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الملخص:

التعرف على المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر
هدف البحث الحالي
ّ
نسبته ( )%94من المجتمع األصلي )150( ،معلما و()120
تكونت عينة البحث من ( )270معلما ومعلمة ما
ُ
المعلمين أنفسهمّ ،
ممن يعلمون اللغة العربية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في قسم تربية الرفاعي التابعة لمديرية تربية محافظة ذي قار،
معلمةّ ،
كونت
ا
اختيروا بالطريقة القصدية،
ونظر لطبيعة البحث اعتمد الباحث المنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف البحث ،أعد الباحث استبانة ت ّ
من ( )30فقرة ،في أربعة مجاالت هي (مهارات التخطيط للدرس ،مهارات تنفيذ الدرس ،مهارات إدارة الصف ،مهارات التقويم) وجرى

التحقق من صدق االستبانة وثباتها ،واُعتمدت حزمة التحليل اإلحصائي ( )spssالستخراج النتائج التي أظهرت:

إن المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة متوسطة

ولجميع مجاالت االستبانة ،وكشف البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور ،وكشف البحث

أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لسنوات الخبرة.

الكلمات المفتاحية :المهارات التعليمية ،معلمي اللغة العربية ،المرحلة االبتدائية.

المقدمة:
يكاد يجمع أغلب التربويين على أهمية المهارات التعليمية للمعلم بصفة عامة؛ ولمعلمي اللغة العربية بصفة خاصة ،إذ إن

الواقع التربوي يشير أن المعلمين رغم معرفتهم للمهارات التعليمية ال يتقنها البعض منهم وقسم أخر يجدون أنفسهم ال يحتاجون إليها؛
وذلك بسبب استخدام الطرائق التقليدية في التعليم التي تعتمد على الحفظ واالستظهار ،واالعتماد على التقييم التقليدي عن طريق

الدرجة النهائية التي يحصل عليها التلميذ في االختبار التحريري ،رغم التطور العلمي الكبير في الميدان التربوي إال إن الكثير من
المعلمين عند ممارسة عملية التعليم يعتمد على الطرائق التقليدية.
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وأشارت بعض الدراسات في الوطن العربي إلى أن هناك ضعف في استخدام المهارات التعليمية لدى المعلمين منها :دراسة
حلواني ( )2002في المملكة العربية السعودية ،ودراسة فخرو والبنعلي ( )2002في قطر ،ودراستا عبد الدايم ( )2004وأبو
صواوين ( )2010في فلسطين ،ودراسة مومني وخزعلي ( )2010في األردن ،ودراسة عواريب وبن كريمة ( )2016في الجزائر ،
لذلك ينبغي على الباحثين المراجعة المستمرة بين فترة وأخرى لمعرفة المستجدات والتطورات الحادثة في العملية التعليمية والتعرف
على مدى فهم المعلمين لدورهم الصحيح المرجو منهم في استخدام المهارات التعليمية.

َّ
إن المعلممم عنصممر مهممم مممن عناصممر العمليممة التعليميممة فممال بممد مممن أن يحظممى إعممداد باالهتمممام والد ارسممة؛ لكونممه عصممب المهنممة

ومحركهمما األساسممي ،فهممو المس م ول األول عممن تحقيممق أهممداف التربيممة ،وعامممل مممن عوامممل تطمموير المجتمممع وتنميتممه (دروي م : 2002،
.)235

علممى الممرغم مممن كممل المسممتحدثات الجديممدة التممي زخممر بهمما الفكممر التربمموي؛ وممما تقدمممه التكنولوجيمما المعاص مرة مممن مبتك مرات تسممتهدف

تيسير العملية التعليمية؛ إال إن المعلم ما يزال وسيظل العاممل المرئيس فمي همذا المجمال ،إذ أنمه همو المذي يمنظم الخبمرات ويمديرها وينفمذها
في اتجا األهداف المحددة لكل منها ،ولم يعد دور يقتصمر علمى تزويمد الممتعلم بمختلمف أنموار المعرفمة وحشموها فمي ذا رتمه فحسمب؛ بمل

وميسر إل ساب المتعلم المهارات ،والخبرات ،والعادات ،وتنمية الميول ،واالتجاهات ،والقيم التي تعمل على تغييمر
ا
أصبح موجها ومرشدا
سلوكه نحو األفضل ،وتبني شخصيته بصورة متكاملة (العاجز.)1 :2007 ،

َّ
إن المهممارات التعليميممة هممي الدقممة والسممرعة التممي ينبغممي علممى المعلمممين عموممما امتال همما ،وعلممى معلممم اللغممة العربيممة الممتمكن منهمما

واستخدامها بشكل صحيح ،وال يمكن تحقيمق األهمداف المرجموة بمدونها ،الن كلمما زاد المتمكن ممن المهمارات التعليميمة أدى إلمى التأ مد ممن
وصول المعلومة وتعزيزها لدى التلميذ.

فيرى الباحث إن أهمية المهارات التعليمية ترجع إلى اعتبارات كثيرة منها:
.1

المهارات التعليمية تحقق أهداف المنهاج التعليمي بسهولة ويسر.

.2

تجعل المعلم أ ثر ثقة بنفسه ويتقن ادائه في تدريس المادة التعليمية.

.3

تزيد دافعية الطلبة نحو التعلم من خالل األداء الجيد واإلتقان الجاذب والمشوق في عرض المادة التعليمية.

 .4النهوض بالعملية التعليمية لموا بة التطورات التكنولوجية والنظريات العلمية الحديثة.

.

إعداد معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية:

نظر ما تمثله المرحلة االبتدائية من أهمية بالغة في التشكيل الفكري ،والثقمافي ،والعلمي ،واألخالقي للناشئة؛ فإنه ال بد من
ا

العمل باستمرار على تطموير برنمامج إعداد معلم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية بما يتناسب مع المتطلبات المتجددة لهمذ المرحلة ،وبما
يراعي الدور الجديد الذي تفرضه التغيرات التقنية الحديثمة علمى المعلم  ،وذلك كي يتمكن من إعداد جيل قادر علمى مواجهمة ممشكالت
مجتمعمه المتعددة التي فرضتها تلك التغيرات (الخليفة.)397 :2004 ،

إ َّن المعلم عامل أساس في العملية التربوية؛ فهو ممن أهمم العواممل التمي يتوقمف عليهما نجمال همذ العمليمة ،فمإن ذلمك يسمتدعي وجمود

ثر؛ تنبممع رغبتممه مممن الت ازمممه بتقممديم أفضممل تربيممة وتعلمميم للطلبممة مممن ناحيممة؛ ومممن ناحيممة أخممرى حاجتممه
معلممم يسممعى ألن يكممون فمماعال وم م ا

لمواجهة عملية تنظيم وإدارة المواقف التي يجري فيها التعلم (.)Beckman،1994: 11

َّ
إن النظرة الحديثة لمعلم اليوم ليس كمعلم األمس ملقن وناقل للمعرفة ،وإنما هو منسق لبيئة التعلم بما فيها من موارد ،وموزر للعممل

واألدوار ،وتكسر عادة تبعية الطالب وتشجعهم على االستقالل الفكري واالبتكار (عبيد.)261 :2005 ،
ويمكن أن نحدد األدوار التي ينبغي على معلم اللغة العربية إتقانها ويغير دور من ملقن إلى:
 .1مرسل :بمعنى أن يقوم بتعليم التالميذ المعارف والمفاهيم المتمصلة بمالمواد التعليمة.
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 .2مدرب :بمعنى أنه يدرب تالميذ على حل المشكالت.
.3

قدوة :بمعنى أن يكون مثاال لهم في التصرف والخلق والعمل.

