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 ممخص الدراسة 
 رمت الدراسة الحالية إلى : 

تقػػػػايـ الاسػػػػايؿ التطميميػػػػة اطرايػػػػؽ التػػػػدريي االمتبػػػػارات التحاػػػػيمية المتبطػػػػة مػػػػف  بػػػػؿ    ػػػػا  ال ييػػػػة 
 في جامطتي بغداد اديالى . التدريسية 

لمطمػـا الاػرفة فػي جامطػة بغػداد ا  –تألؼ مجتمع الدراسة الحالية مف كميتي الطمـا ا التربية ابػف ال يػ ـ
( تدريسػي فػػي 943لمطمػػـا الاػرفة فػػي جامطػة ديػػالى ع تألاػت  يةػػة الدراسػة مػػف   –كميتػي الطمػـا ا التربيػػة الػرا  

ة مااة لتقايـ الاسػايؿ التطميميػة اطرايػؽ التػدريي االمتبػارات التحاػيمية المجتمع األامي ع ا د الباحث استباة
المستطممة مف  بؿ    يةة البحث ( ع  ر ت الستباةة  مى مجما ة مف المبرا  لمت بػت مػف مػدال اػهحيت ا ع 

ة تحػا   مػى  ـ تػـ ا ادت ػا باػارت ا الة اييػة فػي  ػا  لرا  المبػرا  لتاػبن السػتباةة المااػة بالاسػايؿ التطميميػ
( فقػػػػرات االسػػػػتباةة المااػػػػة بالمتبػػػػارات 01( فقػػػػرات االسػػػػتباةة المااػػػػة بطرايػػػػؽ التػػػػدريي تحػػػػا   مػػػػى  01 

 ( فقرات ع اا ع الباحث  ماـ كؿ فقرة بدايؿ هي   دايمًا ع  حياةًا ع ل استطمؿ ( . 8التحايمية تحا   مى  
 االةسبة المياية ( .  Personتباط استطمؿ الباحث الاسايؿ اإلحاايية التالية   مطامؿ ار 

Abstract 
The present study aimed to: 

Calendar of educational means and methods of teaching and achievement tests used 

by faculty members at the University of Baghdad and Diyala. 

Consisted of the current study population consisted of the Faculties of Science and 

Education, Ibn al-Haytham Pure science at Baghdad University and the faculties of Science 

and Alraza- education Pure Sciences in Diyala University, the study sample consisted of 

(349) teaching in the original community, promising researcher to identify a special calendar 

of teaching aids and methods teaching and testing realizable used by (sample), the 

questionnaire presented to a group of experts to verify its validity, then replay the final form 

in the light of the views of experts to become the questionnaire own means educational 

containing the 10 paragraphs of the resolution own ways of teaching with the above (10 ) 

paragraphs of the resolution and the special achievement tests contain at (8) paragraphs, and 

put the researcher in front of each paragraph alternatives are (always, sometimes, not used). 

The researcher used the following statistical methods (Person correlation coefficient 

and percentage). 
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 األول :  الفصل
 مشكمة البحث : 

فػػي ظػػؿ التقػػدـ الطممػػي الػػي  ةظػػ دل فػػي مطظػػـ داؿ الطػػالـ االةاتػػاح االتاسػػع فػػي التطمػػيـ الطػػالي 
ا يػػػػادة   ػػػػداد كبيػػػػرة فػػػػي الممسسػػػػات التطميميػػػػة مػػػػف حممػػػػة الظػػػػ ادات الطميػػػػا الماجسػػػػتير مااػػػػة 

 ا مف مارجه ع في فترة ليست االدكتارال مف الييف حاماا  مى الظ ادة الطممية مف دامؿ القطر 
بالم اليػػة ال فػػي بييػػة م اليػػة لمػػةن تمػػؾ الظػػ ادات الطميػػا ع حيػػث اةةػػا ةطتػػرؼ اف حممػػة الظػػ ادات 

اجػػػداا أل ػػػداد مدرسػػػيف ابػػػاح يف فػػػي مجػػػالت  ػػػدة مة ػػػا الطمػػػؿ فػػػي الممسسػػػات الاػػػحية الطميػػػا 
لديػػػه المطرفػػػة الةظريػػػة  االتػػػدريي ع امػػػا يتطمبػػػه مػػػف م ػػػارات ممتماػػػة لػػػيا فػػػ ف  سػػػمًا مػػػة ـ ليسػػػت

االتطبيقية االم ارات اله مة لستطماؿ الاسايؿ التطميمية اطرايؽ التدريي االمتبارات التحايمية 
  ةا   ممية التدريي ع مما ادال يلؾ إلى  طؼ في  ممية التدريي ف ةطكي يلػؾ  مػى ممرجػات 

ف    ػػػا  ال ييػػػة التدريسػػػية  ا التطمػػػيـ الطػػػالي ع ا إيا   رليػػػدع الحاػػػاؿ  مػػػى الةا يػػػة المطمابػػػة مػػػ
تطايرهػػا ف ةةػػا يجػػو  ف ةاجػػه  ةظارةػػا ةحػػا الكاػػػا ة االمبػػرة التػػي يمتمك ػػا التدريسػػي   ةػػا   مميػػػة 

ل يمتمكػػاف  التدريسػػييفالتػػدريي ع بمطةػػى لمػػر اف هةػػاؾ مظػػكمة تتم ػػؿ بػػأف  ػػددًا  يػػر  ميػػؿ مػػف 
تػدريي االمتبػارات التحاػيمية بأةاا  ػا الاسػايؿ التطميميػة ع اطرايػؽ الاالدراية بمدال تأ ير المبرة 

  ع إي تطتبر الركي ة األساسية لطممية التطميـ .الممتماة 
 أهمية البحث : 

التاسػػػػػع المظػػػػػ اد فػػػػػي مجػػػػػاؿ التطمػػػػػيـ الطػػػػػالي ع إي ا داد  األميػػػػػرةلحظةػػػػػا فػػػػػي السػػػػػةاات  
رج ـ اممارسػػت ـ المقبػاليف فػػي الدراسػػات الطميػػا مػف حممػػة ظػػ ادة الماجسػػتير االػدكتارال ع ابطػػد تمػػ

تاايؿ المادة الطممية إلػى الطمبػة ع    ممية التدريي ف ف بط ًا مة ـ ل يمتمؾ المبرة االم ارة في
 .  التدرييااة ـ  ير  ادريف  مى تحقيؽ األهداؼ المةظادة مهؿ  ممية 

اليف التدريي يظكؿ محار الطممية التطميمية فطمى    ا  ال يية التدريسية  ف يكاةاا مف  
اطرايػػؽ التػػدريي الممتماػػة اكيايػػة يا  المبػػرات الطمميػػة فػػي اسػػتطماؿ الاسػػايؿ التطميميػػة الحدي ػػة 

امتيػػػار الطريقػػػة الاطالػػػة المةاسػػػبة لما ػػػاع الػػػدري االتػػػي ترا ػػػي الاػػػراؽ الارديػػػة بػػػيف الطمبػػػة ع 
 االمتبارات التحايمية كاة ا تقيي ةتايج التحايؿ الة ايي لطممية التطميـ . 

لبػػػد  ف يػػػتقف إي لمةطمػػػؽ ةػػػرال الهميػػػة القاػػػاال لماسػػػايؿ التطميميػػػة الحدي ػػػة امػػػف هػػػيا ا 
استطمال ا    تدريسي يماري م ةة التػدريي ع ف ػي اج ػ ة امػااد ااداات تسػتطمؿ لتحسػيف  مميػة 

ع ايقاد ب ا تا ين المطاةي اتػدريو الطمبػة  مػى الم ػارات الطمميػة ع اتةميػة التجاهػات التطميـ 
 (. 094: 3119ا  مى األلااظ االرما  االر اـ  المطيوعمف داف  ف يطتمدا 
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ف ػػًه  ػػف  ة ػػا تطمػػؿ  مػػى تػػافير مبػػرات حقيقيػػة  ا تقػػرو الاا ػػع إلػػى ايهػػاة ـ بطريقػػة  
مظػػا ة اباسػػماو بسػػيط اجديػػد ع فأهميت ػػا كبيػػرة فػػي  مميػػة التػػدريي إي تجطمػػه م يػػرًا لهتمامػػات ـ 

جافػة ا يػر مجديػة إلػى حػد كبيػر ع التػدريي  مميػة ار بات ـ ع في حػيف  ف  مػة اسػتطمال ا تجطػؿ 
فالاسايؿ التطميمية تتين لمطمبة فراة الةظاط الطممي الي  يجطم ـ مظاركيف فػي الطمميػة التطميميػة 

 ( . 939: 3104  اير المرافع
               إفَّ لماسػػػػػايؿ التطميميػػػػػة  هميػػػػػة بػػػػػار ة فػػػػػدارها اا ػػػػػن فػػػػػي تسػػػػػ يؿ م مػػػػػة    ػػػػػا  هييػػػػػة        

دراؾ  التدريي ا يادة استيطاو الطمبة  المبػاد  ااكتسػاو المبػرات اتااػيؿ فػي  مميػة التطمػيـ ع ااا
               المتكػػػػػػػررة دايمػػػػػػػًا إي تطػػػػػػػد المطمامػػػػػػػات االحقػػػػػػػايؽ االفكػػػػػػػار الػػػػػػػي ـ بطريقػػػػػػػة اسػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػف األلاػػػػػػػاظ 

ة لتحقيػػػػػػػػػؽ  هػػػػػػػػػداؼ الطمميػػػػػػػػػ  داة تجطػػػػػػػػػؿ  مميػػػػػػػػػة التطمػػػػػػػػػيـ  ك ػػػػػػػػػر ا ػػػػػػػػػاحاً الاسػػػػػػػػػايؿ التطميميػػػػػػػػػة 
 (.003: 3114التطميمية بمقييع

اسػػيمة فقػػط لةقػػؿ المطمامػػات االم ػػارات لمطمبػػة ع بػػؿ هػػي  مػػا طريقػػة التػػدريي ف ػػي ليسػػت  
تطميمػػي لسػماك ـ اتةظػيـ الةظػاط المطرفػػي امحاػ   اسػيمة متقدمػة لهتاػاؿ ب ػػـ ع االتاا ػؿ مط ػـ 

