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 : الملخص

درجة وعي مدرسي اللغة العربيةة للررحلةة الرتوسة ة  إلى معرفة هدفت الدِّراسة        

نةةت عينةةة . وبةةد و و  فةةي مفظف ةةة ار بةةظر بمةةين الرواتنةةة وع بتمةةظ بةةبع  الرتغيةةرا 

الدِّراسةة ( مدرسظً ومدرسةً، ضةرن مديريةة وربيةة ار بةظر، ولت بية  132الدِّراسة من )

أعد  البظحثظن أداة الدِّراسة الرترثلة بظستبظنة بين الرواتنة والتي و ّونت بصةيغتمظ النمظييةة 

وعةي مدرسةي اللغةة العربيةة للررحلةة  ( فمةرة، وبةد أرمةر  النتةظينَّ أن  درجةة30من )

جةةظ   بدرجةةة متوسةة ة. وعةةد  وجةةود الرتوسةة ة فةةي مفظف ةةة ار بةةظر بمةةين الرواتنةةة 

الرواتنةةة وزعةةزى إلةةى متغيةةر ) الجةةن  (، ووجةةود فةةروف بةةين الردرسةةين  فةةروف فةةي بةةين

والردرســـةةـظ  وزعةةـزى لرتغيـةةـر) اللبةةرة التدريسةةية (. ووجةةـود فةةروف فةةـي الر هةةـ  

العلرـةةـي لصظلـةةـح متغيةةر ) دراسةةظ  عليةةظ (. وفةةي ضةةو  النتةةظين درجةةت الدِّراسةةة بعةةدة 

 ووصيظ  وممترحظ  .
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The Degree of Awareness of the Arabic Language Teachers at 

Intermediate School in Thi-Qar Governorate, in the Values of 

Citizenship, and its Relationship with some Variations 

 

Dr. Suad Abdul Kareem Alwaely 

Assist. Lect. Alaa Sachet Shareef 

Abstract : 

The study aims to know the degree of awareness of the 

Arabic language teachers at intermediate school Thi-Qar 

Governorate, in the values of citizenship, and its relationship with 

some variations. The sample of the study contains (132) of female 

and male teachers from Thi-Qar educational directorate. To apply 

the study, the two examiners prepare the study tool representing a 

survey of the citizenship value, which ultimately form (30) items. 

The study result is revealed that the awareness' degree of Arabic 

language teachers at intermediate school come in mediate level. 

Beside there is no variations among teachers because of the 

gender. The differences existence among teachers attribute to the 

variations of the teaching experiences. Hence, there are 

differences in the variations of scientific qualification in favoure 

of higher study.   According to the results, the study makes 

several recommendations and suggestions. 

 

 الفصل األول

 مشكلة الدِّراسة
ر مفمةةو  الرواتنةةة فةةي الرجترعةةظ  النسةةظنية دةة ة مراحةة  وظريليةةة متعظببةةة        و ةةو 

حدثت فيمظ وفوال  ألنرظت الف ن التي سظد  في هذه الرراح ، ابتدا اً من أنرظت الف ةن 

التمليديةةة والتةةةي ابتصةةةر  فيمةةةظ الرواتنةةةة علةةى فءةةةظ  معينةةةة وانتمةةةظ اً ب ن رةةةة الف ةةةن 

الرواتنةةةة فيمةةةظ بةةةظلفموف والواجبةةةظ  والعدالةةةة بةةةين أفةةةراد  الديرمراتيةةةة والتةةةي ورثلةةةت

 الرجترع.

 

عةد مةن أبعةظد بووزعدُّ الرواتنة من المضظيظ التي وعرض نفسةمظ بمةوة عنةد معظلجةة أر      

التنرية بصفة عظمة، والرواتنة برفموممةظ الواسةع وعنةي الصةلة بةين الفةرد والدولةة التةي 
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جغرافيةةظً ووظريليةةظً وثمظفيةةظً، ويزعةةد اشديةةظد الثةةعور يمةةين فيمةةظ بثةة   ثظبةةت، ويةةروب  بمةةظ 

بظلرواتنة من التوجمظ  الردنية األسظسية التةي مةن أهةن م تةراومظ الروبةا مةن احتةرا  

المظنون والن ظ  العظ ، والروبا من ضرظن الفريظ  الفردية، واحتةرا  حمةوف النسةظن، 

  التي ورث  المين األسظسةية والتسظمح وببوة اآلدر وحرية التعبير وغيرهظ من الر ترا

للرواتنة ممرةظ ادتلفةت الرن لمةظ  الف ريةة والررجعيةظ  الفلسةفية لمةذا الرجترةع أو اا  

 . (251َّ 2010)أبو حثيش،

 

ومةةن هنةةظ فةةهن  مفمةةو  الرواتنةةة يعةةود بظلضةةرورة إلةةى إحةةدا  نةةو  مةةن التضةةظمن       

منظسةةبة لحةةدا  التنريةةة االجترةةظعي واالسةةتمرار السيظسةةي، وهةةذا بةةدوره يثةة   أرضةةية 

الثةةظملة علةةى األصةةعدة دظفةةة، دادةة  الدولةةة التةةي و بةة  مبةةدأ الرواتنةةة فةةي حةةين و دةةد 

التجربة النسظنية إن  وجظوش مفمو  الرواتنة داد  الدوة ية در إلةى التفتةت االجترةظعي 

واالض راب السيظسي الذر يص  في اغلب األحيظن إلى الِصدا  و البتتظة، األمر الذر 

ث   أرضية دصبة أيضظً لرع ن الرسظي  التي ومود إلةى التللةا واالنف ةظت وهةذا مةظ ي

 وفي ضو  الرث لة وتفدد أسءلتمظ برظ ي ويَّ. 1:2014-34)أتظر  إليه دراسة )عليظن، 

مظ درجـة وعي مـدرسي اللغـة العربيـة للررحلــة الرتوس ــة في مفظف ـة ار  -2

 بظر بميـن الرواتنة؟

وعةي مدرسةي اللغةة العربيةة للررحلةة الرتوسة ة فةي مفظف ةة ه  ولتلا درجة  -1

 ار بظر بمين الرواتنة بظدت ف )الجن ، الر ه  العلري، اللبرة التدريسية(؟

 