وهذا يستدعي من جميع المعلمين ومن معلمي اللغة العربية على وجه الخصوص أن يقومموا بمأدوارهم علمى أ مممل وجممه؛ باعتبممارهم

المتممرجمين الحقيقيممين ألهممداف التربيممة والتعلمميم كممما أنهممم يعتبممرون المحممرك ال مرئيس الممذي يسممتطيع أن يقم أر بعنايممة خطممط المسممتقبل ويحممدد
مالمحه؛ مستفيدا ممن قد ارتمه وإبداعاته التي امتلكها خالل عملية تكوينه على أساس المهارات ،فالمدرس العصري ال يقمف دور عنمد نقمل

المعرفممة والحفمماى علممى الت مراع ،بممل يتعممدى دور إلممى ممما هممو أبعممد مممن ذلممك فممي تطمموير قممد ارت وإمكانممات التالميممذ ،وجعلهممم قممادرين علممى
التعامل مع كل المستجدات في الحياة (الجماعي.)234 :2010 ،

بينمما يمرى الخليفممة ( )396 :2004أن أهميمة إعمداد معلممي اللغممة العربيمة وتطموير مهماراتهم؛ بسمبب أن المعلمم يعمد الممدخل المرئيس

للعملية التعليمة ،وإن رفمع ممستوى أدائه ينعكس حتما على مخرجات تلك العملية ويجعلها أ ثر فعاليمة ،وممع تقادم الزمن برزت مجموعمة
ممن المتغيمرات التممي تشمكل قاعممدة تقمموم عليهما الحاجممة لتطمموير دور المعلمم ،ومممن أهممم همذ المتغيمرات التقممدم التقنممي ،والتقممدم فممي مجممال

االتصاالت ،وهذا التقدم أدى إلى خلق بيئة تعليمية أفضل مما كانت عليه ،وفتح آفاق جديدة من الممكن استغاللها في العمليمة التعليممة
لتجعممل الممتعلم أ ثممر فاعليممة ،وسممرعة وتنظيم ما ،وأن عمليممة التقممدم هممذ ال يمكممن بلوغهمما بمجممرد امممتالك المعرف ممة ومصممادرها؛ بممل بممامتالك
القدرة على استخدام مهارات التدريس لهذ المعرفة فمي عمليمات التغييمر المتالحقة في الحياة العامة والخاصة.

فيجمد الباحمث أن المدور الممذي يلعبمه المعلمم مهممم ،فقمد يكمون دور اإلشمراف والتوجيممه؛ ولميس القيمام بممالتلقين والحفمظ واالسمتظهار ،لممذا

يحتمماج المعلممم إلممى مهممارات خاصممة فممي التوجيممه واإلرشمماد وإدارة العمليممة التعليميممة ،وتصممميم مواقممف تعليميممة تعلميممة تسمماعد المممتعلم علممى
التفكير واالبتكار واإلبدار في حل المشكالت والتعامل مع المستجدات في العملية التعليمية والحياة.
ولقد حاول الكثير من البماحثين د ارسمة المهمارات التعليميمة ممن عمدة جوانمب ،أحمدها :الكشمف عمن همذ المهمارات وتحديمدها والتعمرف

عليها ،واآلخر :امتالك المعلمين لها وتمكنهم من هذ المهارات في العملية التعليمية ومن هذ الدراسات:

د ارسممة الحل مواني ( )2002حيممث هممدفت إلممى تحديممد الكفايممات الالزم ممة لمدرسممات اللغممة العربيممة عنممد تدريسممهن النحممو فممي المرحل ممة
االبتدائية فمي العاصممة المقدسة ،وتوصلت الد ارسمة إلى أن الكفايات األقل أهمية بالنسبة للمشرفات التربويات همي الكفايممات التخصممصية
الصرفية؛ بينما الكفايات التربوية التخطيطيمة أقممل أهميممة بالنسمبة للمتخصصمين ،وحماز محمور الكفايمات التخصصمية النحويمة علمى اهتممام
بدرجمة متوسممط ،كممما توصملت الد ارسممة إلممى وجمود فممروق معنويممة بممين متوسممطي أراء المتخصصمين فممي تعلمميم اللغمة العربيممة ،والمشممرفات
التربويممات بالنسممبة

للكفايممات التخصصممية فممي كفايممة النحممو ،وفممي كفايممة الصممرف ،وك ممذلك بالن ممسبة للكفاي ممات التربويممة فممي المجمماالت

الثالثة(التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم).
أما دراسة كليبر ( )Kliber, 2002عملت على تحديد الكفايات التعليمية الالزمة في ممدارس نيفمادا االبتدائيمة فمي الواليمات المتحمدة
األمريكية ،إلعداد قائممة ممن الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي التاريخ رتبت بحسب األولويمة فمي أهميتهما علممى النحمو اآلتمي :الكفايمات
اإلنسانية ،كفايات التقويم ،التخطيط ،التنفيذ ،كفايات الخبمرات التدريمسية ،كفايمات إدارة المصف.

وكذلك قاما فخرو والبنعلمي( )2002د ارسمة سمعت إلمى تحديمد الكفايمات التعليميمة لمدى معلممي ومعلممات الصمفين الخمامس والسمادس
االبتدائي من وجهمة نظمر المموجهين والموجهمات ،والتأ مد ممن تموافر الكفايمات التعليميمة لمدى المعلممين والمعلممات بدرجمة عاليمة؛ باسمتثناء
عدد من الكفايات التي توافرت بدرجة نادرة ،أو غير متوافرة في مجاالت :التنفيذ ،والتقويم ،والنمو العلمي والمهني.

أممما عبممد الممدايم ( )2004فقممد أجممرى د ارسممة عممن جوانممب القمموة والضممعف فممي أداء مممدرس اللغممة العربيممة بالمرحلممة الثانويممة بفلسممطين؛

باسمتخدام الممموديالت التعليميممة ،والتعممرف علمى الكفايممات النوعيممة الالزمممة لمدرسمي اللغممة العربيممة بالمرحلممة الثانويمة ،ومممدى تمكممنهم منهمما،
ومعرفة مدى إلمام المدرس بقائمة الكفايات ،وتوصلت الدراسة إلى ضمعف مدرسي اللغة العربية في شتى مجاالت بطاقة المالحظة.

 | 397ا ل ص ف ح ة

بينمما همدفت د ارسمة الشمايع ( )2004إلمى التعممرف علممى الكفايمات التعليميمة الالزممة لمعلممي اللغمة العربيمة فمي م ارحمل التعلميم العممام
بدولممة الكويممت ،وأشممارت إلممى اتف مماق أف مراد العينممة علممى أهميممة الكفايممات التدريسممية ،علممى الممرغم مممن حصممول الكفايممات الخاصممة باس ممتخدام
الحاسب اآللي في التدريس على أقل النسب.
وقام مت د ارسممة مموب ( )Coop,2006إلممى إعممداد قائمممة للكفايممات التدريسممية األساسممية للمعلمممين ومعرفممة أهميتهمما مممن وجهممة نظممر
المختصين التربويين فمي الواليمات المتحمدة األمريكيمة ،وقمد بينمت اتفماق الممربين والخبمراء التربمويين علمى( )83كفايمة ضمرورية ،كمما تمكمن

أفراد العينة من المعلمين من أداء ( )%42من هذ الكفايات بمستوى إتقان عالو( )%31بمستوى إتقان متوسمط ( )%27بمسمتوى إتقمان
مممنخفض ،ولممم تكممن هنمماك فممروق ذات داللممة فممي أهميممة الكفايممات مممن وجهممة نظممر المختصممين يمكممن أن تعممزى إلممى متغيممر الجممنس فممي
المحاور كافة باستثناء محور الوسائل واألدوات التربوية حيث وجدت فروق لصالح اإلناع.

مما بمين عبمد هللا ( )2007فمي د ارسمته الكفايمات التدريسمية للمعلممين فمي الممدارس الثانويمة فممي مدينمة عمدن بماليمن ممن وجهمة نظممر

المعلمين أنفسمهم ،عمن طريمق اسمتبانة تحتموي علمى ( )52فايمة وزعممت علممى سممتة محاور(المعرفيمة ،االلتمزام بأخالقيمات المهنمة ،مهمارات

االتصمال ،مهممارات التممدريس وإدارة الصممف ،التخطمميط للممدرس ،مهممارات التقممويم) ،وقممد أظهممرت النتممائج وجمود فممروق لصممالح المعلمممات فممي
فايتي التخطيط والتدريس ،أما الكفايات األخمرى فهنماك اتفاق بين تقديرات المعلمين والمعلمات.

