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ومننا ا ننق قحهدننا بنندف البحننث اعتمنند البا ننث المننوهف ال ن ي ،وبن ا يتطلننت قحدينند
مجتمع البحث الكلني  ،وبن مدي ني اللانة العرفدنة فني المندايا ا عداثينة والفا ينة فني
مركز قضاء فعه فة في محافظة ثيالى  ،مه يية العراق،وف لك فلغ عدث المدي دا ضنما
مجتمع البحث( )84مدي ا .
اما أثاة البحث فكا ت عبناية عنا فوناء مهدناا لهدناا اقجابنا المدي ندا حن قنديي
منناثة التعبدننر  ،وقننر ا ننتصراص الصاننامت ال ننايك مترية للمهدنناا إو قننر قطبده ن فا ن يق
األولدة والمك ة ما ( )13فهنرة علنى ( )34مدي نا  ،وفعند ا نتصراص الاندق الظنابر ،
والبوننامي  ،وابننا المهدنناا قننر ن ف مم ن فهننرا مننا المهدنناا  ،وف ن لك أ ننب ننابزا
للتطبدا على مجتمع البحث فالكامق  ،فا تفواء عدوة التحلدق ا اامي.
وقد أظهر الوتنامف و ن ث ضنعي فني اقجناس مدي ني اللانة العرفدنة حن قنديي مناثة
التعبدر في ( )34فهرة  ،ما فهرا المهداا  ،مهافق ( )4فهرا قمفق ا ت ق ة.
وق ق البا ث إلى اال توتا ا اآلقدة:
 -3إن ضعي اقجابا المدي دا ح ماثة التعبدر ،مشكلة هدهدة الفد ما معالجتها.
 -2بواك إبمال واض للتعبدر ثامق مجتمع البحث  ،والفد لل ق ف أمام .
 -1بونناك مجم عننة أ ننباة قديمننة و ديفننة أث إلننى ب ن س االقجابننا الضننعد ة  ،الفنند مننا
قشصداها.
أما ق دا البا ث فهي:
 -3ضننروية اعتمنناث تننامف ب ن ا البحننث لمعالجننة ضننعي اقجابننا المدي نندا ح ن قننديي
التعبدر.
 -2اال طالق في معالجة مشكلة ضعي الطالة في ماثة التعبدر ،ما مشكلة معالجة ضعي
اقجابا المدي دا ح س .
 -1اعتماث فرامف عالدة الج ثة في معالجة مشكلة ضعي اقجابا المدي ندا حن قنديي
التعبدر.
وا تكماال للبحث الحالي يهترح البا ث إ راء ثيا ا ال هة وكما يأقي :
 -3ثيا ة مماالة لمر لة الديا ة المت طة وللا ف كافة .
 -2ثيا ة مماالة لهداا اقجابا المدي دا والطلبة وللمر لة الفا ية فالكامق .

 وال ق ف عود،ب س الماثة

 ثيا ة لمعرفدة م ت ى إعداث المديا امعدا لتديي-1
.تامجها

Abstract :
The current research aims to find out : "Trends Arabic language
teachers about the teaching of creative expression for fifth grade
science".
In order to achieve the goal of research researcher adopted a
descriptive approach , and this requires identifying the research
community overall , an Arabic language teachers in middle and high
schools in the district center of Baquba, in Diyala province , the
Republic of Iraq , bringing the number of teachers within the
research community (48) a teacher.
The search tool was a building scale to measure attitudes of teachers
towards the teaching of expression , have been extracted
characteristics Alsekoumtria of scale as has been applied to his
image preliminary , consisting of ( 31) paragraph on (18) as a
teacher , and after extracting the honesty virtual , and structural , and
the stability of the scale has been deleted five paragraphs of the scale
, and thus is ready for application to the entire research community ,
with the exception of sample statistical analysis.
The results showed a weakness in the direction of Arabic language
teachers towards teaching in the expression (18) paragraph , of the
items of the scale , compared to (8) represented by the strength of
vertebrae.
The researcher reached the following conclusions:
1 -The weak trends toward teachers substance of expression , a real
problem to be addressed.
2 -There is a clear neglect of expression within the research
community , and must stand in front of him.
3 -there is a group of old and new reasons have led to these trends
weak , to be diagnosed.
The researcher 's recommendations are:
1 -The need to adopt the results of this research to address the weak
trends toward teachers teaching speech.
2 -starting in addressing the problem of poor students in the material
expression , addressing the problem of teachers' attitudes toward him
twice.
3 -the adoption of high-quality programs in addressing the problem
of poor attitudes of teachers towards teaching expression.

And an update of the current research suggests researcher
conducting subsequent studies , as follows:
1 -a similar study for the middle school and all ranks.
2 -a similar study to measure attitudes of teachers and students at the
secondary level and in full.
3 -A study of the cognitive level of a university teacher preparation
for teaching the course , and stand at the results.
أوال :مشكلة البحث
يعنند التعبدننر بنندف األبننداف  ،واايننة الاايننا مننا الديا ننا اللا يننة إال إ ن يعننا ي
ا شكالدا األكبر فدا فروع اللانة العرفدنة  ،فبعند االنالع البا نث علنى كفدنر منا األثفدنا
والديا ا في الترفدة والتعلدر وا الالة فالتعبدر  ،و د أن التعبدر في المدي نة العراقدنة
 ما ة مجتمع البحنث  -يرقكنز علنى م ضن عا عشن امدة ثون أث نى عواينة فمهاياقن ،اء قعلدمها ما قبق المديا ،أو كتافتها ما قبق الطلبة ،إو إن ثويبنر يهتانر علنى شن
حة أو حتدا فالكلما ادر المترافطة أ دا ا ْ ،
وإن قرافطت فبدون مهايا إفداعدة
ق تحا ا شاثة والفواء  ،فوجد ب س الكلما وكأ ها قطع متواارة في حراء قا لنة ال بلاهنا
 ،واألفكاي ماافة ف فناء الضنحالة وال نطحدة  ،واأل نالدت يكدكنة ال قلبني
إال فشا األ
يابة ما ي تمع إلدها موتظرا ملة أو عباية فلانت مر لنة الوضنف لتشنبع فضن ل  ،واالبنا
ما قك ن ب س الم ض عا قهلددية م تهلكة  ،وب ا عك منا قوناث فن االقجابنا الترف ينة
الحديفة إلنى هنق الطلبنة مـــنـا أ ن اء التلهني والصمن ل وال نلبدة إلــــنـى أ ن اء قومدـــــــنـة
ا فداع ابدـــك عا شح كبدــــرة فــي الم ضــ عــنـا التـــنـي قكتــنـت نو يا ف بــــنـت
ا بمــــنننـال الننن يعا دــــنننـ التعبدنننر مـــنننـا قبنننق المنننديا لح ننناة فنننروع اللانننة العرفدنننة
األمرى (.ماث و ااي ،2002ص()13ع ض،2001،ص)42
وقنند امتنناي البا ننث المننديا ،كأ نند المتادننرا المهمننة فنني ثيا ننت ،إو يعنند العواننر
الم ؤول عا قو د الديوا ثامق الاي  ،فاقجابا المدي دا ح قديي التعبدر أمر قد
يحننندث أ ننند أالنننراف مشنننكلة التعبدنننر األ ا ننندة،ل لك نننعى بننن ا البحنننث لمعرفنننة اقجابنننا
المدي دا  ،لل ق ف على الج ا ت االيجافدة وال لبدة المتعلهة فاقجاباقهر .
ويبهى ال ؤال ال دد  ،ما م ت ى اقجابا مدي ي اللاة العرفدة ح قنديي التعبدنر
للاي الصام العلمي؟
ثانيا ً  :أهمية البحث
إن اللاننة بنني وا نندة مننا الصاننامت ا لهدننة المهمننة التنني مدننز فهـننـا ا ننان عننا
الكاموننا األمننرى و فل البننا لمننا قهنندمت األمننر و قط ن ي  ،ول البننا مننا و ننق إلدوننا إي
الماضنني لورفط ن فحاضننر ا و دنند مو ن فنني الم ننتهبق  ،فاكت ننت ا ننان مبننرا الماضنني
و ننهلها فتكو ل دننا الحاضننر و دااتن  ،فكا ننت بنني أ نناا ا ننجال اال تمنناعي والعلمنني
والبدئي فدا المجتمعا والشع ة قديما و اضرا ،وفي ولك ق وددا ألياء ثايوينا التط يينة
التي قه ل ":إن ا ان متط ي ما الحد ان " فإ وا ما نمعوا وال يأيونا ل
إن لانة الحدن ان قند
قطنننننن ي مونننننن البدايننننننة و تننننننى الدنننننن ل  ،وبنننننن ا مننننننا يمكننننننا أن ننننننراس حا (.ايننننننر
وثامق،2031،ص)31

واللاة عالر كبدر ي ل ركت  ،ويوامح  ،وأل ا  ،وم ندهاس  ،وم اقن  ،وإوا كا نت
األ داء البحرينة والبرينة إضنافة ال قصضنع لحانر  ،فنإن الكامونا اللا ينة أيواح وثالال
و ركا ومعان (.ال املي ، 2008،ص)5
ُ
بحا وقعالى وشرفها وماها ْ
فأن قك ن اللاة التي أ زل فهنا
فلاتوا العرفدة أعزبا
الهننر ن الكننرير ( مننراث  ،2005 ،ص،)3111وفنني ب ن ا يه ن ل ننبحا وقعننالى فنني الهننران
الكرير :
((ومننا اي ننلوا مننا قبلننك إال ي نناال ن ي النندهر ف ننئل ا أبننق ال ن كر ان كوننتر ال قعلم ن ن))
(الوحق ، )81:وق لن قعنالى (( :ا نا ا زلوناس قر نا عرفدنا لعلكنر قعهلن ن)) (ي ني )2:فهن ا
الته ير ا لهي ل األار ال اض في إفرا مكا تهنا ،والزيناثة فني إارامهنا وايقهامهنا والح ناظ
علدها  ( .اير وثامق ،2031،ص)13
فاللاننة العرفدننة قتمتننع ففننراء لننر جنند لن ظدننرا فنني معظننر لاننا العننالر  ،فهن ا ي ن لوا
الكرير ( لى علد وال و لر ) يه ل في العرفدة ":أ ب ا العرفدنة لنفال  ،أل ني عرفني
،والهران
عرفي ،وكنالل أبنق الجونة عرفني "  (،الترمن ،3112،ص )22وق لن ( لـنـى علدن
والن و ننلر )":مننا يح ننا ْ
إن يننتكلر فالعرفدننة فننال يننتكلر فالعجمدننة  ،فإ ن ين ي الو نناق" ( ،
الحجنناص ،3155،ص )33وق ل ن ( ننلى علدن وال ن و ننلر ) فنني العرفدننة أيضننا":قعلم ا
العرفدة وعلم ا الواا"(.البصاي ،3141،ص)1
إن اللاننة العرفدننة و نندلة لتعبدننر الطلبننة عننا المهننر و مننالهر وعنن اال هر ومشنناعربر
وأ ا د هر  ،وب س قر منة لمنا يصنالف فني النو منا المدن ل  ،واال عناال  ،والصن االر ،
قعد أظهر ال ايق فدا ا ان وادرس ما األ داء ل لك ل
فإن التعبدر أبر فروع اللاة العرفدة
فال موا ع فه يجر فصاالر الطلبة  ،فدا ي مدى ا عكاا ما يرو أو ي مع فعبايا ٍ
فدها أل اظ قحدث  ،وأفكاي ق ض  (.إفرابدر  ،ة  ،ص()81عبد العال  ،ة )330 ،
فننالتعبدر اايننة الديا ننة اللا يننة  ،دننث يضننع العننامل ن فنني الحهننق الترفن فنني قمننة
فروع اللاة  ،وادرس ما ال روع و نامق معدون علدن  ،فهن أكفر فنروع اللانة العرفدنة أبمدنة
وااية ال روع مدعا فاوا كا ت المطالعة قزوث الهايئ فالماثة اللا ية والفهافدة  ،وإوا كا ت
الوا ص البها للفروة األثفدة  ،وإوا كا ت اله اعد الوح ية و دلة لا ن الل ان والهلنر عنا
الصطأ  ،وإوا كنان ا منالء لر نر الكلمنا والحنروف ي نما نحدحا  ،فــــــنـان التعبدــــنـر
اـــايـــــة بــــ س ال روع مجتمعة (.الودى،2004،ص)4
ويعد التعبدر ماديا مهما ما مااثي التعهق والرواية  ،وما مظابرس الومن ال كنر ،
وامننرة العه ن ث ال ننتجاثس اله ن ل  ،و افننا دا التعبدننر عننا األفكنناي والمعننا ي  ،وب ن س األفكنناي
والمعا ي قاممة في عه ل و دوي الطلبة  ،ف ي ولك يه ل (الجاحظ) " :المعا ي الهاممنة فني
هر والمتالة فصن االربر والحاثانة
دوي العباث المتا ية في أوبا هر والمصتلجة في
عننا فكننربر "فاألفكنناي والمعننا ي متمدننزة كمدننزة األفندان مننا الفدنناة  ،ويمكننا الهن ل:متمدزة
كتمدننزة األفنندان مننا الفدنناة  ،ويمكننا الهن ل :فننإن األفكـــننـاي أيواح ادـــــننـر مرمدــــــــــننـة
ألل ــــــاظ ( الم رثا ) ،إوا التعبدر ب الكاشني عنا قلنك المعنا ي واألفكناي والمصنرص لهنا
ما مكموها في الو إلى ا فااح وا فا ة (.الجب ي وال لطا ي ،2031 ،ص)100
وللتعبدر قدمة قرف ية ،فهن الن ي ن المجنال أمنال الطلبنة  ،عمنال الر ينة ااونأسُ منا
ا دااة وقو دا األ الدت وقوهد الكالل  ،مما يتد ال ر ة للمديا منا ا نق معرفنة
م االا الضعي في قعبدر الطلبة لعال ها  ،و ثياك الم ت ى ال و ل ا إلد في التعبدنر