 أهميّة الدِّراسة 

وزعدُّ الرواتنة في حميمتمظ سلودظً و وعيظً حضظريظً يمو  به الفةرد لصةظلح وتنةه، أو        

الر ظن الذر يعيش فيه، أو حتى الرن رة التي يعر  بمظ، ومعنةى هةذا أن مةظ التةزا  عمةدر 

وأد بةةي وحضةةظرر، فظلرواتنةةة مبني ةةة علةةى بةةين ومبةةظد  النسةةظن السةةور وجةةظه وتنةةه 

لت المةين علةى مةر العصةور )الررجةع والرفةور( الةذر يةن ن سةلو  ومجترعه. ولمةد تة   

األفراد والرجترع والدولة على حد سوا ، درظ أن مظ العظم  الرمةن الةذر يسةمن فةي ورظسة  

 الرجترع والرفظف ة على هويته واستمراره وو وره .

 

 وبد ح ي موضو  الرواتنةة بفضةور بةور وملفةور فةي الرسةتويظ  دظفةة، ولعة        

من األسبظب التي أد  إلى ترحه مفليظً وعربيظً وعظلريظً هو مظ نعيثه اآلن من وداعيظ  

العولرة حيث التفوال  السريعة والرفظجءة والتي وديرهظ هيظد  متعددة الجنسيظ ، وهذا 

معنظه وجود بلة غظلبة وفظعلة وةتف ن فةي الغظلبيةة التةي ال ي ةون لمةظ مصةير إال التمرةيش 

 (. 2006 :279)عرظر،
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لمةةد ابتةةرن مفمةةو  الرواتنةةة بفردةةة النضةةظة النسةةظني مةةن اجةة  العةةدة والرسةةظواة       

والنصظف، ودظن ال  بب  أن يستمر مص لح الرواتنة ومظ يمظربه من مص لفظ  فةي 

األدبيةةةظ  السيظسةةةية والف ريةةةة والتربويةةةة، ووصةةةظعد النضةةةظة وادةةةذ تةةة   الفردةةةظ  

عيةةة فةةي وادر الرافةةدين مةةروراً بفضةةظرة سةةومر االجترظعيةةة منةةذ بيةةظ  الف ومةةظ  الزرا

وأتور وبظب  وحضظرا  مصر والصين والمند وفظرس .... وأسةمرت ولة  الفضةظرا  

ومظ انبث  عنمظ من ايةديولوجيظ  سيظسةية فةي وضةع أسة  الفريةة والرسةظواة وجةظوش  

وةه وحة  إرادة الفّ ظ  ، فظوفةً بذل  آفظبةظً رحبةة لسةعي النسةظن لت ديةد ف روةه واثبةظ  اا

 .1999: 5)الرثظردة الفّعظلة في  اولظا المـرارا  و وفديد الليظرا  )الدجظني،

 

إن  الرواتنة وترث  في أربع صةور هةيَّ الرواتنةة الر لمةة، وفيمةظ يجرةع الرةواتن       

بين الدور االيجظبي والسلبي وجةظه الرجترةع. والرواتنةة االيجظبيةة وهةي التةي يثةعر فيةه 

يه الوتني وواجبه للميظ  بدور ايجظبي في مواجمة السلبيظ  . والرواتنةة الفرد بموة انترظ

السلبية وهي تعور الفرد بظنترظيه للوتن ويتوبةا عنةد حةدود النمةد السةلبي وال يمةد  أر 

عرةة  ايجةةظبي لوتنةةه. والرواتنةةة الزايفةةة وفيمةةظ يفرةة  الفةةرد تةةعظرا  جوفةةظ  ال وع ةة  

 (.86:2001بظلوتن )السويدر، الوابع ويرتظش بعد  الحسظس بظعتزاشه 

 

وونفرد الرجترعظ  العربيةة والسة مية بصةبغة وريّزهةظ عةن الرجترعةظ  األدةرى،       

ين الةذر صةمر المةين والرعتمةدا  الثمظفيةة دظفةة ضةرن بوومتةه،  أال وهي الس  ، هذا الةدِّ

فةي  وأصبفت مفظهين التربية والرواتنةة والرجترةع واألمةن الةوتني واالجترةظعي وةدور

فل ه، ف سمن في ونثءة الفرد وصةم  تلصةيته، فظلتربيةة السة مية سةوا  علةى مسةتوى 

األسةةرة أو الردرسةةة أو م سسةةظ  الرجترةةع الرةةدني، وبنةةي الفةةرد بظعتبةةظره جسةةن وعمةة  

وروح ونف ، فظنفرد  هذه الرجترعظ  عةن الرجترعةظ  األدةرى بعنظيتمةظ بةروح الفةرد 

ضةةعة بةةذل  معيةةظراً دظصةةظً ينفةةرد الرجترةةع الرسةةلن بةةه وصةةملمظ بظلعبةةظدة ومراببةةة  ، وا

 ( .12-8َّ 2004)اللرثي،

 

وعلةةى الةةرغن مةةن أهريّةةة الرواتنةةة فهن مةةظ لةةن وفصةة  علةةى االهترةةظ  ال ةةظفي علةةى      

الرستوى الرفلي دظصة، والرستوى العربي عظمة من حيث وفعي  بيرمظ لدى الرواتنين 

ودظصةة فءةةة الثةةبظب، فرةةن الواضةةح أن  اهترةةظ  هةذه الةةدوة بظلثةةبظب وبضةةظيظهن لةةن ي ةةن 