أما دراسة أبو صواوين ( )2010فهدفت التعمرف علمى الكفايمات التعليميمة الالزممة للطلبمة المعلممين تخصمل معلمم صمف فمي كليمة
التربيمة بجامعمة األزهمر ممن وجهمة نظمرهم فمي ضموء احتياجماتهم التدريبيمة ،وقمد أظهمرت نتمائج الد ارسمة أن جميمع المجماالت حصملت علمى
نسب احتياجات عالية لدى عينة الدراسة في ثمانية مجماالت ،ضممت( )70كفاية فرعية وهذا يشير إلى درجة احتياجها بممما تضممنته ممن
فايممات ،وأوصممت الد ارسممة اعتممماد أ ثممر مممن أسمملوب إش مرافي باإلضممافة إل ممى الزي ممارات الصممفية ،وأن تجممرى للطلبممة المعلمممين قبممل التربيممة

العملية لقاءات وورش عمل وتعليم مصغر يتم من خالله التدريب على إعداد الخطط الدراسية وإدارة الصمف ،وحفمظ النظمام ،وإدارة وقممت

الحمصة ،واستخدام الوسائل التعليمية التعلمية والتقنيات الحديثة في مجال العملية التربوية.

أما دراسة مومني ،خزعلي ( )2010فقد كشفت مدى امتالك معلمات المرحلة األساسية المدنيا فممي المممدارس الخاصمة التابعمة لمو ازرة
التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى في األردن للكفايات التدريسية من وجهة نظرهن في ضوء متغيمرات الم همل العلممي ،وسمنوات الخبمرة،
والتخصممل  ،وقممد أظهممرت نتممائج الد ارسممة أن أبممرز الكفايممات التدريسممية التممي تمتلكهمما المعلمممات؛ هممي :اسممتغالل وقممت الحصممة بفاعليممة،
واسممتخدام األسمملوب التدريسممي المالئممم للموقممف التعليمممي ،وصممياغة األسممئلة التقويميممة بطريقممة واضممحة ومحممددة ،وج ممذب انتبمما الطلبممة
والمحافظة على استم ارريته  ،وأوصت الدراسة على تطوير برنامج التربية العمليمة في برامج إعداد المعلمين في كليمات العلموم التربويمة فمي
الجامعممات األردنيممة ،ليسمماير ال مسممتجدات فممي مجممال الكفايممات ومهممارات التممدريس ،باإلضممافة إلممى العمممل علممى تنميممة مهممارات وكفايممات
المعلمممين فيممما يتعلممق بممامتالك وممارسممة مجموعممة مممن الكفايممات التدريسممية والمتعلقممة باسممتخدام أسمماليب التقممويم الممذاتي للتالميممذ ،وتصممميم
وإنتاج الوسائل التعليمية.

وأجرى عواريب وبن كريمة ( )2016دراسة هدفت تشخيل االحتياجات التدريبة من الكفايات التدريسية األساسية لمعلمي

المرحلة االبتدائية من وجهة نظرهم ،عن طريق استبانة تكونت من( )25فقرة موزعة على ثالع مجاالت التخطيط للدرس وتنفيذ
الدرس وتقويم الدرس توصلت نتائج إلى :هناك كفايات أساسية بحاجة المعلمين إلى التدريب عليها بدرجة كبيرة جدا ،وكشفت أيضا

عدم وجود فروق في االحتياجات تبعا للم هل (تربوي ،غير تربوي) ،وكشفت وجود فروق دالة في االحتياجات تبعا لسنوات التدريس
ولصالح أقل من ست سنوات.
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موازنة بين ِّ
السابقة مع البحث الحالي:
ّ
الدراسات ّ
استعرض الباحث العديد من ِّ
الدراسات السابقة التي ركزت على المهارات التعليمية أو المهارات التدريسية ،فجرى االستفادة
ّ
منها في تحديد مشكلة البحث ،وصياغتها ،وأسئلتها ،وتحديد مجاالتها ،وأدواتها ،لتظهر بالشكل الذي عليه األن ،حيث كان البحث
منسجما مع ِّ
الدراسات السابقة من حيث األهداف المتوخاة.
ّ
ِّ
الدراسات السابقة من حيث منهج البحث ،إذ اعتمد المنهج الوصفي واألداة استبانة واتفق في عينة
اتفق البحث الحالي مع أغلب ّ

البحث إذ استهداف معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية مع دراسة حلواني ( )2002ودراسة فخرو والبنعلي ( )2002واختلفت
مع دراسة عبد الدايم ( )2004في المرحلة الثانوية ودراسة الشايع ( )2007التي تناولت التعليم العام.

.

أجريت الدراسات في أقطار الوطن العربي مثل :دراسة حلواني ( ) 2002في المملكة العربية السعودية ،ودراسة فخرو والبنعلي

( )2002في قطر ،ودراستا عبد الدايم ( )2004وأبو صواوين ( )2010في فلسطين ،ودراسة مومني وخزعلي ( )2010في األردن،
ودراسة عواريب وبن كريمة ( )2016في الجزائر ،بينما أجري البحث الحالي في العراق محافظة ذي قار قضاء الرفاعي.

مشكلة البحث:
مر حتميما وضمروريا فمي ظمل األدوار الجديمدة التممي
فمي ظمل التطمور العلممي والمعرفمي أصممبح االهتممام بإعمداد معلمم اللغمة العربيمة أمم ا
أُسندت إليه ،على الرغم من أهمية المهارات التعليمية في التعلميم وتحسمين مهمارات التمدريس وأسماليب التقمويم ،إال إن الواقمع ال يشمير إلمى
توظيممف مثممل هممذ المهممارات بصممورة مرضممية وصممحيحة وفاعلممة فممي تعلمميم مممادة اللغممة العربيممة بالصممف المدرسممي ،مممما يجعممل المعلم مين

يعتمممدون علممى تلقممين المممادة للطممالب بالطريقممة التقليديممة ،فيم دي إلممى نتممائج سمملبية عديممدة ،قممد يممنعكس أثرهمما علممى ا تسمماب اللغممة العربيممة،
وتعطيل قدرات التالميذ على فهم معماني األلفماى وإبقائهما مجمردة أو مشموهة ،فتم دي إلمى ضمعف المهمارات ،أو نقمل المهمارات التمي يمتم
نقلها للتالميذ ،وحرمانهم من االستفادة بما يدلي به المعلم من معلومات ،وال يزال هناك قلة وعي لمدى المعلممين فمي المهمارات التعليميمة،
فمعلم اللغة العربيمة ال يتلقمى التمدريب النموعي الكمافي بمرحلمة اإلعمداد فمي معاهمد المعلممين أو الكليمات األ اديميمة ألسمباب متعمددة منهما:
نقل كفاءة أستاذ المادة أو عدم اهتمامه بالمهارات التعليميمة  ،أو أن الد ارسمة النظريمة ليسمت مثمل التطبيمق العملمي ،ومما زاد الطمين مماء

أن المعلم ال يعمل على تطوير نفسه في مرحلة التوظيف أثناء الخدمة وعدم اهتماممه بتطموير مها ارتمه وقد ارتمه علمى التعلميم بشمكل يحقمق
أهداف المنهج ألنه حقق طموحه بالتوظيف والحصول على عمل.
َّ
إن المعلم اليوم البد له أن ي دي دور المطلوب منه لتحقيق أهداف المنهاج؛ رغم وجود عوامل م ثرة كثيرة في العملية التعليميمة إال
إننمما نسمملط الضمموء علممى المهممارات التعليميممة الالزمممة ،والبحممث يحمماول تقصممي هممذ المشممكلة مممن خممالل مناقشممة واقممع اسممتخدام المهممارات
التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية وتقديم الحلول الممكنة لها.

أسئلة البحث:
يهدف البحث الحالي إلى تعرف المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظمر المعلممين

أنفسهم ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 .1ما المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم؟
 .2هل تختلف المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين بماختالف الجمنس
(ذكور ،اناع)؟
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 .3همل تختلمف المهممارات التعليميمة الالزمممة لمعلممي اللغممة العربيمة فممي المرحلمة االبتدائيممة ممن وجهممة نظمر المعلمممين تبعما لسممنوات
الخبرة (خمس سنوات فاقل  10-6،سنوات11،سنه فأ ثر)؟

أهمية البحث:

.

.

.

