػػارت اتػػػػػ  ةػػػػػقيؿ النلػػػػػاؿ   دراةػػػػػ  العقيػػػػػدي  والترػػػػػ  العرقيػػػػػ   األجاقيػػػػػ 
 الاعوقات فا لدريس التر  العقري  قشعؿ ااـ واللا لنلتت فا : 

 لعتـ  ذا التر  . االةاب الطتق  وفىا لتلوزي  النرعزي لتىقوؿ نف دوف رغق  فا  -
 .  إاداد ـاللدريةييف وضعؼ  إادادتت   -

 ( 2ص 2004تت  العلب الناهجي  الاديل  .. وغير ا .   العقيدي ل -

نػػف النشػػعالت والاػػعوقات فػػا لػػدريس ودراةػػ   إف األجاقيػػ وتػػد عشػػتت قعػػض الدراةػػات فػػا الترػػات 
 فا العراؽ  ا : األجاقي الترات 

 اعوقات لروي  للضنف : (1 
 اعوقات نتردات  -اعوقات تواادي         ج -لروي      باعوقات  - أ

 ( .  6-1( .ص 1972( اعوقات لخص طرائؽ اللدريس .  الاناش   2 
وتػاـ قنااتشػ  اػدد غيػر تتيػؿ  العرقي وتد اطت  القااث ات  ادد نف الناا ا واألدقيات فا التر  

  ادد نف طتق  الدراةات العتيا فا اف اللااور نفضال نف أةالذلها ننف لهـ قاع طويؿ فا لدريةها
 نجاؿ ا خلااص فىد لقتورت جوااب نشعت  القاث النلقتور قا لا :
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يرااػػا  أويخضػػ   أفاالةػػاب الطتقػػ  لتىةػػـ يػػلـ اتػػ  وفػػؽ ةياةػػ  اللوزيػػ  النرعػػزي دوف  -1
 .  العرقي نيولهـ ااو لعتـ التر   أورغق  الطتق  

  العلب الىدين  وضعؼ النعلقات العتني  فػا تت  العلب الناهجي  الاديل  وا الناد ات -2
 لهيئ  الناادر اللا لةد اللررات الااجن  اف تت  العلب الناهجي  فا الىةـ .

يعػود فػا قعػض  العرقيػ وجود ضعؼ فا أداء قعض أاضػاء  يئػم اللػدريس لنػادة الترػ   -3
 افلىار ـ ألةاليب اللدريس الاديل  وطرائىم . إل جوااقم 

 العرقيػ الخدن  للدريةا نعا ػد إاػداد النعتنػيف فػا نػادة الترػ   ااءألضعؼ اللدريب فا  -4
لدريةػها واةػليعاب نهارالهػا النطتػوب لىػدينها  أ داؼنف خالؿ دورات لةهـ فا لاىيؽ 

 الطتق  نف خالؿ لدريس  ذا النادة .   إل 

اػػػص أدقػػػا والطتػػػب  إاطػػػاءغالقػػػا نػػػا يعػػػوف  العرقيػػػ الةػػػائد فػػػا لػػػدريس نػػػادة الترػػػ   إف -5
اللشػػويؽ واللاويػػ  فػػا لػػدريس  ػػذا النػػادة  إلػػ انلاػػااا يتلىػػر غالقػػا  وقأةػػتوبلػػم ل قىراء

التروي فا نهػارات  أدائهـالايوي  والنهن  ونا لةلوجقم نف رف  نةلو  الطتق  ولاةيف 
 الىراءة والناادل  واللعقير والعلاق  ل فضال اف ضعؼ نهارة اللوايؿ والتهـ .  

فػػػػا لاديػػػػد  أ نيلػػػػم إفالقاػػػػث الاػػػػالا اتػػػػ  الػػػػرغـ نػػػػف  أف  إلػػػػ اإلشػػػػارةويجػػػػد القااػػػػث ضػػػػرورة 
الاهائيػػ  واةػػلنرار ا للقتػػور فػػا ضػػوء اعلنػػاؿ  األ نيػػ ودراةػػلها فػػأف  العرقيػػ اػػعوقات لػػدريس نػػادة الترػػ  

 أوالالػػػائا ونػػػا يلرلػػػب اتيهػػػا نػػػف لواػػػيات ونىلراػػػات لعتهػػػا لةػػػهـ فػػػا اػػػالج قعػػػض جوااػػػب النشػػػعت  
ةػتقيات يعػد خطػوة  زنػم وةػاقى  أليػ   أو  الوات  قنػا فيػم نػف ايجاقيػات نعرف أف إذاللختيؼ نف ادلها ل 

 لاديث . أوانتي  لطوير 
 

 أهًيح انثحث :
يالؿ ا  لناـ قالترات أ ني  خاا  قاتلم نػف النعػايير النهنػ  اللػا يىػاس قهػا لىػدـ القتػداف او 

نجػرد نظهػر اضػاري  أو  لتطالػب النجلنعات فتـ يعد لعتـ الترات نف األنور اللػا للاػؿ قاللىافػ  العانػ
انا أاقح لعتنها  للاايؿ النعارؼ ووةيت  لخاص فػا جنيػ  النػواد وأداة الاػاؿ  أداةلدرس لذالها ل وا 

 قالعالـ الخارجا فا اار اللىدـ النعرفا .
واف اللريػػر واللطػػور فػػا النجلنػػ  يلوتتػػاف اتػػ  اوانػػؿ نلعػػددة نػػف أقرز ػػا نػػا يػػوفرا ألقاائػػم نػػف 

نػػرلقط قااتلااػػم  أقاائػػما للعتػػؽ قلعتػػيـ الترػػات وناا جهػػا إينااػػا نػػف النجلنػػ  قػػاف نةػػلىقؿ نؤةةػػات وقػػران
لر  نجلنعهـ عنا عاف قيت الاعن  فا اار  إل ات  العالـ واىؿ نا لديهـ نف اتوـ ونعارؼ ولرجنلها 
 الخالف  العقاةي  ناارة العتـ واألدب واللىاف  واللرجن  .
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ا لاىيػػؽ النازلػػ  العتيػػا لباةػػاف قػػيف العائاػػات الايػػ  األخػػر  ل فىػػد لىػػد لعقػػت الترػػ  دورا  انػػا  فػػ
لطورت قةرا  و ا فا لطور ا لزود األجياؿ اإلاةااي  قاألدوات العان  لتلطػور واللىػدـ   يػواس والااتػ  ل 

ذا(.  7ص 1977 عاات تا  التر   ا تا  الاضارة اإلاةػااي  ل فػاف نػا يظهػر فػا لرػ  أي نجلنػ   وا 
تاػػور  ػػو دليػػؿ تػػاط  اتػػ  نػػد  لختػػؼ ذلػػؾ النجلنػػ  فػػا رعػػب الاضػػارة .   اقػػو زيػػد ل  نػػف اىػػص أو

 ( .  11ص
فالترػػ   ػػا جةػػر ايػػوي وفعػػاؿ قػػيف الشػػعوب واألنػػـ إلياػػاؿ الاضػػارة واللػػراث وناػػاق  التعػػر نػػف 

 واادة ألخر  فضال اف ا طالع واإلفادة ناها لدينون  اللىدـ العتنا والتاا . 
و اإلاةاف ل واف التر   ا أ ـ  نظهر نف نظا ر ةتوعم ل لذا فها  أعلر نف إف أ ـ النختوتات  

 ذا الاد .   خرنا  غير ا ل قؿ وتقؿ غير ا جديرة قالدراة  والقاث نا دانت نرلقط  قاإلاةاف إل 
 .  (16ص 1978ل

اهػا أداة والتر   ق  اهلل لباةااي  و ا اللا لجعؿ لباةاف نعاام نلنيزة قيف النختوتات األخر  أل
اللعقير اػف النػراـ غايلهػا الىاػو  اإلفاػاح انػا يخطػر لباةػاف أو يعػلتا ضػنيرا إفاػااا لانػا   لػقس 
فيم قأتؿ جهد ونعاااة ل و ذا الراي  لعد أوضح درجات الرا  وأوضح النةالؾ النؤدقػ  إلػ  النعػااا اللػا 

 (. 14.ص 1961لجوؿ فا األذ اف .   الةانرائا 
ةاةي  للةجيؿ العتـو ولدويف ادآداب وعلاق  اللاري  واةليعاب الاج العىػوؿ ل وتػد اايػت والتر  الوةيت  األ

الشعوب قترلها وجعتلها فا أولويات ا لنانالها و  ةػينا الدراةػي  واألةػاس الػذي لػاهض اتيػم عػؿ العتػـو 
 ف رتػػا التػػرد  وجنيػػ  النعػػارؼ قواػػتها أداة اللتػػا ـ واإلفهػػاـ لخدنػػ  أ ػػداؼ اإلاةػػاف وأغراضػػم الاىيىيػػ 

 (. 19ص 1986نرلقط قانو لرلم واهضلها .   شرؼ 
فعتنا عاات لر  الترد غزيرة العطاء وةهت  األداء أغات فعرا وأاارت اىتم وعاات أةرع لػأليرا فػا للىيتػم ل 
ولعا اةلطي  لااولها نف غير ااػاء يجػب اف اةػيطر اتيهػا واػلاعـ فػا نهارلهػا ليةػهؿ اتياػا اةػلعنالها 

 ( .  11ص 1974نشى  او اااء.   نجاور ل  نف غير 
إف أ داؼ لدريس الترات أ داؼ لرقوي  و اتني  و لقى  قاةب الخقرة  ا الاعـ التاػؿ  فػا   

وض  الناها اذ ياقرا أف لوض  ناا ا الترات ات  وفؽ ااجات النجلن  و ااجات الطتق  و أف لعوف 
لتوااػؿ الجانػدة قػيف فػروع النػواد الدراةػي  لترػ  ل و أف ناا ا النادة نلراقط  نلناةع  لزاؿ نػف دواختهػا ا

 (. 28ص  1972لعوف اي  نرا  و ارض  لتنراجع  و اللعديؿ .          شهت  و آخروف
اذ ااها أوضات أ ـ األ داؼ  1975اف أ داؼ لدريس الترات اددت نف تقؿ ناظن  اليواةعو ااـ 

 قادآلا :
 لشتوي .اللنعف نف وةائؿ اللعقير العلاقا و ا -1
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 نعرف  األدب و اللىاف  . -2

 لاني  اللتا ـ الدولا . -3

 الناطتاات التاي  و العتني  و النهاي  . اعلةاب -4

. خرنػػػا ل  أخػػػر لانيػػػ  الىػػػدرة اتػػػ  اللاتيػػػؿ و اللرعيػػػب نػػػف خػػػالؿ الاػػػاؿ ققاػػػ  و نتػػػا يـ لرػػػ   -5
 (5ص  1987

 ويلتؽ اللرقويوف ات  لتةيـ  ذا األ داؼ إل  اوايف : 
 للعتؽ قلاني  الشخاي  نف خالؿ اللعرض ألاناط لر  أخر  أ داؼ لرقوي   -1
 WILLKINS    أ ػداؼ لرويػم ةػتوعي  للنلػؿ فػا نعرفػ  اظػاـ و طريىػ  اةػلخداـ لرػ  قعياهػا  -2

.1975 : P : 9 )) 

إف أ داؼ لدريس الترات اللا ةقؽ ذعر ا   ينعف لاىيىها دوف األقعاد اللرقوي  األخر  النلنلتػ  
 اللدريةي  و اللىايات اللرقوي  .  قالناها و الطريى 

شػػعؿ النػػاها يلقتػػور نػػرة قاػػورة الطريىػػ   إفوفػػا ضػػوء لػػراقط ااااػػر النػػاها يقػػدو نػػف الظػػا ر 
اللدريةي  ل و فا أخر  يؤلر فػا األ ػداؼ اللرقويػ  و يلػألر قهػا و فػا أخػر  يىلضػا أف يعلنػد اتػ  