   راػػػة الكافيػػػة لمتاكيػػػر ل ػػػـ ع االطمػػػؿ  مػػػى ربػػػط ما ػػػاع الػػػدري بالحيػػػاة الطمميػػػة ع اا طػػػاي ـ الا
                بحريػػػػػػػة ع اتطايػػػػػػػدهـ  مػػػػػػػى البحػػػػػػػث الطممػػػػػػػي اتحمػػػػػػػؿ المسػػػػػػػمالية ع االسػػػػػػػتقهلية فػػػػػػػي التاكيػػػػػػػر 

كهت الحيػػػاة ااتمػػػاي القػػػرارات ع ف ػػػًه  ػػػف ت ايػػػدهـ بالم ػػػارات األساسػػػية اله مػػػة لمااج ػػػة مظػػػ
ل تقػؼ مسػماليته ااظاياػه  ةػد . اف الدار الكبير الي  يقػاـ بػه المػدري (031: 0333 ال ياد ع

يظػتمؿ  مػى تةميػة القػدرات البدا يػة  ةػد طمبتػه ع بػؿ يجػو  ف يكاةػاا  داة حدادل التقميدية ع بػؿ 
            تتقبػػػؿ التغيػػػر ا ػػػادرة  مػػػى مااج تػػػه ع لػػػيا  ؿلمتجديػػػد االتغييػػػر ايسػػػ ماا باا ميػػػة فػػػي اػػػةع اجيػػػا

ؽ التػػػدريي يات الاا ميػػػة الطاليػػػة بممرجػػػات مطرفػػػة بطرايػػػمػػػف اليجػػػو اف يكاةػػػاا  مػػػى  ػػػدر كػػػاؼ  
 ( . 068: 3103التطميـ  الجابر ع

 مػػػا المتبػػػارات التحاػػػيمية فتسػػػتطمؿ مػػػف اجػػػؿ مطرفػػػة مػػػدال اسػػػتيطاو الطمبػػػة لممسػػػاااة  
الطمميػػة امػػا تت ػػمةه مػػف حقػػايؽ امطمامػػات ع االتحقػػؽ مػػف األهػػداؼ التربايػػة ع اتطػػد المتبػػارات 

      كػػـ مػػف مهلػػه  مػػى مسػػتاال الطمبػػة ادرجػػة التحاػػيؿ التػػي ااػػماا التحاػػيمية المقيػػاي الػػي  ي ح  
التحاػػػيمية إلػػػى  ةػػػااع مة ػػػا الظػػػااية االتحريريػػػة المتم مػػػة بالمتبػػػارات  إلي ػػػا ع اتقسػػػـ المتبػػػارات

 ( . 01: 3114المقالية  ا الما ا ية اهيل بدارها تكاف  مى  ةااع ممتماة   الحماد ع
مة تطميميػػة تسػػا د فػػي حاػػظ التطمػػيـ ا باتػػه  ةػػد الطمبػػة ع إي التحاػػيمية اسػػياالمتبػػارات  

 ا مػػع ةسػػتطيع مػػف مهل ػػا الحكػػـ  مػػى مسػػتاال كػػؿ طالػػو  مػػى حػػدة امقارةػػة مسػػتاال مػػع ةاسػػه 
 ( . 06: 3112مف مهؿ المتبارات المتتالية التي يتطرض ل ا .  بد الرحمفع مهيه 
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تأكػػػد مػػػف مػػػدال تحقػػػيق ـ لههػػػداؼ ف ػػػي إجػػػرا  مػػػةظـ تػػػتـ فيػػػه مهحظػػػة ميػػػاؿ الطمبػػػة اال 
الما ا ية ايلؾ  ف طريؽ ا ع مجما ة مف الاقرات  ا األسيمة المطماو اإلجابة  ة ا ع مػع 

 (. 006: 3113ااؼ الستجابة بمقاييي  ددية   با رياشع
            يت ػػػػػن مػػػػػف يلػػػػػؾ كمػػػػػه اف التػػػػػدريي لػػػػػيي تااػػػػػيؿ المطرفػػػػػة إلػػػػػى الطمبػػػػػة الػػػػػيي كبحػػػػػًا  

ةمػا هػا اظػمؿ مػف  لمر بات االمياؿ الطمبػة  لػؾ ا  ػـ ألةػه يت ػمف ارظػادي ير المر او في ا ع ااا
       اتػػاجي  ـ لبػػيؿ   اػػى ج ػػد مػػف  مميػػة التطمػػيـ اهػػيا التاجيػػه ليػػتـ  ػػف طريػػؽ اليحػػا  االقسػػر ع

 .اةما يتـ  ف طريؽ إيجاد ماا ؼ باارة طبيطية إلى  ةااع مر او في ا مف الاطاليات
 ( 066: 3116  بد السهـع 

إفَّ ما يقاـ به    ا  هيية التدريي مػف  مػؿ لتا ػين المػادة الطمميػة ي طػد  مػرًا ظماػيًا  
ياتيػػػًا ع فػػػه  حػػػد يطمػػػع  ا يهحػػػظ مباظػػػرة سػػػير  مميػػػة التػػػدريي دامػػػؿ  ا ػػػة الػػػدري ألة ػػػا مػػػف 

 ( . 3110:99الطمميات المااة بكؿ   ا مف    ا  ال يية التدريسية  حسيفع 
يػػػة البحػػػث فػػػي محاالػػػة لكظػػػؼ امطرفػػػة الاسػػػايؿ التطميميػػػة اطرايػػػؽ امػػػف هةػػػا تكمػػػف  هم 

التػدريي االمتبػػارات التحاػػيمية المسػػتطممة فػػي   ةػا   مميػػة التػػدريي الجػػامطي ع اكمطػػاة  مميػػة 
 لممساهمة الاا مة في تطاير الكاايات التدريسية في التطميـ الطالي.

 هدف البحث : 
  -ي دؼ البحث الحالي إلى :

يؿ التطميميػة اطرايػؽ التػدريي االمتبػارات التحاػيمية المتبطػة مػف  بػؿ    ػا  ال ييػة تقايـ الاسا
 . التدريسية في جامطتي بغداد اديالى 

 حدود البحث : 
   .ـ الارفة في جامطتي بغداد اديالىكميتي الطمـا في جامطة بغداد اديالى اكميتي التربية لمطما  -0
الطمػػـا اكميتػػي التربيػػة لمطمػػـا الاػػرفة فػػي   يةػػة مػػف    ػػا  ال ييػػة التدريسػػية فػػي كميتػػي -3

 جامطتي بغداد اديالى . 
 ( . 3102-3106الطاـ الدراسي   -9

 تحديد المصطمحات :
 التقويم : عرفه كل من :

   3109عير المراف  ا ): 
اتقايم ػػا  مميػػة تت ػػمف مجما ػػة اإلجػػرا ات التػػي يجري ػػا المػػدري جػػرا   مميػػة القيػػاي 

مػػدال اػػهحية التطمػػيـ االػػتطمـ يحػػدد القػػرار المةاسػػو الػػي   اااػػدار الحكػػـ  مي ػػا ااتمػػاي
 ( . 303: 3109  اير المرافع 
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 3118  الحمداف ع) 
ها  ممية تت مف جمع اتحميؿ المطمامات بغرض تحديد درجة تحقيؽ األهػداؼ التربايػة 
ااتماي القرارات بظأة ا لمطالجة جااةو ال طؼ اتػافير الةمػا السػميـ المتكامػؿ مػف مػهؿ 

 ( . 301: 3118دة تةظيـ البيية الترباية ااا راي ا  الحمدافعإ ا
  التطريػػػؼ اإلجرايػػػػي : هػػػػا مسػػػػتاال األدا  أل  ػػػػا  ال ييػػػػة التدريسػػػػية فػػػػي كميتػػػػي الطمػػػػـا

االتربيػػػػة لمطمػػػػـا الاػػػػرفة لسػػػػتطمال ـ الاسػػػػايؿ التطميميػػػػة اطرايػػػػؽ التػػػػدريي االمتبػػػػارات 
 التحايمية   ةا   ممية التدريي . 

  -ميمية : عرفها كل من :الوسائل التع
  ) اير المراف    

المػػدري  ا  يػػرل لكػػػي  ا" اة ػػا كػػؿ ظػػي  يحمػػؿ فكػػرة  ا مطةػػػى  ا رسػػالة ع ايسػػتطيف ب ػػ
يااػػؿ هػػيا المطةػػى  ا هػػيل الرسػػالة إلػػى  يػػرل ع بجاةػػو  لااظػػه ااسػػمابه "   ايػػر المػػراف 

 ( .   909: 3100ع
 3113  بد الط ي  ع ) 

ميـ  مميػة التطمػيـ االػتطمـ اتةايػيها ع اتقايم ػا فػي  ػا  "  ممية مة جية مةظمػة فػي تاػ
األداات االمػػػااد الممتماػػػة التػػػي يسػػػتطيف ب ػػػا فػػػي   ةػػػا   مميػػػة التػػػدريي أل ػػػراض التربيػػػة 

 ( . 21: 3113المةظادة "    بد الط ي  ع
  التطريػؼ اإلجرايػي : مجما ػة مػف الج ػػ ة ااألداات امػااد يسػتطمم ا فػي  مميػة التػػدريي

  ػا  ال ييػة التدريسػية فػي كميتػي الطمػـا االتربيػة لمطمػـا الاػرفة فػي جػامطتي مف  بؿ  
 بغداد اديالى ب دؼ تا ين المطاةي االماطمحات االفكار. 