لفءة وعةيش فةي أشمةة نتيجةة للعديةد مةن الرثة    بظلرستوى الر لوب ، ف صبفت هذه ا

والصعوبظ  لع   من أبرشهظ الب ظلة والتثتت الف رر والت رف واالض رابظ  النفسية 

واالجترظعيةةة ، وال تةة   أن  هةةذه الرثةة    سةةت در بةةدورهظ إلةةى وةةدني مرظرسةةة بةةين 

 صةرة )البةظش،الرواتنةة لةدى هةذه الفءةة وجةظه أوتةظنمن ال سةيرظ فةي رة  ال ةروف الرعظ

.(57-55:2005 



 1027لسنة   حزيران سبعون . ........العدد ..............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-29- 
 

ووزعد الرن ومة التعليرية، والسيرظ الردرسة برثظبة البيءة الر يرة والفظضن النث         

لتنرية بين االنترظ  الوتني والتفوف العلري، من دة ة مةظ وةوفره لل لبةة مةن مسةتلزمظ  

ومنية حديثة وثمظفة واعية حوة مفظهين الديرمراتية والعدالةة والرسةظواة. فضة ً عةن الة  

بة بظعتبظرهن ينترون إلى الن ظ  التعليري، يفرض عليمن إدرادظً أدبر لرظ يفةد  فهن  ال ل

ةةظ يعنةةي اعتبةةظر دفةةظ ة الفمةةن عنصةةراً رييسةةظً فةةي و ةةوين فةةي الرجترةةع الرفةةي  بمةةن . مر 

 (.2010َّ39الرواتنة )مفرد،

 

  ويرى البظحثظن أن  وعي مدرسي اللغة العربية بمين الرواتنة سي ون برثظبة الرفر     

الريي  الستغ ة تظبظومن برظ ينع   إيجظبظً على تلبةتمن، فمةن بعةد   الةدر  الفصةين 

والةةوابي لطوتةةظن علةةى نفةةو يجعةة  مةةنمن مةةواتنين بةةظدرين علةةى وفرةة  الرسةة وليظ ، 

والرثظردة في و وير مجترعمن في ر  ول  التغيرا . وعليه فهن  أهةن وأثرةن مةظ يمدمةه 

بين الرواتنة الصظلفة التي وث   نثظته وسةلوده. وير ةن أر ن ظ  وربور ألبنظيه، هي 

 ولليص أهري ة الدِّراسة برظ ي وي َّ

األهري ةة الن ريةة الرترثلةةة فةي تبيعةة الروضةةو  الرتنةظوة مةن دةة ة الفةر  علةةى  1-

الرصلفة الوتنية، وبنظ  أجيظة وثعر بظلرس ولية وجظه الوتن، ودل  الرةواتن الةواعي 

 فديظ  التي وواجه الرجترع والدولة في آن واحد . لدوره في مواجمة الت

األهرية العرلي ة ووترثة  فةي االسةتفظدة مةن نتةظين الدِّراسةة فةي الرسةتمب  المريةب مةن  2- 

دةة ة اتةة   المةةظيرين علةةى العرليةةة التربويةةة علةةى رتيةةة مت ظملةةة للتربيةةة، عةةن تريةة  

عةظيش مةع االدةت ف لةدى بةين الرواتنةة والتورسةي  غرس ووعزيز ثمظفة حب الوتن، و

 ال ظلب مفظف ة ار بظرر.

 

 أهداف الدِّراسة 

 ومدف الدِّراسة الفظلية إلى التعرف على َّ

درجة وعي مدرسي اللغة العربية للررحلةة الرتوسة ة فةي مفظف ةة ار بةظر بمةين  -2

 الرواتنة.

درجة وعي مدرسي اللغة العربية للررحلةة الرتوسة ة فةي مفظف ةة ار بةظر بمةين  -1

 وع بتمظ ببع  الرتغيرا  )الجن ، الر ه  العلري، اللبرة التدريسية(. الرواتنة

 

 حدود الدِّراسة ومحدداتها

ابتصر  حدود الدِّراسة على عينة من مدرسي اللغة العربية في الررحلة الرتوسة ة     

، 2016/2017التةةظبعين لرديريةةة وربيةةة ار بةةظر فةةي مفظف ةةة ار بةةظر للعةةظ  الدراسةةي 

 الدِّراسة بصدف األداة وثبظومظ .ووتفدد نتظين 

 



 1027لسنة   حزيران سبعون . ........العدد ..............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-29- 
 

 التعريفات اإلجرائية

َّ مستوى فمن مدرسي الررحلة الرتوس ة لرفةظهين الرواتنةة وومةظس إجراييةظً درجة وعي 

 بظألداة التي أعدهظ البظحثظن لمذا الغرض .

 فيمةظ يعةيش التةي الدولةة نفةو الفةرد سةلو  وفةدد التةي الرعتمدا  وهي قيم المواطنة : 

عد ة لغرض الدِّراسة.وومظس   بظألداة الرز

هةةن األتةةلظ  الر لفةةون بتةةدري  مةةظدة اللغةةة العربيةةة )ادةةوراً  مدرسووو اللغووة العربيووة :

وإنظثةةظً( فةةي الررحلةةة الرتوسةة ة والتةةظبعين لةةوشارة التربيةةة فةةي جرموريةةة العةةراف فةةي 

 مفظف ة ار بظر، مّرن يفرلون تمظدة و هلمن لتدري  مظدة اللغة العربية .

