العدد34/

آب2017 /م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

معوقات اسيخدام اليقنيات اليربوية من وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرسايها في المرحلة الميوسطة
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Abstract
The present study aims at assessing the difficulties of using educational techniques from the
Arabic teachers of intermediate schools point of view. A questioner consists of 15 items has been given
out to a sample consists of 80 teachers. The study come up to that the teacher do not pay attention to
the Educational aids in intermediate schools because the lack of experience and the lack of the training
programs that explain the use of such aids. It is recommended to pay extra attention to the educational
aids.
الملخص
دف ايدقاس إيه مرق مروقسأل استخدام ايتاويسأل ايتقلوي م
ايمتوسط  ،ويتحاي

ذا ايهدف استخدمأل ايلسحث اقستلسو ك دا يتحاي

ايتاويسأل ايتقلوي وطلاأل ايلسحث

وجه و ق مدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس د ايمقحو
ذا ايهدف وتكووأل م ة 15اق تمث مروقسأل استخدام

ذه األدا عوه عيو مكوو م ة 80مدقسسل ومدقس يمثوو ايمجتمل اق ود يولحو واستخدمأل

ايوسسئ اقح سئي ايموسسل يتحاي

دف ايلحو و د وول ذي

ايمداقب ايمتوسط وقلمس يرود ايسل

د ذ ي إيه ء لرض ايمدقسي وايمدقسسأل ييب يديهم ايخلق ايكس ي لسسترمس ايوسسئ ايترويمي

وذي

اسفق ايلحو ع وتسئت موهس قو اق تمسم لسيوسسئ ايترويمي

د

ياو ايدوقاأل ايتدقيلي ايتد تووح كيفي استخدام ايوسسئ ايترويمي وتو د ايلسحث لتكثيف ايجهود د ت ميم واوتسج ايوسسئ

ايترويمي ايتد تسهم د ق ل مستو ايترويم.
مشكلة البحث

د ايترويم د كس

تلرد تو يف ايتاوي ايرومي
ايرومي ايتد تسقع د عموي ايترويم وايتروم ويهذا يتطو

مستويست وقوق حتمي أل ايمجتمل د ايوقأل ايحسوق لحسج إيه ايتاويسأل
م ايممسسسأل ايتقلوي ء تترسم لمقوو مل تو ايتاويسأل واقستفسد موهس.

يذا ء لحأل ايتاويسأل ايتقلوي م ايموووعسأل ايتد لغوأل ا تمسم ايتقلويي وايسيكويوجيي يتحديد ء ميتهس د تفري ايرموي
ايترويمي وتحديد ايمروقسأل ايتد تحو لي ايمدقب واستخدام تو ايتاويسأل ومد تو يق س كمسل وووع لس كووهس تو ق قوف مالئم يوداقسي
عوه اختالف مستويستهم ايراوي وايرمقي ومقاح

 2006ل

وس مروقسأل تور

ترويمهم.ةايوريمد ،2009 ،ع 184و د ذا اي دد اكدأل دقاس ةايتميمد،

دو الق كلي الق د ايتاوي م

يد ايمدقسي وواع د ايخلقاأل ايالالم

سعوي استخدام ايوسسئ ايترويمي وموهس عدم وووة مفهوم ايوسسئ ايترويمي

دام تو ايوسسئ  .ةايتميمد2006 ،

إ ايطول د ايمقحو ايمتوسط يواجهو ملكالأل ترد غسي د اق مي اثوسل عموي ايتروم وخس
قو استخدام ايوسسئ ايترويمي اثوسل عموي ايتدقيب ،سيكتس
اثوسل عموي ايترويم و ذا يمدي ايه ايحقمس

د مسد ايوغ ايرقلي و د

ايمدقسد يكسد يكو ايم دق ايترويمد ايوحيد ايذي يرتمد عوي ايطسي

م ايرسئد ايتقلوي يتو ايتاويسأل ايتقلوي ايمسسود د عموي ايتدقيب واستخدام ايتاويسأل

ايتقلوي ا لحأل وقوق يومدقب د اوجسة ايرموي ايترويمي وم خال خلق ايلسحث ودقاستهس اقستطالعي
قح أل إ

وس

د ذا ايميدا

اد

لرض ايا وق د استخدام ايتاويسأل ايتقلوي للكوهس ايواسل ممس اثق م ايوسحي ايرومي للك واوح عوه لوسل
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لخ يسأل ايطول وقدقاتهم ايراوي وقلد م ايوقوف عوه تو ايمروقسأل ايتد تواج ايمدقسي وايمدقسسأل عود استخدام ايوسسئ ايترويمي
م خال اقجسل عوه ايتسسم اقتد:
(ما معوقات اسيخدام اليقنيات اليربوية من وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرسايها في المرحلة الميوسطة).