 طرائق التدريس : عرفها كل من 
 مجما ة مف األةظطة ااإلجرا ات التػي يقػاـ ب ػا المػدري االتػي 3111 الحار  ع " : )

طمبػػػػة بسػػػ الة اي سػػػر بقاػػػػد جطػػػؿ التطمػػػػيـ مر ابػػػًا فيػػػػه " تبػػػدا ل ارهػػػا  مػػػػى مايتطممػػػه ال
 ( . 031: 3111 الحار  ع

  مجما ػػػة مػػػف األةظػػػطة ااإلجػػػرا ات المرتبطػػػة االمتسمسػػػمة 3104  ايػػػر المػػػراف ع " : )
التي يمطط ل ا المدري ايةايها في الاػؼ  ا مارجػه ع االتػي تسػمن لػه بتحقيػؽ هػدؼ 

 (  60: 3104ف "   اير المراف ع ا مجما ة مف األهداؼ  مى اكمؿ اجه ممك
  التطريؼ اإلجرايي : مجما ػة اإلجػرا ات التػي يتبط ػا    ػا  ال ييػة التدريسػية فػي تقػايـ

بقاػػػد تسػػ يؿ  مميػػة التطمػػػيـ المػػادة الدراسػػية فػػػي كميتػػي الطمػػـا االتربيػػػة لمطمػػـا الاػػرفة 
 االتطمـ اتحقيؽ األهداؼ التدريسية الممطط ل ا بأتـ اجه. 
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  -التحصيمية : عرفها كل من : االختبارات
 مقياي لمقدرة الطممية  مى  دا   مؿ االستاادة مةػه جػرا  3100   اير المراف ع " : )

 (98: 3100ي اكتسب ا الطمبة جرا  دراست ـ "   اير المرافع ممية التطميـ االمبرة الت
 (Class, 1970)  :ـ الدراسػي " طريقة مةظمة لتحديد كمية ما يتطممه الطمبة مػهؿ الطػا

ب ػػدؼ تحسػػيف  مميتػػي التطمػػيـ االػػتطمـ ات يػػد مػػف دافطيػػة التحاػػيؿ ااةتقػػاؿ   ػػر الػػتطمـ " 
(Class , 1997:p88)  . 

  التطريػػؼ اإلجرايػػي : كػػؿ مايتطممػػه    ػػا  ال ييػػة التدريسػػية فػػي كميتػػي الطمػػاـ ا التربيػػة
 لمطمـا الارفة كاسيمة لمطرفة مدال تحايؿ الطمبة في المادة الدراسية. 
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 الفصل الثاني 
 الدراسات السابقة 

بطػػد اطػػهع الباحػػث  مػػى بطػػض البحػػاث االدراسػػات السػػابقة القريبػػة مػػف البحػػث الحػػالي  
جػػػرا ات امتيػػػار الاسػػػايؿ اإلحاػػػايية المةاسػػػبة  ػػػاـ الباحػػػث  االتػػػي ل ػػػا  ه ػػػة بتحديػػػد مة جيػػػة ااا

 ل مةي : بطرض بطض مف تمؾ الدراسات  مى افؽ تسمسم ا ا
 (2005دراسة ) سالم وآخرون ،  -1
اجريػػػػت هػػػػيل الدراسػػػػة فػػػػي مركػػػػ  البحػػػػاث التربايػػػػة االةاسػػػػية / الجامطػػػػة المستةاػػػػرية ع  

اسػػػت دفت الدراسػػػة تقػػػايـ مػػػادة  مػػػاـ الحيػػػاة فػػػي المػػػداري ال اةايػػػة مػػػف اج ػػػة المدرسػػػيف لغػػػرض 
ات المسػػتطممة االتقةيػػػات الا ػػاؼ  مػػى مػػدال اػػهحية المةػػاهج اطرايػػػؽ التػػدريي ا ةػػااع المتبػػار 

( مدرسػػػًا امدرسػػػة مػػػف مػػػداري 69التربايػػػة المسػػػتطممة امػػػدال فا ميت ػػػا . ظػػػممت  يةػػػة الدراسػػػة  
محافظػػػة بغػػػداد ااسػػػتطممت السػػػتباةة كػػػأداة فػػػي جمػػػع المطمامػػػات ع اتػػػـ اسػػػتطماؿ الةسػػػبة الممايػػػة 

المدرسػيف يكػراا بػأف %( مػف 41لمطالجة البياةات ع امف الةتايج التي تاامت إلي ػا الدراسػة اف  
الكتاو المقرر ليسا د  مى استطماؿ طرايؽ تدريي  دة ااف  البيػة المدرسػيف يسػتطمماف طريقػة 

اهةاؾ ةقاًا كبيرًا في التقةيػات التربايػة األمػر الػي  المحا رة االتجارو الممتبرية في التدريي . 
 (.  : 3110يمد  إلى  دـ استطمال ا في   ةا  التدريي  سالـ المراف ع

 : (Brown, 2009 )دراسة  -2
فػػػػػػي بريطاةيػػػػػػا  (Loughborough)اجريػػػػػػت هػػػػػػيل الدراسػػػػػػة فػػػػػػي الجامطػػػػػػة التكةالاجيػػػػػػة  

ااسػػػت دفت التطػػػرؼ  مػػػى طرايػػػؽ ااسػػػاليو التػػػدريي فػػػي التطمػػػيـ الطػػػالي ع اتاػػػةيؼ تمػػػؾ الطرايػػػؽ 
سػػػػػماو اسػػػػػتةادًا لسػػػػػماو ال ػػػػػداد االطػػػػػرض ااسػػػػػتطماؿ الاسػػػػػايؿ التطميميػػػػػة ع اسػػػػػتطمؿ الباحػػػػػث ا

المهحظػػة المباظػػرة لطػػدد مػػف التدريسػػييف فػػي امتاااػػات متطػػددة اسػػةاات مدمػػة ممتماػػة اسػػجؿ 
ااجػػػػه الظػػػػبه االمػػػػتهؼ فػػػػي طريقػػػػة التػػػػدريي ااسػػػػماو  ػػػػرض المػػػػادة الدراسػػػػية . ابةػػػػا ًا  مػػػػى 

( تدريسػػي ع 411المطمامػػات المتػػاافرة تػػـ بةػػا  اسػػتباةة مغمقػػة ارسػػمت إلػػى  يةػػة  ظػػاايية  ػػددها  
%( مػػػػف مجمػػػػاع السػػػػتباةات المرسػػػػمة ع 60ع إي ظػػػػكمت ةسػػػػبة  ( اسػػػػتباةة 308جمػػػػع   ا ػػػػد تػػػػـ

ااستطمؿ الباحث التحميؿ الطاممي اتحميؿ التبايف لمطالجة الةتايج امػف الةتػايج التػي تااػمت إلي ػا 
الدراسػػػة اف هةػػػاؾ ممسػػػة  سػػػاليو ممتماػػػة يسػػػتطمم ا التدريسػػػياف فػػػي تدريسػػػ ـ كمػػػا  ظػػػارت ةتػػػايج 

ف ةسػػػبة كبيػػػرة مػػػف  يةػػػة البحػػػث يا ػػػماف التػػػدريي بطريقػػػة المحا ػػػرة ااسػػػتطماؿ الدراسػػػة إلػػػى ا
 . ( Brown, 2009 :107 )التقةيات مع  ساليو التدريي 

 (  2011دراسة ) عبد الهادي ، -3
اجريػػت الدراسػػة فػػي كميػػة التربيػػة / جامطػػة المااػػؿ ع ااسػػت دفت تقػػايـ طرايػػؽ التػػدريي  

تطميمية المستطممة مف  بؿ    ا  ال يية التدريسية ع ظػممت  يةػة االكاايات التدريسية االاسايؿ ال
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%( مػف المجتمػع األاػمي امػف 90( تدريسيًا ع ابةسبة  061( تدريسيًا مف مجماع  02الدراسة  
جميع ال ساـ الطممية االةساةية في كمية التربية ع ااستطمؿ الباحث الستباةة المغمقة يات مقياي 

( فقػرة ما  ػة  مػى  ه ػة محػاار هػي طرايػؽ التػدريي 43ت ع تكاةت مػف   ه ي لجميع المطماما
ت التدريسية االاسايؿ التطميمية ع اباستمداـ الةسبة الميايػة تػـ التااػؿ إلػى ةتػايج الدراسػة االكاايا

التػػي  ظػػارت إلػػى اف التدريسػػييف  البػػًا مػػا يسػػتمدماف  ك ػػر مػػف طريقػػة ااحػػدة فػػي تػػدريي الداة 
الستةتاجية ااسماو المةا ظة االتحميؿ ا ما الاسايؿ التطميمية فأ مػو التدريسػييف  الطممية كالطريقة

يستطيةاف بالسبارة لتدريي المادة الطممية .  ما الكاايات التدريسية فػ ف مطظػـ التدريسػييف ياتقػراف 
 إلػػى بطػػض الكاايػػات   ةػػا   مميػػة التػػدريي ع كمػػا تبػػيف اف  البيػػة إجابػػات التدريسػػييف  مػػى فقػػرات

 الستباةة  ير ي  دللة إحاايية تبطًا لمتغير ال ساـ االدرجة الطممية االجةي . 
 موازنة بين الدراسات السابقة والبحث الحالي : 

ب ػػػا  مػػػا تػػػـ  ر ػػػه مػػػف دراسػػػات سػػػابقة يمكػػػف إجػػػرا  ماا ةػػػة ل ػػػا االكظػػػؼ  ػػػف ةظػػػر  
ارات التحاػػػيمية امػػػدال المدرسػػػيف مػػػف مػػػهؿ تقػػػايـ الاسػػػايؿ التطميميػػػة اطرايػػػؽ التػػػدريي االمتبػػػ

التطػػرؼ  مػػى طرايػػؽ التػػدريي ااسػػاليو  (Brown,2009)فا ميت ػػا ع فػػي حػػيف اسػػت دفت دراسػػة 
التدريي اتاةيا ا استةادًا إلى اسماو ال داد االطرض  ااستمداـ الاسايؿ التطميميػة ع  مػا دراسػة 

سػية االاسػايؿ التطميميػة قايـ طرايؽ التدريي االكاايات التدري( فكاف هدف ا ت3100   بد ال اد  ع
المسػتطممة مػف  بػؿ    ػا  ال ييػػة التدريسػية فػي كميػة التربيػػة / جامطػة المااػؿ ع بال ػافة إلػػى 
مطرفػػػة الاػػػراؽ يات الدللػػػة اإلحاػػػايية بػػػيف  دا  التدريسػػػييف افقػػػًا لمتغيػػػر الجػػػةي اا سػػػاـ الكميػػػة 