و النواد اللعتيني  و األجهزة الةنعي  و القاػري   اللىايات اللرقوي  قأقعاد ا اللالل  األةاليب اللدريةي 
ل و إف لرعيػػػز الطريىػػػ  اللدريةػػػي  اتػػػ  أانػػػاط الاػػػوار اللتىػػػائا أو النقػػػرنا و اإلفػػػادة نػػػف النعلقػػػ  و 
الااؼ و النجالت و الااةب ادآلا و الاشاطات الالاتي  و ػػػذا قػدورا يالػاج إلػ  عتايػػػ  األةالػػػذة 

 (    24ص  1999.   رياف الذيػػػف يدرةػػوف الترات
ويلتػػػؽ نعظػػػـ النرقػػػوف اتػػػ  أف أفضػػػؿ أةػػػاليب اللػػػدريس  ػػػا اللػػػا لػػػؤدي إلػػػ  الػػػلعتـ الجيػػػد     

ولةااد الندرس ات  الاجاح فا إاداث اللريير النرغوب فيم لد  الطتق  ويشنؿ اللدريس اإلجراءات 
ونيةػػورًا .   التىػػااا ةػػهال  النخططػػ  اللػػا يلقعهػػا النػػدرس فػػا لعانتػػم نػػ  الطتقػػ  قىاػػد جعػػؿ اللعتػػيـ

 .    (179ص  1976
إف لطػػػوير العنتيػػػ  اللرقويػػػ  فػػػا أي قتػػػد يقػػػدأ قدراةػػػ  لاديػػػد اػػػعوقات اللػػػدريس دراةػػػ  اتنيػػػ    

وناهجيػػ  لشػػنؿ ااااػػػر  ػػذا العنتيػػ  اللرقويػػػ  ونػػف أ ػػػداؼ لرقويػػ  وناػػا ا وعلػػػب دراةػػي  وأةػػػاليب 
ص  1989ويػػػػػـ وا نلاااػػػات .   خػػػاطر ل واخػػػروف وطرائػػػػؽ لدريةيػػػػػ  ولىايػػػات لرقويػػػ  وأةػػػاليب اللى

160  ) 
الناها الدراةا نػف نػادة يقىػ  قػال فائػدة اذا لػـ لةػلخدـ إةػلراليجي  أو األةػتوب  يلضنامنا  إف  

النااةػػػب إلياػػػالم إلػػػ  أذ ػػػاف الطتقػػػ  لجعتهػػػـ يلتػػػااتوف نعهػػػا اذ يشػػػعؿ ذلػػػؾ ااػػػب انتيػػػ  اللعتػػػيـ 
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اةي  إل  الطتق  قشعؿ نالظـ و  ينعف لاىيػؽ أ ػداؼ لػدريس  ػذا وقدواها   ينعف إيااؿ النادة الدر 
 .  نادة الدراةي ال

نف وجهػ   العرقي ولااوؿ الدراة  الاالي  العشؼ اف الاعوقات اللا لواجم لدريس نادة التر    
اظر اللدريةييف والطتق  وذلؾ نف خالؿ العشؼ اف وات   ذا الاعوقات ولتنػس النىلراػات للطػوير 

 والاهوض قنةلو  لدريةها .  لدريةها
 وينعف لتخيص أ ني  القاث الاالا قنا يألا :   

اػػعوقات لػػدريس إف  ػػذا الدراةػػ  أوؿ دراةػػ  نػػف اواهػػا اذ لػػـ لجػػر أيػػ  دراةػػ  فػػا العػػراؽ اػػوؿ  -1
وةػػوؼ لعػػوف   –اتػػ  اػػد اتػػـ القااػػث  – فػػا نعا ػػد إاػػداد النعتنػػيف ودراةػػلها  الترػػ  العرقيػػ 

 ات  اى  .   فالا  آفاؽ واةع  لدراة
 الترػ  العرقيػ وأةػقاب اػعوقات لػدريس نػادة  . ينعف أف لعشؼ الدراةػ  الااليػ  قػالناها العتنػا -2

 ولىدـ رؤ  واضا  اف  ذا األةقاب وةقؿ نعالجلها .   

نػػف  العرقيػػ ينعػػف اف لاقػػم الدراةػػ  الااليػػ  اتػػ  ضػػرورة لاديػػد الناػػا ا الدراةػػي  فػػا تةػػـ الترػػ   -3
 األةاليب والطرائؽ اللدريةي  واإلفادة نف اللطػور الاااػؿ فػا لعاولوجيػايث العلب النةاادة وا

 النعرف  فا نجاؿ اللرقي  .  

فػػػا نعا ػػػد إاػػػداد  العرقيػػػ تػػػد لةػػػتر الدراةػػػ  الااليػػػ  اػػػف الػػػائا لةػػػااد فػػػا لطػػػوير لعتػػػـ الترػػػ   -4
 النعتنيف نف خالؿ اإلفادة ننا لةتر اام نف الائا و لوايات . 

 
 انثحث : هدفا

 قاث الاالا إل  اإلجاق  اف األةئت  ادآلي  : يهدؼ ال
 جه  اظر اللدريةييف ؟و نف  العرقي نا الاعوقات اللا لواجم لدريس نادة التر   -1
 ؟ العرقي نف جه  اظر طتق  التر   العرقي نا الاعوقات اللا لواجم دراة  نادة التر   -2

 
 حدود انثحث :

 يىلار القاث الاالا ات  :
 فا نعا د إاداد النعتنيف فا قرداد . لعرقي الدريةا أتةاـ التر   -1
 فا نعا د النعتنيف فا قرداد . العرقي طتق  نعا د إاداد النعتنيف فا أتةاـ التر   -2

 .   2008/  2007العاـ الدراةا  -3
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 حدد الباحث المصطمحات االتية : حتديد املصطهحاخ :

 Difficult:       انصعىتح: اوال
ؼ الةػػػهؿ اىػػػيض الػػػذلوؿ وا الػػػ  اػػػعق لوجنيعها اػػػعاب ارفهػػػا اقػػػف ناظػػػور   الاػػػعب خػػػال -1

لواةػػاء اػػعقات ل واعػػػب ا نػػر اػػعوق  أي اػػار اػػعقًا والاػػعاب  ػػا الشػػدائد (( .   اقػػف 
 (  438ناظور لبلتلص

ات  ااها :   عؿ اائؽ يىؼ نااعًا للاىيؽ  دؼ نعيف وقااػث  ( Litter, 1962 )ارفها ليلري  -2
            ,Litter)      يػر نػف الجهػد واللتعيػر ( . ازاػ  لتلاػدي ويلطتػب اجليػازا العل

1962,p,54-55 ) 

ات  ااها   اال  لقدو اعق  وتاةي  لتعنؿ يجب اللرتب   ( Webster,1971 )وارفها ويقةلر  -3
 . ( Webster,1971,p,630 )اتيها ( 

ا اتػػ  ااهػػا :   االػػ  ا لنػػاـ وارقػػاؾ اىيىػػا او ااػػطااا  ( Good , 1973)وارفهػػا عػػود   -4
 .  ( Good , 1973 , p.438 )يلطتب اال  لتعير نتيًا ( .  

( قااهػا :   عػؿ نػا يعيػؽ او نػا يعرتػؿ لاىيػؽ  ػدؼ نعػيف قااػث ازاػ   1980وارفها اقرا يـ    -5
 (.  2-1. ص 1980اللادي ل ويلطتب اجلياز ا نزيدا نف الجهود العىتي  والتعري  (.  اقرا يـ

ااها :   أي اائؽ يقعث فا الطتق  الخقرة ويلطتب اجليازا ( ق 1988وارفها الدفااا واخروف    -6
 ( . 61ص 1988جهدًا فرديا او جناايًا نقاشرًا او غير نقاشر ( .  الدفااا واخروف  

( قااها   اال  للير فا الترد اواا نف ا ضطراقات لجعت  يتعر قنزيد نف 1989وارفا الرقيعا   -7
 ص؟؟(  1987لجاوز ا (.  الرقيعا الجهد التردي وا ةلعاا  قا خريف ات  

   القاث الاالا فهو :  و دفاانا اللعريؼ ا جرائا لتاعوق  الذي ياةجـ ن  طقيع 
  نػػا يواجػػم اللدريةػػييف والطتقػػ    اياػػ  القاػػث ( نػػف اىقػػات او اوائػػؽ لاػػد أو لػػؤلر اتػػ  لػػدريس و 

يػػؤدي الػػ  لاىيػػؽ أ ػػداؼ  اتػػ  ااػػو فااػػؿ و الترػػ  العرقيػػ  فػػا نعا ػػد ااػػداد النعتنػػيفدراةػػ  نػػادة 
 لدريةها و عنا لععةم اةلجاقالهـ اف التىرات النذعورة فا اةلقاالا القاث ( .

 
  ثانيًا: انتدريس :   

ارفم اقف ناظور   درس العلاب يدرةم ل درةًا دراة  و درةم عأا  ااادا ل ال  ااىاد لاتظم ل  -1
اتػا : ووااػؿ الدراةػ  ل الرياضػ   درةت العلاب ادرةم أي ذلتلم قعلرة الىػراءا الػ  اػؽ اتظػم

 ( 986و اللعهد لتشئ (( .   اقف ناظور ل ب . ت ل ص 
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( قااػػم :  اشػػاط يهػػدؼ الػػ  لاىيػػؽ اللعتػػيـ او اعلةػػاقم و يشػػنؿ عػػؿ نػػا 1978و ارفػػ  نرةػػا    -2
 (91ص  1978يلعتؽ قلاىيؽ النهارة و ا علناؿ التعري لد  الطتقم ( .   نرةا 

 :( قاام1984و ارف  عو ؿ    -3

  انؿ شاؽ جػزء ناػم ارفػم و جػزء ناػم اةػتوب و طرائػؽ و جػزء آخػر اةاةػيات و عػؿ  ػذا يةػلررؽ 
 (. 91ص 1984وتلًا يجعؿ اليةر و الةهولم لانػػػو نػػف خالؿ الدور النعىد (   عو ؿ 

قأام :   اظاـ نخطط لم نف األاناؿ يىاد قم اف يؤدي ال  لعتـ الطػالب ل  1988. و ارفم راشد4
اظاـ يلنلؿ ات  نجنوام نف األاشط  الهادفم النىاػودة نػف تقػؿ عػؿ نػف النػدرس و طالقػم و  ذا ال
 (.91ص  1988(. راشد 

 قأام :  1989. و ارفم الةرااف 5
  فف يىوـ ات  الخقػرة و النهػارا ل و يهػدؼ الػ  إياػاؿ نػادة اتنيػ  نعياػم فػا ذ ػف الطالػب إياػاً  

ىػػػؽ لهػػػـ اواػػػًا نػػػف الخقػػػرا فػػػا النػػػادة الن درةػػػ  نػػػ  ا  لنػػػاـ فعػػػاً  يػػػؤلر فيػػػم و ياتػػػذ الػػػ  تتػػػوقهـ و يا
 (. 7ص 1989قالجوااب اللرقويم ( .   الةرااف 

 قأام :  1990. و ارفها اهاد 6
  األجراء او اإلجراءات النخطط  اللا يلقعها الندرس فا لعانتم ن  الطتق  قىاد جعؿ اللعتيـ ةهاًل 

 (110ص  1990نيةورًا (. اهاد 
 ( قأام:1999الرشداف و جعيالا    . و ارفم7

  انتي  الاوار و اللتااؿ و األخذ و العطاء قيف النعتـ و النػلعتـ ليااػؿ النػلعتـ اتػ  النعرفػ  نػف 
 (. 324ص  1999لـ قااء شخايلم قااًء نلعاناًل نف الوجوا جنيعًا( .   الراشداف 

 القاث الاالا فهو : ا دف. انا اللعريؼ اإلجرائا لتلدريس و الذي ياةجـ ن  طقيع  و 
   نجنوا  نف األةاليب و الوةائؿ اللا يىـو قها اللدريةيوف   ايا  القاػث( لاىػؿ نوضػواات نػادة 

و إياػػػػالها الػػػػ  طتقػػػػلهـ الػػػػذيف يدرةػػػػوف  ػػػػذا النػػػػادة و إعةػػػػاقهـ راػػػػيدًا جديػػػػدًا نػػػػف  العرقيػػػػ  الترػػػػ  
 النعتونات النتهونم للاىيؽ األ داؼ النطتوق  ((.