تنبع أهمية البحث الحمالي بمين الد ارسمات أل نمه يسمهم فمي إلقماء الضموء علمى المهمارات التعليميمة الالزممة لمعلممي اللغمة العربيمة

فمي المرحلممة االبتدائيمة مممن وجهممة نظمر المعلمممين أنفسممهم ،وتموفير معرفممة علميمة مممن شممأنها أن تظهمر أهميممة البحمث ممن خممالل الحاجممة
الماسة لتحديث طرائق واستراتيجيات التدريس بما ينسجم مع التقدم المعرفي والتكنولوجي إذ يكتسب البحث الحالي أهميته من:
.1

إفساحه المجال لدراسات أخرى حول المهارات التعليمية وأهميتها وفاعليتها في العملية التعليمية.

.2

جعمل العمليمة التعليميمة تتسمم بالحيويم ة والنشممام ممن خمالل إعمداد جيمل ممن المعلمممين قمادر علمى التعاممل ممع التقنيمة ومهممارات

.3

العصر والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

أن تفيممد نتممائج البحممث متخممذي الق مرار وكممذلك معلمممي اللغممة العربيممة فممي معرفممة مهمماراتهم نحممو تعلمميم اللغممة العربيممة؛ وتنميتهمما
ْ
وتطويرها في العملية التعليمية.

أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى:
 . 1تحديد المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية.

 .2معرفة الفروق بين معلمي اللغة العربية في المهارات التعليمية التي تُعزى لمتغير الجنس.
 .3الكشف عن الفروق بين معلمي اللغة العربية نحو المهارات التعليمية تُعزى لمتغير الخبرة التعليمية.

حدود البحث ومحدداته:
.1

الحممد الموضمموعي :معرفممة المهممارات التعليميممة الالزمممة لمعلمممي اللغممة العربيممة فممي المرحلممة االبتدائيممة مممن وجهممة نظممر المعلمممين
أنفسهم.

.2

الحد البشري :معلمي اللغة العربية للصف الخامس االبتدائي.

.3

الحد المكاني :محافظة ذي قار قسم تربية الرفاعي الصف الخامس في المدارس االبتدائية.

.4

الحد الزماني :الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016م _ 2017م.
ِّ
ِّ
ِّ
وثباته والنتائج المتحققة منه ،وهي من إعداد الباحث.
وصدقه،
بأداته،
محددات البحث :يحدد البحث

.5

تعريف المصطلحات:
الحمذق فمي الشميء ،والمماهر الحماذق بكمل عمل...وقمالوا :لمم تفعمل بمه ِّ
 .1المهارة :لغة :جاء في لسان العرب المهمارة ِّ
المهمرة ولمم
ْ
المهمرة أي لمم ِّ
حسمن عملمه...ويقال أيضما :لمم ت ِّ
ماء ِّ
مأت إلمى همذا البن ِّ
ِّ
ِّ
تأتمه
تعطه المهرة وذلك إذا عالجت شيئا فلم ترُفمق بمه ولمم تُ ْ
ِّمن ِّقب ِّل ِّ
وجه ِّه  ...ولم ت ْبِّن ِّه على ما كان ي ْنبغي(ابن منظور.)428 :1998 ،
اصطالحا :المهارة إحكام الشيء وإلجادته والحذق فيه(الخويسكي.)13 :2008 ،

وتعم ممرف أيضم مما األداء السم ممهل الم ممدقيق القم ممائم علم ممى الفهم ممم لمم مما يتعّلمم ممه األنسم ممان حركيم مما وعقليم مما ،مم ممع تم مموفير الوقم ممت والجهم ممد

والتكاليف(اللقاني والجمل.)310 :2003 ،

التعريف اإلجرائي  :الدقة والسرعة في عملية التعليم التي يتخذها معلم اللغة العربية لتعليم فرور اللغة المختلفة.
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 .2التدريس :عرفه شوق( ) 25 :2006بأنه موقف يتميز بالتفاعل بين طمرفين لكمل منهمما أدوار يمارسمها ممن أجمل تحقيمق أهمداف
معينمة ،ومعنممى هممذا أن الطالممب لممم يعممد سمملبيا فممي موقفممه إذ إنممه يممأتي إلممى المدرسممة مممزودا بخبمرات عديممدة؛ فالطالممب يحتمماج أن

يتعلم ،وهو في حاجة – أيضا -إلى تعلم مهارات القراءة ،واالستمار ،والنقد ،وإصدار األحكام.

التعريف اإلجرائي هو عمليمة التفاعمل والحموار بمين المعلممم والمممتعلم لتحصمميل المعرفمة ،وتطموير شخصمية الممتعلم ونموهما ممن
الوجو جميعهما.
 .3معلممم اللغممة العربيممة :هممو شممخل حاصممل علممى شممهادة أ اديميممة ت هلممه للقيممام بتعلمميم اللغممة العربيممة بفنونهمما المختلفممة كممالقراءة،
والقواعد ،والمحفوظات ،واإلمالء والتعبير.

 .4المرحلممة االبتدائيممة :وهممي المرحلممة الد ارسممية األولممى ،وتكممون مممدة الد ارسممة فيهمما سممت سممنوات ،وتكممون أعمممار التالميممذ فيهمما ممما
بين( ) 12 -6سنة ،وتضم الصمفوف (األول ،والثماني ،والثالمث ،وال اربمع ،والخمامس ،والسمادس) وعنمدما يتخمرج منهما؛ ينتقمل إلمى
المرحلة المتوسطة.

الطريقة واإلجراءات:
هدف هذا البحث إلى معرفة الم هارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين

أنفسهم ،وتناول عرضا مفصال لمجتمع البحث ،وعينته ،وأداته ،وطرق التحقق من ثباتها وصدقها ،وإجراءاتها ،ومتغيراتها،
والمعالجات اإلحصائية التي جرى استخدامها في الوصول إلى النتائج.

منهجية البحث:

اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع البيانات واإلجابة عن أسئلتها ،إذ استخدم لمعرفة المهارات التعليمية

الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين.

مجتمع البحث:

تكون مجتمع البحث من معلمي اللغة العربية ومعلماتها جميعهم الذين ُيدرسون الصف الخامس في المرحلة االبتدائية بالمدارس
الحكومية -قسم تربية الرفاعي -التابعة لمديرية تربية محافظة ذي قار البالغ عددهم( )287معلما ومعلمة للفصل الدراسي الثاني
( )2017-2016حسب إحصائيات مديرية تربية الرفاعي.

عينة البحث:

تكون المجتمع االصلي ()287معلما ومعلمة ،واستقرت عينة البحث من ( )270معلما ومعلمة ،بنسبة ( )%94من مجتمع

البحث الكلي ،جرى اختيارهم بالطريقة القصدية .الجدول ( )1يوضح التوزيع والنسب المئوية ألفراد عينة البحث تبعا للمتغيرات
الشخصية.
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الجدول( )1يوضح توزيع
تبعا للمتغيرات الشخصية(ن=)270
التك اررات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث ً
المتغير
الجنس

الخبرة التعليمية

المستوى

العدد

النسبة المئوية

ذكر

150

%56

أنثى

120

%44

المجموع

270

%100

أقل من  5سنوات

33

%16

 10-5سنوات

87

%50

أ ثر من  10سنوات 150

%34

270

%100

المجموع

أداة البحث:
لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته ،أعد الباحث استبانة لجمع البيانات وفق مشكلة البحث وأهدافه ،وتساؤالته ،معتمدا
في إعداد على الخطوات اآلتية:

 .1االطالر على األدب التربوي و ِّ
الدراسات السابقة.
ّ
 .2إجراء مقابالت شخصية مع عدد من المختصين في المجال التربوي ،وس الهم عن تصميم االستبانة األفضل واألنسب لموضور
البحث.
تكونت االستبانة من جزأين :األول :المعلومات الديموغرافية لعينة البحث ،والثاني :المقياس الذي يعبر عن توجهات المعلمين
ّ .3
نحو المهارات التعليمية الالزمة ،وتكونت االستبانة بصور ِّ
تها األولية من (ِّ )33فقرة.
ّ