 ،لبواء ثيو الم تهبلدة  ،ولدمكا منا معرفنة الطلبنة وو الم ابنت الصا نة فني التعبدنر
كي يشجعهر ويح ا ق دههر  ( .مك  ،3131،ص)111
وقعد فروع اللاة العرفدة ما الم اث التي يمكا ْ
أن قا الدايا فالهدر واالقجابا التي
يرات فدها وو الشأن فالتعلدر  ،وما ب س الديوا التعبدر وفاألمت التعبدر ا فنداعي الن
يعد أكفر ا تشايا في المدايا العراقدة ما أ اع التعبدر األمنرى  ،فالطالنت يوهنق مشناعرس
و أ ا د في ب ا ال رع المهر  ،واالقجابا فد ق هق عملدنة التوبنؤ فني يناثة التحاندق
مما ي اعد الطلبنة اكت ناة مانامت شصاندة مرا فنة مفنق  :الم ضن عدة  ،و األما نة ،
مما يجعلهر أكفر قعاو ا  ،وأكفنر شنع يا فالم نؤولدة وبن منا يعن ث فنالو ع للعملدنة التعلدمدنة
فالكامق (.الدلدمي و دا ،3111،ص()311الو ي ،3113،ص)211
وقؤث االقجابا ثويا كبدرا في ق د الطلبة في كفدر ما م اقي التعلر ،وقمند ا فني
اثقة عا نل كهر فني قلنك الم اقني فان يبا المصتل نة  ،وفني دناة
فتوبؤا
ال قت
الطلبننة الديا نندة يتعرض ن ن إلننى كفدننر مننا المفدننرا فدك ن ن لهننر م قنني محنندث مننا ب ن س
الم اقي ،إما الهب ل أو الرفض كرث فعق البدعي  ،فاالقجابا قوظدر مكت ت لان ة الفبنا
واال ننتمراي الو ننبي للمعتهنندا التنني يعتهنندبا الطلبننة حن م قنني أو م ضن ع أو أشننداء أو
يم في البدئة التعلدمدنة  -و تنى ماي هنا  -التني ق نتفدر اال نتجافة  (.يتن ن ، 3144 ،
ص)32
إن ثيا ة االقجابا قحتق مكا فاي ة في الترفدة والتعلدر  ،فما أبداف الترفدة قعديق
ل ك الطالت وقك يا االقجابا وب ا يعد ضما ا كبدرا لتحهدنا بن ا الهندف الموشن ث لن لك
اقجهت الترفدنة فني ظنق التطن يا الحديفنة فني قأكدندبا حن قكن يا اقجابنا ايجافدنة عوند
الطلبة ح الم اث التعلدمدة  (.مرعي وا مد  ، 3113 ،ص)83
 ومما سبق تبرز أهمية هذا البحث والحاجة إليه بما يأتي :
 أبمدة اللاة التي ي كر فها كق إ نان وفهنا ي نق أفكنايس ويانق إلنى أفكناي اآلمنريا ،
ْ
وأن ي همهر وي هم س.
 أبمدننة اللاننة العرفدننة ك هننا لاننة ا ننالل ،وماضنني العننرة و اضننربر  ،فعننا الريههننا
قعرف الباعهر وعناثاقهر وقهالدندبر واياهنر الحضناي فضنال عنا إن اللانة العرفدنة م تناح
الم اث الديا دة األمرى .
 أبمدنننة التعبدنننر أل ننن إفنننداع ال قهلدننند  ،وقنننألدي ال قكنننراي  ،وإ ننن قعبدنننر عنننا الع االننني
والمشاعر واأل ا د  ،وااية فروع اللاة العرفدة .
 أبمدننة االقجابننا العلمدننة االيجافدننة ح ن التعبدننر ا فننداعي ك ن ن االقجابننا مننا أبننر
محركا ال ل ك فما قتمتع ف ما محت ى ا عالي يتمدز فاال تمرايية والفبا .
ثالثا ً  :هدف البحث  :يهدف هذا البحث إلى -:
أوال -معرفننة اقجابننا مدي نني اللاننة العرفدننة ح ن قننديي التعبدننر ا فننداعي عونند الننالة
الاي الصام العلمي.
رابعاً :حدود البحث :يتحدث ب ا البحث فـــ :
 -3مدي ي اللاة العرفدة في مركز قضاء فعه فة فمحافظة ثيالى.
 -2ال انننق الديا ننني الفنننا ي منننا العنننال الديا ننني 2031ل – 2038ل فننني و اية الترفدنننة
العراقدة .

خامسا ً  :تحديد المصطلحات
االتجاه :
 -0لاة  :عرف كق ما :
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ك،
ك أ قِلهنا َء َ
ك وقِجابَن َ
أ -افا موظ ي فأ  ":إِقل َج َ ل ُ يأ ٌ أ ْ َ وَ َ  ،ما ولك قعند قجابَن َ
ك أَقل ِج ُ أ قَ َ َ ه ُ
وقَ ِجه ُ
ْت "  (.افا موظ ي ،ة  ،ص ) 448
ْت إِلد َ
نننني ٌء ُم َ ل ننننن ٌ إوا ُ ِعننننن َق َعلـــنننننـى ِ هَننننن ٍة وا ــنننننـد ٍة ال قصتلن ُ
نننني ".
ة -النننننرا  :فأ ننننن " َشن ْ
(الرا  ،3143،ص ) 814
 -4اصطالحاً :عرف كق ما :
أ -البن ي فأ هننا ":الننة مننا اال ننتعداث والتأبننت الحانندا قننوظر مننا مننالل مبننرة الشننصت
وقك ن وا اار ق دهي أو ثيونامي وا نتجافة الطلبنة لجمدنع الم ضن عا والم اقني التني
قفدر الطلبة له س اال تجافة " ) Alport,1967, P: 418 (.
ة -لونننننننند فأ نننننننن  ":يث فعننننننننق قهنننننننن يمي وعنننننننناال ي إ اء أشننننننننداء أو أشننننننننصاص أو
أ دا ")L ndzey,1988,p:513).
 ملد ة فأ  ":عباية عا الحالة ال دا دة أو اال عالدة للطلبنة حن م ضن ع منا  ،والتنيقتك ن فواء على ما ي د لدين منا معنايف ومعتهندا ومبنرا عنا بن ا الم ضن ع  ،وقند
قؤث ب س الحالة ال دا دة للطلبة إلى الهدال فبعض اال تجافا أو األفعال في م قني معندا
ويتحدث ما مالل ب س اال تجافا ثي ة يفض ال نرث أو قب لن لم ضن ع ا قجناس" (.ملد نة
،3113،ص)35
 المصزومنني فأ ها ":الننة فكريننة أو م قنني يتص ن س الطلبننة إ اء م ض ن ع مننا ن اء كننانفالهب ل أل الرفض أل المحايدة " ( .المصزومي ،2003،ص)21
ص -الملدكنني فأ هننا ":قوظنندر معرفنني وا ننتعداث نني ال ننتفاية ثوافننع الطلبننة أو أشننداء أو
م ضنن عا أو م اقننني معدونننة يمكننا ا نننتوتا ها عنننا الريننا مال ظنننة ا نننتجافا الطلبنننة
لمؤارا مصتل ة وا ايقباالا م بة و البة " ( .الملدكي ،2001،ص)21
التعريففف النيففري للباحففث ":فا ن م قنني المدي نندا مننا أشننداء محنندثة قنند قكن ن م ننابدر أو
مباثئ أو هاما  ،أو عاثا  ،أو قهالدد  ،أو معايف  ،ويفما يك ن ب ا الم قني ايجافدنا او
يك ن لبدا وأ دا ا يهي في موطهة الحداث ".
التعريف اإلجرائي للباحث فأ ها  ":ا تعداث مدي ي اللاة العرفدة للاي الصنام العلمني -
عدوننة البحننث األ ا نندة  -لال ننتجافة علننى مهدنناا االقجنناس مننا ا ننق التعبدننر عننا يامهننر
وابتمامنناقهر ومدن لهر  ،وقننال البا ننث فإعننداث بن ا المهدنناا فو ن للبحننث الحننالي  ،وفتننديص
االاي ( م افا ،م افا إلى د ما  ،ادر م افا) لارض ا ل المدي دا علنى الندي ا
وما ار معرفة اقجاباقهر  ،إما قك ن البة أو م بة أو محايدة ".
التدريـس :
َ
ل
ا الشي ُء  ،يَد ُياُ ُثيو ا  :ع ا ، .و َث َي اله ل َ :ع ا أار ب َث َي َ ت الري ُ
لغـة َ :ث َي َ
َ
الكتاة يَدياُ َثي ا و ِثيا َ ة وثا َي َ ة  ،كأ عـا دس تى
يا
َ
قَد ُي ُ َثي ا أ محت و َث َ
ا هـاث لح ظـ  ،وقـد قـر ء فهـما ق لـ قعالى (( َولِدَهُ لُ ا َث َي ْتَ )) ( ،ولده ل ا ثا َي تَ )
وقدق َ :ث َي تَ قرأَ َ
كتت أبق الكتاة  ،وثاي ت  :واكرقهر  ،وقُر ء ثيا وثي ت أ
َ
ب س أمباي قد َع َت وأ لم َحت  ،و َث ُي َ ت أَشد مبالاة و َث َي ُ
ت الكتاة أث ُي ُ َثي ا  :أ وللت
ي (.افا موظ ي،ث، .ص)113
فكفرة الهراءة تى مي ظ عل ل