 
 راسح : ثانثًا: اند

 , Goodقأاها:   اةلخداـ العىؿ ااد اللعانؿ ن  نوضوع او نشعتم نا ((   Good 1973. ارفها 

1973 , p.53 )) 
 ,Hornby قااها :    انتي  اةلرالؿ لتوتت و التعر  علةاب النعرف  (( . Hornby,1985. و ارفها 

1985, p.87 ) ) 
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 و يعرفها القااث إجرائيا قااها : .
 نعا د  ااداد النعتنيف فا دراة  التر  العرقي  والىااها .د العىتا و التعري الذي يقذلم طتق   ا النجهو 

 
 :  انعرتيحراتعًا : انهغح 

التر  العرقي   ا لر  الديف والعقادة والةياة  و ا لر  الىرآف العريـ والتر  النشلرع  لعؿ الشعوب اللا 
 ذا التر  لنعاالها الدياي  والعتني  وتد االز قها العرب اشد  داات لتاعـ العرقال وات  عؿ نةتـ إف يلعتـ
 ا الزاز وعذلؾ الشعوب اللا للادث قها .

 ػػػػػا لرػػػػػ  نىػػػػػررة اتػػػػػ  طتقػػػػػ  نعا ػػػػػد إاػػػػػداد النعتنػػػػػيف و يىػػػػػـو قلدريةػػػػػها لدريةػػػػػيوف نػػػػػف ذوي و 
  ةػػاوات لتااػػوؿ اتػػ خنػػسا خلاػػاص ننػػف يعنتػػوف الناجةػػلير أو الػػدعلوراا ضػػنف نػػاها نىػػرر لنػػدة 

 . الدقتوـشهادة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصــم انثانــي
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 خهفيـح نظريـح
لنلػػؿ الختتيػػ  الاظريػػ  ايػػزًا نهنػػا فػػا ةػػياتات القاػػث العتنػػا ايػػث لجةػػد ا قعػػاد اللػػا للناػػور 
اولهػػا فعػػرة القاػػث ل عنػػا لنلػػؿ ا ةػػس العتنيػػ  واللأريخيػػ  قنوضػػوع القاػػث اللػػا يعلنػػد ا القااػػث ااػػد 

 م ونعالجلم ايا ا . اذ للـ األفادة نف لراعـ النعرف  والخقرات ا اةااي  الةاقى  .دراةلم نشعت  قال
اف لاديد ا طار الاظري يةااد القااث ات  لاديد ا دافم ل وقااء ادوالػم ل ولتةػير الائجػم اللػا 

 ( .  50ل ص  1995ةلعوف فا خدن  القاث العتنا .   العةاؼ . 
اقرػا اف يقػدأ القااػػث نػف ايػث االهػ  ا خػروف ليعػوف لقالػم دورًا قػػارزًا فالنعرفػ  لقاػ  اتػ  ناةػقىها او ي

فػا القاػػاء النعرفػا ل عػػوف النشػػعالت القاليػ   لعػػوف نقلػػورة الاػت  قنةػػاقىها نػػف نعػارؼ وخقػػرات ل اانػػا 
 لعوف انلدادا لها .

اػػالا لػػذا ارلػػأ  القااػػث اف يلطػػرؽ الػػ  قعػػض النعتونػػات ا ةاةػػي  ذات الاػػت  قنوضػػوع القاػػث ال
 ولقعا لتنااور ا لي  :  

   ختود ا تداةلها لنانهال  العرقي التر . 

   الاظري  القايوي  الوظيتي  (  التر  العرقي  اعوقات لدريس ودراة   
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 انعرتيح انهغح متاو
 ايالهال طواؿ يالزنها وجود ال ناذ اتيم فطرت نطقوعل ذالا شئ العرقي  التر  اف لناـ 
 وتوااد ا الارفي ل وايرها الهجائي ل اروفها فا األاتي ل قايلها لناـ فا ذلؾل ويلنلؿ
 . الشعري  وأوزااها اإلاشائي ل وأةاليقها القالغي ل وألوااها الجنيت ل وأقايلها الااوي ل
   اللا ولرولها ونروالهال عنالهال قعؿ فجأة لاا لقدو.. التر  فهذا: "ريااف أراةت ويىوؿ
 قإيجازل الىوؿ إل  لدفعاا العناؿل نف درج  ات  قدايلهال ناذ ر الت  ذا عاات لىد لالهال
 العرقي  فالتر  قاؿل ذي لعديؿ ألي   للعرض لـ الااضرل العار ال  الوتتل ذلؾ ناذ إاها
 ولةت النعجزةل االاارالها وناذ النألل ات  ظهرت ناذ أيضاً  شيخوخ  و  لهال طتول   

 و  قدائي  نرات  غير نف التر   ذا نلؿ الدايا إل  ءتجا لتر  آخر نلؿ يوجد عاف إذا أدري
 . الطريؽ نعالـ فيها للتنس لجارب و  االىالي  فلرات
 نف العرب ةتطاف انلد ايف العقاةال العار فا ذرولهال إل  العرب اضارة واتت لىد

 ل إ شناً ل األااضوؿ ةتوح ونف. شرتا الايف أةوار لخـو إل  غرقاً  والقرلراؿ أةقاايا
 لاري  فا الزنافل نترؽ فا درة فردت العقاةييفل اضارة ولألىت جاوقًال أفريىيا أواةط

 اليواااي ل عالاضارة عتهال الررب اضارات قولىلها فا واااهرت الوةط ل العاور
 لر  وقرزت الىديـل العالـ قىاع أغتب العرقي  التر  وةادت الررقي ل والرونااي  والقيزاطي ل
  ذا وفا تروفل خنة  اف لىؿ   فلرة خالؿ األنـل لرات عؿ أنانها تلضاءل انالت ل
 ولتوتت جنيعاً  فاةلواقلها والهاديل والتارةال اليواااال التعر خالاات إليها لرجنت التلرة
 . اتيها
 جاف األب ااؼ لىد. لم نليؿ   ألر والقرلرالي ل األةقااي  الترليف فا العرقي  التر  ألر إف
 فيم جن  ل(ـ1789 لشقوا   اتا  160 فا نعجناً ( ـ1812 ػ 1774  اوا  دي

 . العرقي  نف القرلراؿ اتلقةها اللا األلتاظ
 ػ األةقااي  األلتاظ نعجـ  و النةلشرتيفل أاالـ قيف واةع ل شهرة لىا الذي والنعجـ
 األاؿ اجد اتا  424 يشنؿ الذي النعجـ  ذا وفا العرقي ل نف النشلى  القرلرالي 

 فا اتا  أتؿ أف ارفاال أااا فتو. فيم الندرج  والقرلرالي  األةقااي  العتنات لعؿ قالالعر 
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 أاؿ نف عتن  17800 نف أعلر ياوي النعجـ  ذا أف لاا للقيف عتن ل 42 لاوي النعجـ
 . ارقا
 العتنات قعض أخذاا أااا لو النتردةل العتنات اعيد ات  أااا العرقي ل التر  للناـ ويعتا
 لهال التراةا أو اإلاجتيزي النعادؿ اروؼ قعدد تارااا لـ اروفهال ادد فا ولأنتاا لالعرقي 
 فا لر  أي  فا لرجنلها اروؼ ادد نف قعلير أتؿ العرقي  العتن  اروؼ ادد أف لوجداا
(. لطور(.  انو(.  ضوء(.  يد(.  دـ(.  أخ(.  أـ(.  أب  عتن  لتنىارا  نلالً  خذ. العالـ

 وفا واادل ارؼ العرقي  فا فهو العطؼل واو نلالً  وخذ. وغير ا( لرقي (.  اشاط(.  انؿ 
 والالـ القاء الجر أارؼ اف  ذا نلؿ وتؿ. أارؼ لالل  اإلاجتيزي  وفا ارفافل التراةي 

 . وات  ونف
 انعرتيح انهغح لداسح
 و ـ لوالنرةتيف األاقياء لر  فها. اإللهييف واللازيؿ الواال لر  عواها نف تداةلها لاقعث
 لعالينهـل لعدد وات  ونواطاهـل وأزنااهـ أتوانهـ اخلالؼ ات  العربل نف جنيعاً 

 نف  قوطم عاف الذي( آدـ  القشر أقا نف قدءاً  الةناوي ل وعلقهـ وأةتار ـل وااتهـل
 فا يؤذف أف اهللل أنرا الذي ل قإقرا يـ ونروراً  ل العرقي  الجزيرة تتب فا األرض إل  الةناء
 أ ؿ لر  التاا ل العرقي  قالتر  اداؤا وعاف النعرن  نع  فا اهلل قيت ااد االقال الااس
ةناايؿ. القالد ةااؽ نع  فا ااش العرب جد  و وا   نديفل نف ولزوج ااش عذلؾل وا 
 . ناند والنرةتيف األاقياء قخالـ واالهاء
 شعؿ الىداة  ذا  لأخذ ايث العريـل الىرآف فا الجانع  تداةلها ناله  العرقي  التر  ولقتغ
 نف آي  وعؿ عتنالمل نف عتن  وعؿ اروفمل نف ارؼ عؿ قها يتيض طا رةل اورااي  تداة 
 . ةورا نف ةورة وعؿ آيالمل
 انعرتيح انهغح خهىد

 نطتؽ علاب الىرآف ألف قختود ال عتيؿ فهذا العظيـل الىرآف لر   ا العرقي  التر  عوف إف
ْلَاا َاْاف   ِإاَّا  : وجؿ از اهلل يىوؿ ايث األول ل رقي الع االم ات  الد رل أقد قاؽ الختودل  َازَّ
اَّا الذِّْعرَ   (. 9 آي  الاجرل ةورة  ل((َلَااِفظ وفَ  َلم   َواِ 
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 وةيقى  الديفل يـو إل  ققىائم قاتي  فها قاتظمل العرقي  التر  وياتظ الىرآفل ياتظ فاهلل
 :النةلشرتيف أاد يىوؿ  ذا وفا طارئل عؿ نف لها ااِفظاً  الىرآف

 أاها و ا اللاقل ل الاىيى  لهذا العالنال قنرعز ا  ذا يوناا ال  للديف التاا ل العرقي  إف"
 رنزاً  اإلةالنال النايط فا الداخت  األتاليـ نف ادا ا ونا العرقي  القتداف جني  فا تانت
 ات  الخالدل العرقا اللراث جقروت قر ف ولىد والنداي ل اللىاف  فا اإلةالـ االـ لوادة لروياً 
 ". نىانها اف التاا  العرقي  زازا  قها يىاد نااول  عؿ نف أتوي أام

 التر ل قهذا الواادةل األن  أقااء قيف واؿ أام ػ أيضاً  ػ قالعرقي  الىرآف ازوؿ ألر نف وعاف
 قيانا الىروفل اشرات تقؿ تالوا الذي العرب عالـ اتهـ ولهذا األجياؿل نخلتؼ ات 

 قجهد إ  ةا  أرقعنائ  تقؿ علب نا يتهنوا أف يةلطيعوف   وغير ـل واإلاجتيز فالتراةيو 
 اعس ات  توااد ال لريرت أف قعد التر ل غنوض لاؿ قالنعاجـ وقا ةلعاا  جهيدل
 . العرقي 

 ونروالها العرقي  التر  ةع : الخانس الشرط. 5
 .ذلؾ ات  يدؿ والرا ل والةع ل اللراءل لر  العرقي  التر 

 ةل  جنت  نف لتظ وأرقعنائ  ألتال ولةعوف ولةع  نالييفل خنة  فيها النةلعنت  األلتاظ. أ
 يقتغ   األوروقي  الترات نف غير ا اجد قيانا. لتظ وأرقعنائ  ألتًال ولةعيف وةلنائ  نالييفل

 .العرقي  نتردات قترلم نا نعشار نتردالها ادد
 ويعاا العرقي ل فا األلتاظ جني  إاااء ػ هداجل نهنا ػ ألاد ينعف   أام وقديهال. ب
 .ناها ا د ننا قعلير أعلر أللتاظها الاىيىا العدد أف ذلؾ
 العربل لر  فا ل واألةد الةيؼل أةناء قعضهـ اار فىد واادل لنةن  األةناء علرة. ج