التربايػػػة اطرايػػػؽ التػػػدريي  االدرجػػػة الطمميػػػة ع فػػػي حػػػيف اسػػػت دؼ البحػػػث الحػػػالي تقػػػايـ التقةيػػػات
االمتبارات التحايمية لدال    ا  ال يية التدريسية في كميتي الطمـا االتربية لمطمػـا الاػرفة فػي 

 جامطتي بغداد ا ديالى . 
 عينة البحث :  -2
امتماػػػت الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي احجػػػاـ  يةات ػػػا ع ايلػػػؾ طبقػػػًا لطبيطػػػة الدراسػػػات ااهػػػداف ا  

( مدرسػًا امدرسػة 69( ا  3100( تدريسيًا في دراسة    بد ال ػاد  ع02  اظراف ا إي كاةت بيف
 ( تدريسيًا . 314( في حيف بمغت  يةة البحث الحالي  3110في دراسة   سالـ المراف ع

 الجنس :  -3
 . اث ع ا د اتاؽ البحث الحالي مط ااستطممت الدراسات السابقة ال هث  مى اليكار االة 
 أداة البحث :  -4
امتمات الدراسات السابقة فػي  داات بح  ػا ع فدراسػة   سػالـ المػراف اسػتطممت السػتباةة  

استطممت اسماو المهحظػة المباظػرة االسػتباةة المغمقػة  (Brown)في جمع المطمامات ع ادراسة 
ع  مػػػػا دراسػػػػػة    بػػػػد ال ػػػػػاد  ( فقػػػػد اسػػػػػتطممت السػػػػتباةة المغمقػػػػػة يات المقيػػػػاي ال ه ػػػػػي لجمػػػػػع 
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مػػػف  يةػػػة البحػػػث ع ااسػػػتطمؿ البحػػػث الحػػػالي  ي ػػػًا السػػػتباةة المغمقػػػة يات المقيػػػاي  المطمامػػػات
 ال ه ي . 

 الوسائل اإلحصائية :  -5
استطممت الدراسػات السػابقة اسػايؿ إحاػايية ممتماػة فدراسػة   سػالـ المػراف ( اسػتطممت  

ف ع ادراسػػة    بػػد اسػػتطممت التحميػػؿ الطػػاممي اتحميػػؿ التبػػاي (Brown)الةسػػبة الميايػػة ع ادراسػػة 
ال ػػػػاد  ( اسػػػػتطممت الةسػػػػبة الميايػػػػة  مػػػػا البحػػػػث الحػػػػالي فقػػػػد اسػػػػتطمؿ الباحػػػػث مطامػػػػؿ الرتبػػػػاط 

(Pearson)  . لمطرفة مطامؿ  بات الداة االتكرارات االةسبة المياية 
 نتائج الدراسات السابقة :  -6
 المحا ػرة طريقػةكظات ةتايج دراسة   سػالـ المػراف ( بػأف  البيػة المدرسػيف يسػتطمماف  

اف ةسػػبة كبيػػرة مػػف  يةػػة البحػػث  (Brown)االتجػػارو الممتبريػػة فػػي التػػدريي ع ااظ ػػرت دراسػػة 
ا مػى اسػتطماؿ الاسػايؿ التطميميػة مػع  سػاليو التػدريي ع  مػا  المحا رةيا ماف التدريي بطريقة 

ف طريقػة فػي دراسة    بد ال اد  ( فأظارت ةتايج ػا إلػى اف ا مػو التدريسػييف يسػتطمماف  ك ػر مػ
 تدريي المادة الطممية ع اساؼ يتـ  رض ةتايج البحث الحالي في الااؿ الرابع . 
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 الفصل الثالث 
 إجراءات البحث 

جػرا ات إ ػداد اداتػه  يت مف هيا الااػؿ تحديػد مػة ج البحػث امجتمطػه اامتيػار الطيةػة ااا
 في اإلجرا ات  ا في تحميؿ الةتايج .  االاسايؿ اإلحاايية التي ساؼ تستطمؿ في البحث ساا 

 منهج البحث : 
ا تمػػػد الباحػػػث المػػػة ج الااػػػاي لتحقيػػػؽ  هػػػداؼ البحػػػث الحػػػالي ع افيمػػػا يػػػأتي  ػػػرض 

 لهجرا ات التي اتبطت . 
 مجتمع البحث : 

ظػػمؿ مجتمػػع البحػػث الحػػالي    ػػا  ال ييػػة التدريسػػية فػػي كميتػػي الطمػػـا االتربيػػة لمطمػػـا  
بغػػػداد ا ديػػػالى ع التحديػػػد هػػػيا المجتمػػػع ا تمػػػد الباحػػػث  مػػػى المطمامػػػات الاػػػرفة فػػػي جػػػامطتي 

اإلحاايية المااة با داد التدريسييف في كؿ كمية ع ابمغ  دد التدريسييف في جامطة بغػداد كميػة 
( تدريسيًا 031ابف ال ي ـ لمطمـا الارفة   – لمطماـ الارفة ( تدريسيًا ع اكمية التربية381الطماـ  

( تدريسيًا ع  ما كمية التربية الرا   091ديالى فكاف  دد التدريسييف في كمية الطماـ   ع  ما جامطة
 ( تدريسيًا . 681( تدريسيًا ع ا د بمغ  دد مجماع مجتمع البحث  81لمطمـا الارفة فكاف  

( تدريسيًا في الكميات األربطة المظمالة بالبحث ا د حددت هيل 314بمغت  يةة البحث   
%( مػػف مجتمػػع البحػػث الحػػالي ع االجػػداؿ 91افػػؽ الةسػػبة الميايػػة ع إي تػػـ امتيػػار   الطيةػػة  مػػى

 ( يا ن يلؾ . 0 
 (1جدول )

 إعداد أعضاء الهيئة التدريسية في كميتي العموم والتربية لمعموم الصرفة في جامعتي بغداد و ديالى
 %91الطيةة  الطدد الكمية الجامطة

 بغداد
 84 381 الطمـا

 02 031 ال ي ـ لمطمـا الارفة التربية ابف

 ديالى
 93 091 الطمـا

 34 81 التربية الرا   لمطمـا الارفة
 314 681 المجماع

   
 أداة البحث : 

اسػػتطممت السػػػتباةة كػػػأداة مةاسػػػبة لجمػػػع البياةػػات المتطمقػػػة بالبحػػػث اكاة ػػػا اسػػػيمة جيػػػدة  
فػػي الج ػػد االا ػػت بمػػا يكاػػي جمػػع  تططػػي لمبحػػث الحريػػة الكافيػػة فػػي التطبيػػر  ػػف ر يػػه اال تاػػاد
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( ع لػيا ا ػد الباحػث اسػتباةة 28: 3112بياةات مف  يةػة كبيػرة فػي مػدة  مةيػة مةاسػبة   الطػ اا ع
مغمقػػػة ت ػػػمةت  ه ػػػة محػػػاار هػػػي الاسػػػايؿ التطميميػػػة اطرايػػػؽ التػػػدريي االمتبػػػارات التحاػػػيمية 

مػػف جػػامطتي بغػػداد اديػػالى  ( تدريسػػياً 61الغػػرض بةػػا   داة البحػػث اج ػػت اسػػتباةة ماتاحػػة إلػػى  
  -اظممت األسيمة التالية :

 ما   الاسايؿ التطميمية ( التي استطممت في   ةا  التدريي ؟  -0
 ما طرايؽ التدريي التي تستطمم ا   ةا  التدريي ؟  -3
 ماةاع المتبارات التحايمية التي تستطمم ا   ةا  التقايـ .  -9

اػػيا ة فقػػرات  ػػدة اا ػػيات إلي ػػا فقػػرات  مػػرال ابطػػد الطػػهع  مػػى الجابػػات اتاحيػػدها ع تمػػت 
مف الدبيات التي ل ا  ه ػة بما ػاع البحػث  ػـ  ػدلت بطػض الاقػرات اادمجػت الاقػرات المػرال 

 حتى  ابحت فقرات الستباةة . 
 صدق االستبانة : 

يطد الادؽ مف األمار الم مة التي يجو التأكد مةه  ةد إ داد ابةا  الستباةة اها  درة 
( االغايػػػة مػػػف اسػػػتطماؿ الاػػػدؽ 081: 3114 مػػػى  يػػػاي مػػػا ا ػػػطت ألجمػػػه   الةب ػػػافع  الداة

الظػػػاهر  ع الةػػػه يظػػػجع المسػػػتجيبيف  مػػػى ا طػػػا  لراي ػػػـ بحريػػػة ااةػػػه مةاسػػػو مػػػع  داة البحػػػث 
 ( .920: 3116 م رع 

إي تػػػـ  ػػػرض السػػػتباةة باػػػيغت ا األاليػػػة  مػػػى مجما ػػػة مػػػف المتمااػػػيف فػػػي طرايػػػؽ  
( ع إلبػػػدا  لراي ػػـ فػػي مػػدال اػػػهحية 0االتقػػايـ االتربيػػػة ا مػػـ الػػةاي .ممحػػؽ  التػػدريي االقيػػاي 

%( 81الاقػػرات فػػي  يػػاي مػػا ا ػػطت لجمػػه اا طػػا   هػػـ المهحظػػات بظػػأة ا ع ا ػػدت ماافقػػة  
مػػة ـ فمػػػا فػػاؽ مطيػػػارًا لاػػػدؽ تمػػؾ الاقػػػرات ع ا ػػػد  مػػي الباحػػػث بالمهحظػػػات التػػي  بػػػداها بطػػػض 

( فقػرات ابػيلؾ  اػبحت السػتباةة جػاه ة 4التطديهت احػيؼ  المتماايف ا  اـ ب جرا  بطض 
( 01( فقػػرة ما  ػػة  مػػى  ه ػػة محػػاار مة ػػا  38( حيػػث ت ػػمةت  3باػػيغت ا الة اييػػة ع ممحػػؽ 

( فقػػرات مااػػة 8( فقػػرات مااػػة بطرايػػؽ التػػدريي ا  01فقػػرات مااػػة بالاسػػايؿ التطميميػػة ا  
( تدريسػػيًا باا ػػع 93يةػػة اسػػتطه ية مكاةػػة مػػف  بالمتبػػارات التحاػػيمية ع  ػػدمت السػػتباةة إلػػى  