ا طال ـا عرف كق ما :
( -3جابر 3131،ل ) أ ل "فا يهاد ف قزويد التالمد فالصبرا العملدة والعلمدة أوال ودة
فأق ل الطراما " ( افروعايي ، 3131،ص.)803
( -2الحمراني 2005 ،ل ( "التديي يرفط فدا التعلدر والتعلر  ،ب فا وعلر زء ما
التدي ي فا كق يؤثي فطريهت الصا ة ما مالل ما قظهرس قديا المدي دا االفتكايية
والجمالدة في الت كدر واللاة والحركة والتعبدر " (الحمرا ي،2005،ص.)5
قعريي البا ث إجرائيا  :وب عملدة الت اعنق المتبناثل فندا المنديا والطنالة  ،فاالعتمناث
على ا شطة وا راءا ومط ا محدثة م بها .
الصف الخامس العلمي
ف المر لة ا عداثينة التني قلني المر لنة المت نطة فني العنراق
ب الاي الفا ي ما
ومدة الديا ة فدها – المر لة ا عداثية – اال و ا  ،وظد تها ا عداث للحداة العملدنة أو
الديا ة الجامعدة  ( .مه يية العراق  ،و اية الترفدة  ،3148،ص )44
الفصل الثاني
خلفية أدبية ودراسات سابقة
أوال :خلفية أدبية
تعريف االتجاهات
ال ي د بوناك أ اق ناق محندث يمكنا اعتمناثس منا قبنق الترفن يدا ووو االمتاناص
ومدر ثلدق على ولك قاممة التعري ا التــــــــي قدمــــــــــها ألب ي والن ا نتعرض فدن
عرف االقجـــــــاس فأ  ( :الة ا تعداث عهلني
تة عشر قعري ا لالقجاس إال إن ألب ي
وعاننبي يننوظر م هننا أو ثيوامدننا فنني ا ننتجافة الطلبننة الم اقنني والم ضــننـ عا مدعهننا
المرقبطة فها )(.أف اثو ،2002 ،ص()231عدا رة،3144،ص)311
إن االقجاس ( )Attitudeكلمة إ كلدزية قر مت إلى العرفدة ،سبنسفر أول منا ا نتصدل
ماطل االقجاس ،وكان ما أوامق ال يا كتبن ا عنا االقجابنا وولــــنـك فــنـي عنال 3432ل
في كتافــــــ الم مى ( المبـــــــاثئ األولى ) دـــــا قال ":إن و ــــــ لوـــــــا إلــــــــى
أ كننال ننحدحة فنني م ننامق مفدننرة ،لكفدننر مننا الجنندل  ،يعتمنند إلننى نند كبدننر علننى اقجابوننا
ال بوي،و حا ااي إلى ب ا الجدل و شايك فد " ( .اف اثو ،2002،ص)341
ولكا الديا ة الموظمة لالقجابا فدأ في فدايا الهرن العشنريا  ،وولنك منا منالل
محنناوال مصتل ننة لتحدينند االقجابننا العلمدننة وإيجنناث ال ننامق المالممننة لهدا ننها  ،ف نني عننال
 3128كا ت بواك محاولة أولى لكرق ما مالل فوناء مهدناا لالقجابنا العلمدنة ،والن
يتضما ا يمان فالعالقة فدا ال بت والوتدجة  ،والتريث في إ داي األ كنال  ،وو ن األثلنة
 ،والت نت الن بوي( ، )Billeh& Zakhariades,1975,p:156وبوناك محناوال أمنرى
لهداا االقجابا العلمدة لونق ()Nollفني عنال 3115ل  ،بن س المحاولنة لبوناء و ندلة ديندة
لهدنناا االقجابننا وقحدينند ننتة عوا ننر لهننا بنني :الدقننة فنني ا عمننال والمال ظننة الدقدهننة ،
واألما ة ال كرية  ،والت ت ال بوي  ،والتريث في إ داي الحكر  ،والوهند  -أ العهلدنة الواقندة
 والوظــر إلى العالقة فدا ال بت والوتدجة ( ي ل ،3114،ص ، )24وفــــي ال نتدوداوال بعدودا كان بواك قط ي كبدر في االقجابا وإعداث المهايد وقحديد مكــ اق وعلنى
الم ت يدا العالمي والمحلي ،فعلى الم ت ى العالمي وقحديدا عنال  3138كنان بوناك قحديند
لعوا ر االقجاس العلمي ف بعة عوا ر وبني  :نت اال نتطالع  ،والعهال دنة ،والترينث فني
إ نننننننننداي األ كنننننننننال  ،والت نننننننننت الننننننننن بوي والم ضننننننننن عدة واألما نننننننننة ال كرينننننننننة ،

والت اضننننع(، )Haney,1964,p:35أمننننا علننننى الم ننننت ى المحلنننني -العراقنننني -فشننننهد
ال بعدودا قطن يا ملم نا فني قدناا االقجابنا وقحديندبا فكنان بوناك مهدناا لالقجابنا
العلمدة لدى اللبة فعض الجامعا والفا يا في العراق اعتماثا علنى مهدناا نافا ،وبن
مهداا ع ف ما مه يية مار العرفدة عال 3151ل وفعد قكدي ب ا المهداا على البدئنة
العراقدننة وأُ ننتعمق فوجنناح  ،عم مننا يهننتر االقجنناس فديا ننة ظننابرة مننا فنني واقعهننا الحننالي
ومتافعة ثيا تها على مدى مدة مودة قاثمنة ،وولنك لمعرفنة قطن ي اقجابنا بن س الظنابرة
مننا أ ننق التوبننؤ فمننا يمكننا ْ
أن يحنند لهننا فنني الم ننتهبق(.ملحر،2000،ص()110العننا ي
،3110،ص) 312
وبونننناك مننننا يننننرى أن الريهننننة التننننديي وا أاننننر واضنننن فنننني اقجابننننا الطلبننننة
وم ن اق هر ح ن المنناثة الديا نندة التــننـي يتعلم هننا و ح ن مدي دهــننـر والعمـــننـق المدي نني
فا ة عامة  (.ال دد  ،3132،ص ) 28
أما دافيدوف فته ل (:إن الواا لر ي لدوا ولديهر اقجابنا ما نة ولكوهـنـا منا مــنـالل
المال ظة واالشتراال ا رامي واال نتجافي  ،وكن لك منا منالل األ مناال المعرفدنة للنتعلر،
وعلننى ولننك فننإن بن س المننؤارا قكن ن متداملننة فنني الصبننرة ال ا نندة  ،فاالقجابننا المتك ننة
والمتأ ـــــلة فطريهة ددة قشكق مبرا الطلبة قجاس األشداء المتعلهة فاقجاباقهر ،وفدوما
قك ن ن عملدننة قاددننر االقجنناس عملدننة فطدئننة إال أن االقجابننا قتادننر عونندما يتعننرض الطلبننة
لصبرا ومعل ما ديدة ،وما المحتمق أن االقجابا قتادر فالطريهة ها التني قتكن ن
فها في البداية ،أ عا الريا المال ظة واالشتراال ا رامي و اال تجافي وكن لك األ مناال
المعرفدة للتعلر  (.ثافددوف ،3141،ص ) 113
العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات
بواك ع امق أ ا دة مؤارة في قك يا االقجابا  ،موها :
 -0العامل الو راثي :ينرى كنق منا " فلهند ومرعني ":أن بوناك قنأادر ال دني لل ياانة فني
عملدة قك يا االقجابا  ،وولك ما مالل ال روق ال رثينة الم يوانة حن ال نما الج ندية
وال كاء( .فلهد ومرعي ،3142،ص) 821 – 824
ولكنا بوناك كفدننر منا الديا نا  ،أكنند أن بوناك قرافطنا كبدننرا فندا اقجابنا اآلفنناء
واقجابننا أفوننامهر ،فاقجابننا األفونناء قعنند مننر ة قعك ن علننى ن حاقها األولننى ومننع ب ن س
الصبرا يكت ب ن اقجابا فامهر(.الزفدد و منرون،3111،ص ) 214أمنا البا نث فدت نا
وفشكق كبدر مع ( فلهد ومرعي) ل قأادر ال يااة في االقجابا .
 -4العامففل االجتمفاعي  :إن كننق فننرث عضن فنني ماعننة معدوننة ،قنند يكن ن أكفننر موهننا مبننرة
وثياينة ولهن ا فنان اقجابننا أ الالننت قعكن معتهنندا ماعتن ومعايدربنا  ،فمننا يننوعك
على مط ق كدرس وأ ل ة معالجت لألم ي ،ويك ن فمفافة األ ناا الن يبونى علدن اقجابن
الو ـــي إيجافدا أو لبدا (.الزوفعي و مرون ،3141،ص( ) 11مابر ،3144،ص)333
والمجتمنع فعاثاقن وقهالدندس وقدمن ال نامدة والع امننق المنؤارة فدن ينؤث أاننرا مهمنا فنني
قك يا االقجابا  (.فلهد ومرعي ،3142 ،ص) 821 - 824
-1العامفففل اإلعالمفففي :يمكنننا أن ق ننناعد و نننامق ا عنننالل علنننى قكننن يا االقجاس،وقننندعر
االقجا بنننننا التننننني قنننننأار فننننني قك يوهنننننا فأ ننننند الماننننناثي الرمد نننننة األمنننننرى (.بدنننننق
و لدمان ،2000،ص) 215
 -4العوامل المدرسية والتعليمية :قؤث المدي ة أارا مهما في قط ير وقكن يا االقجابنا
824
لدى الطلبة وولك ما مالل ق اعق الطلبة مع المدي دا ( .فلهد ومرعي ،3142،ص )

 -5السلطات العليا:ق رض على الطلبة االلتزال فأم ي معدوة كا ترال اله ا دا وقو دن با،مما
يؤث إلى قك يا اقجابا لديهر ح ب س الم ض عا  ،ظرا لما يترقت على عدل االلتنزال
فها أو الصروص علدها ما عهاة،وقتك ن االقجابنا فني بن س الحالنة تدجنة عناملدا أ ا ندا
بما اال ترال والص ف.
 -6الخبففرة االنفعاليففة الناتجففة عففن موقففف معففين :فهن س الصبننرة قهن ل فنندوي مهن ٍنر فنني قكن يا
االقجابا لبدا أو إيجافدا ،وعلى نبدق المفنال العمنق الن يتبنع ففن اة ينؤث النى قكن يا
اقجاس إيجافي لدى الطلبة ،في دــا يؤث العمق ال يتبـــــــع فعهـــــــاة الــــى قكــــ يا
اقجــــاس لبــــــي لديهر (.أف اثو ،2002،ص) 311 -313
ثانيا :دراسات سابقة:
 -3دراسة البغدادي 0776،م:
أجريففه هففذه الدراسففة فففي جمهوريففة مصففر العربيففة ،وهففدفه إلففى ":مقارنففة مففد
فاعلية أربع طرائق لتدريس وحدة الوارثة ففي التحصفيل المعرففي وتنميفة االتجفاه العلمفي
والميففل العلمففي لطلبففة دور المعلمففين والمعلمففات فففي عففدد مففن محافيففات جمهوريففة مصففر
العربية"
وقد امتاي البا ث الطراما والوشاالا اآلقدة-:
 -3الطريهة التهلددية (المعتاثة) فم رثبا.
 -2الطريهة التهلددية ،والتعلدر المبرمف لم ض عا و دة ال اياة.
 -1الطريهة التهلددية ،والهراءة الصاي دة لكتت ال اياة والجو .
 -8الطريهة التهلددية ،والت جدال واألفالل التعلدمدة.
قك ت عدوة البحث ما ( )120الالبا والالبة ما اللبة الاي الصام العلمي لدوي
المعلمنندا والمعلمننا فنني محافظننا  :أ نند ال ،وأ ن ان ،والمودننا .وقنند و ع البا ننث عدوننة
الديا ة على أيفع مجم عا قضر كق وا ندة موهنا ( )50الالبنا و( )10الالبنة ،وكافنأ فندا
أفراث المجم عا في العمر ،والتحادق في ماثقي العل ل واللاة العرفدة ،وثي نا امتبناي
ال كاء لطالة والالبنا كنق مجم عنة علنى ندس ،انر لطلبنة كنق مجم عنة منا المجم عنا
األيفع قبق فدء التجرفة ،وقد كا ت المجم عا متجا ة.
وقد امتاي البا ث لكنق مجم عنة إ ندى الطرامنا التديي ندة المشناي إلدهنا فالطريهنة
العش امدة ،كما ا ود مهما قدييت م ض عا ال دة للمجم عا األيفع لمدي ي العل ل
في قلك الدوي ،كما قماانق المدي ندا الهناممدا فني قنديي المجم عنة الضنافطة والتجريبدنة
على أ اا قماالهر في المؤبق العلمي والصبرة التديي دة و ياء المشرفدا.
ا ننتعمق البا ننث التاننمدر التجريبنني وا االمتبنناي الهبلنني والبعنند لمجم عننا فحفن
،وقد كان الهدف ما قطبدا االمتبايا الهبلدة للتحاندق المعرفني واالقجناس والمدنق العلمني
لتحديد ما لدى الطلبة ما معايف ومبرا افهة ومدى الوم الحا نق فني بن س المتادنرا
التافعة فعد اال تهاء ما التجرفة وقطبدا االمتباي البعد .
أعنند البا ننث فر امجننا فنني م ضن عا و نندة ال اياننة لطلبننة المجم عننة الفا دننة كمننا
قعدوا متمااال لطلبنة المجم عنة الفالفنة ،أمنا المجم عنة
امتاي كتدت ال اياة والجو ف
قدا لشريط ماثة قعلدمدنة قواولنت م ضن ع موندل وال ايانة
الرافعة فهد امتاي لهر ق جدال
كما امتاي لها فلمدا قعلدمددا ما األفالل المتحركة والواالهة.