 .ادة أوراتاً  فعاات
 النترداتل نف خزائاها إفف ولذلؾ اللاللال التعؿ ات  لىوـ اشلىاتي ل لر  العرقي  التر . د

 . دائناً  لزداد أف ينعف
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 الاايػحل الىدةا الاديث وفا لرلهـل نزايا أقرز ونف العربل عالـ أغرب نف وا شلىاؽ
 َوَاَتَها َفَنفْ  اْةِنا ِنفِ  َلَها َواْشَلَىْىت   الرَِّاَـ  َخَتْىت   َوَأَاا الرَّْاَنف   َأَاا  : ػ َوَجػؿَّ  َازَّ  ػ التَّم   يىوؿ
 . ((َقَللُّم َتَطَعَها َوَنفْ  التَّم   َاَتم  وَ 

 فا العرقي  فا الىوة  ذا إف: "إيرفاا يىوؿ األلتاظل اشلىاؽ ات  العقيرةل العرقي  تدرة واف
 العتـ ايف اواجهها اللا النترداتل نف الند ش ل اللروة  ذا إل  لىوداا األلتاظل اشلىاؽ
 العليرة الارفي  النوازيف إل  قاإلضاف  جدًال يرةالعل العرقي ل الارفي  الجذور إف. العرقي 
 ". وأاظنها العالـ فا الترات أوة  نف العرقي  لجعؿ أيضًال جدًال
 الشروط أف ولقيف ونااةاهال العرقي ل التر  خاائص قعض اف قإيجازل الاديث قعد

 وأتدسل وعلوأر  وأعنؿل أارؽل عواها فا فيهال جنيعها نلوافرة األاتي ل التر  فا النتروض 
 الاىيىي ل وشجرلها الترات أـ  ا قاؽ إاها الىوؿ ينعف عتهال النوجودة العالـل لرات وأعـر
 لر  لعوف أف قشرؼ جديرة يجعتها نا( اإلشارة لر  شعؿ و الخاا  الةنات نف لها وأف

  .الىرآف
 

   
 

 ودراستها  انعرتيحثانيا :صعىتاخ تدريس انهغح 
 ( يحاننظريح انثنيىيح انىظيف) 

فػا نعا ػد إاػداد النعتنػيف فػا قرػداد يةػااد اتػ   ودراةػلها  العرقيػ اف اعوقات لدريس التر    
اةليعاب نااور ا األةاةي  نف خالؿ لطقيؽ الاظري  القايويػ  الوظيتيػ  ل لتػؾ الاظريػ  النةػلعنت  فػا 

والتتةػػت  قػػؿ  اػػدا اخلاااػػات ناهػػا اتػػـ ا جلنػػاع واللرقيػػ  واتػػـ الػػاتس ا جلنػػااا واتػػـ ا تلاػػاد
 وال  الىااوف . 

لىػػد ظهػػرت  ػػذا الاظريػػ  فػػا الااػػؼ األوؿ نػػف الىػػرف العشػػريف فػػا اػػدة اخلاااػػات دراةػػي    
 ذعراا ا أاالا . 

ل وروقػرت نيػرلف و ػااز   ( Talcott Parsons )ولعػؿ نػف ا ػـ رواد ػا لػالعوت قارةػواز     
 ( 40ص  1987عيرث ل ورايت جتز وجوف رفيس ودقتيو ويتز     الاةف 
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ولعف الرائد ا وؿ لتاظريػ  القايوي  الوظيتيػػ   ػػو االـ ا جلناع واللرقي  اإلاعتيزي    ارقرت ةقاةر ( 
. 

لعلىد  ذا الاظري  قاف لتنجلن  او لتظا رة ا جلنااي  او اللرقوي  وعذلؾ لتنؤةةػ  ا جلناايػ    
لقيئي  النايط  قالظػا رة او النؤةةػ  او النجلنػ  او اللرقوي  قااء و ذا القااء يلالر قناظون  العوانؿ ا

ل وناظونػػ  العوانػػؿ  ػػذا للتػػرع الػػ  اوانػػؿ اتلاػػادي  لرقويػػ  ل اجلناايػػ  ل تينيػػ  وأخالتيػػ  واوانػػؿ 
 ةياةي  ودياي  .

وتد لعوف  ذا العوانؿ ايجاقيػ  نةػاادة او ةػتقي  نلقطػم فػاف عااػت العوانػؿ ايجاقيػ  فػاف الار ػا   
ق  والقعيدة لعػوف ايجاقيػ  ل قيانػا اذا عااػت ةػتقي  فػاف الار ػا والائجهػا الىريقػ  والقعيػدة ونردودالها الىري

 .  (Cedric ,1989,P11-12)لعوف ةتقي  ونعوت  
ولاىةـ الاظري  القايوي  ال  شىيف اةاةييف  نا القااء او  والوظيت  لاايا ل فعوانؿ القااء  ا الظروؼ 

لظػػا رة الندروةػػ  او النؤةةػػ  او النجلنػػ  او الجنااػػ  لاػػت الدراةػػ  القيئيػػ  والنايطػػ  والنػػؤلرة فػػا ا
 , Martinbale )والقاث . انا الوظيتػ  فهػا الػائا الظػروؼ اتػ  النؤةةػ  او الظػا رة الندروةػ   

1981, p. 165-567 )  . 
فػػػا أتةػػػاـ الترػػػ   ودراةػػػلها  العرقيػػػ انػػػا لطقيػػػؽ الاظريػػػ  القايويػػػ  اتػػػ  اػػػعوقات لػػػدريس الترػػػ    

فػػا نعا ػػد إاػػداد النعتنػػيف  فػػا العػػراؽ ل فػػاف عػػؿ نػػف اللدريةػػا والطالػػب تػػد يعاايػػاف نػػػف  عريقػػ  ال
نشػػػعالت قيئيػػػ  ونايطيػػػ  واػػػعوقات ااجنػػػ  اػػػف اوانػػػؿ القاػػػاء ا جلنػػػااا لتنجلنػػػ  او النؤةةػػػ  
اللرقويػػ  اللػػا يعنػػالف فيهػػا ل ولػػاععس  ػػذا النشػػعالت فػػا اػػعوق  الناػػا ا الدراةػػي  وتتػػ  اللةػػهيالت 

نخلقريػػػ  والترويػػػ  واػػػدرة العلػػػب الناهجيػػػ  النةػػػاادة والنااةػػػق  لنةػػػلويات الطتقػػػ  واػػػعوق  ظػػػروفهـ ال
اليج  األوضاع ا تلاادي  والنعاشي  اللا يعيشواها ل والناافة  قيف الطتقػ  إلاػراز الػدرجات العاليػ  

 ل وضعؼ دافعيلهـ ااو اللاايؿ العتنا قةقب تت  الاوافز النلاا  أنانهـ .  
قعتػػاءة قنػػا  العرقيػػ ذا الاىيىػػ  اللػػا تػػد   لشػػج  اتػػ  الدراةػػ  واللااػػيؿ العتنػػا ولعتػػـ الترػػ   ػػ  

ياىؽ األ داؼ النرةون  . و ػذا نلعتػؽ قظػروؼ الطتقػ  ل انػا ظػروؼ اللدريةػييف فىػد  لخلتػؼ عليػرا 
هػا ل ظػروؼ القيئػ  اللػا يعنتػوف في إلػ اف ظروؼ الطتق  اذ رقنا يعااوف نػف نشػعالت قايويػ  لرجػ  

 والنعافػػ تالنااضػػرات  أجػػورو ػػذا الظػػروؼ للجةػػد فػػا ضػػعؼ النةػػلو  النعاشػػا النلنلػػؿ فػػا تتػػ  
والاػػػػوافز الناديػػػػ  ونػػػػا يعاايػػػػم أةػػػػالذة النعا ػػػػد نػػػػف لهديػػػػدات للعتػػػػؽ قػػػػأناهـ الشخاػػػػا ل وضػػػػعؼ 

  اللػا اللةهيالت اللرقوي  والدراةي  النلاا  أنانهـ ألااء اللدريس ل واعوق  الظروؼ القيئيػ  واألةػري
يعيشواها ل اا يؾ اف ضعؼ نشارعالهـ فا الدورات اللدريقي  لتلدريب ات  اادث اللىايات اللعتيني  

 .  العرقي فا لدريس الترات  ةينا التر  
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اف جني   ذا الظروؼ القايوي  للرؾ الار ا وااععاةالها الةتقي  ات  العنتي  اللرقوي  واللدريةي    
فػا  العرقيػ ات  النةلو  العتنا لتطتق  النلعتنيف لتر   ألرانعا د ننا يلرؾ ال لدريةاواللا يىـو قها 

 نعا د إاداد النعتنيف .
و عذا االاظ قاف العوانؿ القايوي  اللا لؤعد اتيها الاظري  القايوي  الوظيتيػ    لهيػئ الظػروؼ   

لةػػتقي  اتػػ  العنتيػػ  اللرقويػػ  واألجػػواء النااةػػق  لتطتقػػ  لتػػلعتـ و لتلدريةػػييف لتلػػدريس ننػػا يلػػرؾ ألػػارا ا
 قشعؿ ااـ .  العرقي الخاا  قلعتيـ الترػ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصـــم انثانـــث
 دراسـاخ ساتمـح

اليجػػػ  لتجهػػػود اللػػػا قػػػذلها القااػػػث لػػػـ الااػػػوؿ اتػػػ  اػػػدد نػػػف الدراةػػػات الةػػػاقى   ذات االتػػػ  
تػػ  الجهػػود اللػػا ةػػقىلم فػػا نجػػاؿ  ػػذا الدراةػػات لاػػورا شػػانال لتقااػػث ا أاطػػتقنوضػػوع القاػػث ايػػث 

قالم واللا لااولت نوضوع نشعالت لدريس النشعالت التروي  قشػعؿ اػاـ ونػا لػم اػت  قنوضػوع القاػث 
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جراءالها والائجهػا . و  قػد لتقااػث اف يشػير و ػو يعػرض الدراةػات الةػاقى   أ دافهاونااتشلها نف ايث  وا 
 نت  قنوضوع قالم .اام لـ يعلر ات  دراة  ذات ات  نقاشرة قاورة عا

  انساتمح : خاندراسا
 : 1979. دراسح صنكىر  1

 ) صعوبات تعمم المغة العربية لغير الناطقين بيا (
اجريػػت  ػػذا الدراةػػ  فػػا نعهػػد الخرطػػـو الػػدولا للعتػػيـ الترػػ  العرقيػػ  لريػػر الاػػاطىيف قهػػا . وعػػاف 

لعتنػػوا الترػػ  العرقيػػػ  نػػف غيػػػر الهػػدؼ ناهػػا لاديػػػد ولشػػخيص الاػػعوقات والنعوتػػػات اللػػا يعػػااا ناهػػػا ن
 العرب . 

اةػػلعنؿ القااػػث اػػوايف نػػف ادوات القاػػث  نػػا ا ةػػلقاا  والنىاقتػػ  الشخاػػي  ولػػـ يػػذعر اجػػراءات 
هنا وفينا اذا عاات النىاقت  الشخاػي  تػد االنػدت اتػ  اداة قايػت اتػ  وفػؽ قااء ا داليف وادتهنا ولقال

خطػػػوات القاػػػث العتنػػػا اـ اعلتػػػ  القااػػػث قالنىاقتػػػ  ا اطقاايػػػ  ل وعػػػذلؾ لػػػـ يػػػذعر اػػػدد العياػػػ  واةػػػتوب 
 اخليار ا والوةائؿ ا ااائي  اللا االند ا فا قااء ا داليف ولاتيؿ الالائا.