( تدريسػػيًا مػػف جامطػػة ديػػالى ع اط مػػو مػػة ـ اإلجابػػة  ػػف 06( تدريسػػيًا مػػف جامطػػة بغػػداد ا  06 
فقػػػرات السػػػتباةة اابػػػدا  لراي ػػػـ امهحظػػػات ـ بظػػػأف مػػػدال اػػػهحيت ا اا ػػػاح فقرات ػػػا الػػػـ تػػػيكر 

يةػػػػة البحػػػث األساسػػػػية ع لػػػػيا ا تمػػػػدت مهحظػػػات بػػػػيلؾ ع  ممػػػػًا اف هػػػػيل الطيةػػػة اسػػػػتبطدت مػػػػف  
السػػتباةة باػػيغت ا الة اييػػة كػػأداة مةاسػػبة لجمػػع المطمامػػات اتػػـ تا يط ػػا  مػػى  يةػػة مػػف    ػػا  

بغػػػداد اديػػػالى بالطريقػػػة ال ييػػة التدريسػػػية فػػػي كميتػػػي الطمػػػـا االتربيػػػة لمطمػػػـا الاػػػرفة فػػػي جػػػامطتي 
 ( استباةة . 314يةة الامية  الطظاايية اكاف  دد الستباةات الما  ة  مى    ا  الط
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 ثبات االستبانة : 
ي طد ال بات مف ااات  داات التي تمةح ا  اة يمكف ال تماد  مي ا فػي البحػاث ا  بػات  

الداة ااستقرارًا في الةتايج إيا طبقت  ك ر مف مرة في ظراؼ مما مة  مى الطيةة ةاس ا  الكبيسػي 
 ( .310: 3112ع
( تدريسػػػػيًا مػػػػف 41تطبيػػػػؽ السػػػػتباةة  مػػػػى  يةػػػػة مكاةػػػػة مػػػػف  لػػػػيا  ػػػػاـ الباحػػػػث ب  ػػػػادة  

( يامًا مف التطبيؽ األاؿ ع الكي يكاف ال بات احيحًا لبػد مػف اجػاد 00الجامطتيف بطد مرار  
فااػؿ بػيف التطبيػؽ األاؿ لهسػػتباةة االتطبيػؽ ال ػاةي ل ػا ع ال يتجػػاا   ه ػة اسػابيع ال يقػؿ  ػػف 

 .  (Asmas,2008 :80)اسبا يف . 
إليجػػػػاد الطه ػػػػة بػػػػيف التطبيػػػػؽ األاؿ اال ػػػػاةي فبمػػػػغ  (Person)ااسػػػػتطمؿ مطامػػػػؿ ارتبػػػػاط  
 . (044: 3113(   ادة ع31ع1  – 21ع1( ايطد هيا ال بات جيدًا إيا كاةت  يمته بيف  80ع1 
 

 الوسائل اإلحصائية : 
  -استطمؿ الباحث الاسايؿ اإلحاايية التالية :

 يمة  بات  داة البحث لحساو   (Person)مطامؿ ارتباط  -0
 

 
 
 

 ف:  دد األفراد .    ر: مطامؿ ارتباط بيرساف .
 ص:  يمة التطبيؽ ال اةي .   ي:  يمة التطبيؽ األاؿ . 

 مج: المجماع . 
     (011: 3116  هـ ع      الةسبة المياية االتكرارات    -3

 
 
 
 
 
 
 

   مج ي (  مج ص(  –ف مج ي ص                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر

  

 ]  3 مج ص(  – 3ف مج ص] [3   مج ي ( – 3ف مج ي                [ 
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها 

لةتػػايج التػػي يػػتـ التااػػؿ إلي ػػا ب ػػا  هػػدؼ البحػػث ع ا ػػد   ر ػػت يت ػػمف هػػيا الااػػؿ ا
في  ه ة مجالت األاؿ الاسايؿ التطميمية اال اةي طرايؽ التػدريي اال الػث المتبػارات التحاػيمية 
ع اةظمػػػت الجابػػػات  مػػػى افػػػؽ البػػػدايؿ ال ه ػػػة   دايمػػػًا ع احياةػػػًا ع ل اسػػػتطمؿ ( اتحقيقػػػًا ل ػػػدؼ 

ارات لكػػػؿ فقػػػرة  ػػػمف المجػػػاؿ لسػػػتمراج الةسػػػبة الميايػػػة ل ػػػا اسػػػيتةااؿ البحػػػث تػػػـ احتسػػػاو التكػػػر 
 ػػمف مجالت ػػا االتػػي تقػػع فػػي ال مػػث ال مػػى مػػف كػػؿ مجػػاؿ بااػػا ا  هػػـ  لػػارا الباحػػث تاسػػيرًا 

 ع افيما يأتي  رض اتاسير الةتايج .  اآلرا 
 أواًل : مجال الوسائل التعميمية 

 لى كميتا العموم في جامعتي بغداد و ديا -أ
ال ه ػػػة  اآلرا لمتدريسػػػييف فػػػي هػػػيا المجػػػاؿ اسػػػيتـ مةا ظػػػة  لرا (  ظػػػرة 3 ظ ػػػرت ةتػػػايج جػػػداؿ  
  -األالى مة ا اكما يأتي :

 حتمت المرتبة األالى في كميتػي الطمػـا فػي جػامطتي : Slidesاستطماؿ الظراين السهيدات  -0
يةة البحث ع ا د يطاد ( مف مجماع لرا   19ع38بغداد اديالى ع إي بمغت الةسبة المياية  

اسبو في يلؾ إلى اة ا تطد اسػيمة تسػا د الطمبػة االتدريسػييف بأمكاةيػة تقػديم ا اتأ يرهػا  ا 
حيف ا  ا  ر  ا  ا بقاي ػا  مػى الظاظػة اا ػادة  ر ػ ا  ػدة مػرات  مػى افػؽ مقت ػيات 

 الحاجة التطميمية .  
ي هيا المجاؿ إي بمغػت ةسػبت ا احتمت المرتبة ال اةية ف: رض الةمايج التطميمية االمجسات  -3

( مف مجما  لرا   يةة البحث ع ايطػاد سػبو يلػؾ إلػى  هميػة هػيل التقةيػة 09ع39المياية  
في تا ين الغامض االمب ـ مػف المػادة الطمميػة ف ػًه  ػـ اة ػا تسػ ـ فػي اظػراؾ  ك ػر مػف 

 ـ ااك ػر لػديحاسة مػف حػااي الطمبػة فػي تمقػي المطمامػات األمػر الػي  يجطم ػا با يػة األ ػر 
 حياية اةظاطًا ااةتباهًا اتدفط ـ إلى التاكير االبحث .

استطماؿ السبارة ال ايية : احتمت المرتبة ال ال ػة فػي هػيا المجػاؿ إي بمغػت ةسػبت ا الميايػة  -9
( مف مجماع لرا   يةة البحث ع ايطاد السبو في يلؾ إلى س الة استطمال ا مػف 28ع80 

 كرة  ا مطمامة  ام ة مباظرة .  بؿ المدرسيف االطمبة اتا ين كؿ ف
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(التكرارات والنسبة المئوية لفقرات مجال الوسائل التعميمية في كميتي العموم في 2جدول )
 جامعتي بغداد و ديالى

 الاقرات ت

 إجابات  يةة البحث
 ل استطمؿ احياةاً  دايماً 

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 43ع1 0 42ع0 9 19عSlides 311 38ظراين السهيدات   0
 34ع3 6 33ع9 81 09ع39 031 الةمايج االمجسات  3
 40ع4 3 81ع3 31 28ع80 020 السبارة ال ايية  9
 31ع4 01 62ع00 34 99ع89 021 الرسـا االظكاؿ الاارية  4
 86ع6 04 30ع04 33 33عCD 060 28الاديا التطميمي اال راص المي رية   0
 33ع01 30 10ع33 40 64ع62 098 المطدةية الممغةطةالسبارة   6
 90ع3 03 38ع30 09 21عData show 093 64ج ا    2
 99ع8 02 93ع91 63 32ع60 030 السبارة الدفترية القهبة  8
 90ع3 03 84ع93 62 84ع02 008 ج ا   رض الظراين التطميمية  3

01  
  الظاافيا اليداية باستطماؿ ج ا

Overhead 
 99ع8 02 26ع96 20 31ع04 003

  الصرفة كميتا التربية ابن الهيثم لمعموم الصرفة و التربية الرازي لمعموم  -ب
(  ظػػػرة لرا  لمتدريسػػػييف اسػػػيتـ مةا ظػػػة الرا  الػػػ هث مة ػػػا 9 ظ ػػػرت ةتػػػايج جػػػداؿ   

 اكما يأتي : 
تػػا الكميتػػيف إي بمغػػت ةسػػبت ا السػػبارة المطدةيػػة الممغةطػػة : احتمػػت المرتبػػة األالػػى فػػي كم -0

( مف مجماع لرا   يةة البحث ع ا د يطاد سبو يلؾ إلى كاة ا تسا د 09ع39المياية  
م ػػارات التاػػاؿ الجيػػد اتطتبػػر اسػػيمة مػػف اسػػايؿ فػػي تةميػػة  ػػدرات الطمبػػة فػػي اكتسػػاو 

 التطمـ الارد  . 
ي بمغػػػت ةسػػػبت ا الرسػػػـا االظػػػكاؿ الاػػػارية :احتمػػػت الترتيػػػو ال ػػػاةي فػػػي هػػػيا المجػػػاؿ إ -3

( مف مجماع لرا   يةة البحث ع ا د يطػاد سػبو يلػؾ ألة ػا تسػا د فػي 30ع83المياية  
 مميػػة الػػتطمـ الػػػياتي لمطمبػػة االتاظيػػؼ ال ػػػادؼ ليفكػػار الػػي  يػػػمد  إلػػى الػػتطمـ الاطػػػاؿ 

 اكامؿ االمظاؽ الم ير لهةتبال . 
ا المجػػػاؿ إي بمغػػػت ةسػػػبت ا احتمػػػت المرتبػػػة ال ال ػػػة فػػػي هػػػيالسػػػبارة الابيريػػػة االةظػػػرات :  -9

ع ا ػػػد يطػػػاد سػػػبو يلػػػؾ إلػػػى سػػػ الة ( مػػػف مجمػػػاع لرا   يةػػػة البحػػػث 33ع80الميايػػػة  
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اسػػتطمال ا اتاافرهػػا ال تحتػػاج إلػػى ج ػػد فػػي اسػػتطمال ا حيػػث يػػتـ  ػػرض المػػادة فػػي تمػػؾ 
 الةظرات التطميمية . 