أهمية البحث

ترد ايتقلي قكوسل مهمسل م ءقكس ايرو ق ايللقي ،وم خاليهس يول ايفقد ايفسع واياسدق عوه ايمسس م اقيجسلي

ايتومي ايلسمو يومجتمل ،كمس ء

يوتقلي اقثق ايواوح د مسسعد اق قاد عوه ايتكيف ايسويم مل ايليئ وتلكي

لخ يتهم ،ولسيتسيد تكوي جي قسدق عوه لوسل مجتمل متادم يهتم لسيرموي ايتقلوي وايترويمي وتحاي
 ،2003ع. 121

د تحاي

سووكهم ولوسل

ا دا هس ةايدييمد ،وعود،

واذا اقدوس ء تحا ايرموي ايتقلوي وايترويمي ء دا هس د ايمجتمل ال لد م دقاس ايوغ  ،ألوهس ترد م ايوسسئ ايتد تقلط
اق قاد وايجمسعسأل وايلرو و يهس يتم تو يم ايمجتمل اقوسسود ويذكق ةيويب د كتسل ايوغ د ايمجتمل ل وهس تومد ايفكق اقوسسود،
واوهس ادا ايتفكيق وع طقياهس استطسع اقوسس
تولي حسجست وتوفيذ قغلست

ا ي

ايه ايحايا .ةايسقاي ،2010ع 5ويهذا ترد ايوغ وسيو تسسعد ايفقد د

د ايمجتمل ايذي يريش ي وع طقياهس يمكو ايتفس م مل لود جوس واقطالع عوه تجسق اقخقي

مسويسل وحسو الق و د وسيو ات س ع طقياهس توا ايمرسقف د مختوف ايمجسقأل يذا وج
ايسيطق عوه ايوغ واتاس مفقداتهس والكس ترليق س االدادأل ايادق عوه استيرس

اق تمسم لسيوغ واسترمسيهس كومس االدادأل

مس يتواسه ايطسي

ومس ياقءه.ةايميسحد ،2008 ،ع19

وا ايحديو ع ايوغ ياودوس إيه ايحديو ع ء مي ايوغ ايرقلي إذ ترد م ايوغسأل ايحي ايتد تميالأل م سوا س ل وهس يغ ايا اق ايكقيم
ايذي اوال عوه ايولد ايكقيم محمدة وه ا عوي واي وسوم وق يسروس اييوم إق ء ووحود إجالقل واكلس الق د حوق يغتوس ايرقلي  ،ذه

ايوغ ايتد وسرأل كالم ا

يف سل ومروس و سوأل لالغ وموسياه تطق يهس اقوسم ،هد ايقالط ايذي يجمل الوسل اياومي  ،و د ايقمال

يوهوي اقسالمي ايتد تمدي اقكسوهس مهمس تغيقأل اقيس وتلسعدأل ايمسس سأل حف هس ا
ايوغسأل ةايرالاوي ،2011 ،ع. 243

يغ قديمسل قل ايوغسأل وخسيد وا

وأل ك

ويهذا ترد يغتوس ايرقلي يسس حسيوس ووعسل حوسقتوس هد ا و ايوغسأل واوسرهس واوهس يغ حي تمتو ايادق عوه ايرطسل ومسسيق

ايتطوق وتولد حسجسأل ك ع ق والمس وعوه ذا اقسسب ورم عوه تطويق ايوغ ايرقلي وتدقيسهس م خال استخدام ايتاويسأل
ايتقلوي ايتد ترد ادواأل حسي ترتمد عوه مخسطل حواب ايمتروم ،خس

حسستد ايسمل ،وايل ق لغي إلقاال ايمرسقف وايمروومسأل

ايمقاد تحويوهس .وا لح استخدام ايتاويسأل ايتقلوي د مواقف ايترويم وقوق تقلوي وتيج يالوفجسق ايمرق د ،وايتكوويوجد وتردد م سدق
ايمرق واوعيتهس وذي

تسح ايفقد يخلقاأل متووع و ومواقف مختوف يوتا

ليئيي  ،وايتاويسأل ايتقلوي ترم عوه تومي ايثقو ايوغوي يد
ايذ .وترم عوه تراليالي ايخلق اقوسسوي وتادم حاسئ