عوقات لوزاػػػ  اتػػػ  نجػػػا ت اػػػدة فتػػػا النجػػػاؿ اللرقػػػوي  اػػػاؾ لواػػػتت الدراةػػػ  الػػػ  وجػػػود اػػػ
اػػػعوقات فػػػا لطقيػػػؽ الاظريػػػ  اللرقويػػػ  والنػػػاها اللرقػػػوي ل واػػػعوقات فػػػا ااػػػداد الندرةػػػيف والندرةػػػات 
والجهؿ فا طرائؽ لعتـ التر  العرقي  ل انا الاعوقات التروي  فشػارت الػ  اػعوقات فػا ا قجديػ  العرقيػ  

روؼ النةلعنت  فا العلاق  والخطػوط واالنػات ا اػراب واةػلعناؿ الاػتات نف ايث ا اوات واوع الا
 (.  115-10ل ص 1979ا جاقي  العانيات فا لعتـ التر  العرقي  لرير الااطىيف قها .   ااعور 

 :  1984. دراسح اجلناتي 2
 ) تجربة تعميم المغات االجنبية في بعض متوسطات محافظة بغداد (

ا ناافظػ  قرػداد فػا النػدارس اللػا لىػـو قلػدريس الترػ  ا جاقيػ   اللاللػ    اجريت  ػذا الدراةػ  فػ
 التراةي  ل ا ةقااي  ل الروةي  ( . 

اةػػلهدافت الدراةػػ  العشػػؼ اػػف واتػػ   لػػدريس لتػػؾ الترػػات فػػا الناافظػػ  . وعػػذلؾ اللعػػرؼ اتػػ  
وؿ ذلػػؾ . لألتػػت اياػػ  النعوتػػات والنشػػعالت اللػػا لواجػػ   ػػذا النشػػروع ولىػػديـ النىلراػػات واللواػػيات اػػػ

( فػػردا  50( طالقػػا وطالقػػ  و    205( ندرةػػا و    31( نػػديرا و    24( نشػػرفيف و    5القاػػث نػػف   
 ( فردا . 315نف أولياء األنور قنا نجنوا    

اةلعنؿ القااث ا ةلقاام والنىاقت  الشخاي  أداليف لقالػم و اةػلعنؿ الاػدؽ الظػا ري غيػر ااػم 
 ناؿ الادؽ ولاىؽ اللقات . لـ يوض  طريى  اةلع
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 اولجت القيااات قالوةائؿ ا ااائي  ولواتت الدراة  ال  نا يالا : 
 . ادـ لوفر النخلقرات الاولي  النااةق  .
 . ادـ لوافر الوةائؿ اللعتيني  النااةق  .

 . تدـ العلب الناهجي  .
 . وجود قعض الشواغر فا نالعات الندارس اللا لدرس  ذا الترات .

  ( 52 – 3ل ص  1984ادـ لوافر الناادر والعلب النهن  فا النعلق  الندرةي  .  الجااقا . 

 : 1988. دراسح انىنداوي  3
) مشكالت تدريس المغة العربية لممرحمة االبتدائية في منطقة كردستان العراق من وجية نظر معممي 

 مادة المغة العربية ومشرفييا ( .
ؽ فػػػا ناطىػػػ  عردةػػػلاف واةػػػلهدفت اللعػػػرؼ اتػػػ  النشػػػعالت اللػػػا  ػػػذا الدراةػػػ  فػػػا العػػػرا أجريػػػت

لعلػػرض ةػػقيؿ الترػػ  العرقيػػ  فػػا النراتػػ  نػػف وجهػػ  اظػػر نعتنػػا الترػػ  العرقيػػ  ونشػػرفيها واللعػػرؼ اتػػ  
نىلراػػػالهـ لتلرتػػػب اتػػػ  لتػػػؾ النشػػػعالت اةػػػلعاف القااػػػث قا ةػػػلقاا  اداة قالػػػم لوزاػػػت الػػػ  نجػػػا ت   

اللدريس ل الوةائؿ اللعتيني  ل اللىويـ ل النعتنوف ل اللالنيذ ( . وقترت اياػم النتردات ل العلاب ل طرائؽ 
( نشػػػػرفًا . اةػػػػلعنؿ القااػػػػث نعادلػػػػ  فيشػػػػر 47( نعتنػػػػًا ونعتنػػػػ  و   229( فػػػػردًا قواتػػػػ   276القاػػػػث   

 لاةاب ادة النشعت  ل واخلار اللتث ا ات  نف النشعالت للتةير ا . 
 لي  : لواتت الدراة  ال  الالائا ا 

 ضعؼ اااي  النتردات لنةاادة اللالنيذ ات  اةلعناؿ التر  العرقي  فا الاياة العان  .  -
 قعض النتردات فوؽ نةلو  اللالنيذ . -

 طوؿ قعض نوضواات العلاب .  -

 ادـ لوافر نرشد لتنعتـ يةهؿ انتي  اللدريس . -

 ضعؼ رغق  قعض النعتنيف والنعتنات فا لدريس التر  العرقي  . -

 عناؿ الوةائؿ اللعتيني  نف تقؿ النعتنيف .تت  اةل -

 واتلارت الدراة  ات  ادد نف النىلراات لعالج لتؾ النشعالت ناها : 
 ادخاؿ نوضواات لعلند ات  الاوار . -
 لجهيز الندارس قالوةائؿ اللعتيني  . -

 (  120-1ل ص 1988  الواداوي 
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 : 2004. دراسح انعثيدي  8
عبرية في كمية المغات في جامعة بغداد من وجية نظر التدريسيين )صعوبات تدريس مادة المغة ال

 والطمبة(.
اجريػػت  ػػذا الدراةػػ  فػػا النعهػػد العرقػػا العػػالا لتدراةػػات اللرقويػػ  والاتةػػي  لو ػػدفت الػػ  نررفػػ  

 اعوقات لدريس نادة التر  العقري  نف وجه  اظر اللدريةييف والطتق  . 
( طالقػػًا 50( لدرةػػيًا و  12ا الترػػ  العقريػػ  فػػا الىةػػـ  اخلػػار القااػػث اياػػ  لقالػػم جنيػػ  لدريةػػي

%( نف العدد العتا لطػالب وطالقػات تةػـ الترػ  العقريػ  . االنػدت الدراةػ  ا ةػلقاا  42وطالق  ينلتوف  
اداة لجن  قيااالها ولضػنات النجػا ت :   ا  ػداؼ ل اللدريةػييف ل طرائػؽ اللػدريس ل الطتقػ  ل النػاها ل 

وا خلقارات ( . اةلعنؿ القااث  نعانؿ ارلقاط قيرةوف ل ونعادلػ  فيشػر ل والػوزف النئػوي  اةاليب اللىويـ
 ( وةائاًل اااائي   غراض قالم . 

  -وتد لواتت الدراة  ال  ادد نف الالائا ناها :
 اف نوضواات علب التر  العقري  النىررة  للةـ قالجتاؼ . -1
 عيت  ا رلقاط قوات  الطتق  . اف ا  داؼ اللرقوي  لنادة التر  العقري  ض -2

 ادـ اطالع لدريةييف التر  العقري  ات  ا ةاليب الاديل  فا لدريس النادة .  -3

اةػػػػلعناؿ اللدريةػػػػييف لتطرائػػػػؽ وا ةػػػػاليب اللدريةػػػػي  اللىتيديػػػػ  واػػػػدـ نػػػػواعقلهـ لاللجا ػػػػات  -4
 الاديل  فا اللدريس .

 العقري  .  تت  لوافر اللىايات اللرقوي  النااةق  فا لدريس التر  -5

 ادـ نراااة التروؽ التردي  قيف الطتق  . -6

 (  80-1ل ص 2004تت  نطالعات الطتق  الخارجي  ونادودي  لىافلهـ .   العقيدي  -7

 :  جىانة اإلفادج ين اندراساخ انساتمح
إف الدراةػػات الةػػاقى  تػػد أنػػدت القااػػث قنؤشػػرات أةػػهنت فػػا لعنيػػؽ رؤ  القااػػث لنشػػعت  قالػػم 

غير نقاشر و يأت وضػواا عافيػا قاإلنػدادات الاظريػ  لنوضػوع القاػث ويةػرت إجػراءات قشعؿ نقاشر أو 
 لطقيىي  .

 : ادآلي فىد أفاد القااث نف الدراةات الةاقى  فا الجوااب 
 لعزيز نشعت  القاث الاالا . -1
 القاػػػػث            ا طػػػػالع الناػػػػادر واألدقيػػػػات اللػػػػا لعػػػػزز أ نيػػػػ  القاػػػػث الاػػػػالا والنلعتىػػػػ  قنوضػػػػوع  -2

 ( .  الاعوقات

 إلقاع الناها القالا النالئـ . -3
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 لاديد نجلن  القاث واخليار العيا  . -4

 إاداد األداة اللا اةلعنتها القااث فا قالم الاالا   اإلةلقاا  (.  -5

 اةلعناؿ الوةائؿ اإلااائي  النااةق  . -6

 لاتيؿ الالائا اللا لواؿ اليها القاث الاالا ولتةير ا . -7

 انفصم انراتع
 انثحث وإجراءاتهينهجيح 

 

يلضػػنف  ػػذا التاػػؿ ارضػػًا لبجػػراءات اللػػا القعهػػا القااػػث للاىيػػؽ أ ػػداؼ لجاػػ  عقيػػاف نػػاها 
القاث ل ولاديد نجلنعم ل واخليار ايا  نااةق  لم ل وقااء أدالػم ل وذعػر الوةػائؿ اإلااػائي  النةػلعنت  

 فا نعالج  قيااالم .
 وفينا يألا اةلعراض للتؾ اإلجراءات :

 ج انثحث : ( ينه1)
االنػػػد القااػػػث نػػػاها القاػػػث الواػػػتا /الدراةػػػات النةػػػاي    النةػػػح الندرةػػػا ( الػػػذي لهػػػلـ    

 أاػواؿدراةلم قنعالج  الجوااب النادي  واللاظيني  والىااواي  واإلداري  الخاا  قاللعتيـ فضاًل اػف نعالجػ  
يةػػلخدـ القػػاالوف فػػا نلػػؿ  ػػذا الطتقػػ  والعػػانتيف وخاائاػػهـ والناػػا ا وطرائػػؽ اللػػدريس .. وغالقػػًا نػػا 

ص  1987الدراةػػات اػػػددًا نػػف األدوات العتنيػػػ  عا ةػػلقاا  والنىاقتػػػ  والنالاظػػ  .   العقيةػػػا والجاػػػاقا 
 ( .170-169ص  1990( ل   داود واقد الرانف  34

ويعػرؼ القاػػث الواػتا قأاػػم    يعلنػػد اتػ  دراةػػ  الوتػائ  ويهػػلـ قواػػتها واػتا دتيىػػا ويعقػػر    
اللعقيػػر العنػػا  أنػػالعقيػػرا عنيػػا فػػاللعقير العيتػػا ياػػؼ الظػػا رة ويوضػػح خاائاػػها  أويػػرا عيتيػػا ااهػػا لعق

فيعطياػػػا واػػػتا رتنيػػػا يوضػػػح نىػػػدار  ػػػذا الظػػػا رة او اجنهػػػا ودرجػػػات ارلقاطهػػػا نػػػ  الظػػػوا ر النخلتتػػػ  
 ( . 191ص  2001  اقيدات واخروف ل     األخر  (( . 

 ( جمتًع انثحث :2)
لـ يجر واتا عافال لنجلن  القاث  نا  ات  اام  ينعف اف لخلار ايا  القاثالتؽ القاالوف    

 اوً  ل ال  ينعف نالاظ  الطريى  النالئن  فا اخليار العيا  .
( Borq.1981 , p.170 ). 