ي كميتي التربية ابن (التكرارات والنسبة المئوية لفقرات مجال الوسائل التعميمية ف3جدول )
 الهيثم لمعموم الصرفة والتربية الرازي لمعموم الصرفة في جامعتي بغداد و ديالى

 الاقرات ت

 إجابات  يةة البحث
 ل استطمؿ احياةاً  دايماً 

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 36ع0 4 31ع4 01 09ع39 031  السبارة المطدةية الممغةطة  0
 49ع9 2 90ع2 00 30ع83 083 الرسـا االظكاؿ الاارية   3
 31ع4 01 81ع3 31 33ع80 024 السبارة الايبرة االةظرات  9
 86ع6 04 28ع01 33 90ع83 068 ظاافية الحاساو اآللي  4
 90ع2 00 21ع04 91 34ع22 003 الةمايج االمجسات   0
 81ع3 31 21ع30 49 00ع63 040 السبارة ال ايية   6
 90ع3 03 43ع30 03 03عSlides 099 60الظراين السهيدات   2
 32ع00 39 31ع33 60 83عData show 031 08ج ا    8

3  
الظاافية اليداية باستطماؿ ج ا  

Overhead  
 28ع01 33 83ع99 63 93ع00 009

 28ع01 33 32ع96 24 34ع03 018 ج ا   رض الظراين التطميمية   01

 
 : مجال طرائق التدريس ثانيًا 

 كميتا العموم في جامعتي بغداد و ديالى  -أ
(  ظرة لرا  لمتدريسييف في هيا المجاؿ اسيتـ مةا ظة الرا  ال ه ة 4 ظ رت ةتايج جداؿ  

 األالى مة ا اكما يأتي :
احتمػت المرتبػة األالػػى فػي كمتػا الكميتػػيف إي بمغػت ةسػبت ا الميايػػة طريقػة التطمػيـ الػػياتي :  -0

( مف مجمػاع لرا   يةػة البحػث ع ا ػد يطػاد السػبو إلػى اف المػتطمـ يقػـا بةاسػه 64ع33 
المطمامػػػات  ا الم ػػػارات داف  ػػػاف بػػػالمرار فػػػي الماا ػػػؼ التطميميػػػة المتةا ػػػة لكتسػػػاو 

مباظػػر مػػف المػػدري ع    اف المػػتطمـ يقػػـا باسػػتطماؿ اسػػايؿ تطميميػػة مطيةػػة يطمػػـ ةاسػػه 
 ق ا يتـ تقييـ مطمامات ااسع   ةا   ممية التطميـ .داف الحاجة إلى تدريسي ا ف طري
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طريقػػة الستقاػػا  : احتمػػت المرتبػػة ال اةيػػة فػػي كمتػػا الكميتػػيف ع إي بمغػػت ةسػػبت ا الميايػػة  -3
( مف مجماع لرا   يةة البحث ع ا ػد يطػاد السػبو إلػى اف الطالػو يطتمػد  مػى 23ع88 

ارة تاكيػػر الطمبػػة اتةميػػػة ةاسػػه لمااػػاؿ إلػػى الحقيقػػة حيػػث تطمػػؿ هػػيل الطريقػػة  مػػى إ ػػ
 مااهب ـ باارة حقيقية افا مة في  ممية تطمم ـ. 

طريقػػػة الستكظػػػاؼ : احتمػػػت المرتبػػػة ال ال ػػػة فػػػي هػػػيا المجػػػاؿ إي بمغػػػت ةسػػػبت ا الميايػػػة  -9
( مػػػف مجمػػػاع لرا   يةػػػة البحػػػث ع ا ػػػد يطػػػاد السػػػبو فػػػي يلػػػؾ إلػػػى اف الطمبػػػة 26ع86 

ف مػهؿ طػرح  سػيمة فكريػة تػمد  اجابت ػا يطمماف  مى استكظاؼ المطمامػات بأةاسػ ـ مػ
 الة ايية التااؿ إلى المطمامة المطمابة . 

 (التكرارات والنسبة المئوية لفقرات مجال طرائق التدريس في كميتي العموم في جامعتي بغداد و ديالى4جدول )

 الاقرات ت

 إجابات  يةة البحث
 ل استطمؿ احياةاً  دايماً 

الةسبة  التكرارات
 يايةالم

الةسبة  التكرارات
 المياية

الةسبة  التكرارات
 المياية

 49ع9 2 31ع0 8 64ع33 083 طريقة التطميـ الياتي   0
 33ع9 8 90ع2 00 23ع88 080 طريقة الستقاا    3
 34ع3 6 33ع01 30 26ع86 022 طريقة الستكظاؼ   9
 90ع2 00 24ع03 36 31ع23 069 طريقة الطرض   4
 31ع4 01 61ع03 41 43ع20 004 طريقة المحا رة   0
 92ع6 09 10ع34 43 61ع63 043 الطريقة الستقرايية   6
 93ع0 00 34ع32 02 66ع66 096 طريقة الستجااو  2
 83ع8 08 34ع38 08 24ع63 038 طريقة المةا ظة   8
 24ع03 36 31ع33 60 90ع02 002 الطريقة الستةتاجية   3

 81ع3 31 28ع90 29 40ع04 000 الطريقة القياسية   01

 كميتا التربية ابن الهيثم لمعموم الصرفة و التربية الرازي لمعموم الصرفة   -ب
(  ظػػرة لرا  لمتدريسػػييف اسػػيتـ مةا ظػػة اآلرا  ال ه ػػة األالػػى 0 ظ ػػرت ةتػػايج جػػداؿ   

 مة ا اكما يأتي : 
 المحا ػػرة : احتمػػت المرتبػػة األالػػى فػػي كمتػػا الكميتػػيف ع إي بمغػػت ةسػػبت ا الميايػػةطريقػػة  -0

( مف مجماع لرا   يةة البحث ع ا د يطاد السبو إلى اف هيل الطريقػة يا ػم ا 08ع30 
جميػػع التدرسػػييف اهػػي مػػف ا ػػدـ طرايػػؽ التػػدريي ااك رهػػا ظػػيا ًا حيػػث يػػتـ مػػف مهل ػػا 
 ػػرض المطمامػػات  ر ػػًا ظػػاايًا ا مػػى ةحػػا مسػػتمر مػػف المػػدري إلػػى الطمبػػة داف  ف 



 17 

ربػػط المطمامػػات بط ػ ا بػػبطض ا مػػى تةظػػيـ  احػػد ع ف ػػًه  ػف اة ػػا تسػػا د فػييقاططػه 
 التاكير كما تكسو الطمبة  ادة حسف الستماع . 

( مػػػػف 61ع34طريقػػػػة السػػػػتجااو : احتمػػػػت الترتيػػػػو ال ػػػػاةي إي بمغػػػػت ةسػػػػبت ا الميايػػػػة   -3
مجمػػاع لرا   يةػػػة البحػػػث اتتركػػ  فػػػي  مميػػػة تاجيػػه  سػػػيمة إلػػػى الطمبػػة اتمقػػػي اجػػػابت ـ 

ةااػػر الػػدري ااجػػ ا ل باػػارة كاممػػة ع اتسػػا د هػػيل طػػااؿ مػػدة الػػدري بحيػػث تغطػػي  
 الطريقة في جطؿ الطمبة محارًا لمطممية التطميمية اتست ير تاكيرهـ اميال ـ ا درات ـ . 

طريقػػػػة المةا ظػػػػة : احتمػػػػت الترتيػػػػو ال الػػػػث فػػػػي هػػػػيا المجػػػػاؿ إي بمغػػػػت ةسػػػػبت ا الميايػػػػة  -9
ى اة ػا  مميػة تاا ميػة ( مف مجماع لرا   يةة البحػث ايطػاد السػبو فػي يلػؾ إلػ03ع31 

تدار بيف المدري اطمبته  ا بيف الطمبة  ةاس ـ في ما ػؼ تطميمػي مطػيف حػاؿ ما ػاع 
مػػا  ا مظػػكمة محػػددة مػػف  جػػؿ ف م ػػا اتحميم ػػا اتاسػػيرها ع ر بػػة فػػي الااػػاؿ إلػػى حم ػػا 

القرارات بظأة ا اتدفط ـ لمبحث  ػف ماػادر جديػدة لمػتطمـ ايلػؾ ب ػدؼ الظػتراؾ ااتماي 
 ظات اتقاية ادلت ـ المةطقية لمبرهاف  مى احة افكارهـ اا اال ـ . في الةقا

(التكرارات والنسبة المئوية لفقرات مجال طرائق التدريس في كميتي التربية 5جدول )  
 ابن الهيثم لمعموم الصرفة والتربية الرازي لمعموم الصرفة في جامعتي بغداد و ديالى

 الاقرات ت

 إجابات  يةة البحث
 ل استطمؿ احياةاً  اً دايم

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 التكرارات
الةسبة 
 المياية

 42ع0 9 34ع3 6 08ع30 030 طريقة المحا رة    0
 36ع0 4 49ع9 2 61ع34 039 طريقة الستجااو  3
 33ع9 8 88ع0 03 03ع31 084 طريقة المةا ظة  9
 34ع3 6 28ع01 33 32ع86 026 طريقة الطرض  4
 92ع6 09 81ع3 31 83ع89 020 الطريقة الستقرايية  0
 93ع0 00 03ع00 90 40ع23 063 الطريقة القياسية   6
 90ع2 00 66ع06 94 38ع20 000 طريقة الستكظاؼ   2
 30ع04 33 63ع08 98 00ع62 092 طريقة التطميـ الياتي   8
 00ع03 93 19ع39 42 84ع02 008 الطريقة الستةتاجية   3