سد

يهس ايطسي

م ولسط إيه اخق وم اد اق

و لي

ايمتروم ،وتومد يدي ايمهسقاأل كمس ي لح يك مروه مفهوم واوح د
ذاأل مروه ،وتسسعد عوه توجي استجسل ايمتروم وحو ايهدف ايمولود،

ةايجلوقي ،2015 ،ع. 546-545
إ ايمو م ايرقلي يوتقلي وايثاس

وايرووم عادأل ودو عسم ة 1979ع لقامت ايوسسئ ايترويمي وايتاويسأل ايتقلوي وتمخض

موهس عد تو يسأل.

 -1تحديد مفهوم ايوسسئ ايترويمي وايتاويسأل ايتقلوي عوه او عموي موهجي د عموي ايترويم وايتروم.
 -2اق سد م ايوسسئ ايترويمي وايتاويسأل ايتقلوي وتو يفهس د تحاي ء داف ايرموي ايترويمي .
 -3ت ميم لقامت يووسسئ ايترويمي وايتاويسأل ايتقلوي د كويسأل ايتقلي ومقاكال ايتاويسأل ايتقلوي عوه ء تكو ايلقامت ايمسترمو
م تقاثوس وليئتوس ايرقلي .ةايتميمد ،2006 ،ع

 -أل
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ايطول و د جاللال اسسسيسل م مو وم ايتروم ولسيتسيد

يستطيل ايمدقب ء يحس م ادال ايطول وتاوي م اي رولسأل وايمرياسأل ايتد تواج عموي ايتروم وجروهس ام الق ميس الق متسحسل يركب

األثق اقيجسلد عوه اقدال اثوسل عموي ايتدقيب.ةايجهود ،وايالقاع ،2004 ،ع 100ويهذا ا لح مفهوم ايتاويسأل ايتقلوي متطوق

ومتسل ييلم جمل ايوسسئ ايفقدي وايجمسعي وا لح جاللال متكسمالل م ايرموي ايترويمي وي دو الق كلي الق د تحاي ء داف ايترويم ايرسم

م خال اثسق ايومو ايراود واقوفرسيد يومتروم ييتجسوال ايمقاح ايتاويدي
ايتد تتيح يومترومي

ق سل واسر قكتسس

د ايتدقيب مرتمدال د ذي عوه ايوسسئ ايترويمي ايحديث

ايمهسقاأل ايحقكي ايمختوف واتاسوهس للك عومد والل ع اوهس مسسود يوموهت وا ادخس

اي تطويق د ايموهت قلد ء يرتمد عوه ايلوه اقسسسي يألسسيي

ايتقلوي ايمرتمد عوه ايوسسئ ايترويمي وايتاويسأل ايتقلوي ايحديث

ايتد ترد حجق اقسسب د تطويق ايموهت لروس قه كس وا وجسة ايرموي ايترويمي تتوقف للك اسسسد عوه ال اق اكلق عدد ممك
م ادواأل ايتروم وايمرق ومد استخدام ايمدقب يوتاويسأل ايحديث

وا

كق تو يف ايتاوي د خدم ايترويم م اق كسق ايتد لمادوق س

ء ت لح وسيو ولط يتومي قدقاأل ايمترومي وتسسيق متطولسأل اير ق ايحديو ايذي يهتم كثي الق د تو يف ايتاوي

ايترويمي وت ي ايطول عوه قدق ايتفسع مل ايليئ لكفسل و سعوي  .ةمهدي،

د ايرموي

-أل ،ع2

إ استخدام ايتاويسأل ايتقلوي واتاس ايمدقسي يهس ممل الق مهمسل يجود ايترويم ويذي قلد م اق تمسم لسيوسسئ ايترويمي وتطويق

ادال ايمدقسي وايوقوف عوه ء م ايمروقسأل ايتد تحو دو استخدام تو ايوسسئ ووجدأل ايلسحث وقوق ايو ق د ا مي ايتاويسأل م
قل اياسئمي عوه عموي ايترويم ووقوق استخدامهس يمواكل ايتطوقاأل ايحس و د لته ميسدي ايمرق .

وقد اختسقأل ايلسحث ايمقحو ايمتوسط ةمدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس ميداوسل يلحثهس قوهم يلكوو عو الق سمسل د تطويق

ايرموي ايتقلوي  .وا ادقاكهم أل مي ايتاويسأل ايتقلوي وكيفي استخدامهس تور

ايتد تواج ايرموي ايتقلوي .