ولطقيىا لهػذا اللوجػم ل اػذعر الخاػائص اللػا يشػلنؿ اتيهػا نجلنػ  القاػث ل الػذي للػألؼ نػف    
فػػا نعا ػػد إاػػداد النعتنػػيف  ققرػػداد وطتقػػ  الاػػؼ الخػػانس لتعػػاـ الدراةػػا  العرقيػػ لدريةػػيا أتةػػاـ الترػػ  

 ويلألؼ نجلن  القاث نف : 2007/2008
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 جمتًع انتدريسيني : –أ 
% (  63( لدريةيًا يشعتوف شقم اةقػ  نىدار ا    17( لدريةيا قوات    27قتغ ادد اللدريةييف   

 ( يوضح ذلؾ :1% ( والجدوؿ  37( لدريةيات شعتف اةق  نىدار ا    10و  
 ( مجتمع التدريسيين1جدول )

 عدد ذكىر الىسبت المئىيت إوبث الىسبت المئىيت المجمىع الكلي

 02 37 01 72 72 التدريسييه

 

 جمتًع انطهثح : -ب
فا نعا د    التر  العرقي قتغ ادد نجلن  القاث نف طتق  الاؼ الخانس الذيف يدرةوف نادة    

( طالقػا 18( طالقػا وطالقػ  فػا شػعق  دراةػي  وااػدة قواتػ     38تنيف النرعزي  فا قرػداد   إاداد النع
% ( نػػػف نجلنػػػ   53( طالقػػػ  يشػػػعتف اةػػػق  نىػػػدار ا    20% ( ل    47يشػػػعتوف اةػػػق  نىػػػدار ا   

 ( يوضح ذلؾ :    2والجدوؿ    2008-2007الطتق  ل وذلؾ لتعاـ الدراةا 
 ( مجتمع الطمبة 2جدول ) 

سبة الن
 المئوية

النسبة  العدد الكمي
 المئوية

النسبة  اإلناث
 المئوية

          الذكور

 الرابع 18 47% 21 53% 38 111%
   

 ( عينح انثحث :3) 
 انعينح االستطالعيح : –أ 

 أوال : عينح انتدريسيني االستطالعيح :
( لدريةػييف و    3اتػ    ( لدريةػييف ليطقػؽ اتػيهـ الدراةػ  ا ةػلطالاي  قو  5اخلار القااػث     

( لدريةػػيات ل اذا طقػػؽ اتػػيهـ اةػػلقاام نتلواػػ  للضػػنف ةػػؤا  قشػػأف اػػعوقات لػػدريس نػػادة الترػػ  2
  فا الىةـ ولعؿ نجاؿ نف نجا ت الدراة . العرقي 

 ثانيًا : عينح انطهثح االستطالعيح :
 ةػلطالاي  قواتػػػػ       ةػلقاا  ا( طتقػ  نػف نجلنػ  القاػث ليطقػؽ اتػيهـ ا  10اخلػار القااػث       

( طالقػات ل اذ وجػم ألػػيهـ اةػلقاام نتلواػ  للضػنف ةػػؤا  قشػأف اػعوقات دراةػػ   5( طػالب و   5  
 لعؿ نجاؿ نف نجا ت الدراة . العرقي نادة 

 لجىسا

 الصف
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 انعينح األساسيح : -ب
 أوال : عينح انتدريسيني األساسيح :

النجلنػ  األاػتا لتقاػث واػوع القاػث ناا ا القاث اللرقوي ال  اف اجـ العياػ  يلااةػب واجػـ  
وأدوالػػم ل فتػػا القاػػوث الواػػتي  النةػػاي  اللػػا لنالػػؿ القاػػث الاػػالا ل يعػػوف الاػػػد ا داػػ  النىقػػوؿ 

 ( .110ص  1985% ( نف نجلن  القاث.    الخطيب واخروف ل  10لتعيا  قاةق    
قعػد اةػلقعاد  العرقيػ تر  وقالاظر لارر اجـ النجلن  فىد شنتت العيا  األةاةي  لدريةا نادة ال

( لدريةػػيات  8( لدريةػػا و      14( لدريةػػا قػػػوات     22العياػػ  ا ةػػلطالاي  ل اذ قترػػت العياػػ    
 ( يوضح ذلؾ .  3% ( نف نجلن  اللدريةييف ل والجدوؿ    81وينلؿ ذلؾ اةق    

 
 ( عينة التدريسيين األساسية3جدول ) 

 ذكور النسبة المئوية اناث المئويةالنسبة  العدد الكمي النسبة المئوية
111% 22 36% 8 64% 14 

 ثانيًا : عينح انطهثح األساسيح

( طالقػػػا وطالقػػػ  نػػػف نجلنػػػ  القاػػػث النلنلػػػؿ قطتقػػػ  الاػػػؼ  28شػػػنتت العياػػػ  األةاةػػػي        
% ( نف نجلن  القاػث العتػا وذلػؾ  74وينلؿ ذلؾ اةق     العرقي  الخانس ننف يدرةوف نادة التر 

 . ( يوضح ذلؾ 4اةلقعاد العيا  ا ةلطالاي . والجدوؿ   قعد 

 ( عينة الطمبة األساسية 4جدول ) 

 ذكور النسبة المئوية طالبات النسبة المئوية العدد الكمي النسبة المئوية
111% 28 54% 15 46% 13 

 
 ( أداج انثحث : 4) 

ف لنليػػرات نخلػػارة ونرلقػػ  قعاايػػ  لعػػد ا ةػػلقاا  الوةػػيت  الوايػػدة النيةػػرة للعػػريض النةػػلجيقي    
( . لذا فىد اخلار القااث ا ةلقاا  قواػتها  395ل ص 1984قىاد جن  القيااات .   فاف داليف ل 

ودراةػػلها نػػف  العرقيػػ أداة للاىيػػؽ أ ػػداؼ قالػػم والنلنلتػػ  قػػاللعرؼ اتػػ  اػػعوقات لػػدريس نػػادة الترػػ  
ةػػػػق  لجنػػػػ  القيااػػػػات واللػػػػا للػػػػيح اعقػػػػر فراػػػػ  وجهػػػػ  اظػػػػر اللدريةػػػػييف والطتقػػػػ  ل عواهػػػػا األداة الناا

 لتنتاوايف لتلعقير اف أرائهـ قدت  ونوضواي  .



23 

 

 

 

فىػػػػد اةػػػػلعاف القااػػػػث قعػػػػدة ناػػػػادر  –أداة القاػػػػث  –وللػػػػوخا الدتػػػػ  فػػػػا لاػػػػنيـ ا ةػػػػلقاا      
 لتنعتونات وفينا يألا ارض اإلجراءات ونرااؿ قااء أداة القاث :

 -( إجراءاخ تناء أداج انثحث : 5) 

 -للطتب انتي  قااء أداة القاث  ةلعاف قالعديد نف الناادر اللا نف أقرز ا :
( عدراةػػ  اةػػلطالاي  لعياػػ  اػػريرة   Open – ended questionerلوجيػػم ةػػؤاؿ نتلػػوح    –أ 

اللػػا يعالجهػػا  تنخلػػارة نػػف نجلنػػ  القاػػث يػػرـو القااػػث اةػػلجالء أرائهػػا قخاػػوص النوضػػواا
ح   يلضػػنف تيػػود لاػػد نػػف اريػػ  النجيػػب فػػا اإلاػػراب اػػف أرائػػم القاػػث ل و ػػذا الةػػؤاؿ النتلػػو 

 و عذا ينعف اف يلجت  اةلعناؿ  ذا الطريى  قالنيزليف ادآليليف :
إلاا  الترا  العافي  اناـ النجيب لتلتعير الار الطتيؽ فا نااتش  النةائؿ اللا لهنم ولشرؿ قالم  -

 قال ادود او تيود . ل ايث يختو ال  اتةم ويعقر قواا نشاارا وأااةيةم
اف اةػلخداـ  ػػذا الطريىػ  يةػػااد الػ  اػػد عقيػػر اتػ  اػػياغ  اةػلقاام القاػػث و ػا الخطػػوط اللاليػػ   -

قشػػعؿ أتػػرب الػػ  الػػروح النوضػػواي  النجػػردة . اذ ةلاػػاغ األةػػئت  فيػػم فػػا اػػدود اإلطػػار العػػاـ 
ددو ػػا فػػا إجاقػػالهـ لتنعػػااا اللػػا  تاػػد اليهػػا النخلقػػروف وقاةػػلعناؿ العتنػػات والعقػػارات اللػػا ر 

اتةها عتنا أنعف ذلػؾ ل وقػذا ينعػف لتػادي ا اػطااع الػذي يعيػب نػف دتػ  ا ةػلقاا  اللػا يألتهػا 
 80ل ص  1968القعض دوف ا النػاد اتػػ  قاػث اةلطالاػػا ةػاقؽ .          النااػوري ل 

. )  
عياػػ  ا ةػػلطالاي  و عػػذا قػػدأ القااػػث قلوزيػػ  اةػػلنارات ا ةػػلقاا  النتلواػػ  اتػػ  أفػػراد ال      

( لدريةييف ل اتنا اف القااػث تػد وضػ  نىدنػ  فػا ا ةػلنارة أوضػح فيهػا الهػدؼ 5القالغ ادد   
نف القاث وتد ضنت ا ةلقاا  ةؤاً  نتلواا شػنؿ ةػل  نجػا ت للعتػؽ قاػعوقات لػدريس نػادة 

 فا نعا د  إاداد النعتنيف النرعزي. العرقي فا تةـ التر   العرقي التر  
(  10عذلؾ لـ لوجيم  اةلقاا  نتلوا  إل  أفراد العيا  ا ةػلطالاي  نػف الطتقػ  القػالغ اػدد ـ   و     

طتقػػػ  ل لضػػػـ عػػػؿ ناهػػػا ةػػػؤا  نتلواػػػا شػػػنؿ ةػػػل  نجػػػا ت للعتػػػؽ قاػػػعوقات دراةػػػ  نػػػادة الترػػػ  
 فا نعا د  إاداد النعتنيف.  العرقي فا تةـ التر   العرقي 

خنةػ  نػف لدريةػيا النػادة  ةػلطالع أرائهػـ فػا الاػعوقات  أجر  القااػث نىاقتػ  ااطقاايػ  نػ -ب 
النلعوا  نف خقرالهـ ولجارقهـ النيدااي  ل اذ لعد النىاقت  وةيت  نهنػ  لجنػ  النعتونػات فػا نلػؿ 
 ذا القاوث ل ولةهؿ النىاقالت الااوؿ ات  قيااات ونعتونات اف الاعوقات اللا لؤلر فػا 

 العنتي  اللعتيني  . 
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لجانعيػػػ  اللػػػا لػػػـ اإلطػػػالع اتيهػػػا واللػػػا لهػػػا االتػػػ  قنوضػػػوع القاػػػث قشػػػعؿ رئػػػيس او الرةػػػائؿ ا -ج
 . قجااب وااد نف جوااقم واإلفادة ننا جاء فيها فا اياغ  فىرات ا ةلقاا 

                                                 

  : الرسائل الجامعية ىي-  
فوي المرحموة المتوسوطة فوي العوراق مون وجيوة  ( صوعوبات تودريس التعبيور 1989عبد عوون   فالول نواىي )  -1

 نظر المدرسين والطمبة . 
( صعوبات تدريس البالغة ودراستيا لود  الصوا الخوامس األدبوي مون  1993الخالدي   سندس عبد القادر )  -2

 وجية نظر المدرسين والطمبة .
اإلسالمية عند ممارسة تعمويم ( الصعوبات التي واجيت معممي التربية  1994محمود   خيري جابر وآخرون )  -3

 القران الكريم وفيمو في المدارس االبتدائية . 
( صوعوبات تودريس عموم العوروض فوي أاسوام المغوة العربيوة فوي كميووات  1995الخزرجوي   ماجودة عبود اإللوو )  -4

 التربية في بغداد .
إلعداديوة مون وجيوة نظور ( صعوبات تدريس األدب والنصوص في المرحموة ا 1998السالمي   جاسم محمد )  -5

 مدرسي المغة العربية ومدرساتيا .
 ( صعوبات تدريس مادة النقد األدبي في المرحمة اإلعدادية في بغداد . 1999التميمي   بشر  مجيد محمد )  -6
( صعوبات تدريس البالغة في ااسام المغة العربية في كميات التربيوة فوي بغوداد 1999العزاوي   محمد سعيد )  -7

 . 
( تشووخيص الصووعوبات التووي تواجووو معممووي التربيووة اإلسووالمية ومعمماتيووا فووي 2111الزبيوودي   وفوواظ كوواظم ) -8

 المراحل االبتدائية .
( صوعوبات تودريس موادة الصورا مون وجيوة نظور التدريسويين والطمبوة فوي 2111الربيعي   طو ابراىيم جودة ) -9

 كميات التربية   بغداد . 
( صوعوبات تودريس موادة العالاوات الدوليوة فوي الجامعوات العراايوة وسوبل 2113حمود ) الجبوري  صالح كامول -11

 معالجتيا 
( صعوبات تدريس مادة الوسيط في التنظيم الدولي فوي الجامعوات العراايوة فوي 2113الجبوري   عبد محمد ) -11

 وجية نظر التدريسيين والطمبة .
س مادة القانون الودولي الخواص فوي الجامعوات العراايوة مون ( صعوبات تدري2113ألجميمي   أنور عبد اهلل ) -12

 وجية نظر التدريسيين .
مون  ن( صعوبات تدريس مادة السياسة الخارجية في الجامعات العوراايي2113الحيالي   عمرو خالد حمدان ) -13

 وجية نظر التدريسيين ومقترحات لمعالجتيا .
ريس مووادة المنظموات الدوليووة فووي الجامعوات العراايووة موون (صووعوبات تود2113الزيودي   عوودنان غركوان جبوور ) -14

 وجية نظر التدريسيين والطمبة .
( صووعوبات توودريس مووادة القووانون العووام فووي كميووات القووانون موون وجيووة نظوور 2114الزىيووري   فوواخر حيووان ) -15

 التدريسيين والطمبة .
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األدقيات والناػادر اللػا لااولػت نوضػوع اػعوقات اللػدريس لنخلتػؼ النػواد الدراةػي   ةػينا فػا  -د
  نجاؿ اعوقات لدريس الترات .