 09ع08 92 88ع91 69 38ع01 004 طريقة الستقاا    01
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 ثالثًا : مجال االختبارات التحصيمية : 
 كميتا العموم في جامعتي بغداد و ديالى  -أ
( لرا  التدريسػييف فػي هػيا المجػاؿ اسػيتـ مةا ظػة الرا  6 ظ رت الةتايج في الجداؿ   

  -ال ه ة األالى مة ا اكما يأتي :
مػػػف متطػػػدد : احتػػػؿ المرتبػػػة األالػػػى فػػػي كمتػػػا الكميتػػػيف إي بمغػػػت ةسػػػبته امتبػػػار المتيػػػار  -0

( مػػػف مجمػػػاع لرا   يةػػػة البحػػػث ع ا ػػػد يطػػػاد سػػػبو يلػػػؾ كاةػػػه  ف ػػػؿ 99ع89الميايػػػة  
 ةػػااع المتبػػارات الما ػػا ية ااجادهػػا ااك رهػػا مراةػػة مػػف حيػػث اسػػتطماله ف ػػي تظػػمؿ 

ل تسػػػػتطيع بقيػػػػة المتبػػػػارات جميػػػػع المػػػػادة الطمميػػػػة اكػػػػيلؾ تقػػػػيي اهػػػػدافًا  قميػػػػة  ميػػػػا 
الما ا ية المرال  ياسػ ا ع اكػيلؾ يمكػف لمطالػو تقػدير درجتػه بما ػا ية بطػد ة ايػة 

 المتبارات مباظرة ف ا يطمؿ  مى تحاي  الجااةو المطرفية االدراكية االتطبيقية . 
لميايػػػة المتبػػارات الطمميػػػة : احتمػػت المرتبػػػة ال اةيػػة فػػػي كمتػػا الكميتػػػيف إي بمغػػت ةسػػػبت ا ا -3

( مػػف مجمػػاع لرا   يةػػة البحػػث ا ػػد يطػػاد السػػبو فػػي يلػػؾ إلػػى اف  ك ػػر المػػااد 33ع28 
الدراسػػية فػػي كمتػػا الكميتػػيف تطتمػػد  مػػى الجاةػػو الطممػػي فػػي الممتبػػرات حيػػث يطمػػؿ هػػيا 

 .  الطمميةالةاع مف المتبارات  مى تط ي  الم ارات الطممية في الممتبرات 
المرتبة ال ال ة فػي كمتػا الكميتػيف إي بمغػت ةسػبت ا الميايػة امتبار الاااو االمطأ : احتؿ  -9

( مف مجماع لرا   يةة البحث ا د يطاد السبو في يلؾ إلى تةميػة  ػدرة الطمبػة 11ع20 
 .  مى القرا ة الةا دة االتاكير السميـ اتميي  المطأ مف الاااو

 (6جدول )
 صيمية في كميتي العموم في جامعتي بغداد و ديالىالتكرارات والنسبة المئوية لفقرات مجال االختبارات التح

 الاقرات ت

 إجابات  يةة البحث
 ل استطمؿ احياةاً  دايماً 

الةسبة  التكرارات
الةسبة  التكرارات المياية

الةسبة  التكرارات المياية
 المياية

 86ع6 04 81ع3 31 99ع89 021 امتبار المتيار مف متطدد   0
 84ع2 06 39ع09 32 33ع28 060 المتبارات الطممية   3
 90ع3 03 68ع00 93 11ع20 009 امتبار الاااو االمطأ  9
 39ع09 32 21ع04 91 10ع23 042 امتبار التكميؿ   4
 99ع8 02 03ع39 48 09ع68 093 امتبار الترتيو  0
 26ع00 34 42ع36 04 26ع60 036 امتبار التقارير االبحاث   6
 03ع00 90 42ع33 60 31ع04 003 امتبار المطابقة االم ااجة   2
 21ع04 91 83ع99 63 42ع00 010 امتبار المقاؿ   8
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 كميتا التربية ابن الهيثم لمعموم الصرفة و التربية الرازي لمعموم الصرفة   -ب
( لرا  لمتدريسػػػييف اسػػػيتـ مةا ظػػػة اآلرا  ال ه ػػػة األالػػػى مة ػػػا 2 ظ ػػػرت ةتػػػايج جػػػداؿ   

 اكما يأتي : 
المرتبػػػػة األالػػػػى فػػػػي كمتػػػػا الكميتػػػػيف إي بمغػػػػت ةسػػػػبت ا الميايػػػػة  امتبػػػػار المقػػػػاؿ : احتمػػػػت -0

( مف مجماع لرا   يةة البحػث ع ا ػد يطػاد سػبو يلػؾ إلػى مػدال مطرفػة الطمبػة 00ع33 
بالمطمامػػات امػػدال ف م ػػـ ل ػػا االقػػدرة  مػػى تطبيق ػػا ع احػػؿ المظػػكهت التػػي تتاػػؿ ب ػػا 

ا اع مطيف اهػيا مػا يا ػمه اكيلؾ مطرفة  درة الطمبة  ف التطبير بمغته المااة  ف م
 الطمبة   ةا  ادا هـ لهمتبارات . 

امتبػػارات التقػػارير االبحػػاث : احتمػػت المرتبػػة ال اةيػػة فػػي كمتػػا الكميتػػيف إي بمغػػت ةسػػبت ا  -3
( مػػف مجمػػاع  دا   يةػػة البحػػث ا ػػد يطػػاد السػػبو فػػي يلػػؾ إلػػى البحػػث 90ع84الميايػػة  

ت ػػا االسػػتدلؿ  مي ػػا حيػػث اة ػػا تطػػاد االتقاػػي  ػػف المطمامػػة االحقيقػػة التػػي يػػراد مطرف
الطمبػػػة  مػػػى الطػػػادات الدراسػػػية الجيػػػدة التػػػي تمكػػػة ـ مػػػف الحاطػػػة بالحقػػػايؽ االمطػػػارؼ 

 االدليؿ مف مهؿ اطه  ـ  مى ماادر ممتماة لماااؿ إلى الةتايج الد يقة . 
لميايػػػػة : احتػػػػؿ المرتبػػػػة ال ال ػػػػة فػػػػي كمتػػػػا الكميتػػػػيف ع إي بمغػػػػت ةسػػػػبت ا ا التكميػػػػؿامتبػػػػار  -9

( مػػػف مجمػػػاع لرا   يةػػػة البحػػػث ا ػػػد يطػػػاد سػػػبو يلػػػؾ إلػػػى اف هػػػيا الةػػػاع مػػػف 88ع81 
المتبػػػارات ياػػػمن لقيػػػاي مسػػػتاال التػػػيكر االسػػػتد ا  االسػػػتةتاج االػػػربط بػػػيف الاقػػػرات 

 اكيلؾ يسمن لمطهو بالتطبير  ف لراي ـ في بطض الحياف . 
الختبارات التحصيمية في كميتي (التكرارات والنسبة المئوية لفقرات مجال ا7جدول ) 

 التربية ابن الهيثم لمعموم الصرفة والتربية الرازي لمعموم الصرفة في جامعتي بغداد و ديالى

 الاقرات ت

 إجابات  يةة البحث
 ل استطمؿ احياةاً  دايماً 

الةسبة  التكرارات
الةسبة  التكرارات المياية

الةسبة  التكرارات المياية
 المياية

 34ع3 6 31ع4 01 00ع33 088 ار المقاؿ امتب  0
 40ع4 3 32ع00 39 90ع84 023 امتبارات التقارير االبحاث   3
 93ع0 00 23ع09 38 88ع81 060 امتبار التكييؿ   9
 81ع3 31 02ع06 99 10ع24 000 امتبارات الاااو االمطأ  4
 84ع2 06 10ع33 40 13ع21 049 امتبارات المطابقة االم ااجة   0
 99ع8 02 34ع32 02 23ع69 091 المتيار مف متطدد  امتبارات  6
 99ع01 30 92ع90 64 99ع08 003 المتبارات الطممية   2
 02ع06 99 83ع99 63 11ع01 013 امتبارات ا ادة الترتيو   8
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 التوصيات : 
 مف مهؿ ةتايج البحث التي تـ التااؿ إلي ا يااي الباحث بما يأتي : 

يػػػػة لمػػػػا ل ػػػػا  هميػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي تسػػػػ يؿ الطمميػػػػة التطميميػػػػة  ػػػػرارة تػػػػافير الاسػػػػايؿ التطميم -0
 ل  ا  ال ييات التدريسية االطمبة . 

لبػػػد مػػػف التةػػػاع فػػػي طرايػػػؽ التػػػدريي المسػػػتطممة فػػػي   ةػػػا  الطمميػػػة التطميميػػػة ال يجػػػا   -3
 استطماؿ طريقة ااحدة   ةا  التدريي ايلؾ لمرا اة الاراؽ الاردية بيف الطمبة . 

ات الما ا ية االطممية االمقالية مف  بؿ    ا  ال ييات التدرسية في استطماؿ المتبار  -9
 تقايـ تحايؿ طمبت ـ . 