صدق أداة البحث:
للتحقق من صدق األداة ،جرى اتبار الخطوات اآلتية:
المكونة من(ِّ )33فقرة ،على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في تخصل طرائق تدريس اللغمة
.1عرضت االستبانة
ّ
العربية ،واللغة العربية ،وعلم النفس والقياس والتقويم .
ِّ
السمة المراد قياسها ،والحكمم عليهما ممن تعمديل أو حمذف
.2طلب الباحث من المحكمين إبداء رأيهم حول انتماء فقرات االستبانة لقياس ّ
أو إضافة ،وبعد ما أسفرت عنه عملية التحكيم أجريت التعديالت المطلوبة ،واستقرت االستبانة بصورتها النهائية على ( )30فقرة.
ثبات األداة:

للتحقق من ثبات االستبانة ،وثبات تطبيقها جرى استخدام طريقة ( )Test-Retestوذلك بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة

دته أسبوعان ،واستخراج معامل االرتبام باستخدام معامل ارتبام
من ( )15معلما ومعلمة من خارج عينة البحث مرتين بفارق زمني ُم ُ
بيرسون ( )Pearson Correlationبين تقديراتهم في المرتين على أداة البحث عامة ،وبلغ معامل االرتبام بين التطبيقين األداة
( ،)0.80وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (. )α =0.01

وجرى تطبيق معادلة كرونباخ ألفا ()Chronbach Alphaعلى جميع ِّفقرات أداة البحث ،إذ بلغ معامل الثبات لألداة عامة

( ،)0.82وهي قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق أداة البحث ،والجدول( ،)2يوضح ذلك.
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الجدول ()2

معامل الثبات (كرونباخ ألفا) ومعامل (االستقرار) ارتباط بيرسون ألداة البحث

القيمة
عدد الفقرات

30

كرونباخ ألفا

0.82

معامل ارتباط بيرسون

*0.80

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (=.)α 0.01
إجراءات تنفيذ أداة البحث:

بعد أن جرى اعتماد االستبانة بصور ِّ
تها النهائية ،ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت الخطوات اآلتية:
 - 1مراجعة األدب النظري و ِّ
ِّ
الدراسات السابقة ،ثم إعداد االستبانة بصور ِّ
وع ِّرضت االستبانة على
ّ
تها األولية والمكونة من( )33فقرةُ ،
ّ
ِّ
ِّ
لجنة من المحكمين في الجامعات العراقية للتحقق من صدقه ،وبعد ذلك تكونت بصور ِّ
تها النهائية من ( )30فقرة.
ّ
 - 2الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية الرفاعي إلى الجهات ذات العالقة بشأن تسهيل مهمة الباحث.
 - 3وزر الباحث االستبانة على عينة البحث المكونة من( )270معلما ومعلمة للغة العربية للصف الخامس االبتدائي في قضاء
الرفاعي والنواحي التابعة له ،وجرى توضيح طريقة اإلجابة ،وبيان جميع المعلومات المتعلقة باالستبانة ،والهدف من إجراء البحث،
وضرورة اإلجابة عن جميع الفقرات من غير ترك أي واحدة منها.

- 4جمع الباحث استجابات المعلمين والمعلمات ،ودققها للتحقق من صالحيتها للتحليل اإلحصائي ،وتصنيفها حسب متغيراتها ،وبعد
االنتهاء أدخلت إلى الحاسوب ،واستخدمت حزمة التحليل اإلحصائي ( )spssالستخراج النتائج.

المعالجات اإلحصائية:
استخدم ْت األساليب االحصائية اآلتية:
.1معامل ارتبام بيرسون (معامل إعادة الثبات) لحساب ثبات التطبيق.
.2معامل االتساق الداخلي ( رونباخ ألفا) للتحقق من ثبات أداة البحث.
.3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .4وتطبيق اختبار (ت) للعينات المستقلة ( )Independent Samples T-Testللتعرف إلى الفروق بين إجابات أفراد العينة تبعا
لمتغير الجنس.

 .4وتطبيق تحليل التباين األحادي ( )ANOVAعلى االستبانة ككل تبعا لمتغير الخبرة،

تصحيح االستبانة:
ألجل احتساب الدرجة الكلية لالستبانة ،جرى اتبار تدرج ليكرت الخماسي ( بيرة جدا ،بيرة ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا)
في االستجابة عن فقرات االستبانة حيث يختار المستجيب أحد هذ البدائل التي تنطبق على االستجابة ،وقد أعطيت الدرجات
( )5،4،3،2،1للبدائل الخمسة على التوالي للفقرات ،اذ أعطيت الدرجة ( )5على البديل بيرة جدا ،والدرجة ( )4للبديل بيرة،
وأعطيت الدرجة ( )3على البديل المتوسط ،وأعطيت الدرجة ( )2على الضعيفة ،وأعطيت الدرجة ( )1على البديل ضعيف جدا ،
وللحكم على مستوى المتوسطات الحسابية للفقرات والمجاالت واالستبانة كل ،أعتمد المعيار اإلحصائي باستخدام المعادلة اآلتية:
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طول الفئة= المدى  -الحد األدنى (للتدرج ) /عدد فئات المقياس المفترضة=1.33 =3/4= 3/1-5
وبذلك تكون المهارة الالزمة على النحو اآلتي:

 1- 2.33يمثل مدى منخفض.
 3.67- 2.34يمثل مدى متوسط.
من 3.68فأ ثر يمثل مدى مرتفع.

عرض النتائج وتفسيرها:
يتضمن عرض نتائج البحث ،بناء على أهداف البحمث الحمالي التعمرف علمى المهمارات التعليميمة الالزممة لمعلممي اللغمة العربيمة
في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم ،وهي على النحو اآلتي:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :والذي يتضمن ما المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من
وجهة نظر المعلمين أنفسهم؟
مجال التخطيط:

لإلجابة عن هذا الس ال ُحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث عن جميع فقرات مجال األداة،
الجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ( )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال "التخطيط "مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

الرقم

الرتبة

1

1

مجال مهارات تخطيط الدرس

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

أحسن إعداد خطة سنوية تتضمن وصفا كامال لما سأقوم

المهارة

الالزمة

3.31

1.22

متوسطة

6

2

أُجيد توزيع الوقت على أجزاء الدرس بشكل سليم.

3.29

1.23

متوسطة

2

3

أصمم خطة يومية لكل درس من دروس اللغة العربية.

3.22

1.10

متوسطة

5

4

أُراعي خبرات التالميذ السابقة لدى تخطيط الدرس.

3.18

1.32

متوسطة

3

5

أصوغ أهداف الدرس بشكل منهاج قابل للتحقيق والقياس.

3.10

1.15

متوسطة

4

6

به خالل العام الدراسي.

أجيد تحليل األهداف التربوية إلى :أهداف معرفية،
وجدانية ،ونفس حركية.

3.08

1.21

متوسطة

يظهر من الجدول ( )3أن المتوسط الحسابي الستجابة أفراد البحث عن فقرات مجال (التخطيط) قد تراوحت بين ()3.08-3.31

بدرجة متوسطة لجميع الفقرات ،حيث كان أعالها للفقرة ( ")1أحسن اعداد خطة سنوية تتضمن وصفا امال لما سأقوم به خالل العام

الدراسي" ،وبانح ارف معياري( ،)1.22وبينما كان أدناها للفقرة ( ")4أجيد تحليل األهداف التربوية إلى :أهداف معرفية ،وجدانية،
ونفس حركية" وبدرجة متوسطة وبانحراف معياري (.)1.21
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مر علممى تقممديم
وقممد يعممزو الباحممث هممذ النتيجممة إلممى التغيممر الممذي ط م أر علممى دور المعلممم فممي الفت مرة األخي مرة؛ إذ لممم يعممد دور مختصم ا
الكتمماب وشممرحه المدرسممي وتحضممير الممدروس ووضممع االختبممارات فقممط ،بممل أصممبح مطلوبمما منممه التخطمميط للعمليممة التعليميممة وتصممميمها
ومعرفمة أجزائهما ألداء دور كمالمخطط والموجمه والمرشمد والمقميم للعمليمة التعليميمة ،وقمد اختلفمت ممع د ارسمة أبمو صمواوين ( )2010التمي
حصلت على نسب احتياجات عالية في كفايات للمعلمين.
وقممد يعممزو الباحممث هممذ النتيجممة إلممى وعممي المعلمممين والمعلمممات حممول الممدور الفاعممل الممذي يلعبممه الوقممت واسممتثمار فممي الشممكل
الصممحيح فممي العمليممة التعليميممة؛ مممما جعممل المعلمممين أ ثممر اهتماممما بتعزيممز مهمماراتهم وتقويممة معممارفهم حممول االهتمممام بتوزيممع الوقممت فممي
بويمة ،واتفقمت ممع د ارسمة الشممايع ( )2004إلمى أهميمة الكفايمات التعليميمة فممي
الحصمة التعليميمة التمي تسماعدهم علمى تحقيممق أهمدافهم التر ّ
مجال التخطيط ،بينما اختلفت مع دراسة عبد الدايم ( ) 2004التي تشير إلى ضمعف معلمي اللغة العربيمة فمي شمتى مجماالت الكفايمات
التعليمية.
المجال الثاني :تنفيذ الدرس:

لإلجابة عن هذا المجال ُحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث عن جميع فقرات المجال الثاني،
الجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال "تنفيذ الدرس" مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
المتوسط

االنحراف

المهارة

1.21

متوسطة
متوسطة

الرقم

الرتبة

مجال مهارات تنفيذ الدرس

7

1

استخدم أساليب تمهيدية لجذب اهتمام التالميذ وانتباههم للدرس.