هي الررحلة التي ولي مرحلة التعلين االبتدايي ومةدة الدِّراسةة فيمةظ  رحلة المتوسطة :الم

 سنة. 16) -13ث   سنوا  ووضن ال لبة الذين وتراوح أعرظرهن مظ بين )

 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

ولدى مراجعة الدِّراسظ  التي ونظولت ورسةي  حةب المةين التربويةة، الحةا البظحثةظن       

وهةدفت  Kragar,2004)دراجةر) عدداً من الدِّراسظ  التي ونّوعت في أهدافمظ ددراسة

إلةةى إجةةرا  ادتبةةظر ن ةةظمي وفليلةةي يلظتةةب بةةظحترا  وب ةةرف مبظتةةرة وغيةةر مبظتةةرة  

واتنةةة . وأرمةةر  النتةةظين َّ مةةدى مسةةظهرة ودور ونبةة ا  حةةوة ونريةةة  دور وسةةلو  الر

الواجب الوتني ب هريّة دبيرة في التنب  بسلو  ووصرفظ  الرواتنةة الرن رةة. ودراسةة 

( وهدفت إلى معرفة وعي ت ب الجظمعة ببع  بين الرواتنة . وبةد 2005الثربظور )

ظردة الجرظعيةةة أرمةر  النتةظين َّ أن  هنةةظ  وعةي بمةةين االنترةظ  والةوال  والفريةةة والرثة

 لةةدى تلبةةة جظمعةةة الزبةةظشي . والةةوعي بمةةين الرواتنةةة متثةةظبمة بةةين الريةةا والردينةةة.

وهةةةدفت إلةةةى معرفةةةة دور   (Calvert Robert,2006)ودراسةةةة ديلفةةةر  روبةةةر  

الجظمعةةة فةةي وعلةةين ال ةة ب األمةةري يين السيظسةةة والديرمراتيةةة والثمةةة بةةظلنف  وو ةةوين 

جترةةع وونريةةة إحسظسةةمن بظلرواتنةةة ووفرةة  الرسةة ولية . الع بةةظ  ال يبةةة فةةي بضةةظيظ الر

وبي نت النتظين َّ أن  الجظمعة مةن دة ة أنثة تمظ ومثةروعظومظ التةي وتيفمةظ لل ة ب مةن 

دةة ة دراسةةتمن وسةةظعدهن فةةي ونريةةة المةةدرة علةةى التعبيةةر وإبةةدا  اآلرا  ووسةةظهن فةةي 

( 2007راسةةة النبمةةظني )ود اروبةةظتمن بظلجظمعةةة ووثةةعرهن بظألهريّةةة والتمةةدير لةةديمن .

وهدفت إلى معرفة أهن التفديظ  التي وواجه ونرية الرواتنة فةي الرجترةع العرةظني. وبةد 

دل ت النتظين َّ أن  التفديظ  السيظسةية احتلةت الرروبةة األولةى يليمةظ التفةديظ  االبتصةظدية 

( 2009فظلتفةةةديظ  التربويةةةة ، وأديةةةراً التفةةةديظ  االجترظعيةةةة. ودراسةةةة بةةةن اعةةةراب )

وهدفت إلى معرفة مظاا يعرف ال  ب عن الرواتنةة. وأرمةر  النتةظين َّ أن  موضةو  

الرواتنةة مةظ يةةزاة بعيةداً عةةن وعةي وإدرا  ال ة ب ووفميةة  الجرةظ  مةةن ببة  النلةةب 

وهةدفت إلةى معرفةة مسةتوى بةين الرواتنةة  2010)ودراسةة المف ةظني )الثمظفية حولةه . 
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ربية السةعودية ومةدى إسةمظممظ فةي وعزيةز السة مة لدى الثبظب في جظمعظ  الررل ة الع

واألمن الوبظيي. وبي نت النتظين َّ اروفةظ  بيرةة الرثةظردة وأن  غظلبيةة الربفةوثين اجرعةوا 

على أَن بيرة الرثظردة من بين الرواتنة التي وسمن فةي وعزيةز األمةن الوبةظيي. ودراسةة 

لمةةين الرواتنةةة فةةي رةة   ( وونظولةةت درجةةة ورثةة  تلبةةة جظمعةةة األبصةةى2014عليةةظن )

        العولرـةةـة وبي نةةت النتةةـظين وجةةود فةةروف اا  داللـــةةـة إحصةةظيية عنةةد مسةةتوى الداللةةـة

(05.0)   فةةي درجةةة ورثةة  ال لبةةة لمةةين الرواتنةةة وعةةزى لرتغيةةر ال ليةةظ ، ولصةةظلح

وهةةةدفت إلةةةى معرفةةةة دور  2014)ودراسةةةة العميةةة  والفيةةةظرر ). ال ليةةةظ  النسةةةظنية

الجظمعظ  األردنيةة فةي وةدعين بةين الرواتنةة. وبي نةت النتةظين َّ أن  درجةة بيةظ  الجظمعةظ  

األردنية في ودعين بين الرواتنة مةن وجمةة ن ةر أعضةظ  هيءةة التةدري  جةظ   بدرجةة 

 متوس ة على األداة د   . 

 

و  إليمةةةظ، يز حةةةا نةةةدرة وبعةةةد اسةةةتعراض الدِّراسةةةظ  السةةةظبمة التةةةي ويسةةةر الرجةةة       

درجةةة وعةةي مدرسةةي اللغةةة العربيةةة للررحلةةة الرتوسةة ة فةةي الدِّراسةةظ  التةةي اهترةةت ب

، وعليه فةهن  مةظ يريّةز الدِّراسةة الفظليةة العراف بمين الرواتنة وع بتمظ ببع  الرتغيرا 

 ات عمن.عن الدِّراسظ  السظبمة أن مظ الدِّراسة الوحيدة في العراف بفدود علن البظحثين و

 

 الفصل الثالث

 منهجية الدِّراسة وإجراءاتها 

اعترةةةد البظحثةةةظن الرةةةنمن الوصةةةفي لجةةةرا  الدِّراسةةةة، لرنظسةةةبته تبيعةةةة الدِّراسةةةة       

وأهدافمظ، ول ونمظ ومتن في معرفة درجة وعي مدرسي اللغة العربية للررحلة الرتوس ة 

عةدُّ هةذا الرةنمن في مفظف ة ار بظر بمين الرواتنة وع بتمةظ بةبع  الرتغيةرا ، حيةث يز 

 ذا النو  من الدِّراسظ  من وجمة ن ر دثير من البظحثين .هو األنسب لجرا  مث  ه

 