اعد البا ث امتبايا قحادلدا ما ع االمتداي ما متعندث للم نت يا ال نتة للمجنال
المعرفي فح ت قاودي فل ل ،وقد قضما االمتباي ( )10ؤاال ا ت فت و دة ال اياة كما
ا تعمق مهدا ا لالقجاس العلمي أعدس الدكت ي مودر كامق عال .3134
ا تعمق البا ث االمتباي التامي وقحلدق التبايا،و امق إ اامدة في قكافؤ المجم عا
أظهر الديا ة الوتامف اآلقدة-:
أظهننر تننامف قومدننة االقجنناس العلمنني للمجم عننا و ن ث فننروق وا ثاللننة إ اننامدة
وكان قرقدت مجم عة األفالل التعلدمدة الفا ي فعد مجم عة التعلدر المبرمف ،قلدهنا مجم عنة
الهننراءا الصاي دننة ،فدومننا كا ننت المجم عننة التنني ثي ننت فالطريهننة التهلدديننة فم رثبننا أقننق
المجم عا في قومدة االقجاس العلمي.
ظهر فروق وا ثاللة إ اامدة في قومدنة االقجناس العلمني فندا النالة والالبنا كنق
مجم عة ،وكا ت ب س ال روق لاال الالة كق مجم عة.
و د ايقباال م ت فدا كق ما التحادق المعرفي واالقجاس العلمي والمدق العلمني فني
كق مجم عة قبعا للطرق والوشاالا الم تصدمة( .الباداث  ،3113 ،ص)223-1
 -4دراسة الحسناوي 4111،م :
أ رينت بن س الديا ننة فني مه يينة العننراق  ،وقهندف  ":إلنى قعننرف أانر ا ننتصدال
انننال الرامنننا قديي ننندة (المحاضنننرة ،والمواقشنننة الجماعدنننة ،واال تهاننناء الم ننن ) فننني
التحادق وقومدة االقجاس العلمي لدى الالة الاي الصام ا عداث في ماثة التاييخ "
يهتاننر البحننث الحننالي علننى عدوننة مننا الننالة الانني الصننام األثفنني فنني مركننز
محافظنننننننننة فانننننننننداثء الكنننننننننرر األولنننننننننىء قضننننننننناء الكاظمدنننننننننة ،المركنننننننننزء للعنننننننننال
الديا ي2003ء،2002األف اة الفالاة األولى ما كتناة التناييخ الحنديث للاني الصنام
األثفنننننننننني (،) 2000الطبعننننننننننة الفاموننننننننننة والفالانننننننننن ن المهننننننننننري قديي نننننننننن للعننننننننننال
الديا ي2003ء2002لل اق الديا ي األول ما العال الديا ي 2003ء. 2002
امتاي البا ث قامدما قجريبدا وا الضبط الجزمي ،ووا المجم عا التجريبدة النفال
التنني قضننبط أ نندابما األمننرى ،قننر إ ننراء البحننث علننى عدوننة عشن امدة مننا الننالة الانني
الصام األثفي في إعداثينة الر نالة الصالندة التني قتكن ن منا انال شنعت للاني الصنام
األثفي ،وقد امتاي البا ث المجم عا التجريبدة فا ية عش امدة وكاآلقي-:
 المجم عة التجريبدة األولى ثي ت فا تعمال الريهة المحاضرة. المجم عة التجريبدة الفا دة ثي ت فا تعمال الريهة المواقشة الجماعدة. المجم عة التجريبدة الفالفة ثي ت فا تعمال الريهة اال تهااء الم .فلغ عدث الالة العدوة الوهامي ( )333الالبنا ف اقنع ( )11الالبنا للمجم عنة التجريبدنة
االولننى ،و( )11الالبننا للمجم عننة التجريبدننة الفا دننة ،و( )80الالبننا للمجم عننة التجريبدننة
الفالفة.
ك فئت مجم عا البحث الفال فمتادرا العمر الزموي ،وثي ة االمتحنان الوهنامي
في ماثة التناييخ للاني الرافنع العنال ،واالمتبناي الهبلني فني المعل منا التاييصدنة ال نافهة،
وثي ة االمتباي الهبلني فني مهدناا االقجناس العلمني فني مناثة التناييخ ،والتحاندق الديا ني
لألة أو ولي األمر ،والتحادق الديا ي لألل ،ومهونة األة ،ومهونة األل ،ولنر يجند البا نث
أية فروق وا ثاللة إ اامدة في ب س المتادرا .
قننال البا ننث فإعننداث م ننتلزما البحننث الحننالي فعمننق علننى قحدينند المنناثة العلمدننة
(م ض ن ع البحننث) و نناف أبنندافا ننل كدة للم ننت يا الفالاننة األولننى لتاننودي فل ن ل فنني
المجننال المعرفنني (الت ن كر ،ال هننر ،التطبدننا) فلننغ عنندثبا ( )230بنندف م عننا علننى وفننا

مريطة امتبايي  ،و ت أبمدة كق فاة ما األف اة التي شملها البحث ،ومططنا قديي ندة
لكق متادر ما متادرا البحث على دة فلغ عدثبا ( )304مطة قديي دة ي مدة.
أعد البا ث مهدا ا لالقجاس العلمي في ماثة التاييخ يتك ن منا ( )58فهنرة علنى وفنا
الريهة لدكر وففالانة فندامق ،عنرض علنى مجم عنة منا الصبنراء والمحكمندا فلنغ عندثبر
( )28مبدرا لمعرفة مدى ال دتها ،وقند ن ف الصبنراء ( )3فهنرا منا فهنرا المهدناا
لعنندل ننال دتها ،وقننر ا فهنناء علننى ( )84فهننرة اننلت علننى ننبة اق نناق  %40فننأكفر،
ا تصرص دق المهداا فعرض على مجم عة ما الصبراء والمحكمدا،و بت ق ة قمددنز
فهراق وعالقة ثي نة ال هنرة فالدي نة الكلدنة للمهداا،وعالقنة ثي نة ال هنرة فدي نة المجنال
ال ن قوتمنني الد ،وعالقننة المجننال فالدي ننة الكلدننة للمهداا،و ننت معامننق اباق ن فطريهننة
التجزمة الوا دة او فلغ (.)0841
وأعد البا ث امتبايا قحادلدا ما ع االمتداي ما متعدث وفأيفعة فندامق ،فلنغ عندث
فهراقن ( )80فهنرة امتبايينة قنر ق يعهنا علننى وفنا الصريطنة االمتبايينة ،ا نتصرص نندق
الظابر فعرض على مجم عة ما الصبنراء والمحكمندا ،فهند انلت مدنع فهراقن علنى
ننبة اق نناق  %40ف نأكفر .و ننت معامننق ننع فة فهراق ن  ،وق ن ة قمددزبننا ،ومعامننق اباق ن
فطريهة التجزمة الوا دة إو فلغ ()0،41
ا تارقت مدة التجرفة فاال ثيا دا كامال ،وقد ثيا البا ث مجم عـــــــا البحنث
فو  ،وولك لهدف ضبط ال روق الواشئة ما راء قعدث الهاممدا فالتديي .
وا تعمق البا ث ال امق ا اامدة اآلقدة :قحلدق التبايا األ اث  ،وقحلدنق التبنايا
الفوامي ومرفع كا  ،ومعامق ايقباال فدر ن ،ومعاثلة بدرمان فراون ،ومعامنق قمددنز
ال هننرة ،ومعامنننق نننع فة ال هننرة ،وامتبننناي شننند د  ،واالمتبنناي التنننامي لعدوتننندا م نننتهلتدا،
وفر امف الحا ت اآللي (.)Spss
أظهر تامف البحث مايأقي:
 -3و ث فرق وو ثاللة إ اامدة فدا مت ط ثي ا الالة مجم عا البحث النفال فني
التحادق عود م ت ى ثاللة (.)0805
 -2و ث فرق وو ثاللة إ اامدة فدا مت ط ثي ا الالة المجمـــ عـــة التجــريبدــــنـة
األولننى ،ومت ننط ثي ننا الننالة المجم عننة التجريبدننة الفا دننة فنني التحانندق ،ولاننال
المجم عة التجريبدة الفا دة عود م ت ى ثاللة (.)0805
 -1و ث فرق وو ثاللة إ اامدة فدا مت ط ثي ا الالة المجمــــ عــنـة التجــريبدــنـة
األولننى ،ومت ننط ثي ننا الننالة المجم عننة التجريبدننة الفالفننة فنني التحانندق ،ولاننال
المجم عة التجريبدة الفالفة عود م ت ى ثاللة (.)0805
 -8و ث فرق وو ثاللة إ اامدة فدا مت ط ثي ا الالة المجمــ عـــة التجــريبدـــــنـة
الفا دننة ،ومت ننط ثي ننا الننالة المجم عننة التجريبدننة الفالفننة فنني التحانندق ،ولاننال
المجم عة التجريبدة الفالفة عود م ت ى ثاللة (.)0805
 -5و ث فرق وو ثاللة إ اامدة فدا مت ط ثي ا الالة مجم عا البحث النفال فني
مهداا االقجاس العلمي في ماثة التاييخ عود م ت ى ثاللة (.)0805
 -3و ث فرق وو ثاللة إ اامدة فدا مت ط ثي ا الـــالة المجمـــ عــة التجـــريبـنـدة
األولى ،ومت ط ثي ا الالة المجم عة التجريبدة الفا دة في مهداا االقجناس العلمني فني
ماثة التاييخ ،ولاال المجم عة التجريبدة الفا دة عود م ت ى ثاللة (.)0805