دوق كليق د تخطد ايكثيق م اي رولسأل وايمروقسأل

و د وول مس تادم تكم ء مي ايلحو ايحسيد لمس ي تد:
 -1ء مي ايتقلي كووهس ايحجق اقسسب د ايرموي ايترويمي .
 -2ء مي ايوغ ايرقلي لو فهس يغ ايا اق ايكقيم.

 -3ء مي ايتاويسأل ايتقلوي ايتد تسهم د اي س ايحاسئ وايمرسقف لجهد اق ووقأل اق ق.
أهداف البحث

يهدف ايلحو ايحسيد إيه:

 -1ايترقف عوه مروقسأل استخدام ايتاويسأل ايتقلوي م وجه و ق مدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس د ايمقحو ايمتوسط .
حدود البحث

اقت ق ايلحو ايحسيد عوه مدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس د ايمداقب ايمتوسط ايتسلر يومديقي ايرسم يتقلي ديسيه /قوسل لراول
يورسم ايقاسد ة. 2017- 2016
يحديد المصطلحات

اوال :المعوقات:

عق هس ةإل اق يم " 1977ل وهس ك مس يري

ءو يرقق تحاي

دف مري ولسعو والع ايتحدي ،ويتطو

ايجهود ايراوي  ،وايفكقي " ةإل اق يم ،1977 ،ع. 1
عق هس ةسويمس

1988

ايطقيا

ايتد يستخدمهس ايمدقب د تو ي

ايترويمي .ةسويمس  ،1988 ،ع122
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اليعريف االجرائي للباحثة:

مجموع م اي رولسأل ،وايملكالأل ايتد تواج مدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس عود استخدامهم يوتاويسأل ايتقلوي

د ايمقحو

ايمتوسط .
ثانيا -اليقنيات اليربوية:

عرفها (احمد ب  -ت) د عموي وا ايمروومسأل ،وايقغلسأل ،وايمرسقف ،وايتجسق امس لفويسل ءو لسسترمس ايقموال وايكومسأل واي وق
-أل ،ع. 6

لا د اققوسع ءو ايت ثيق د ايسوو ةاحمد،

عرفها (الطوبجي )1984 ،لسوهس ايمواد واقجهال وايمواقف ايترويمي ايتد يستخدمهس ايمدقب د مجس اقت س ايترويمد لطقيا وو سم
خسع يتوويح كق ءو تفسيق مفهوم غسمض ءو لقة احد

ايموووعسأل لغقض تحا ايطسي

أل داف سووكي محدد .ةايطولجد،

 ،1984ع41
 -اليعريف اإلجرائي للباحثة:

د جميل ايمواد ،واألجهال  ،واألدواأل ايتد يستري لهس ايمدقب داخ غق اي ف ءثوسل عموي ايترويم.

 -المرحلة الميوسطة

فوف د و سم ايترويم د اير اق ومد ايدقاس يهس ثالو سوواأل"

" د ايمقحو ايتد تود ايمقحو اقلتدائي وتتكو م ثالث

ةوالاق ايتقلي  ،1996 ،ع. 3
الفصل الثاني

جوانب نظرية ودراسات سابقة
اوال :اليقنيات اليربوية

مفهوم اليقنيات اليربوية

قوأل قوف ايحيس عوه اق قاد ايتروم لمختوف ءوواع ايمرسقف قكتلسف ايمجهو ومواكل ايتطوق ايتكوووجد اسم ايمسمو

لسيلحو ع ءس سيي

تحا يهم ذا ايتادم سسترمووا ايم وقاأل واق الم وايومسذج وغيق س م ايوسسئ يتسسعد م د ايو و إيه ء دا هم

و ذا يد عوه ء استرمس ايوسسئ ايترويمي ةايتاويسأل ايتقلوي

ايسمري وايل قي د ايتروم ييب جديدال واومس موذ قديم ايالمس  ،وقد تم

ايتوسل د استرمسيهس موذ ايرلقيوسأل م اياق ايمسود ،وا لح م ايممك يومدقب وايمروم ء يسترم تاويسأل متردد يترقيف طولت
 -أل ،ع6

سمريسل ول قيسل ايكثيق م اقموق.ةمهدي،

يذا ا لح موووع ايتاويسأل ايتقلوي يحت مكسوسل متادمسل د ايهقم ايتقلوي وح د ذا ايموووع لس تمسم ايلسحثي ايتقلويي