 مجتمع الدِّراسة وعيّنتها 

ن مجترع الدِّراسة من جريع مدرسي اللغة العربيةة فةي الرةدراس الرتوسة ة فةي       و و 

ةةظ عينةةة البفةةث فمةةد بلغةةت 2016/2017مفظف ةةة ار بةةظر للعةةظ  الدراسةةي  ( (132. أم 

حيث بةظ   ون ادتيظرهن بظل ريمة العثوايية. ( مدرسظً.60، و)( مزدرسةً 72مدرسظً، منمن )

( اسةتبظنة صةظلفة 132( استبظنة على عينة البفث واسترد منمةظ )145البظحثظن بتوشيع )

( يوضةةح ووشيةةع أفةةراد عينةةة الدِّراسةةة وبعةةظً للرتغيةةرا  1للتفليةة  الحصةةظيي، الجةةدوة )

     الثلصية.
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 (1جدول )

 (132تبعاً للمتغيرات الشخصية )ن=توزيع أفراد العينة 

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 الجنس

 45.5 60 ادر

 54.5 72 أنثى

 100.0 132 المجموع

 المؤهل العلمي

 52.3 69 ب ظلوريوس

 47.7 63 دراسظ  عليظ

 100.0 132 المجموع

 الخبرة التدريسية

 58.3 77 سنوا  10أب  من 

 41.7 55 ف دثرسنوا  10

 100.0 132 المجموع

 ( مظ يلي1َّي مر من الجدوة )

%(، بينرظ بلغ عدد النةظ  45.45( بنسبة مءوية )60بلغ عدد الذدور في العيّنة ) -2

 %(.54.5( بنسبة مءوية )72)

بلغةةةت أعلةةةى نسةةةبة مءويةةةة لتوشيةةةع أفةةةراد العيّنةةةة وبعةةةظً لرتغيةةةر الر هةةة  العلرةةةي  -1

%( 47.7)ب ةةظلوريوس(، بينرةةظ بلغةةت أدنةةى نسةةبة مءويةةة )%( للر هةة  العلرةةي 52.3)

 للر ه  العلري ) دراسظ  عليظ (.

بلغةةت أعلةةى نسةةبة مءويةةة لتوشيةةع أفةةراد العيّنةةة وبعةةظً لرتغيةةر اللبةةرة التدريسةةية  -3

%( 41.7سنوا (، بينرظ بلغت أدنةى نسةبة مءويةة ) 10%( لردة اللبرة )أب  من 58.3)

 سنوا  ف دثر(.10لردة اللبرة )

 

 أداة الدِّراسة

استلد  البظحثظن االستبظنة أداة لجرع البيظنظ  الرتعلمة بمةدف الدِّراسةة، ولعةدادهظ        

بةةظ  البظحثةةظن برراجعةةة األدب التربةةور والدِّراسةةظ  السةةظبمة الرثةةظبه للدِّراسةةة الفظليةةة 

( وووص  البظحثةظن عةن ترية   2009،بن اعراب؛  2007 ،النبمظنيوأبرشهظ دراسة )

بميظس درجة وعي مدرسةي    الدِّراسظ  إلى بنظ  أداة الدِّراسة وهي االستبظنة الرتعلمةول

نةت بصةيغتمظ  اللغة العربية للررحلة الرتوس ة في مفظف ة ار بظر بمةين الرواتنةة و و و 

فمةةرة. وبةةد وةةن عةةرض األداة علةةى مجروعةةة مةةن الرف رةةين مةةن اور  (30النمظييةةة مةةن )

  آرا  الرف رةةين وةةن وعةةدي  بعةة  الفمةةرا ، وإعةةظدة اللبةةرة واالدتصةةظ . وفةةي ضةةو

صيظغة بع  الفمرا . وللت دد من ثبظ  أداة الدِّراسة ون و بيممظ على عيّنةة اسةت  عية 

مدوةةةه  ، بفةةةظرف شمنةةةي( مدرسةةةظً ومدرسةةةةً 30مةةةن دةةةظرة عيّنةةةة الدِّراسةةةة م ونةةةة مةةةن )

( بةةين  Pearson) Correlationأسةةبوعظن، واسةةتلراة معظمةة  االروبةةظت بيرسةةون
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درجةةظومن فةةي الرةةروين، وبمةةدف اسةةتلراة معظمةة  الثبةةظ  لةةطداة، جةةرى و بيةة  معظدلةةة 

 ( يوضح ال .2)درونبظخ الفظ(، والجدوة )

 (2جدول )

( ومعامل الثبات Pearson Correlationمعامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون )

 لألداة  بطريقة  )كرونباخ الفا(

 القيمة 

معامل الثبات بطريقة  

 )كرونباخ الفا(
0.84 

معامل االرتباط  بطريقة  

 بيرسون
0.75 

 (05.0)*دالة إحصائية عند مستوى الداللة                     

 

( ألداة الدِّراسة Chronbach Alpha( أن معظم  ثبظ  ب ريمة )2ي مر من الجدوة )

الت بي ؛ إا أتظر  مع ن الدراسظ  ( وهي بيرة مروفعة وممبولة ألغراض 0.84بلغ )

االروبظت  بيرسـون ألداة  (، درظ بلغ بيرة معظم 0.60إلى أن  نسبة ببوة معظم  الثبظ  )

(، 05.0( وهي بيرــة دالــة إحصظييظً عند مستـوى الداللـــــة )0.75الدِّراســـة )

 وهذا يدة على ثبظ  و بي  أداة الدِّراسة.

 

 إجراءات الدِّراسة

 لتفمي  أهداف الدِّراسة، اوبعت الجرا ا  الل وا  التظليةَّ   

 ون صيظغة مث لة الدِّراسة، ووفديد أهريتمظ وإتظرهظ الن رر. 1-  

 ون وفديد مجترع الدِّراسة وعينتمظ. 2-  

 ون إعداد أداة الدِّراسة، والت دد من صدبمظ وثبظومظ. 3-  

( ووةةن إجةةرا  التفلةةي   الحصةةظيية spssمةةن دةة ة برنةةظمن ) وةةن إددةةظة البيظنةةظ  4- 

 الستلراة النتظين.