 -1و ث فرق و ثاللة إ اامدة فدا مت ط ثي نا النالة المجمـــ عـــنـة التجــنـريبدة
األولى ،ومت ط ثي ا الالة المجم عة التجريبدة الفالفة في مهدناا االقجناس العلمني فني
ماثة التاييخ ،ولاال المجم عة التجريبدة الفالفة عود م ت ى ثاللة (.)0805
 -4عننندل و ننن ث فنننرق وو ثاللنننة إ انننامدة فننندا مت نننط ثي نننا النننالة المجمــنننـ عة
التجــريبدــة الفا دة ،ومت ط ثي ا الالة المجم عة التجريبدة الفالفة في مهداا االقجناس
العلمي في ماثة التاييخ عود م ت ى ثاللة (.)0805
وق ننننق البا ننننث الننننى مجم عننننة مننننا اال ننننتوتا ا  ،والت نننندا ،والمهتر ا .
(الح واو  ،2001 ،ص ـ  -ـ )
 -1دراسة توفيق 4117 ،م:
أ ريت ب س الديا ة في مه يية العراق  ،وبدفت إلى  " :التعرف على أار ا نتعمال
أ الدت عال دة فني قومدنة الت كدنر اال نتداللي واالقجناس حن مناثة التناييخ لطالبنا الاني
الفالث فمعهد أعداث المعلما ".
يهتار البحث الحالي على ا تعمال االاة أ نالدت عال دنة وبني :انت الته ينة ،
وإعاثة التنديي ،وال ا بنا البدتدنة ،والالبنا معابند إعنداث المعلمنا فني فانداث وللاني
الفالث وقديي كتاة ماثة التاييخ المهري للاي الفالث فمعهد إعداث المعلما .
امتاي البا فة وا دا ما التاامدر وا الضبط الجزمي وا االمتباي البعند لمتادنرا
الت كدر اال تداللي واالقجناس  ،و قنر امتدناي معهند إعنداث المعلمنا الر نافة ء الم توانرية
قاديا  ،ار امتدر عش امدا أيفع شعت لتمفدق عدوة البحنث ،فلانت العدونة (  ) 328الالبنة
ف اقع (  ) 10للمجم عة التجريبدنة األولنى،و( )10للمجم عنة التجريبدنة الفا دنة ،و ( ) 12
للمجم عننننة التجريبدننننة الفالفننننة ،و (  ) 12للمجم عننننة الضننننافطة  ،كنننن فىء فنننندا الالبننننا
مجم عا البحث األيفع إ اامدا فا تعمال قحلدق التبايا األ اث في متادرا ( الن كاء ،
والمعل ما ال افهة ،واالمتباي الهبلي للت كدر اال تداللي  ( ،ن ية أ ) التحاندق ال نافا
،ومهدننناا االقجننناس للمننناثة ( ننن ية أ )  .ولنننر يكنننا بوننناك فنننرق وو ثاللنننة إ انننامدة فننندا
مجم عنا البحنث األيفننع فني المتادنرا مدعهننا المن ك ية  ،قنر إعننداث امتبنايا قك يودننة
مم ة  ،ومعالجا قاحدحدة لكق و دة ثيا دة  ،كما أعند البا فنة امتبناي فعنديا للت كدنر
اال ننتداللي ( ن ية ة ) وقننر أيجنناث نندق االمتبنناي وقحلدننق فهراق ن وا ننتصراص م ننت ى
الاع فة واله ة التمدزية لكق فهرة ار اة ابا االمتباي فطريهة إعاثة االمتبناي  ،فضنال
عننا ولننك أعنند البا فننة مهدا ننا لالقجنناس فعننديا ( ن ية ة ) ،وقننر أيجنناث نندق االمتبنناي
وقحلدننق فهراقن وا ننتصراص م ننت ى الاننع فة والهن ة التمدزيننة لكننق فهننرة ،اننر نناة ابننا
االمتباي فطريهة إعاثة المهداا .
ا تمر مدة التجرفة عاما ثيا دا كامال  2005ء 2003ل،وقد قامت البا فنة فتنديي
المجم عا األيفع فو نها ،وفني هاينة التجرفنة البهنت البا فنة امتبناي الت كدنر اال نتداللي
ية( ة ) .
البعد فا ية (ة) ومهداا االقجاس البعد
فا نننتعمال قحلدنننق التبنننايا لننندي ا المجم عنننا األيفنننع قبننندا و ننن ث فنننرق وو ثاللنننة
إ اامدة في متادرا الت كدر اال تداللي واالقجاس ح ماثة التناييخ ولمعرفنة بن س ال نروق
ا تعملت البا فة الريهة شد د للمهاي ة .
وما أفر الوتامف التي قر الت ق إلدهنا " ق ن ق مجم عنا البحنث التجريبدنة النفال
على المجم عة الضافطة في الت كدر اال تداللي ،ومتادر االقجاس ح الماثة".

كمننننا ق ننننلت البا فننننة إلننننى مجم عننننة مننننا اال ننننتوتا ا والت
(ق فدا،2001،ص أ  -و )

نننندا والمهتر ننننا .

 -4دراسة الحرداني 4101،م:
أ ريت ب س الديا ة في مه يية العراق  ،وقهدف إلى ما يأقي :
الهنندف األول :قعننرف أاننر التننديي علننى وفننا قهودننة (مدنند ك) فنني قومدننة مهننايا التعبد نر
الكتافي ا فداعي لدى الالبا الاي الفالث فمعابد إعداث المعلما .
الهدف الفا ي :قعرف أار التديي على وفا قهودة (مدد ك) ،في قومدة اقجاس الالبا الاني
الفالث ،فمعابد إعداث المعلما  ،ح مهايا التعبدر الكتافي ا فداعي.
ويتنننألي مجتمنننع البحنننث منننا معابننند إعنننداث المعلما (الديا نننة الانننبا دة) التافعنننة
للمننديريا العامننة للترفدننة فمديوننة فاننداث ،للعننال الديا نني( ،)2032-2033والبننالغ عنندثبا
اما دة معابد ،والالبا الاي الفالث -الديا ة الابا دة -فمعابند إعنداث المعلمنا التافعنة
ل
عدثبا( )888الالبة للعال الديا ني (2033
للمديريا العامة للترفدة فمديوة فاداث ،والبالغ
– .)2032
ومو امتاي البا ث فطريهة قادية معهد إعداث معلمنا مديونة الاندي التنافع للمديرينة
العامة لترفدنة فانداث الر نافة الفالفنة عدونة البحنث ،وقنر ق ينع الالبنا بن ا المعهند والبنالغ
ل
عدثبا ( )12الالبة ،عش امدا على مجم عتدا قجريبدة وضنافطة ،ف اقنع ( )13الالبنة ل ُكنق
لدمفلا عدوة البحث األ ا دة .
مجم عة
َ
واقبع البا ث موهف البحث التجريبي ،وامتاي قامدما قجريبدا وا ضبط زمي لمجم عتدا
م ننتهلتدا قمفننق األولننى المجم عننة التجريبدننة ،وقمفننق األمننرى المجم عننة الضننافطة ،وا
االمتباي الهبلي والبعد .
وللتحها ما بدفي البحث أ َع لد البا ث فو األثاقدا اآلقدتدا:
 .1امتباي مهايا التعبدر الكتافي ا فداعي.
 .2مهداا اقجاس الطالبا ح مهايا التعبدر الكتافي ا فداعي.
ولتحلدننق البدا ننا وا ننتصراص الوتننامف ،ا ننتعمق البا ننث ال ننامق ا اننامدة اآلقدننة:
االمتباي التامي لعدوتدا م تهلتدا و مت اويتدا العدث ،ومعاثلة مرفنع كنا ،2ومعاثلنة كدن ثي–
ييتشايث ن  ،20-ومعاثلنة أل نا  -كرو بنار  ،ومعامنق ايقبناال فدر ن ن ،ومعاثلنة ناة
معامنننق الانننع فة وقننن ة قمددنننز ال ِ ْهننن َرا الم ضننن عدة والمهالدنننة ،ومعاثلنننة فعالدنننة البننندامق
المصط ءة ،ومعاثلة ب ل تي ،وال ط الح افي ،واال حراف المعداي .
وأ ر البحث عا الوتامف اآلقدة :
ق ن ق الالبننا المجم عننة التجريبدننة إ اننامدا ،علننى الالبننا المجم عننة الضننافطة
فندي ا امتبننايا التعبدننر الكتنافي ا فننداعي الفما دننة ،وفندي ا امتبنناي مهننايا التعبدننر
الكتافي ا فداعي البعد  ،وفدي ا مهداا االقجاس ح مهنايا التعبدنر الكتنافي ا فنداعي
البعد .
وأو ى البا ث فعدة ق دا أفر با:
ا ننتعمال قهودننة (مدنند ك) كطريهننة قديي نندة ،لتننديي التعبدننر عامننة وا فننداعي مونن
ما ة ،وا تعمال محكا قاحد التعبدر الكتافي ا فداعي المعتمدة في ب س الديا نة ،منا
مدي ي اللاة العرفدة والبا فدا ،عود قاحد كتافا الطالبا  ،وا فاثة ما مهداا االقجاس
ح مهايا التعبدر الكتافي ا فداعي ،كأثاة للكشي عا اقجاس الطالبا ح با.

دــننـا

وفنني هايننة التجرفننة ق ننق البا ننث إلننى مجم عننة مننا اال ننتوتا ا والت
والمهتر ا  (.الحرثا ي2031 ،ل ،ص ك -ل )
 -4موازنة الدراسات السابقة:
أ -اق هت الديا ا في عدث المتادرا التافعة والبالاة ااودا في كنق ثيا نة ،فكنان المتادنر
الفننا ي فنني الديا ننا ال ننافهة مدعهننا ب ن االقجنناس ح ن المنناثة فجا ننت متادننر قننافع أمننر ،
فا تفواء ثيا ة ( الباداث 3113 ،ل)  ،إو قضموت االاة متادرا قافعة .
ب -اعتمنند الديا ننا ال ننافهة أ ننالدت متو عننة لتعننرف أاربننا فنني االقجنناس العلمنني فجا ننت
متادننر أمننر فديا ننة (الباننداث 3113،ل)  ،اعتمنند أيفننع الرامننا قديي نندة  ،وثيا ننة (
الح واو 2001 ،ل) اعتمد اال الراما قديي دة ( المحاضرة  ،والمواقشة الجماعدنة ،
واال تهانناء الم ن )  ،فدومننا ثيا ننة (ق فدننا 2001،ل) فاعتمنند أ ننالدت عال دننة لتومدننة
االقجناس حن المنناثة  ،فنني نندا ا ننتعان ( الحرثا نني2031 ،ل) فتهودننة (مدنند ك) لتعننرف أاننر
التديي لتومدة االقجاس.
ت -الُبهنننننت قجننننناية ثيا نننننة ( البانننننداث 3113 ،ل)  ،وثيا نننننة (ق فدنننننا 2001،ل) ،
وثيا ـــــــــــة ( الحرثا ي2031 ،ل) على معابد وثوي المعلمدا ،وبي ثيا ة قريبة ندا
مننا دننث الم ننت ى العمننر والعلمنني مننا المر لننة ا عداثيننة ،فدومننا الُبهننت قجرفننة ثيا ننة
(الح واو 2001 ،ل)  ،على المر لة ا عداثية ( الاي الصام ا عداث ) .
ث -قبايونننت أ جنننال العدونننا فننني الديا نننا ال نننافهة  ،وولنننك نننت ا مكا نننا المتننن افرة
و ا ا الديا ة  ،فكا ت في ثيا ة ( الباداث 3113 ،ل) ( )120الالنت والالنت  ،وفني
ثيا ة( الح واو 2001 ،ل ) )333(،الالبا  ،أما ثيا ة ( ق فدا 2001 ،ل) فبلات عدونة
ثيا ت ( )328اللبة  ،وأمدرا فلات عدوة ثيا ة ( الحرثا ي2031 ،ل )  )12( ،الالبة.
جفـ  -ضن لمت ثيا نة ( الباننداث 3113،ل) كنال الجو ندا  ،فني نندا قك نت عدوتنني ثيا ننة
(ق فدننننا 2001 ،ل)  ،وثيا ننننة ( الحرثا نننني2031 ،ل) مننننا ا ننننا فهننننط  ،أمننننا ثيا ننننة
(الح واو 2001 ،ل) فكا ت عدوت وك ي فهط .
حففـ  -لننر قصتلنني الديا ننا ال ننافهة فنني إقباعهننا إ ننراءا المننوهف التجريبنني  ،وا ننتعمالها
التامدر المالمر  ،ك ٌّق ت المتادرا الم نتهلة التني قنر قعنرف أاربنا فني المتادنر التنافع،
وكق ثيا ة ت ظروف .
خـ  -اق هت الديا ا ال افهة مدعهنا فني إعنداث أثاقندا فهنط و نت المتادنريا التنافعددا ،
فا نننتفواء ثيا نننة(الباداث 3113،ل)،والننن أعننند انننال أثوا و نننت متادراقننن التافعنننة
الفال .
د -اق هت الديا ا ال افهة في مدة التجرفة  ،والتي ا تمر فاال ثيا دا كامال  ،فا تفواء
ثيا ة (ق فدا 2001 ،ل)  ،فهد ا تارقت عاما ثيا دا كامال في قو د با.
ذ -اق هنننت ثيا نننة(الباداث 3113،ل)وثيا ة(الح نننواو 2001،ل)فننني ا نننتعمال االمتبننناي
التننننننامي لعدوتننننننندا م نننننننتهلتدا  ،وقحلدنننننننق التبنننننننايا اال ننننننناث  ،فدومنننننننا ا نننننننتعمق فننننننني
ثيا نننة(ق فدا2001،ل)قحلدنننق التبنننايا الفوامي،أمنننا ثيا نننة ( الحرثا ننني 2031 ،ل)  ،فهننند
ا تعمق البا ث االمتباي التامي لعدوتدا م تهلتدا ومت ناويتدا  ،فضنال عنا ا نتعمال فعنض
ال امق ا اامدة الضرويية األمرى .
ر -أظهر تنامف الديا نا ال نافهة قنأادرا واضنحا للمتادنرا الم نتهلة الم نتعملة،مهاي ة
فالطراما واأل الدت التعلدمدة الم تعملة في المجتمعا التي ر فدها الديا ا .

الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته
منهج البحث:
ي لتحهدنا بندف فحف ،والن يعند المنوهف المالمنر نراء
اعتمد البا ث الموهف ال
ب ا البحنث،فه ا تهاناء يوانت علنى ظنابرة منا الظن ابر التعلدمدنة أو الو ندة كمنا بني
قاممنننة فننني ال اقنننع،ويتر قشصداها،وكشننني ا بها،وقحديننند العالقنننا فننندا عوا نننربا ،أو
فدوهنننننا،وفدا ظننننن ابر قعلدمدنننننة،أو ننننندة،أو ا تماعدنننننة أمنننننرى (.الزوفعننننني وال تننننناح
،3143،ص)53
مجتمع البحث وعينته:
ما متطلبا البحث الحالي قحديد مجتمع البحنث الكلني  ،وبن مدي ني اللانة العرفدنة
في مركز قضاء فعه ف في محافظة ثيالى  ،مه يينة العنراق  ،لن لك اي البا نث مديرينة
قرفدننة محافظننة ثيننالى  ،شننعبة الديا ننا والتصطنندط  ،وو نند إن عنندث المنندايا ا عداثيننة
والفا ية الابا دة ( )30مدايا ،والجدول()3ي ض ولك:
الجدول()0
يوضح المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية الخاصة بالبنين فقط في مركز محافية
ديالى(مدينة بعقوبة) ومواقعها وعدد المدرسين في كل مدرسة
أ ماء مدايا

عدث مدي ي
اللاة العرفدة

3

إعداثية الشريي الرضي

8

3

2

ا عداثية المركزية

1

1

أ ماء مدايا

عدث مدي ي
اللاة العرفدة

إعداثية الطلع الوضدد

1

اا ية ألج ابر

1

1

إعداثية مال عبد الوا ر

8

4

اا ية فالال الشهداء

3

8

إعداثية ثيالى

8

1

اا ية ال الل

3

5

إعداثية المعايف

8

30

اا ية الرفة افا العبد

1

المجم ع

84

أداة البحث ،مقياس االتجاه:
اعتوننت كفدننر مننا البحن والديا ننا الحديفننة فكد دننة قدنناا االقجابننا  ،وثيا ننة الع امننق
الم ننؤولة عننا قشننكلها ،و نناء ب ن ا االبتمننال الشننديد فنني علننر الننو اال تمنناعي فم ض ن ع
مؤشرا للتوبؤ فال ل ك فح ت ،فق ل هنر
االقجـــاس وثيا ت لهدمة م ه ل االقجاس لد ف
الظ ابر الو دة واال تماعدة المصتل ة (محم ث:3141 ،ص)331
لذلك تطلب قياس اتجاهات مدرسي اللغة العربية نحفو مفادة التعبيفر مقياسفا ً يففي بفالغر
المطلوب  ،وفي ضوء ذلك اطلع الباحث على مجموعة من مقاييس االتجاهات نحو المواد
ومنهففا اللغففة العربيففة ،والمففواد اإلنسففانية والعلميففة ا خففر  ،لففذلك ارتففأ الباحففث بنففاء
مقياس لالتجاهات وفق الخطوات اآلتية :

المتعلهة فم ضن ع االقجابنا

أ  .االلع البا ث على ق ر ما األثفدا والديا ا والبح
ح الم اث ا ا دة والعلمدة .
في دااة فهرا المهداا التي دثقها األثفدا وبي:
ة .اعتمد البا ث فعض األ
ْ .0
أن قك ن كق فهرة ما فهرا المهداا وا فكرة محدثة وواضحة.
ْ .4
أن قااف العبايا فلاة لدمة وم ه مة.
ْ .1
أن قك ن كق فهرة موها وا عالقة مباشرة فالماثة.
. 4ي ضق أن قك ن كق موها وا مال ي درة وباثفة ( .الاقة:3141 ،ص.)31
ـ .اعتمد مدزان لدكر وا التهدير الفالاي فني قهندير ثي نا المهدااووولنك أل ن األ نت
ما فدا التهديرا األمرى ،ويتلصت مدزان لدكر في وضع ال هرا الموتهناة فم ا ن ا
محدثة  ،وإ اء كق فهرة قدييف االاي لال نتجافة ( م افنا قمامنا  ،م افنا إلنى ند منا ،ادنر
م افا ) وقهافلها األو ان ( )3،2،1في الة ال هرا االيجافدة وفا ية معك ة فني النة
ال هرا ال لبدة ،وقحت نت ثي نة االقجناس الكلدنة منا منالل منع ثي نا البندامق المصتناية
للمهداا فأكملها والتي قشدر إلى اقجابهر ح الماثة .
صدق المقياس :
ندق  ،و ندق المهدناا
ما الع امق المهمة التي يجت أن يتأكد موها واضع المهدناا بن
ضع أل ل أو ال مة المراث قدا ها ،ويال ن أن ندق المهدناا
ب مهديق على قداا ما و ِ
ضع ما أ ل يك ن فالو بة إلى ا دتدا أولهما :قداا ال مة المراث ثيا تها،
في قداا ما و ِ
أو ال ظد ننة التنني قهد ننها ،وثانيهمففا:العدوننة أو المجتمننع المننراث ثيا ننة ال ننمة كعدوننة ممدننزة
فراثس (.الاريت ،3145،ص)311
وللتحهننا مننا ننال دة المهدنناا قننال البا ننث فا ننتصراص ن عدا مننا الانندق،أ دبما
:الادق الظابر  ،واألمر :دق البواء  ،وكما يأقي:
الصدق الياهري :
قال البا ث فعرض المهدناا فاندات األولدنة والمكن ن منا ( )13فهرة،علنى مجم عنة
مننننا المحكمنننندا فنننني مجننننال الرامننننا التننننديي اللاننننة العرفدننننة وعلننننر الننننو الترفنننن
والمتصاانندا فنني الهدنناا والتهن ير لاننرض قبن ل ال هننرا وقعننديلها  ،وقنند اعتمنند البا ننث
بة اق اق ( )0840فأكفر معدايا لهب ل ال هرا أو يفضها  ،وقد ام فنرياء المحكمندا فني
إعاثة دااة وقعديق عدث ما ال هرا ،ولر يتر يفض ال هرا التي لنر قحانق نبة اق ناق
أكفننر مننا  %40مننا ياء المحكمنندا وبنني )22،34،31،30،5( :اعتمنناثا علننى الانندق
دق البواء .
الظابر فهط إال فعد اق اق ياء المحكمدا مع مؤشرا
صدق البناء:
فهدف الحا ل علنى مهدناا يمتنا فالاندق ولانرض قحديند مندى قجنا فهراقن فني
قدا ننها لل ننمة المننراث قدا ننها  ،فننإن االق نناق الننداملي ب ن ال ن يحهننا ولننك وأ نناا ب ن ا
األ ل ة إيجاث العالقة أو االيقباال فدا أثاء الم نتجدت علنى المهدناا فأكملن ،وإ افتن عنا
كق فهرة ما فهراق التي يتك ن موها  ( .مع ض  ،3148 ،ص) 313
وللتحهننا مننا ب ن ا الو ن ع مننا الانندق فهنند ننرى قطبدننا المهدنناا علننى عدوننة قحلدننق
إ اامي مك ة منا ( )34مدي نا للانة العرفدنة فني ين ل االاوندا الم افنا (28ء2ء،)2038
وفعنند ق ريننغ إ افننا المدي نندا ،فُ فننت فنني ننداول ما ننة  ،و ننت معامننق االيقبنناال فنندا

ثي ننا المدي نندا علننى كننق فهننرة مننا فهننرا المهدنناا وثي نناقهر الكلدننة علننى المهدنناا ،
وفا تعمال معامق ايقباال فدر ن (  ) Pearsonو د إن تامف معامال االيقباال قهع فندا
(.) 0،54-0،33
وفواء على ولك فت ال هرا ()44،0،،07،01،5ا تواثا لما يراس (  )Ebelما أن
ال هرة الجددة يوباي أن ال يهق معامق ايقباالها عا الدي ة الكلدة ()0،10وب س ال هرا
ها التي اق ا المحكم ن على فها ( ،) Ebel,1972,p:557وف لك فهد فلات فهرا
المهداا فشكلها الوهامي( )23فهرة يو جر دقها البوامي مع دقها الظابر  ،علما ان
أعل ى ثي ة يمكا ان يحاق علدها المديا على مهداا االقجاس بي ( )14فدوما أث ى
ثي ة يمكا ان يحاق علدها بي ( ،)23وقد فلغ مدى الزما الم تارق لإل افة عا فهرا
المهداا( ) 21ثقدهة.
ثبات المقياس:
لارض التأكد ما ابا المهداا اعتمد البا ث الريهة إعاثة قطبدنا المهداا،وولنك منا
مالل قطبدنا المهدناا علنى عدونة التحلدنق ا انامي والتني نبا وكربنا فني ندق البوناء
فتاييخ ي ل الصمدــــــــ الم افــــا3ء1ء ، 2038وقد قال البا ث فشرح وق ضد الريهنة
ا افة عا فهرا المهداا،وفعد مضي عشرة أيال أعاث قطبدا المهدناا فني ظنق الظنروف
ال افهة ها فتاييخ األ د الم افا33ء1ء2038ل،وفعد ق ريغ ا افا وقحلدلهنا إ انامدا
فا نننتعمال معاثلنننة ايقبننناال فدر ننن ن،فلات قدمنننة معامنننق االيقبننناال ()0،41ويشننندر األثة
الترفن إلنى أن مفنق بن س الو نبة قعند دندة وعالدنة )،) Likert ,1934 ,P : 228وفن لك
أ ب المهداا فادات الوهامدة المك ن ما ()23فهرة ابزا للتطبدا  ،ملحا(. )3
تطبيق المقياس :
فعد أن أم المهداا شكل الوهامي ،البه البا ث على عدوة البحث والبالاة ()10مدي ا
ي ل األ د الم افا  34ء 1ء. 2038
الوسائل اإلحصائية:
ا تعمق البا ث ال امق ا اامدة اآلقدة في إ راءا ثيا ة فحف وقحلدق تدجة البحث.
 -3البر امف ا اامي  spss- 16لالمتبايا اآلقدة .
أ -معامق ايقباال فدر ن لح اة ابا المهداا المعرفي فطريهة إعاثة االمتباي،وعالقة
ال هرة فالمهداا .
 -2الوسط المرجح :لح اة دة ال هرة:
( )3×1 (+)2×2 (+)1×3
ال ط المر =
مف
دث ان -:
 = 3قكراي البديق األول.
 = 2قكراي البديق الفا ي.
 = 1قكراي البديق الفالث.
(الراو  ،2000 ،ص)14
مف = مجم ع التكرايا