وقنوجػػب  ػػػذا العياػػات األرقػػػ  لنعػػػف القااػػث نػػػف لػػػوفير اػػدد عقيػػػر نػػػف التىػػرات لعقػػػر اػػػف      
 قرداد .  -/نعا د  إاداد النعتنيف  العرقي فا تةـ التر   العرقي اعوقات دراة  ولدريس نادة التر  

لقااث عليرا اف إاداد ا ةلقاا  قشعتها األولا  و اايت  لتااؿ العوانؿ الةاقى  اذا اةلعاف قها ا
 فا قااء فىرالها ولاديد نجا ت لتؾ التىرات . 

فاليجػػػػ  لهػػػػػذا الخطػػػػوات اللواػػػػػؿ إلػػػػػ  اػػػػياغ  ا ةػػػػػلقاايليف قاػػػػيرلهنا األوليلػػػػػيف إذ قترػػػػػت    
( فىػرة فػا نجػاؿ 13( فىرة لنجػاؿ ا  ػداؼ و  18( فىرة قوات    98ا ةلقاا  الخاا  قاللدريةييف   

( فىػػرا فػػا 19( فىػػرا فػػا نجػػاؿ الطتقػػم ل 14ؿ طرائػػؽ اللػػدريس و   (فىػػرة فػػا نجػػا16اللدريةػػييف و  
( فػػا  3( فىػػرا فػػا نجػػاؿ أةػػاليب اللىػػويـ وا خلقػػارات . نتاػػؽ    18نجػػاؿ نتػػردات النػػاها ل و   

( فىرات 10( فىرا فا نجاؿ األ داؼ و  13( فىرا قوات    89ايف قترت ا ةلقاام الخاا  قالطتق   
( فىػػػرا فػػػا نجػػػاؿ ألطتقػػػم 14(فىػػػرا فػػػا نجػػػاؿ طرائػػػؽ اللػػػدريس ل و  17 فػػػا نجػػػاؿ اللدريةػػػييف ل و

 .( فىرا فا نجاؿ أةاليب اللىويـ وا خلقارات 16( فىرا فػػا نجاؿ نتردات الناها ل و 19لو 
 ( طريمه نيكرخ : 6) 

لاذ لعػد  ػػذا الطريىػم نػػف Likertاللػا االنػػدت فػا قاػػاء األداة  ػا طريىػم   ليعػػرت ((  لطريىػ إف ا   
أفضؿ طرائؽ قااء النىاييس وا لجا ات ولظـ فىػرات اديػدة ينعػف اف لرطػا قدتػ  نوضػوع ا لجػاا النػراد 
تياةػػػم ل واف قػػػدائؿ اإلجاقػػػ  فيهػػػا نلعػػػددة ونوضػػػوايم للػػػراوح قػػػيف اللأييػػػد والنعارضػػػ  لنوضػػػوع ا لجػػػاا ل 

لػػػا لنلػػػد قػػػيف النوافىػػػ  ويةػػػلجيب التػػػرد فيهػػػا الػػػ  عػػػؿ فىػػػرا قاخليػػػار قػػػديؿ وااػػػد نػػػف االنػػػا ت اإلجاقػػػ  ال
  ) ( Abastasi ,1976 , p: 551ل   ( Ebel : 1972 ,p : 365 )والنعارض  

فضال اف اف طريى    ليعرت ( لعلند أةتوب اللىرير الػذالا الػذي يعػد نػف أعلػر األةػاليب شػيواا     
لقيااػات واضػػا   واةػلعنا  فػا تيػاس ا لجا ػات  ف فػا اةػلعنالم نزايػػا نلجػددة ناهػا اف إجػراءات جنػ  ا

ونتهونػػ  واف ا ةػػلجاقات ااهػػا للةػػـ قالنوضػػواي    للػػدخؿ فيهػػا ذاليػػ  القااػػث وينعػػف لطقيىهػػا ولىايلهػػا 
 )  ( Sundbers ,1977 , p : 174 ات  اياات عقيرة وقةهول  

                                                                                                                                                        

فووي كميووات التربيووة وموون وجيووة نظوور ( صووعوبات توودريس مووادة فمسووية التربيووة 2114ألعبووادي   جووواد رلووا )  -16
 التدريسيين والطمبة .

( مشكالت تدريس مادة الخبر اإلذاعي والتميزيوني ودراستيا في كمية األعالم  2116الربيعي   سعد موحان )  -17
 من وجية نظر التدريسيين والطمبة .
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واةلاادا ال   ذا الطريى  وض  القااث إنػاـ عػؿ فىػرة قػدائؿ نلدرجػ  لبجاقػ  يخلػار النجيػب نػف قياهػا 
 القديؿ النااةب ل و ا : 

 اعوق  رئية  .  -
 اعوق  لااوي  . -

 ليةت اعوق  . -

 :   Validity( صدق اإلداج   7) 
يعػػػد الاػػػدؽ نػػػف األنػػػور الضػػػروري  الواجػػػب لوفر ػػػا فػػػا األداة ويىاػػػد قػػػم نػػػد  العتػػػاءة اللػػػا   

 2000( ل   النتيجػػػػا ل  27ص 1973للاػػػػؼ قهػػػػا األداة فػػػػا تياةػػػػها لنػػػػا وضػػػػع  لىياةػػػػم   جػػػػاقر ل 
 (  389ص

ولعػػػد أفضػػػؿ وةػػػيت  لىيػػػاس اػػػدؽ األداة قػػػاف يػػػلـ ارضػػػها اتػػػ  اػػػدد نػػػف النلخااػػػيف فػػػا  
النجا ت اللا أادت  ألجتها واخذ ترار ـ قادد ند  لرطيػ   فىرالهػا  وشػنولها لتجوااػب النػراد تياةػها . 

( Ebel, 1972 p,555)  
لادؽ الذي يااةب  ذا ا داة  و ولخلتؼ ااواع نؤشرات الادؽ قاخلالؼ الظا رة ألنىاةمل  وا 

الاػػدؽ الظػػا ري الػػذي يعلنػػد اتػػ  اػػرض ا داة اتػػ  نجنواػػ  نػػف الناعنػػيف النخلاػػيف للىريػػر نػػد  
االاي  التىرات فا تياس نا أادت لىياةم ل ولػذلؾ اػرض القااػث أدالػم اتػ  نجنواػ  نػف النخلاػيف 

( وتػد أقػد  الناعنػوف  5نيف   النتاػؽ ( ناع10فا طرائؽ اللدريس واللرقي  واتـ الاتس وقتغ ادد ـ   
آراء ػػـ  ونىلراػػالهـ فػػا اػػذؼ قعػػض التىػػرات وادنػػاج قعضػػها النلشػػاقم واضػػاف  واػػذؼ قعػػض العتنػػات 

% نػػف الناعنػػيف . دلػػيال اتػػ  اػػالاي  التىػػرة وقػػذلؾ  80ليعلنػػؿ قاػػاء التىػػرة ل واالنػػد القااػػث نوافىػػ  
(  73( ل واػػدد فىػرات اةػػلقاا  الطتقػػ     6  النتاػؽ ( فىػػرة  93ااػقح اػػدد فىػرات اةػػلقاا  اللدريةػييف   

 ( يوضااف ذلؾ .6( و  5فىرة  نوزا  ات  نجا ت الةا  ل والجدو ف   
 
 
 
 
 

 ( 5الجدول ) 
 عدد فقرات استبانة التدريسيين ابل عرليا عمى الخبراظ وبعده

 المجبل
 عدد

 الفقراث بصيغتهب األوليت
 عدد

 الفقراث المستبعدة
 عدد

 الىهبئي الفقراث
 01 - 01 األهداف
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 07 0 07 التدريسيىن
 03 - 03 طرائق التدريس

 01 - 01 الطلبت
 01 1 01 المىهج

 01 - 01 أسبليب التقىيم واالختببراث
 17 1 11 المجمىع

 
 ( 6الجدول ) 

 عدد فقرات استبانة الطمبة ابل عرليا عمى الخبراظ وبعده
 عدد المجال

 اليقرات بصيغتيا األولية
 عدد

 اليقرات المستبعدة
 عدد

 اليقرات النيائي
 12 1 13 األىداا
 9 1 11 التدريسيين

 14 3 17 طرائق التدريس
 11 3 14 الطمبة
 12 7 19 المنيج

 15 1 16 أساليب التقويم واالختبارات
 73 16 89 المجموع

 

 ( انثثاخ : 8)
ينعػػف ا النػػاد اتيهػػا فػػا القاػػوث ل يعػػد اللقػػات نػػف اػػتات أدوات الىيػػاس اللػػا لنااهػػا تػػوة     

ولقات ا داة يعاا اةلىرار ولىارب فا الالائا اذا طقىت اعلر نف نرا فا ظػروؼ ننالتػ  اتػ  العياػ  
( و اػػػاؾ طرائػػػؽ اديػػػدة لىيػػػاس 130لص1999(   اػػػالـ ل  345ل ص2002  اػػػودة     اتةػػػها ل 

  اياػ  اللدريةػييف ا ةػلطالاي  القػالغ اللقات ل اخلار القااث ناها طريى  ااادة لطقيؽ ا ةلقاا  ات
( طالقػا وطالقػ  نػف طتقػ  الاػؼ الخػػانس  10( لدريةةػيف ل واتػ  اياػػػػم نعواػ  نػػف    5اػدد ـ   

  تةـ التر  العردي  نعا د إاداد النعتنيف النرعزي  .
للطقيىيف وعاات الندة قيف اللطقيىيف األوؿ واللااا أةقوايف ل اذ يتضؿ ا  للجاوز الندة قيف ا   

وإليجاد نعانؿ لقات األداة  ( Adams P.85 )(  85ل ص2002أةقوايف أو لالل  أةاقي     اودة 
اةلعنؿ القااث نعانؿ ارلقاط قيرةوف  ام نف اعلر النعػانالت شػيواا ودتػم فػا لنليػؿ  ػذا القاػوث 

. 
ااا ينالؿ لاد نا اياػ  وعتنا عاف نعانؿ ا رلقاط االيا دؿ ات  اف اداء ايا  اللقات فا اللطقيؽ الل

ل 1990اللقػػػات فػػػا اللطقيػػػؽ األوؿ و ػػػو يؤشػػػر االػػػ  ا ةػػػلىرار فػػػا الالػػػائا .   العجيتػػػا واخػػػروف ل 
 ( .148ص
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وتد ظهر نعانؿ اللقات لعؿ نجاؿ نػف نجػا ت ا ةػلقاا  نػف خػالؿ العالتػ  قػيف الػدرجات فػا   
 ( .  8 ( و   7اللطقيىيف ا وؿ واللااا ات  نا يقدو فا الجدوليف   
 ( 7جدول ) 

 معامالت ثبات االداة ) استبانة التدريسيين ( عمى وفق مجاالتيا الستة

 (6مجال) (5مجال) (4مجال) (3مجال) (2مجال ) (1مجال)
 

المتوسط العام لثبات 
 المجاالت

 1ر83 1ر86 1ر82 1ر87 1ر82 1ر78 1ر83
 (8جدول )

 مجاالتيا الستة معامالت ثبات االداة ) استبانة الطمبة ( عمى وفق

المتوسط العام لثبات  (6مجال) (5مجال) (4مجال) (3مجال) (2مجال) (1مجال)
 المجاالت

 77 1ر75 1ر71 1ر81 1ر84 1ر75 1ر77
( ل ويعػد النخلاػوف نلػؿ  ػػذا 0ر87( و   0ر71يالاػظ اف نعػانالت اللقػات جنيعهػا عااػػت قػيف   
(  194ل ص 1977ـ نعانػػؿ ا رلقػػاط   القيػػالا ل الاةػػب نىقولػػ  ااػػد نوازالهػػا قػػالنيزاف العػػاـ للىػػدي

 وقذلؾ ينعف اةلعناؿ ا ةلقاا  قاطنئااف فا  ذا القاث .
 