 المقترحات : 
  -ب ا  ةتايج البحث يقترح الباحث بما يأتي :

 إجرا  دراسة مما مة لمدراسة الحالية تظمؿ الكميات اإلةساةية في الجامطات المرال .  -0
 ة مف اج ة ةظر الطمبة . إجرا  دراسة مما مة لمدراسة الحالي -3

 
 المصادر :

 أواًل : المصادر العربية
 بػػا جػػهؿ ع اػػبحي الحمػػداف : اتجاهػػات مطااػػرة فػػي التقػػايـ التربػػا  ابةػػا  المتبػػارات ع دار الممػػيج  -0

 .  3118لمةظر االتا يع ع  ماف ع 
   3113ردف عع دار اايؿ لمةظر ع  ماف ع األ0 با رياش ع حسيف محمد : مظكهت طرايؽ التدريي عط -3
بمقػػيي ع احمػػػد  بػػد المطيػػػؼ : ااػػاؿ تػػػدريي الطربيػػة بػػػيف الةظريػػة االتطبيػػػؽ ع دار الاكػػر ع  مػػػاف ع  -9

 .  3114األردف ع 
الجػػابر  ع سػػميماف محمػػد : اتجاهػػات حدي ػػة فػػي تػػدريي المغػػة الطربيػػة ع دار الاكػػر لمةظػػر االتا يػػػع ع  -4

 . 3101الرياض ع
 . 3110يؿ التطميمية الحدي ة ع دار الطمـ لممهييف ع بيرات ع ع  بد الط ي  الاحها  : الاساحسيف  -0
ع دار المسػػػيرة لمةظػػػر االتا يػػػعع  مػػػاف ع األردف 0م ػػػر ع فمػػػر  رظػػػيد : طرايػػػؽ تػػػدريي الطامػػػة ع ط -6

 . 3101ع
المطيػػػو ع   يػػػ  احمػػػد : مبػػػاد  القيػػػاي االتقػػػايـ فػػػي التربيػػػة ع الطبطػػػة األالػػػى ع دار الاكػػػر لمةظػػػر   -2

 .  3119ع األردف ع  االتا يع ع  ماف
 اير ع سطد  مي ع ا  اي  ع ايماف إسما يؿ : مةاهج المغة الطربية ع اطرايؽ تدرس ا ع ممسسة مار  -8

 .  3109لمكتاو الطرا ي ع مطبطة  اير ع بغداد ع الطراؽ ع 
تركي : الماسا ة التطميميػة المطااػرة ع مكتبػة ةػار الحسػف ع بغػداد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع دامؿ ع سما   -3

 .  3104ع الطراؽ ع
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بية ع مكتبػة ةػار الحسػف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الدليمي ع محمد  بد الاهاو : رميا مةاهج تدريي المغة الطر  -01
 .  3100ع بغداد ع الطراؽ ع

 . 0333ع دار الاكر لمةظر ع  مافع األردف ع0اد ع ةادر ف مي : التطميـ االتطمـ الااي ع طال ي -00
سػػػالـ ع محمػػػد المػػػراف : تػػػدريي الطمػػػـا دراسػػػة تقايميػػػة مػػػف اج ػػػة ةظػػػر المدرسػػػيف ع مركػػػ  البحػػػاث  -03

 . 3110الترباية االةاسية ع جامطة بغداد ع دار الحرية لمطبا ة ع 
سػػيات الاسػػايؿ التطميميػػة ع دار التػػأميـ لمطبا ػػة االةظػػر ع كػػربه  ع  بػػد الػػرحمف ع محمػػد حسػػف : اسا -09

3112  . 
عالقػػاهرة ع 0 بػػد السػػهـ ع ماػػطاى : التجاهػػات الحدي ػػة فػػي تػػدرييي الطمػػـا ع دار الاكػػر الطربػػي ع ط -04

3116  . 
 .  3113 بد الط ي  ع حممي :  مـ الةاي المطاار ع دار الة  ة الطربية لمةظر االتا يع ع بيرات ع  -00
 بػػد ال ػػاد  ع  قيػػؿ تافيػػؽ : تقػػايـ طرايػػؽ التػػدريي االكاايػػات التدريسػػية االاسػػايؿ التطميميػػة ع مركػػ   -06

 .  3100البحاث الترباية ع جامطة المااؿ ع 
الطػػ اا  ع رحػػػيـ يػػػاةي : القيػػػاي االتقػػػايـ فػػػي  مميػػػة التػػػدريي ع دار دجمػػػة لمةظػػػر االتا يػػػع ع  مػػػاف ع  -02

 .  3112األردف ع
ع دار اايػؿ لمةظػر االتا يػع ع  مػاف  0د اهلل ماهر : القياي االتقايـ الةاسػي االتربػا  ع طالطماد  ع  ب -08

 .  3114ع األردف ع 
 هـ ع اهح الديف محماد : القياي االتقايـ التربا  االةاسي اساسياته اتطبيقاته ع دار الاكر الطربي  -03

 .  3116ع ل اهرة ع 
ـ ع تجديػػدات امةا ظػػات ع دار جريػػر لمةظػػر ع  مػػاف ع األردف ع القيػػاي االتقػػاي الكبيسػػي ع  بػػد الااحػػد -31

 .  3112ع
 . 3113القاهرة ع مادة ع بد المجيد : مـ الةاي التربا عدار الاكر الطربيع -30
الةب ػػػاف ع ماسػػػى : اساسػػػيات القيػػػاي فػػػي الطمػػػـا السػػػماكية ع دار الظػػػراؽ لمةظػػػر االتا يػػػع ع  مػػػاف ع  -33

 .  3114األردف ع
23- Adams , G.,S.: Measurement and Evaluation in Education Psychology and 

Guidance , New York 2008. 

24- Brown , G.: styles of tuving ASTD , publication Loaghbovough University up 

Technology G.B, 2009. 

25- Class , G.V. , and J.G. Stanley : Statiscal mwthods in clipps Education and 

psychology , New Jersey , Englewood prentice – Hall , IDC , 1997. 
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 (1ممحق )
 اسماء المختصين لصدق أداة البحث مرتبة بحسب المقب العممي

 مكاف الطمؿ  التماص  السـ  ت
 كمية التربية لمطمـا الةساةية –جامطة ديالى  طرايؽ تدريي التاريخ  .د.  بد الر اؽ  بد اهلل  يداف  .0
 كمية التربية األساسية –جامطة ديالى  طرايؽ تدريي المغة الطربية  .د. م ةى  مااف الجظطمي   .3
 كمية التربية الساسية –جامطة ديالى  طرايؽ تدريي المغة الطربية  .د. بد الحسف  بد المير الطبيد   .9
 بية ابف رظد كمية التر  –جامطة بغداد  طرايؽ تدريي المغة الطربية  .د.سطد  مى  اير   .4
 كمية التربية ابف رظد  –جامطة بغداد  طرايؽ تدريي المغة الطربية  .د.  يا   بد اهلل احمد   .0
 كمية التربية ابف رظد  –جامطة بغداد  القياي االتقايـ   .د.ااا  طارؽ حبيو   .6
 ربية األساسيةكمية الت –الجامطة المستةارية  طرايؽ تدريي المغة الطربية  .د.جمطة رظيد الربيطي  .2
 كمية التربية األساسية –الجامطة المستةارية  طرايؽ تدريي المغة الطربية  .د. محسف ممؼ مممؼ  .8
 مرك  المامة االطاالة –جامطة ديالى  طرايؽ تدريي المغة الطربية  .د.اسما  كاظـ فةد    .3

 طاالةمرك  المامة اال –جامطة ديالى   مـ الةاي  .د. دةاف محماد الم داا   .01
 كمية التربية ابف رظد  –جامطة بغداد  مةاهج اطرايؽ تدريي  .د.دااد  بد السهـ ابر   .00
 كمية التربية ابف رظد  –جامطة بغداد  طرايؽ تدريي المغة الطربية  .د.رحيـ  مي االن   .03

 (2ممحق )
 استبانة

متبػارات التحاػيمية المسػتطممة مػف  بػؿ يرـا الباحػث إجػرا  دراسػة تقاميػة لماسػايؿ التطميميػة اطرايػؽ التػدريي اال
   ػػا  ال ييػػة التدريسػػية فػػي كميتػػي الطمػػـا االتربيػػة ابػػف ال يػػ ـ لمطمػػـا الاػػرفة االتربيػػة الػػرا   لمطمػػـا الاػػرفة فػػي 

 جامطتي بغداد ا ديالى .
 مجال طرائق التدريس 

 ل استطمؿ   حياةًا  دايمًا  الاقرات  ت
    طريقة المحا رة    0
    ستجااوطريقة ال  3
    طريقة المةا ظة  9
    طريقة الطرض  4
    الطريقة الستقرايية  0
    الطريقة القياسية   6
    طريقة الستكظاؼ   2
    طريقة التطميـ الياتي   8
    الطريقة الستةتاجية   3

    طريقة الستقاا    01
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 مجال الوسائل التعميمية 

  ل استطمؿ  حياةًا  دايمًا  الاقرات  ت
    السبارة المطدةية الممغةطة   0
    الرسـا االظكاؿ الاارية   3
    السبارة الايبرة االةظرات  9
    ظاافية الحاساو اآللي  4
    الةمايج االمجسات   0
    السبارة ال ايية   6
    Slidesالظراين السهيدات   2
    Data showج ا    8

3  
الظاافية اليداية باستطماؿ ج ا  

Overhead  
   

    ج ا   رض الظراين التطميمية   01

 
 مجال االختبارات التحصيمية 

  حياةًا  دايمًا  الاقرات  ت
ل 

 استطمؿ 
    امتبار المقاؿ : هي  سيمة يكاف الجااو  ة ا ظرحًا  ا تا يحًا لمما اع   0
    بة امتبار التقارير االبحاث : المتطمقة بماا يع المادة الطممية امةا ظت ا مع الطم  3
    امتبار التكميؿ : اهي  سيمة  ير تامة تحتا   مى فراغ لتماـ مطةاها بطد مه الاراغ   9
    (×(  ا  √امتبار الاااو االمطأ : اهي  سيمة تكاف اإلجابة  ة ا بػػػ     4

0  
امتبػػار المطابقػػة : اهػػي  سػػيمة تحػػا   ػػايمتيف يجػػو الػػربط بػػيف القػػايمتيف مػػع مػػا يةاسػػب ا مػػع 

 ة المرال القايم
   

6  
امتبار المتيار مف متطدد : اهي  سيمة تحتػا   مػى  ػهث  ا اربػع امتيػارات ايجػو امتيػار 

 ااحد مف المتيارات الممتماة لتكاف الطبارة احيحة 
   

    المتبارات الطممية : اهي  سيمة تت مف اإلجابة  ة ا مف  بؿ الطمبة بةظاط  ممي   2

8  
اهػػي  سػػيمة تططػػى لمطمبػػة  يػػر مرتبػػة ايجػػو  مػػى الطمبػػة ا ػػادة امتبػػارات ا ػػادة الترتيػػو : 

 ترتيب ا بحسو الا ف الميا   ا حسو القدـ  ا حسو الحجـ
   

 