الوزن المئوي :لبدان قدمة كق فهرة ما فهرا األثاة .
-3
ال ط المر
× 300
ال ن المئ =
الدي ة الها ى
الدي ة الها ى ق او في ب ا المهداا ( )1ثي ا ( .الاريت ،3111 ،ص)13
الفصل الرابع
عر النتائج وتفسيرها :
يتضما ب ا ال اق عرض تامف مهداا اقجاس مدي ي اللاة العرفدة ح قديي ماثة
التعبدر  ،وق در الوتامف  ،وفعض اال توتا ا .
وما مالل الجدول( )2أثا اس يتض إن بواك امان فهرا قمفق ا ت ق ة القجاس
المدي دا  ،مهافق امان عشرة فهرة قمفق ا ت ضعي .
جدول()4
يوضح الوسط المرجح والوزن المئوي ومستو قوة الفقرة الجابات المدرسين على
المقياس
ق ل ق
ال هرة
فالمهداا

قرقدبها

5

3

28

2

25

1

2

8

4

5

31

3

38

1

31

4

21

1

20

30

23

33

ال هرا
أشعر فاال زعاص الن معل ماقي عا التعبدر
ضعد ة دا.
ي عد ي وضع مهري ثيا ي لماثة التعبدر
.
أماف ما قديي التعبدر أل يحتاص إلى
قديا عالدة.
أعتهد أن ق ظدي مهايا التعبدر ي اعد
على ياثة قاعدة المديا والطالت
المعرفدة.
ثيا التعبدر مضدعة لل قت فالو بة لي.
أمدق ل كرة م اكبة التط ي في قديي
التعبدر.
ثيا التعبدر يزيد الر دد العلمي للمديا
والطالت معا.
ثيا التعبدر يوقدوي وممق .
أ ت مواقشة مالمي المدي دا عا
الراما قديي التعبدر.
أ ت دد ما ثيا التعبدر لاال ثيا
ق اعد اللاة العرفدة.
ما ا ااف ياثة عدث ثيوا التعبدر

ال ط
المر

ال ن
المئ

م ت ى
ق ة
ال هرة

2،35

%12

ق ية

2،38

%13

ق ية

2،33

%10

ق ية

2،01

31،3
%

ق ية

2،05

%34

ق ية

2،08

%34

ق ية

2،02

%31

ق ية

2

33،3
%

ق ية

3،11

%33

ضعد ة

3،15

%35

ضعد ة

3،41

%32
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23

32

1

31

3
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1

35
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34
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31
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20

1

23
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22

35

21

3

28

22

25

31

23

األ ب عدة.
أيات فتديي التعبدر أل م دد دا
للطالة.
أ رص على قط ير إمكا اقي في ثيا
التعبدر واقدا.
ي عد ي قراءة أفحا عا كد دة قديي
التعبدر.
ثيا التعبدر ال يومي مهديقي العلمدة .
أيى أن ثيا التعبدر يفر قديا
المديا والطالت ا فداعدة.
ا زعف عود قديي التعبدر ف بت قلة
امتالكي لمهايا قديي .
أقبق على ثيا التعبدر فوشاال و د ية .
أيى أن ثيا التعبدر يعز اهة المديا
فو والطالت.
إن ثيا التعبدر ال يوشط أ الدت الت كدر
الموطهي لي وللطالت.
ي ر وي أن أشايك في الودوا
والمؤقمرا العلمدة عا التعبدر.
قديي التعبدر وفا أ الدت ديفة يعد
ا ة ملحة للمديا.
أيات فاالالالع على اآلياء ال كرية
للعلماء عا قديي التعبدر.
أشعر فالملق عا ا تعمال أ الدت قديي دة
قهلددية.
ي ر ي أن أشايك في ثويا لرفع
م ت ا المهاي لتديي التعبدر.
ثيا التعبدر محطة ا ترا ة فالو بة لي.

3،45
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%

ضعد ة

3،15
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ضعد ة

3،18

%54

ضعد ة

3،11

51،3
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ضعد ة
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%55

ضعد ة

3،32
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ضعد ة

3،33
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%

ضعد ة

3،30

%51

ضعد ة

3،54

52،3
%

ضعد ة

3،53

%52

ضعد ة

3،55

53،3
%

ضعد ة

3،58

%53

ضعد ة

3،81

%50

ضعد ة

3،81

%84

ضعد ة

3،11

%83

ضعد ة

ولمنا كنان البا ننث قند اعتمنند مهدا نا مؤل نا االاننة م نت يا  ،مجمن ع أو ا هنا ( )3وولننك
فإعطناء (  ) 1ثي نا للم ننت ى األول " م افنا قمامنا" و (  ) 2ثي تنندا للم نت ى الفننا ي
"م افا الى د منا " و ( ) 3ثي نة وا ندة للم نت ى الفالنث "ادنر م افنا"  ،وان مت نط
المهداا ب ( ، )2عد ب ا ال ط محكا لل اق فدا ال هنرة التني قمفنق ا نت الهن ة  ،وال هنرة
التي قمفق ا ت الضعي .
*
وعنند مت ننط األو ان المئ يننة البننالغ ( )%33،33ثي ننة محكننا لل اننق فنندا ال هننرة
التــي قمفق ا ت اله ة  ،وال هرة التي قمفق ا ت الضعي  ،وف لك فان كق فهرة فلات قدمة
و طها
المر ( )2وو ها المئ ( )33،33فما ثون فإ ها قمفق ا ت ضعي.

التعبدر يفما يع ث الى

يرى البا ث إن بت ضعي اقجابا المدي دا ح قديي
وا د أو أكفر ما األ باة اآلقدة :
 -3عدل و ث مهري أو ثلدق معتمد ما قبق و اية الترفدة العراقدة لتديي التعبدر  ،مما
ي لد شع يا لدى المدي دا فعد أبمدت .
 -2ضعي امتالك المدي دا لمهايا قديي ب س الماثة ،مع إعداثبر الضعدي
،ماح فا فعدل و ث ثويا قدييبدة وقط يرية أاواء الصدمة. .
 -1اعتهاثبر إن ب س الماثة محطة قرويحدة وا ترا ة لهر.
 -8ك ن التعبدر مشكلة المشكال مو ما فعدد ولد اعتهاثا وعاثا ادر حدة لدى
المدي دا عود قديي هر له س الماثة.
 -5كفرة فروع اللاة العرفدة وقعدثبا أثى إلى ضجر المدي دا  ،وفالتالي عدل إعطامهر
األبمدة واقها لل روع كافة.
االستنتاجات:ق ق البا ث إلى اال توتا ا اآلقدة:
 -8إن ضعي اقجابا المدي دا ح ماثة التعبدر .مشكلة هدهدة الفد ما معالجتها.
 -5بواك إبمال واض للتعبدر ثامق مجتمع البحث  ،والفد لل ق ف أمام .
 -6بونناك مجم عننة أ ننباة قديمننة و ديفننة أث إلننى ب ن س االقجابننا الضننعد ة  ،الفنند مننا
قشصداها.
الفصل الخامس
التوصيات والمقترحات
أوالً :التوصيات  :في ض ء ما ق ق إلد البحث ما تامف  ،ي ي البا ث فما يأقي-:
 -8ضننروية اعتمنناث تننامف ب ن ا البحننث لمعالجننة ضننعي اقجابننا المدي ندا ح ن قننديي
التعبدر.
 -5اال طالق في معالجة مشكلة ضعي الطالة في ماثة التعبدر ،ما مشكلة معالجة ضعي
اقجابا المدي دا ح س .
 -3اعتماث فرامف عالدة الج ثة في معالجة مشكلة ضعي اقجابا المدي ندا حن قنديي
التعبدر.
* قك ن ال ط ( )%33،33ما ا ق ضرة و ط المهداا لكق فهرة البالغ ( x )2مجم ع ال هرا في ا تبا المدي دا
فدك ن الحا ق على ما يأقي -:
. 52 = 23×2قمفق الدي ة الحالدة
الدي ة العلدا = بي ا ق ضرة عدث ال هرا ×1
= 14=1×23
وفتح يق ال ط ما( )300فإقباع المعاثلة :
مت ط األو ان المئ ية =

الوسط الحالي
×300

مت ط األو ان المئ ية =

الدرجة العليا
%33،33 = 300 × 52
78

ثانياً :المقترحات :ا تكماال للبحث الحالي يهترح البا ث إ نراء ثيا نا ال هنة وكمنا ينأقي
-:
 -1ثيا ة مماالة لمر لة الديا ة المت طة وللا ف كافة .
 -8ثيا ة مماالة فهداا اقجابا المدي دا والطلبة وللمر لة الفا ية فالكامق .
 -1ثيا ة لمعرفة م ت ى إعداث المديا امعدا لتديي ب س الماثة ،وال ق ف عود
تامجها.
المصادر والمراجع
المصادر العربية
الهر ن الكرير.

إفرابدر  ،عبد العلدر ( ة" ) .الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية " ال ، 1ثاي

المعايف  ،مار.
افا موظ ي ( ة ) " لسان العرب" المجلد  ، 2ثاي ل نان العنرة  ،قدمن الشندخ

عبد العاليلي  ،قاودي ي ي مداال  ،فدرو  ،لبوان.
أف اثو  ،ال محمد علي ( " ) 2002سيكولوجية التنشئة االجتماعيفة" ال

 1األيثن.
 البص ناي  ،محمنند فننا إ ننماعدق (  )3141قحهدننا ماننط ى أ منند " الجففامع الصففحيح
المختصر " ص ، 3ال ، 1ثاي افا كفدر  ،فدرو  ،لبوان.
 الباداث  ،محمد يضا ( ")3113مقارنة مد فاعلية عدة طرق لتدريس وحدة الوراثة
لطالب دور المعلمين والمعلمات" ( أالرو ة ثكت ياس ادر موش ية) ،امعة أُ د ال.
فلهد  ،أ مد  ،ومرعي  ،ق فدا (  " ) 3142الميسر ففي علفا الفنفس التربفوي "

ثاي ال رقان ،عمان  ،األيثن.
الترمنن  ،محمننند فنننا علننى فنننا الح نننا ،أفنن عبننند الحكننندر ( " )3112نفففوادر

ا صول في أحاديث الرسول " ص ، 8ثاي الجدل للطباعة والوشر  ،فدرو  ،لبوان.
ق فدا  ،فشامر م ل ث (" )2001أثفر اسفتعمال أسفاليب عالجيفة ففي تنميفة التفكيفر

االستداللي واالتجاه نحفو مفادة التفاريخ لطالبفات الصفف الثالفث معهـــفـد إعفداد المعلمفات"
(أالرو ة ثكت ياس ادر موش ية) امعة فاداث  ،كلدة الترفدة للعل ل ا ا دة  -افا يشد –
ق ر التاييخ.
 افننـر ،افر عبننند الحمدنند  ،وعنننايي بدنننت(" )0767أساسففيات التفففدريس" مطبعنننة
العا ي  ،فاداث 3131 ،ل .
الجبننن ي ،عمران ا نننر ،وال نننلطا ي  ،منننزة باشنننر(")2031المنفففاهج وطرائفففق

تففدريس اللغففة العربيففة " ثاي الرضن ان للوشننر والت يننع  ،مؤ ننة ثاي الانناثق الفهافدننة ،
العراق.
 مه ييننة العننراق  ،و اية الترفدننة(" )3148نيففام المففدارس الثانويففة " يقننر  2ل ننوة
 3111المعدل  ،فاداث.
الحجنناص ،م ننلر فننا الحجنناص " ،)3155( ،أحيففاء الكتففب العربيففة" (قحهدننا محمنند