 تطثيك أداج انثحث :
( 20/3/2008و  2008/  3/ 12طقػػػؽ القااػػػث أدالػػػم قاػػػيرلها الاهائيػػػ  فػػػا النػػػدة الواتعػػػم قػػػيف   
( 28( لدريةػػيًا و لدريةػػي  و    22 اتػػ  أفػػراد اياػػ  القاػػث األةاةػػي  النشػػنول  قالدراةػػ  و اػػدد ـ  

طالقػػًا و طالقػػ  قعػػد االهػػاء لطقيػػؽ ا ةػػلقاا  فاػػص القااػػث ا ةػػلقااات لتللقػػت نػػف دتػػ  ا جاقػػات لػػـ 
 شرع قلتريغ ا جاقات فا اةلنارات خاا  أادت لهذا الررض .

 
 
 
 

 انىسائم اإلحصائيح : 
 اةلعنؿ القااث الوةائؿ اإلااائي  ا لي  لررض قالم : 
 عانؿ ارلقاط قيرةوف لاةاب لقات األداة .ن -1
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 اذ لنلؿ : 
 ف = ادد أفراد العيا  

 س = درجات اللطقيؽ األوؿ .
 ص = درجات اللطقيؽ اللااا .

 (183ص  1977 القيالا و الااةيوس ل 
 نعانؿ ادة الاعوق  . -2

 لاةاب شدة اعوق  التىرات 
 اذ لنلؿ : 

 _  لعرار القديؿ ا وؿ  اعوق  رئيةي (. 1ت
 _ لعرار القديؿ اللااا   اعوق  لااوي (. 2ت
 _ لعرار القديؿ اللالث   ليةت اعوق  (. 3ت

 اذ أاطيت لعؿ نف القدائؿ اللالل  اللا اخلار ا النةلجيقوف تيـ افلراضي   ا :
 لالث درجات لتقديؿ ا وؿ   اعوق  رئيةي (. -
 درجلاف لتقديؿ اللااا اعوق  لااوي (. -

 لث   لشعؿ اعوق (.درج  واادة لتقديؿ اللا -

(Fischer , 1955, P :154)  

 الوزف النئوي : لقياف تينم فا عؿ فىرة نف فىرات ا ةلقاا  و ا فادة نام فا لتةير الالائا. 
 الوةط النرجح                  

             100× الوزف النئوي =  ػػػػػػػػػ  
 الدرج  الىاو                  
 (3لةاوي فا  ذا النىياس اللاللا القعد   و الدرج  الىاو 

 (. 76ل ص  1977  الرريب ل   
 
 
 
 
 

 لمصبدر
والنعتنػيف والنشػرفيف فػا نشػروع ناػو  فاػعوقات الدراةػيي(  1980إقرا يـ ل يوةؼ ااػا    .1

 . نطقع  االء . قرداد . ا ني  ا لزنا فا تضاء الاندااي  واتولهـ النىلرا 
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ل نػادة درس ل نطقعػ   لةػاف العػربؿ الػديف نانػد قػف نعػـر ل اقف ناظور ل اقو التضؿ جنػا .2
 . 969 – 968ل ص  1قو ؽ ل الدار الناري  لتلأليؼ واللرجن  ل ج

ا ااػاء الواػتا وا ةػلد لا ( ل  1977القيالا ل اقد الجقار لوفيؽ وزعريا الاا ةػيوس    .3
 .ل نطقع  نؤةة  اللىاف  العنالي  ل قرداد  فا اللرقي  واتـ الاتس

ةػػايعولوجي  ( : 1973( : جػػاقر ل جػػاقر اقػػد الانيػػد   1973جػػاقر ل جػػاقر اقػػد الانيػػد    .4
 ( ل دار الاهض  العرقي  ل الىا رة.4ل ط  اللعتـ واظريات اللعتـ

نشػػػعالت لػػػدريس نػػػادة الجررافيػػػ  فػػػا نراتػػػ  ( .  1987الاةػػػف ل نانػػػد اقػػػرا يـ طػػػا ر    .5
. عتيػػ  اللرقيػػ  اقػػف رشػػد    هـ النىلراػػ  لهػػاالدراةػػ  النلوةػػط  نػػف وجهػػ  اظػػر ندرةػػيها واتػػول

 رةال  ناجةلير غير ناشورة (.

والطلبااف  ااه الل ااف  نمساال للمالااالت الوااه ا المماا  الم   اا (  2791الحماا ، خ يل اا     .6

 خ مركزالبح ث الورب اف خ ل معف ب  اد . االنال زاف  ه العراق

نجتػس الػوطاا لتلىافػ  والتاػوف ل ال اضواء ات  الدراةات النعاارة(  1978خرنا ل اايؼ    .7
 وا داب ل العويت .

ل دار النةػػػلىقؿ لتاشػػػر  دليػػػؿ القاػػػث واللىػػػويـ اللرقػػػوي(  1985الخطيػػػب ل اانػػػد واخػػػروف    .8
 واللوزي  ل اناف .

ختيتػػااا ل نولػػود انػػد اقػػا ل ألػػر أةػػتوب النواتػػؼ اللعتينيػػ  فػػا لااػػيؿ اللالنيػػذ فػػا توااػػد  .9
ل رةػػػال   1995نعػػػ  قرػػػداد ل عتيػػػ  اللرقيػػػ    إقػػػف رشػػػد ( ل الترػػػ  العرديػػػ  ورغقػػػلهـ فيهػػػا ل جا

 دعلوراا غير ناشورة .

ل جانع   ناا ا القاث اللرقوي( ل  1990داود ل ازيز ااا وااور اةيف اقد الرانف    .10
 قرداد ل دار الاعن  لتطقاا  والاشر ل قرداد .

لجاػػػػائا فػػػػا لىػػػػويـ لػػػػدريس اتػػػػـ اللاىيػػػػؽ ا(  2004الػػػػدلينا ل اةػػػػعد اقػػػػرا يـ اةػػػػيف    .11
. النعهػػػد العرقػػػا العػػػالا لتدراةػػػات  الجانعػػػات العراتيػػػ  نػػػف وجهػػػم اظػػػر اللدريةػػػييف والطتقػػػ 

 اللرقوي  والاتةي  .   رةال  ناجةلير غير ناشورة (.

لىػػػػويـ لػػػػدريس اتػػػػـ اللاىيػػػػؽ الجاػػػػائا فػػػػا (  2004الػػػػدلينا ل اةػػػػعد اقػػػػرا يـ اةػػػػيف    .12
. النعهػػػد العرقػػػا العػػػالا لتدراةػػػات  لطتقػػػ الجانعػػػات العراتيػػػ  نػػػف وجهػػػم اظػػػر اللدريةػػػييف وا
 اللرقوي  والاتةي  .   رةال  ناجةلير غير ناشورة (.

ااػػوؿ لػػدريس الترػػ  العرقيػػ  واللرقيػػ  ا ةػػالني  فػػا (  1989الةػػرااف ل ناػػا  ػػالؿ    .13
 ل نطقع  الرشاد ل قرداد . الندارس اللااوي 

ل دار التعػر  وادوالػم واةػاليقمالقاث العتنا نتهون  (  2001اقيدات ل ذوتاف وأخراف    .14
 لتطقاا  والاشر واللوزي  ل اناف .

ل دار الاعنػػػ  لتطقااػػػ   الىيػػػاس واللىػػػويـ(  1990العجيتػػػا ل اػػػقاح اةػػػيف واخػػػروف    .15
 والاشر ل قرداد .

ل  النػػػػدخؿ الػػػػ  القاػػػػث فػػػػا العتػػػػـو الةػػػػتوعي (  1995العةػػػػاؼ ل اػػػػالح قػػػػف نانػػػػد    .16
 الةعودي  ل الرياض .
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الىياس واللىويـ اللرقوي أةاةيالم ولطقيىالم ( : 1999يف نانود   االـ ل االح الد .17
 ل دار التعر العرقا ل الىا رة . ولوجهالم النعاارة

اتػػا ةػػيدو العػػورااا: الىػػانوس العػػردي الاػػديثل عػػردي ػ ارقػػال شػػرع  الشػػرؽ األوةػػط  .18
 .1985لتطقاا  ل اناف األردفل 

ل دار ا نػػػؿ ل  فػػػا العنتيػػػ  اللرقويػػػ  الىيػػػاس واللىػػػويـ(  2002اػػػودة ل اانػػػد ةػػػتيناف    .19
 النطقع  الوطاي  ل اناف ل ا ردف .

ل نعلق  ا اجتػو الناػري  ل  اللىويـ والىياس الاتةا واللرقوي(  1977الرريب ل رنزي     .20
 الىا رة .

ل  ناػػػا ا القاػػػث فػػػا اللرقيػػػ  واتػػػـ الػػػاتس(  1984فااػػػداليف ل ديوقولػػػد . ب واخػػػروف    .21
 نعلق  ا اجتو الناري  ل الىا رة . 3واخروف ل ط لرجن  ناند اقيؿ اوفؿ

طػػػػرؽ القاػػػػث فػػػػا العتػػػػـو (  1987العقيةػػػػا ل و يػػػػب نجيػػػػد ويػػػػواس اػػػػالح الجاػػػػاقا    .22
 ل جانع  قرداد ل عتي  ا داب .الةتوعي  

ل لرجنػػ  ةػػعاد جػػاد اهلل ل نراجعػػ  نانػػد  اػػف فػػف اللػػدريس(  1984عو ػػؿ ل  رقيػػرت    .23
 قا ل الىا رة .ةتيناف شعالف ل دار التعر العر 

 ل جانع  ايف شنس. لطوير ناا ا اللعتيـ(  1976التىااا ل ااند اةيف    .24

 5ل العدد  اولي  عتي  اللرقي ( اةس اللدريس واظريالم ل  1978نرةا ل ناند ناير    .25
 الدوا  .

 ل دار الاهض  ل قيروت . 8ل ط اتـ الاتس النعاار(  2000النتيجا ل اتنا    .26

الرضا اػف العنػؿ قػيف نعتنػا ونعتنػات النػدارس (  1968يد   النااوري ل ناةف نج .27
. عتيػػػ  اللرقيػػػ  اقػػػف رشػػػد ل جانعػػػ  قرػػػداد ل   رةػػػال   ا قلدائيػػػ  فػػػا ندياػػػ  قرػػػداد وضػػػواايها

 ناجةلير غير ناشورة ( .
( نشػػػػعالت لػػػػدريس الترػػػػ   1990نهػػػػدي ل اقػػػػد العػػػػريـ اػػػػالح واقلةػػػػاـ جػػػػواد نهػػػػدي    .28

نجتػػ  العتػػـو ة التاػػادؽ عتتػػ  اجاقيػػ  قالجانعػػ  النةلااػػري  ل التراةػػي  فػػا تةػػـ الةػػياا  وادار 
 ل العدد الةاق  اشر . اللرقوي  والاتةي 

29. Broq,W.R (1981) : “ Applying Educational Relation theory and 
practic ” New Yprk , charles E merril puplishing company. 

30. Good .Carter, V,(1973) :  Dictionary of ERduation  . 3
rd

 New York Mc 
Graw. 

31. Webstar’s *1971( : Third New interbational Dicrionary English 
Languageun abridged . Chicago. William Beten , Uplishher. 
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