 

 المعالجة اإلحصائية

( ومعظمةة  Pearson Correlationمعظمةة  ثبةةظ  الت بيةة  ب ريمةةة بيرسةةون ) -2

 الثبظ  لطداة ب ريمة  )درونبظخ الفظ( .

الرتوس ظ  الفسظبية واالنفرافظ  الرعيظرية لجظبةظ  أفةراد العينةة عةن فمةرا    -1

 أداة الدِّراسة مروبة ونظشليّظً .

الرتوسةة ظ  الفسةةظبية واالنفرافةةظ  الرعيظريةةة لجظبةةظ  أفةةراد العينةةة عةةن بةةين  -3

 الرواتنة د   وبعظً لرتغيرا  )الجن ، الر ه  العلري، اللبرة التدريسية(.
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها 

درجة وعي سيتن في هذا الفص  عرض نتظين الدِّراسة التي ومدف إلى التعرف على     

، من د ة مدرسي اللغة العربية للررحلة الرتوس ة في مفظف ة ار بظر بمين الرواتنة

 الجظبة عن أسءلة الدِّراسة، وفيرظ يلي عرض النتظينَّ

النتووائج المتعلقووة بالسووؤال األول: مووا درجووة وعووي مدرسووي اللغووة العربيووة للمرحلووة  

 المتوسطة في محافظة ذي قار بقيم المواطنة ؟

ولإلجظبةةة عةةن هةةذا السةة اة وةةن اسةةتلراة الرتوسةة ظ  الفسةةظبية واالنفرافةةظ  الرعيظريةةة 

 وضح ال .( ي3لجظبظ  أفراد عينة الدِّراسة عن فمرا  أداة الدِّراسة، الجدوة )

 

 (3جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات أداة 

 ً  الدِّراسة مرتبة تنازليّا

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 وعي

2 22 

أتةةةعر أن  االسةةةتمرار والحسةةةظس 

بظألمةةةةةةظن ضةةةةةةرورر ل ن ةةةةةة ف 

 والعر  الجظد.

 مروفعة 0.89 3.94

1 30 
أعتمةةةد أن  جريةةةع األف ةةةظر واآلرا  

 بظبلة للنمظش والنمد.
 مروفعة 1.03 3.84

3 12 

أتمةةةةن بضةةةةرورة وجةةةةود ربظبةةةةةة 

واسةةةعة علةةةى دةةة  مةةةظ ينثةةةر فةةةي 

 .وسظي  الع  

 مروفعة 0.86 3.77

4 2 
أسةةعى إلةةى الففةةظر علةةى مصةةلفة 

 الوتن واستمراره.
 مروفعة 0.98 3.76

 مروفعة 0.86 3.70 أف ظر وموابا اآلدرين.أوفمن  20 5

6 12 

اعتمةةةةةد أن  لفريةةةةةة التعبيةةةةةر عةةةةةن  

الةةرأر حةةدوًدا ونتمةةي عنةةد ضةةرر 

 اآلدرين.

 مروفعة 0.85 3.69

7 21 
أعبّر لآلدرين عن تعورر وحبي 

 لوتني.
 متوس ة 0.88 3.67

 متوس ة 0.87 3.67أوجنةةةب الواسةةة ة والرتةةةوة عنةةةد   10 7
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 وعي

 بضظ  الرصظلح.

2 7 
أسةةعى إلةةى الرنظبثةةة والفةةوار مةةع 

 أصفظب األف ظر الرعظرضة.
 متوس ة 1.02 3.66

 متوس ة 0.91 3.64 أوفّر  مس وليظوي وجظه الوتن. 1 20

22 22 
أتةةةةعر بظلسةةةةعظدة والفةةةةرح عنةةةةدمظ 

 يفم  وتني نجظًحظ في أر مجظة.
 متوس ة 0.95 3.63

21 27 
أتةةةةةةةعر بةةةةةةةظالعتزاش واالفتلةةةةةةةظر 

 بوتني.
 متوس ة 0.84 3.60

23 4 
أسةةعى ب ةة  إدةة   إلةةى ومةةدين مةةظ 

 است يع من أج  الوتن.
 متوس ة 0.91 3.56

24 14 
أتمن بةروح التعةظون والدةظ  بةين 

 الرواتنين.
 متوس ة 1.06 3.55

25 1 
أتمةةن بثةة   بةةظتع ب هريةةة الوحةةدة 

 الوتنية.
 متوس ة 0.89 3.53

26 2 

أبةةو  بةة ر عرةة  يسةةمن فةةي المضةةظ  

السةةةةةةلبية فةةةةةةي علةةةةةةى الر ةةةةةةظهر 

 مجترعي.

 متوس ة 0.88 3.52

27 15 
أبةةةةدر دورر فةةةةي الرثةةةةظردة فةةةةي 

 الفيظة السيظسية.
 متوس ة 1.07 3.52

21 5 
حصولي على حموبي دظملة يعةزش 

 انترظيي للوتن.
 متوس ة 1.05 3.51

22 21 
اتةةةةةعر بظلتفةةةةةظتة والت لةةةةةع إلةةةةةى 

 .مستمب  الوتن
 متوس ة 0.87 3.44

10 3 
واالسةةةةتمرار فةةةةي اتةةةةعر بةةةةظألمن 

 بلدر.
 متوس ة 1.05 3.43

12 17 

أرف  العنا واسةتلدا  المةوة فةي 

وفميةةةة  أهةةةةدافي أو للتعبيةةةةر عةةةةن 

 رأيي.

 متوس ة 0.97 3.30

 متوس ة 1.11 3.28 .أتمن ب هرية العر  الت وعي 11 11

 متوس ة 1.15 3.27أسةةةظر  إلةةةى ومةةةدين ددمةةةة للةةةوتن  6 11
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 وعي

 عندمظ ي لب مني.