3.40

11

2

أشجع التالميذ على التحضير اليومي.

3.30

1.20

13

2

أشجع التالميذ على المشاركة في الدرس.

3.30

1.22

متوسطة

15

3

استخدم أمثلة وشواهد توضيحية ترتبط بمحتوى الدرس.

3.20

1.26

متوسطة

14

3

أراعي الفروق الفردية بين التالميذ خالل عملية تعليمهم اللغة العربية.

3.20

1.14

متوسطة

12

4

أنور في طرائق وأساليب التدريس وفقا لطبيعة الدرس وأهدافه.

3.12

1.20

متوسطة

10

5

أنور استعمال وسائل ربط فرور اللغة مع بعضها.

3.10

1.18

متوسطة

8

6

استخدم مثيرات متنوعة لحث التالميذ على االهتمام في الدرس وإثارة دافعيتهم.

3.08

1.12

متوسطة

9

7

أحسن استخدام األساليب التربوية الضرورية لتدريس اللغة العربية.

3.07

1.10

متوسطة

الحسابي

المعياري

الالزمة

يظهر من الجدول ( )4أن المتوسط الحسابي الستجابة أفراد البحث عن فقرات مجال (تنفيذ الدرس) قد تراوحت بين (-3.40
 )3.07بدرجة متوسطة لجميع الفقرات ،حيث كان أعالها للفقرة ( ")7استخدم أساليب تمهيدية لجذب اهتمام التالميذ وانتباههم
للدرس" ،وبانحراف معياري( )1.21وبينما كان أدناها للفقرة ( ")9أحسن استخدام األساليب التربوية الضرورية لتدريس موضوعات
اللغة العربية" وبدرجة متوسطة وبانحراف معياري(.)1.10
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وقد يعزو الباحث هذ النتيجة إلى اإلعداد الصحيح من خالل الكليات ي دي إلى تحسين نوعية التعلميم ورفمع مسمتوى األداء العمام
فممي العمليممة التعليميممة ،أو يسممعى المعلممم لتطمموير نفسممه وتحسممين قد ارتممه وتطمموير مها ارتممه ،وبالتممالي تمكممن المعلممم مممن تنفيممذ إدارة الممدرس
بالصممورة المثلممى ،وعمممل علممى التغلممب علممى الصممعوبات والمشممكالت فممي العمليممة التعليميممة ،وقممد اختلفممت هممذ النتيجممة مممع د ارسممة أبممو
صواوين ( )2010التي حصلت على نسب احتياجات عالية في كفايات للمعلمين.
أن المعلممين يعمون دورهمم بشمكل جيمد؛ فجعلموا االهتممام ممن خمالل التمدريبات وأنشمطة المتعلم
وقد يعزو الباحث هذ النتيجة إلمى ّ

تتمحممور بشممكل أ بممر حممول التالميممذ؛ مممما يزيممد مممن اسممتقاللية التالميممذ وتسمماعد المعلممم علممى إرشمماد التالميممذ وتمموجيههم داخممل وخممارج
الصف .اتفقت هذ النتيجة مع دراسة الشايع ( ) 2004إلى اهمية الكفايات التعليمية فمي مجمال تنفيمذ المدرس ،بينمما اختلفمت ممع د ارسمة
عبد الدايم ( )2004التي تشير إلى ضمعف معلمي اللغة العربية في مجال تنفيذ الدرس.
المجال الثالث :مهارات إدارة الصف:
لإلجابة عن هذا المجال ُحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث عن جميع فقرات المجال الثالث،

الجدول ( )5يوضح ذلك.

جدول ( )5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال "إدارة الصف" مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
المتوسط

االنحراف

درجة

1.23

متوسطة
متوسطة

الرقم

الرتبة

مجال مهارات إدارة الصف

23

1

أركز على تسجيل الحضور والغياب باستمرار.

3.34

20

2

أشجع التالميذ على المشاركة في مختلف النشاطات.

3.31

1.26

24

3

أعمل على تطبيق النظام داخل الصف.

3.30

1.24

متوسطة

16

4

أحرص على تنمية الضبط الذاتي لدى التالميذ.

3.23

1.14

متوسطة

18

5

أعامل التالميذ بطريقة موضوعية دون تحيز.

3.21

1.20

متوسطة

17

6

أقيم عالقة ديمقراطية مع التالميذ قائمة على التفاهم واالحترام

3.15

1.18

متوسطة

19

7

أجيد فهم عالقات التالميذ مع بعضهم البعض.

3.13

1.26

متوسطة

22

8

أساعد على حل مشكالت التالميذ داخل الصف.

3.10

1.22

متوسطة

21

9

استخدم مبدأ الترغيب بشكل متوازن بين جميع التالميذ.

3.08

1.20

متوسطة

الحسابي

المعياري

المهارات

يظهر من الجدول ( )5أن المتوسط الحسابي السمتجابة أفمراد البحمث عمن فقمرات مجمال (إدارة الصمف) قمد تراوحمت بمين (-3.34
 )3.08بدرجممة متوسممطة لجميممع الفقمرات ،حيممث كممان أعالهمما للفقمرة ( ")23أركممز علممى تسممجيل الحضممور والغيمماب باسممتمرار" ،وب مانحراف
معياري( )1.23وبينما كمان أدناهما للفقمرة (" )21اسمتخدم مبمدأ الترغيمب بشمكل متموازن بمين جميمع التالميمذ" وبدرجمة متوسمطة وبمانحراف
معياري(.)1.20
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وقد يعزو الباحث هذ النتيجة إلى َّ
كبير في تواجد التلميذ داخل الصمف ،وحضمور المدروس
أن المعلمين والمعلمات يولون اهتماما ا

وعدم تغيبه؛ ألن العملية التعليمية ت ار م خبرات ومعمارف ،وحرصمهم أدى إلمى تحسمين نوعيمة التعلميم ورفمع مسمتوى األداء العمام للعمليمة

التعليمية؛ بتسهيل عملية تبادل المعلومات بين المعلم والتالميذ بطريقة مرنة ،وبالتالي تمكن المعلم من إدارة العمليمة التعليميمة بالصمورة
المثلممى ،والقيممام بإشمراك التالميممذ فممي تحديممد األسممئلة والمشممكالت التممي يسممعى إلممى حلهمما ،وقممد يجممد الممبعض أن هممذ النتيجممة عممن طريممق
الروتين اليومي الذي تربموا عليمه فمي تنفيمذ اللموائح والقموانين إال أن همذ الطريقمة مسمتخدمة فمي أغلمب دول الموطن العربمي نتيجمة ارتفمار
التكاليف الباهضة في استخدام أجهزة ومعدات التعلم اإللكتروني.
أن اسممتخدام المعلمممين األنشممطة الصممفية  ،جعلممت أنشممطة الممتعلم تتمحممور بشممكل أ بممر حممول
وقممد يعممزو الباحممث هممذ النتيجممة إلممى ّ
التالميذ؛ مما يزيد من اسمتقاللية التالميمذ وتسماعد المعلمم علمى إرشمادهم وتموجيههم داخمل وخمارج الصمف ،وقمد اتفقمت همذ النتيجمة ممع
دراسة الشايع ( )2004إلى أهمية الكفايات التعليميمة فمي مجمال إدارة المدرس ،بينمما اختلفمت ممع د ارسمة أبمو صمواوين ( )2010ود ارسمة

عبد الدايم ( )2004التي تشير إلى ضمعف معلمي اللغة العربية في مجال إدارة الدرس.
المجال الرابع :مهارات التقويم:

لإلجابة عن هذا المجال ُحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد البحث عن جميع فقرات المجال الرابع،
الجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ( )6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال "مهارات التقويم" مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
المتوسط

االنحراف

درجة

1.17

متوسطة
متوسطة

الرقم

الرتبة

مجال مهارات التقويم

27

1

استخدم سجل الدرجات اليومي لتسجيل درجات االختبارات الشفهية.