فؤاث عبد الباقي) ص ،2الهابرة.
الحرثا ي  ،محمد ي در كرير (  " )2031أثر التدريس على وفق تقنية ميدنك في

تنميففة مهففارات التعبيففر الكتففابي اإلبففداعي لففد طالبففات معاهففد إعففداد المعلمففات واتجففاههن

نا دة

نحوها" ( أالرو ة ثكت ياس ادر موش ية )  ،امعة فانداث  ،كلدنة الترفدنة للعلن ل ا
– افا يشد – ق ر العل ل الترف ية والو دة  ،العراق .
الح ننواو  ،نناكر م ننى عبنند مضنندر ( " )2001أثففر اسففتخدام ثالثففة طرائففق

تدريسية ففي التحصفيل وتنميفة االتجفاه العلمفي لفد طفالب الصفف الخفامس اإلعفدادي ففي
مادة التاريخ" ( أالرو ة ثكت ياس ادر موش ية ) ،امعة فاداث  ،افا يشند -ق نر التنأييخ،
العراق.
ماث  ،ملدق عبد ال تاح  ،و ااي  ،ملدنق محمن ث( " )2002ففن التعبيفر الفوييفي

" مكتبة ومطبعة موا ي  ،ازة .
 الحمننـرا ي ،ا تانناي كنناظر نن اث ( ")2005سففيكولوجية التففدريس وويائفففه" ،ثاي
األم ة للوشر والت يع عمان – األيثن .
ملد ننة  ،عبنند اللطدنني محمنند ( ، )3113األقجنناس ح ن االمننتالال فنندا الجو نندا لنندى

عدوة ما الالة امعة الك يت " المجلة العربية للتربية " ع.33
ثافدنندوف  ،لونندا (  " ) 3141مففدخل إلففى علففا الففنفس " ال  ، 1مكتبننة التحريننر ،

قر مة دد الط ة و مرون  ،الهابرة  ،مار.
الدلدمي  ،كامق محم ث جر  ،و دا  ،ال على (  " )3111طرائق تدريس اللغة

العربية " امعة فاداث  ،كلدة الترفدة افا يشد .
الننرا  ،محمنند فننا أفنني فكننر عبنند الهنناثي ( ")3143معجففا مختففار الصففحا "

فدرو .
ي ل  ،ملدق إفرابدر (  " ) 3141تقييا كتفب العلفوم والتربيفة الصفحية للمرحلفة

االبتدائيففة فففي ضففوء تنميتهففا لالتجاهففات العلميــففـة " ( ي ننالة ما ننتدر ادننر موش ن ية )
امعة فاداث كلدة الترفدة ء افا يشد.
 الراو  ،ماشع محم ث ،2000 ،المدخل الى االحصاء ،كلدة الزياعنة والاافنا  ،ال،2
امعة الم ق ،العراق.
اير  ،عد على  ،وثامق ،ماء قركي (")2031اتجاهات حديثة في تدريس

اللغة العربية"ص، 3ثاي المرقضى  ،فاداث.
الزوفعنني  ،عبنند الجلدننق  ،وال تنناح  ،محمنند أ منند ( " )3143منففاهج البحففث فففي

التربية " ص ، 3مطبعة امعة فاداث .
الزوفعي،عبننند الجلدنننق و منننرون(")3141علفففا الفففنفس التربفففوي"ال ،3مطبعنننة

المدواء  ،فاداث.
يت ن  ،عايش محم ث (" )3144اإلتجاهات والميول العلمية ففي تفدريس العلفوم

" معدة عمال المطافع التعاو دة  ،عمان  ،األيثن .
ننمك  ،محمنند ننال (  " ) 3131فففن التففدريس للغففة العربيففة" مكتبننة اال جل ن

المارية  ،امعة األ بر ،الهابرة  ،مار.
ال نندد  ،عبنند الحمدنند (  " ) 3132التففاريخ فففي التعلففيا الثففانوي " مكتبننة األ جل ن

المارية .
الاقة ،ال يا دا(" )3141اإلتجاهات والحياة" المكتبة ال الودة ،فاداث.

العا ي  ،زاي ال عدد ( " )3110قياس اإلتجاه العلمي عند طلبة الثانويات وبعض

الكليات في العراق "( ي الة ما تدر ادر موش ية ) امعة فاداث  ،كلدة الترفدة .

عبننند العال،عبننند المنننوعر ننندد (ث") ،طفففرق تفففدريس اللغفففة العربيفففة"ثاي الارينننت

للطباعة الهابرة
ع ض  ،فامزة ال دد ا مد ( " )2001اإلتجاهات الحديثة في تعلا القفراءة وتنميفة

ميولها " إيتراك للوشر والت يع  ،الهابرة .
عدا ننرة  ،محمنند ننلدمان ( ، )3144ا قجابننا العلمدننة  ،عوا ننربا  ،أبمدتهننا ،

ثوي المعلر في قومدتها " مجلة المعلا " ص ،21ع ،3األيثن .
الاريت  ،يمزية (3111ل) التقويا والقياس ففي المفدارس الحديثفة  ،ثاي الوهضنة

العرفدة  ،الهابرة .
الاريت،يمزيننة(")3145التقففويا والقيففاس النفسففي والتربففوي"مكتبننة األ جلنن

المارية .
منننابر  ،محمننن ث عمنننر (  " ) 3144سفففيكولوجية العالقفففات اإلجتماعيفففة " ثاي

المعرفة الجامعدة  ،ا كوديية  ،مار.
مننراث  ،عبنند ال تنناح (  " ) 2005أصففول البحففث العلمففي وكتابففة ا بحففاث والرسففائل

والمؤلفات" الهدئة اله مدة لداي الكتت وال ااما المارية.
محم ث  ،لطد ة محمد ( " )3141دراسة تقويمية لواقع تعلفيا التعبيفر الكتفابي ففي

الصف الثالث اإلعدادي وأثر ذلك علفى قفدرتها علفى التعبيفر الكتفابي " ( ي نالة ما نتدر
ادر موش ية ) امعــــة ل ان.
المصزومنني  ،ا ننر ( ، )2003إقجابننا المعلمنندا فنني إقلنندر و ن في األيثن ح ن

اللاة العرفدة وقديي ها في ض ء مبراقهر و و هر " مجلة جامعة دمشفق لفاداب والعلفوم
اإلنسانية والتربوية " مف ، 31ع.3
مرعي  ،ق فدا  ،وفلهد  ،أ مند ( " )3113الميسفر ففي علفا الفنفس التربفوي "

ال،2مطبعة ال رقان للوشر والت يع  ،عمان  ،األيثن .
مع ض  ،ملدق مدصامدق ( " )3148قدرات وسمات الموهوبين "  ،اال كوديية ،

ثاي ال كر الجامعي .
ملحر  ،امي محمد ( " )2000القياس والتقفويا ففي التربيفة وعلفا الفنفس " ثاي

الم درة للوشر والت يع والطباعة  ،عمان  ،األيثن .
الملدكي  ،عبد ال الل عبدس محمد (  " ) 2001أثفر أنمفوذم ميفرل تينسفون وجانيفه

التعليميففين فففي اكتسففاب المفففاهيا الجغرافيففة واالتجففاه نحففو المففادة لففد طففالب ( المرحلففة
المتوسفففطة ) " كلدنننة الترفدنننة ( افنننا يشننند )  ،امعـنننـة فانننداث( أالرو نننة ثكتننن ياس ادنننر
موش ية).
الودى  ،مدق ش ا ( " )2004معايير اختيار موضوعات التعبير الكتفابي اإلبفداعي

لد معلمي الصفف الحفادي عشفر وعالقتهفا بفبعض المتغيفرات " ( ي نالة ما نتدر ادنر
موش ن ية ) الجامعننة ا ننالمدة ازس،عمنناثة الديا ننا العلدننا  ،كلدننة الترفدننة  ،ق ننر الموننابف
وقكو ل دا التعلر.
الو ي  ،دوة ( ، )3113فروع اللاة العرفدة والرامنا قديي نها  ،إقحناث المعلمندا

العرة  ،المؤقمر التا ع " تطوير تعليا اللغة العربية " الصرال ل .
ال ن املي  ،ننعاث عبنند الكننرير عبنناا ( " )2008طرائففق تففدريس ا دب والبال ففة

والتعبير بين النيرية والتطبيق " ثاي الشروق للوشر والت يع  ،عمان  ،األيثن .
ثانيا :المصادر االنكليزية
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الـــــمــــــــالحــــــــــق
ملحق()0
بسا هللا الرحمن الرحيا
مقياس االتجاه ( الصيغة النهائية )
ال دد مديا اللاة العرفدة ............................المحترل
قحدة الدبة ..
لد ب ا امتبايا  ،فق ا تطالع لرأيك في عدث ما العبايا  ،المطل ة موك أن قهرأ
كق عباية فدقة وعواية ،ار قبد يأيك ف ضع عالمة( ) فني المرفنع الن يعبنر عنا و هنة
ظرك  ،وأن ال قترك أ عباية ما ثون إ افة ،وقك ن ا افة على الشكق األقي :
 .3م افا قماما إوا كوت قرى أن العباية فعال قعبر عا يأيك فا ية قطعدة .
 .2م افننا إلننى نند مننا إوا كوننت ال ق ننتطدع قحدينند قطعدننة يأيننك فدهننا فحدننث أ ننك قتننرثث فنني
ا افة
 .1ادر م افا إوا كا ت العباية ال قعبر عا يأيك أفدا.
مفال ق ضدحي :
م افا م افا إلى
ادر م افا
ال هرة
د ما
قماما
3
مــــــــع الشكر واالمتوان
ت

3
2
1
8

الفـــــقـــــرة

ي عد ي قراءة أفحا عا كد دة قديي التعبدر.
أعتهنند أن ق ظدنني مهننايا التعبدننر ي نناعد علننى ينناثة قاعنندة
المديا والطالت المعرفدة.
ي ر وي أن أشايك في الودوا والمؤقمرا العلمدة عا التعبدر.
قديي التعبدر وفا أ الدت ديفة يعد ا ة ملحة للمديا.

موافق
تماماً

موافق
إلى حد
ما

ير
موافق

5
3
1
4
1
30
33
32
31
38
35
33
31
34
31
20
23
22
21
28
25
23

أشعر فاال زعاص الن معل ماقي عا التعبدر ضعد ة دا.
أشعر فالملق عا ا تعمال أ الدت قديي دة قهلددية.
أ رص على قط ير إمكا اقي في ثيا التعبدر واقدا.
ثيا التعبدر مضدعة لل قت فالو بة لي.
ثيا التعبدر ال يومي مهديقي العلمدة .
أقبق على ثيا التعبدر فوشاال و د ية .
أيى أن ثيا التعبدر يفر قديا المديا والطالت ا فداعدة.
إن ثيا التعبدر ال يوشط أ الدت الت كدر الموطهي لي وللطالت.
أمدق ل كرة م اكبة التط ي في قديي التعبدر.
ثيا التعبدر يزيد الر دد العلمي للمديا والطالت معا.
أيات فاالالالع على اآلياء ال كرية للعلماء عا قديي التعبدر.
أيى أن ثيا التعبدر يعز اهة المديا فو والطالت.
ثيا التعبدر يوقدوي وممق .
ا زعف عود قديي التعبدر ف بت قلة امتالكي لمهايا قديي .
ثيا التعبدر محطة ا ترا ة فالو بة لي.
أ ت دد ما ثيا التعبدر لاال ثيا ق اعد اللاة العرفدة.
ما ا ااف ياثة عدث ثيوا التعبدر األ ب عدة.
ي ر ي أن أشنايك فني ثويا لرفنع م نت ا المهناي لتنديي
التعبدر.
أ ت مواقشة مالمي المدي دا عا الراما قديي التعبدر.
ي عد ي وضع مهري ثيا ي لماثة التعبدر .
أماف ما قديي التعبدر أل يحتاص إلى قديا عالدة.
أيات فتديي التعبدر أل م دد دا للطالة.