14 11 

األف ةظر والمةين السيظسةية ابتعد عةن 

الغربيةةةة التةةةي وةةة در إلةةةى انتثةةةظر 

 الفسظد في ب دنظ.

 متوس ة 1.08 3.27

15 16 
أتمةةةن بتعدديةةةة األف ةةةظر السيظسةةةية 

 والثمظفية.
 متوس ة 1.12 3.24

16 13 
أحةةةر  علةةةى الرثةةةظردة بعرليةةةة 

 صنع المرار د  حسب موبعه.
 متوس ة 1.19 3.16

17 26 
مصلفتي أبد  مصلفة وتني على 

 الثلصية.
 متوس ة 1.14 3.09

11 23 

إع ةةةةظ  الرةةةةةرأة  بأعتمةةةةد بوجةةةةو

حموبمةةظ السيظسةةية فةةي الرجترعةةظ  

 العربية.

 متوس ة 1.04 3.02

12 24 
أدافع عن وتنةي فةي دة  الروابةا 

 التي وت لب ال .
 متوس ة 1.18 2.89

30 25 
أح  بظلفنظن والثةوف إلةى وتنةي 

 بظستررار.
 متوس ة 1.20 2.77

 متوس ة 0.65 3.46 األداة ككل

 

( أن الرتوس ظ  الفسظبية لجظبظ  أفراد العينةة عةن فمةرا  األداة 3ي مر من الجدوة )

( "أتعر 11(، جظ   في الرروبة األولى الفمرة ربن ) 3.94- 2.77د   وراوحت بين )

إن االستمرار والحسظس بظألمظن ضرورر ل ن ة ف والعرة  الجةظد" برتوسة  حسةظبي 

( 15( ودرجةةة وعةةي  مروفعةةة، وبينرةةظ جةةظ   فةةي الرروبةةة األديةةرة الفمةةرة ربةةن )3.94)

( وبدرجة وعي  2.77"أح  بظلفنظن والثوف إلى وتني بظستررار"  برتوس  حسظبي )

( بدرجةة وعةي متوسة ة، مرةظ 3.46متوس ة، وبلةغ الرتوسة  الفسةظبي للرجةظة  د ة  )

للررحلة الرتوس ة في مفظف ةة ار بةظر يدة على أن  درجة وعي مدرسي اللغة العربية 

وبد وزعزى هذه النتيجة إلى وعي الردرسين ب هرية وعزيز بمين الرواتنة دظنت متوس ة، 

بين الرواتنة لدى تلبة الررحلة الرتوس ة وال  لرظ  وثمده هذه الررحلةة مةن و ةورا  

األتةةيظ  فةةي العرليةةظ  الرعرفيةةة، بفيةةث يسةةت يع ال ظلةةب التف يةةر والبفةةث بعيةةداً عةةن 

والروضوعظ  الرظدية الرلروسة، واللبرا  الربظتةرة بمةظ، فمةو يف ةر علةى نفةو مجةرد 



 1027لسنة   حزيران سبعون . ........العدد ..............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-019- 
 

ويص  للنتظين الرن ميةة دون الرجةو  لطتةيظ  الرظديةة. ولةذل  فةهن الردرسةين يجةب أن 

يموموا بدورهن في وعزيز بين الرواتنةة دمةين ثظبتةة، ونسةجن مةع الف ةرة النسةظنية، فمةي 

األف ظر والرثظعر واالوجظهظ  والرفظهين نفو أنفسمن، حيث أن  جز  ثظبت من مجروعة 

ال لبة يريلون في هذه الررحلة لثبظ  الةذا ،  ويعةزو البظحثةظن هةذه النتيجةة أيضةظ إلةى 

وعي الردرسين حوة  الدور الذر ولعبه مفظهين الرواتنة في وغيير أسةلوب حيةظة ال لبةة 

ة، فظلمين التي وست يع وفمي  أهداف الرجترع، برظ يت    مع التربية والسيظسظ  واألن ر

سوف ولتلا عن المةين السةظيدة فةي الرجترعةظ  األدةرى برمةدار االدةت ف بةين أهةداف 

الرجترةةع التةةي ومةةود الفةةرد إلةةى غظيةةظ  متصةةلة بظلفظضةةر والرسةةتمب  مةةن دةة ة وعزيةةز 

ردرسةين حةوة مفظهين الوال  لمذا الرجترع، درظ يعزو البظحثظن هةذه النتيجةة إلةى وعةي ال

ظ ينع   على نفوس ال لبة من د ة الفد من التفديظ  والرنزلمظ  الل يرة،  بيرمن مر 

( التي أرمر  نتظيجمظ أن  هنظ  113 2005:،الثربظور)واوفمت هذه النتيجة مع دراسة 

وعةةي بمةةين االنترةةظ  والةةوال  والفريةةة والرثةةظردة الجرظعيةةة ل لبةةة جظمعةةة الزبةةظشي ، 

( التي أرمر  نتظيجمظ أن  موضو  الرواتنة مظ يزاة بعيداً 2009راب، بن اعودراسة )

 .عن وعي وإدرا  ال لبة ووفمي  الجرظ  من بب  النلب الثمظفية حوله

النتووائج المتعلقووة بالسووؤال الثوواني: هوول تختلووف درجووة وعووي مدرسووي اللغووة العربيووة 

)الجوونس، المؤهوول للمرحلووة المتوسووطة فووي محافظووة ذي قووار بقوويم المواطنووة بووا تالف 

 العلمي، الخبرة التدريسية( ؟
لإلجظبةةة عةةن هةةذا السةة اة وةةن اسةةتلراة الرتوسةة ظ  الفسةةظبية واالنفرافةةظ  الرعيظريةةة 

لجظبظ  أفراد عينة الدراسة عن األداة د   وبعةظ للرتغيةرا  الثلصةية، درةظ وةن و بية  

للرتغيةةةرا  ( علةةةى األداة د ةةة  وبعةةةظً Independent Samples Testادتبةةةظر )