3.14

28

2

أوجه األسئلة التقويمية إلى ا ثر عدد ممكن من التالميذ.

3.10

1.23

29

2

أشخل نواحي القصور في طرائق وأساليب في ضوء نتائج التقويم.

3.10

1.13

متوسطة

26

2

أربط األسئلة التقويمية بأ بر عدد ممكن من التالميذ.

3.10

1.15

متوسطة

30

3

أتمكن من تنويع طرائق وأساليب التدريس وفق نتائج التقويم.

3.09

1.20

متوسطة

25

4

أجيد استخدام وسائل تقويم متنوعة ومناسبة لمحتوي الدرس وأهدافه.

3.05

1.21

متوسطة

الحسابي

المعياري

المهارة

يظهر من الجمدول ( )6أن المتوسمط الحسمابي السمتجابة أفمراد البحمث عمن فقمرات مجمال (التقيميم) قمد تراوحمت بمين ()305-3.14
بدرجة متوسطة لجميع الفقرات ،حيث ان أعالها للفقمرة (" )27اسمتخدم سمجل المدرجات اليمومي لتسمجيل درجمات االختبمارات الشمفهية"،

وب مانحراف معيمماري ( )1.17وبينممما ممان أدناهمما للفق مرة ( ")25أجيممد اسممتخدام وسممائل تقممويم متنوعممة ومناسممبة لمحتمموي الممدرس وأهدافممه"

وبدرجة متوسطة وبانحراف معياري(.)1.21

وقد يعزو الباحث هذ النتيجة إلى األثر الذي يعطي استخدام التقنيات الحديثة في طريقة عرض المادة التعليميمة؛ أذ َّ
أن اسمتخدام

مر واضمحا علممى
التقنيمات الحديثمة فمي التّمدريس ينقمل التلميمذ ممن المعرفمة النظريمة المجمردة إلمى المعرفمة العمليمة التطبيقيمة؛ ممما يعطمي أث ا
تحسممين تحصمميل التالميممذ بالمقارنممة مممع النتيجممة التممي تعطيهمما الكلمممات المطبوعممة علممى الممورق ،وقممد اختلفممت مممع د ارسممة أبممو ص مواوين

( )2010التي حصلت على نسب احتياجات عالية في فايات للمعلمين.

وربممما تعممزى هممذ النتيجممة أيض ما إلممى َّ
أن اسممتخدام التقنيممات الحديثممة ُيسممهم فممي ترسمميخ المعلومممات فممي ذهممن التلميممذ ،وبالتممالي زيممادة
تحصيله العلممي  ،وذلمك بسمبب أن المعلمم يعمي دور التعليممي ويمتمكن ممن اسمتخدام مها ارتمه وتوظيفهما بمما يفيمد الطالمب ويطمور العمليمة
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التعليمية .وقد اتفقت هذ النتيجة مع دراسة الشايع ( )2004إلى أهمية الكفايات التعليمية في مجال إدارة الدرس في بينما اختلفمت ممع
دراسة عبد الدايم ( )2004ضمعف معلمي اللغة العربية في شتى المجاالت.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل تختلف المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة

نظر المعلمين باختالف الجنس (ذكور ،اناث)؟

لإلجابة عن هذا الس ال استخدم اختبار (ت) ( )Independent Samples T-Testعلى االستبانة ككل تبعا لمتغير الجنس،
والجدول ( )7توضح ذلك.
الجدول ( )7نتائج تطبيق اختيار ( )Independent Samples T-Testلفحص الفروق بين متوسطات استجابات أفراد البحث
تبعا لمتغير الجنس
على االستبانة ً
االنحراف

الجنس

المتوسط الحسابي

ذكر

3.19

0.23

أنثى

3.05

0.19

المعياري

T
2.79

الداللة
اإلحصائية
0.02

يظهر من الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05= αفي المهارات التعليمية الالزمة
لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير الجنس ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )2.79( )Tوبداللة
إحصائية بلغت ( )0.02وهي قيمة دالة إحصائيا لصالح الذكور بمتوسط حسابي( ،)3.19بينما بلغ المتوسط الحسابي لإلناع
(.)3.05
وقد يعزو الباحث هذ النتيجة إلى أن المعلمين أ ثر قدرة على استخدام المهارات التعليمية ،وحرصهم الدائم على التطوير
واستخدام كل ما هو جديد ومبتكر ،ونتيجة تواصلهم مع المستحدثات والتقنيات التكنولوجية الحديثة ،واتفقت هذ النتيجة مع دراسة

فخرو والبنعلي ( )2002توافر الكفايات التعليمية لدى المعلمين  ،واختلفت مع دراسة عبد هللا ( )2007التي أظهرت وجود فروق
لصالح المعلمات في فايتي التخطيط والتدريس.

وربما يكون السبب أن المعلمين لديهم الجراءة والقدرة على المبادرة ،ونتيجة ذلك أن اإلناع دائما ما يحاولن الحفاى على

مستواهن بدون المحاولة على التجديد ،أو عدم التواصل مع المحيط الخارجي وانحصار دورهن على المدرسة وما يتم تبليغهن به

فقط ،وقد تكون هذ النتيجة تختلف مع واقع كثير من البلدان العربية التي يميل بها اإلناع إلى التجديد واالبتكار ،ولكن يبدو أن

الحروب واالوضار الداخلية غير المستقرة في العراق لها أ ثر كبير على تفكير المعلمات ،أصبحت سببا مهما في رغبة عدم التطور
والتجديد.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :هل تختلف المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من

تبعا لسنوات الخبرة (خمس سنوات فاقل  10-6،سنوات11،سنه فأكثر) ؟
وجهة نظر المعلمين ً

لإلجابة عن هذا الس ال استخدم تطبيق تحليل التباين األحادي ( )ANOVAعلى االستبانة ككل تبعا لمتغير الخبرة ،والجدول
( )8توضح ذلك.
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الجدول ( )8نتائج استجابات تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلفحص الفروق بين متوسطات استجابات أفراد البحث على االستبانة
تبعا لمتغير الخبرة
ً

المتوسط

االنحراف

خمس سنوات فاقل

3.17

0.34

 10-6سنوات

3.22

0.25

11سنه فأكثر

3.45

0.31

الخبرة

الحسابي

F

المعياري

0.45

الداللة

اإلحصائية
0.75

يظهر من الجدول ( )8إن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05= αفي هل تختلف المهارات
التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين تبعا لسنوات الخبرة ،حيث بلغت قيمة ()F
( )0.75وهي غير دالة إحصائيا.
وقد يعزو الباحث هذ النتيجة إلى أن المعلمين على اختالف سنوات الخبرة لديهم إال إنهم على معرفة ودراية كاملة بالبيئة

والواقع التعليمي وما يحتاجه المعلم من مهارات .وقد اختلفت هذ النتيجة مع دراسة عواريب وبن ريمة ( )2016التي أشارت إلى

وجود فروق دالة في االحتياجات تبعا لسنوات التدريس ولصالح أقل من ست سنوات.

وربما يكون السبب أن جميع المعلمين والمعلمات يتابع كل ما هو جديد ومستحدع؛ فهم متساوون جميعا وال فرق لسنوات الخبرة

فيما بينهم ،نتيجة استخدامهم للمهارات التعليمية كضرورة في التعليم نتيجة الجذب والمتعة والتشويق في تقديم الدرس للتالميذ.