 ( يوضح ال .4الثلصية، الجدوة )
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 (4جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدِّراسة عن جميع 

 (132مجاالت الدِّراسة واألداة ككل تبعا للمتغيرات الشخصية )ن=

المتوسط  المستوى المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T  الداللة

 اإلحصائية

 الجنس
 0.50 3.50 ادر

0.57 0.57 
 0.76 3.43 أنثى

 المؤهل العلمي
 0.56 3.35 ب ظلوريوس

2.11 0.03 
 0.73 3.59 دراسظ  عليظ

 الخبرة التدريسية

 10أب  من 

 سنوا 
3.28 0.69 

3.92 0.00 
سنوا  10

 ف دثر
3.71 0.50 

 ( مظ يلي4َّي مر من الجدوة )      

فةي آرا   (،05.0)عد  وجود فروف اا  داللة إحصظيية عند مستوى الداللةة   .2

أفراد العينة حوة درجة وعي مدرسي اللغة العربية للررحلة الرتوس ة في مفظف ة ار 

( وهةي بيرةة T( )0.57بظر بمين الرواتنةة يزعةزى إلةى متغيةر الجةن ، حيةث بلغةت بةين )

الردرسةين والردرسةظ  بةد نثة وا فةي عود السبب في الة  إلةى أن  وي غير دالة إحصظييظً،

بيءةةة متثةةظبمة مةةن حيةةث ال ةةروف االجترظعيةةة واالبتصةةظدية والوريفيةةة مرةةظ يجعلمةةن 

 ااومظ.درجة الوعي بمين الرواتنة يرتل ون 

فةي آرا  أفةراد  (05.0)وجود فروف اا  داللة إحصظيية عند مسةتوى الداللةة  .1

العينة حوة درجة وعيمن بمين الرواتنة يعزى إلةى متغيةر الر هة  العلرةي، حيةث بلغةت 

( وهي بيرة  دالة إحصظييظً، وبظلرجو  إلى الرتوس ظ  الفسظبية يتبي ن T( )2.11بيرة )

، بينرةظ بلةغ (3.59أن  الفروف لصظلح الر هة  العلري)دراسةظ  عليةظ( برتوسة  حسةظبي )

(، ويعود السبب في ال  إلى أن  3.35لفسظبي للر ه  العلري )ب ظلوريوس( )الرتوس  ا

الردرسين والردرسظ  الفظصلين على تمظدا  عليظ بةد وثة  لت لةديمن درجةة عظليةة مةن 

الوعي ب هريّة بين مواتنة من د ة الرثظردة في الر وررا  التربويـــة والعلريـة. درةظ 

 التعليرةي الرسةتوى اروفةع دلرظ النف  ودذل  وو وير التريّــز إلى جظهدين يسعون أن من

 .الصظلفة الرواتنة بين إدرادمن ألهريّة مستوى شاد

فةي آرا  أفةراد  (05.0)وجود فروف اا  داللة إحصظيية عند مسةتوى الداللةة  .3

العينة حوة درجة وعيمن بمين الرواتنة يزعزى إلى متغير اللبرة التدريسية، حيث بلغةت 

( وهي بيرة دالة إحصظييظً، وبةظلرجو  إلةى الرتوسة ظ  الفسةظبية يتبةي ن T( )3.92بين )

(، بينرةةظ بلةةغ 3.71سةةنوا  فةة دثر( برتوسةة  حسةةظبي )10أن  الفةةروف لصةةظلح  اللبةةرة )
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وبةةد يعةةود الةة  إلةةى (، 3.28سةةنوا ( ) 10فسةةظبي لفتةةرة اللبةةرة ) أبةة  مةةن الرتوسةة  ال

وعةةرض الردرسةةين والردرسةةظ  أصةةفظب اللبةةرة األدبةةر إلةةى العديةةد مةةن الروابةةا التةةي 

 وعزش وعيمن ب هريّة بين الرواتنة.

 

 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

 اوالً: االستنتاجات 

 ستنتظجظ  التظلية َّووص  البظحثظن إلى اال

يترتع مدرسو اللغة العربية للررحلة الرتوس ة في مفظف ة ار بظر بدرجة وعي  -2

 .متوس ة بمين الرواتنة

يرتظش مدرسو اللغة العربية من حرلة الثمظدا  العليظ )ددتوراه، مظجستير، دبلو   -1

 عظلي( بدرجة وعي أعلى بمين الرواتنة من أبرانمن من حرلة الب ظلوريوس. 

سنوا  ف دثر( يتريزون 10إن  مدرسي اللغة العربية من اور اللبرة التدريسية ) -3

بدرجة وعي أدبر بمين الرواتنة من أبرانمن من اور اللبرة التدريسية )أب  من 

 .سنوا (10

ال ووجد ع بة بين درجة وعي مدرسي اللغة العربية بمين الرواتنة ومتغير  -4

 الجن .

 

 ثانياً: التوصيات 

 النتظين التي ووصلت إليمظ الدِّراسة يوصي البظحثظن بظلتظلي َّفي ضو  

 حث الر سسظ  التعليرية على االهترظ  بتعزيز م ظنة الوتن في نفوس ال لبة. -2

ووفير العدالة االجترظعية والرسظواة للجريع دون استثنظ  في مجظال  متعددة منمظ  -1

 ظ يعزش االنترظ  الفميمي للوتن.)سيظدة المظنون، وو ظف  الفر  بين الرواتنين دظفة( بر

 

 ثالثاً: المقترحات

 يمترح البظحثظن َّ

إجرا  دراسظ  مثةظبمة لل ثةا عةن درجةة وعةي الردرسةين للرراحة  الدِّراسةية  -2

 األدرى في العراف بمين الرواتنة.

إجرا  دراسظ  مثظبمة لل ثا عن درجة وعةي ال لبةة فةي أبسةظ  اللغةة العربيةة  -1

 بمين الرواتنة.في الجظمعظ  العرابية 
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