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أوًال :االستنتاجات:
بعد االنتهاء من عرض نتائج البحث وتفسيرها ،نستنتج ما يأتي:
 .1إن المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة
متوسطة ولجميع مجاالت االستبانة(مهارات تخطيط الدرس ،مهارات تنفيذ الدرس ،مجال مهارات إدارة الصف ،مهارات
التقويم).

 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α =0.05في المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية
في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير الجنس ،لصالح الذكور بمتوسط حسابي( ،)3.19بينما بلغ

المتوسط الحسابي لإلناع (.)3.05

 .3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05= αفي المهارات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة
العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين تبعا لسنوات الخبرة ،حيث بلغت قيمة ( )0.75( )Fوهي غير
دالة إحصائيا.
ثانيا :التوصيات
ً
في ضوء نتائج البحث الحالي نوصي بما يأتي:

 .1االستفادة من المهارات التعليمية التي تم تحديدها في إعداد المعلمين الذين يعدون لمهنة تدريس اللغة العربية في كليمات التربيمة
والتربية األساسية والمعاهد التربوية أثناء فترة التطبيقات التعليمية لمعرفة مدى تمكنهم منها.
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 .2إصدار دليل لمعلمي اللغة العربية يتضمن التعريف بالمهارات التعليمية الحديثمة والمتطمورة تتضممن المتعلم اإللكترونمي والتقنيمات
التكنولوجية في الدول المتقدمة.
ثالثا  :المقترحات:

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث واستكماال للجوانب التي لمم يتناولهما ،نقتمرل إجمراء الدراسات اآلتية:

 .1إجراء دراسة مماثلة لتحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية.
 .2إجراء دراسة تقويمية لمناهج إعداد معلمي اللغة العربية فمي ضوء المهارات التي توصلت إليها البحث الحالي.

المراجع:
أو ًال :المراجع العربية:
 .1ابن منظور ،محمد بن مكرم( )1998لسان العرب ،م ،8لبنان ،بيروت :م سسة الرسالة ،ص .428

 .2أبممو ص مواوين ،ارشممد ( )2010الكفايممات التعليميممة الالزمممة للطلبممة المعلمممين تخصممل معلممم صممف فممي ليممة التربيممة بجامعممة
األزهر ممن وجهمة نظمرهم فمي ضموء احتياجماتهم التدريبيممة ،مجلمة الجامعمة اإلسمالمية -سلسملة الد ارسمات اإلنسمانية -مممج18
،ر، 2ص .398-359

 .3الجماعي ،عبد الوهاب أحمد( (2010كفايمات تكموين المعلمممين اللغممة العربيمة للمرحلمة الثانويمة – نموذجما ،م ،1األردن،
عممان :دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،ص .234

 .4حلم م م م م م م م م م مواني  ،وف م م م م م م م م م مماء هاش م م م م م م م م م ممم محم م م م م م م م م م ممد ( )2002دراسمممممممممممممممممممممة وصمممممممممممممممممممممفية لتحديممممممممممممممممممممممد الكفايممممممممممممممممممممممات
الالزممممممممممممممة لمعلممممممممممممممات اللغمممممممممممممة العربيمممممممممممممة عنمممممممممممممد تدريسمممممممممممممه ن النحمممممممممممممو فمممممممممممممي المرحلمممممممممممممة االبتدائيمممممممممممممة

فممي العاصمممة المقدسممة ،رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورة ،جامعممة أم الق ممرى ،كليممة التربيممة ،المملكممة العربيممة السممعودية :مكممة

المكرمة ،ص.7

 .5الخليفة ،حسن جعفر( )2004فصول في تدريس اللغة العربية ابتمدائي ،متوسط  ،ثانوي ،الطبعمة الرابعمة ،المملكمة العربيمة
السعودية ،الرياض :مكتبة الرشد ،ص .397

 .6الخويسكي ،رين امل( )2008المهارات اللغوية االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وعوامل تنمية المهارات اللغوية عند
العرب وغيرهم ،م ،1مصر ،القاهرة :دار المعرفة الجامعية ،ص.13

 .7دروي  ،إبراهيم ( )2002مدى استخدام أنشطة التفكير اإلبداعي لدى الطلبة المعلممين فمي برنمامج التربيمة العلميمة والمعلممين
في الخدمة فمي م ارحمل تمدريس التربيمة الفنيمة "د ارسمة ميدانيمة" ،القماهرة ،جامعمة حلموان ،دراسمات تربويمة واجتماعيمة ،العمدد،4

المجلد  ،8ص .235

 .8الشايع ،سمعود( )2004الكفايمات التدريسمية الالزممة لمعلمم اللغمة العربيممة فمي م ارحمل التعلميم العمام بدولمة الكويمت ،مجلمة كليمة
التربية -جامعة طنطا -مصر ،مج ،1ر ،33ص.418-384

 .9شوق ،محمود أحممد ( )2006االتجاهات الحديثة في تخطيط المنماهج الدراسمية ،م ،1مصمر ،القماهرة :دار الفكمر العربمي،
ص.25

 .10العاجز ،ف اد (  ) 2007اإلدارة الصفية بين النظريمة والتطبيمق ،الطبعمة الثالثمة ،فلسمطين ،غمزة :دار المقمداد للطباعمة ،ص
.1

 .11عبد الدايم ،خالد محمد ( )2004برنامج مقترل لتنمية بعض كفايمات معلم اللغة العربية بالمرحلة الثانويمة بفلسمطين باسمتخدام
المديوالت ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.
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 .12عبممد هللا ،عبممد هللا ( )2007الكفايممات التدريسممية للمعلمممين فممي المممدارس الثانويممة فممي مدين ممة عممدن مممن وجهممة نظممر المعلمممين
أنفسهم ،مجلة الدراسات والبحوث التربويمة ،العدد ،22ص.208-173

 .13عبيممد ،جمانممة محمممد (  )2005المعلممم إعممداده ،تدريبممه ،كفاياتممه ،م ،1األردن ،عمممان :دار صممفاء للنش مر والتوزيممع ،ص
.261

 .14عواريب ،لخضر وبن كريممة ،بمو حفمل ( ) 2016تشمخيل االحتياجمات التدريبمة ممن الكفايمات التدريسمية األساسمية لمعلممي
المرحلة االبتدائية دراسة ميدانية بمدينة ورقلة ،مجلة العلوم النفسية والتربوية )2(3 ،ص .352-334

 .15فخممرو ،عائشممة احمممد والبنعلممي ،حصممة حسممن( )2002الكفايممات التعليميممة لمعلمممي ومعلمممات الصممفين الخممامس والسممادس فممي
المرحلة االبتدائية بدولة قطر ،مجلة رسالة التربية وعلم النفس ،العدد الرابع عشر ،قطر ،ص.1

 .16اللقماني ،أحممد حسمين والجممل ،علمي أحمممد( )2003معجمم المصمطلحات التربويمة المعرفيممة فمي المنماهج وطمرق التممدريس،
م ،3مصر ،القاهرة :عالم الكتاب ،ص .310

 .17مومني ،عبد اللطيف و خزعلي ،قاسم( )2010الكفايات التدريسية لمدى معلممات المرحلة األساسية الدنيا في المدارس

الخاصة في ضوء متغيرات الم هل العلممي ،وسنوات الخبرة ،والتخصل ،مجلة جامعة دممشق ،ممج، 26ر ، 3ص -553

.592
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Abstract
The study aims to know the educational skills, which are required to the teachers of Arabic at
elementary schools concerning to their opinions. The sample of this paper based on 270 teachers in
the rate of 94% of the original community. They are divided into 150 male and 120 female teachers
who teach Arabic for pupils of fifth primary at Educational department of Al Rifai which belongs to
Educational General Directorate of Thi-Qar Governorate. These teachers are intentionally chosen.
According to the style of the research, the researcher depends on the descriptive mode. He prepares a
questionnaire of 30 items in four scopes: lesson-planning skills, lesson implementation skills, class
management skills and evaluation skills. In order to prove and check the correctness of the
questionnaire, the investigation uses statistical package (spss) to get the results, which declare the
following: the educational skills of teacher of Arabic language that are needed according to them ,
come as medium at the whole questionnaires. The research reveals differences of statistical
significance depending on the gender diversity for the benefit of males. It reveals also the differences
of statistical significance depending on the years of experience.
Key words: Educational skills, teachers of Arabic at primary schools.
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