وايمهتمي لسيتقلي وايترويم وم

يهم عالق لهس ،وخس

واستقاتيجيسأل ايترويم كووهس ايمفتسة اقوس

خال ايراود ايثالث األخيق  ،او لأل ايجهود عوه تسهي طق واسسيي

يق ل سوي ايطسي  ،وحوا ايو

لي اق داف ايتقلوي  ،وايتاييم وترد حجق ايالاوي يوول

ايخطط ايتقلوي وم اقمكسوسأل ايمتوا ق وايمتسح .ةايالسيد ،2003 ،ع7
اهمية الوسائل اليعليمية (اليقنيات اليربوية)

إ اقسترمس اقمث يتاويسأل ايترويم لواسط ايمدقب ايذي يمتو ايكفسي سوف يسسعد ذا ايمدقب عوه ادال عمو لكفسي عسيي

وجود سئا  ،واوهس ايوسل تسهم لتطويق كفسي ايمدقب ايتقلوي لق ل مستواه ايرومد ،والل ع تمكو م اعطسل ايمسد ايترويمي ل سوو
ملو يمس تحاا م تفسع

فد ودوق س ايمهم واقكثق ايجسلي لتحاي تروم سدف هد تتيح امسم ايطال

لسيملسقك اقيجسلي وتفري اثقه .ويوتاويسأل ايتقلوي ا مي كلق
تحاي

غسيت ايوليو واققتاسل ل وحو ايسوو اياويم عوه و

ق

ايتروم ايجمسعد

د اوجسة عموي ايتروم هد رسي وممثق تسمو لس وسس يوو و إيه
تهذي
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اقتلسطهس لسيمدقب يم يرد مجقد توويح ايلقة ايو قي اط ،وءوهس يم تقتلط لسيطسي
أل داف سووكي محدد ل تترد

آب2017 /م

كسسل اومسط جديد م ايسوو

اط وتحايا

ذي حيو ترم عوه تومي مهسقاأل وميو واتجس سأل ايطسي  ،والل ع اكسسلهس خلقاأل متردد ،

لحأل لذي جاللل
مي ايتاويسأل ايتقلوي لسقال ايمرسيم ع طقي تحاي اقت س لي ايمدقب وايطسي د ايموقف ايترويمد
متكسمالل مل ايروس ق اقخق ايمكوو يرموي اقت س وم يرد خس يسل مس تلكو ايتاويسأل ايتقلوي م لووغهس د ايغسي ايا و ايمطوول
وجسة ايرموي ايتقلوي لحيو لستأل اقثسق اقيجسلي قسترمس تو

ايتاويسأل د ايتدقيب م ايمسميسأل ايتقلوي ايتد لق وأل عوه

جدوا س ايدقاسسأل واثلتهس ايواقل ،ولذي اد ا لحأل ايتاويسأل ايتقلوي جاللل مهمسل د ايرموي ايتقلوي ومكووسل اسسسيسل م مكووست وم
ماومسأل وجسة ايمدقب وذي يودوق ايحيوي ايمهم ايذي تمدي د تحاي ء داف ايموهت.ةالايق ،وعسيال ،2011 ،ع250-249
انواع الوسائل اليعليمية (اليقنيات اليربوية)
يمك قد ذه ايوسسئ إيه ووعي :

 -1وسسئ حسي  :و د مس تمثق د اياو ايراوي لواسط ايحواب ،وذي لرقض ذاأل ايلهل ،ءو وموذج  ،ءو

وقت ءو وحو ذي .

 -2وسسئ يغوي  :و د مس تمثق د اياو ايراوي لواسط اقيفس  ،كذكق ايمثس ءو ايتللي ءو ايود ءو ايمقادف.
ةإل اق يم،

-أل ،ع432

 القواعد العامة اليي ينبغي مراعايها عند اسيخدام اليقنيات اليربوية -1تحديد ايغقض م استخدامهس.

 -2ء تتو ق اقسترداداأل ،وا مكسوسأل قستخدامهس.
 -3ء ياوم ايمدقب لتجقيلهس قل استخدامهس.
 -4ء تستخدم د ايوقأل ايموسس .
 -5ء ياوم ايمدقب وايطسي

لدوق ايجسلد عود استخدام ايوسيو ايترويمي  .ةايلمقي ،وايلمقي ،2008 ،ع

 مميزة اليقنيات اليربوية -1وسسئ اقت س ايترويمي ييسأل موف و ع ايموهت واومس د جسو

قئيسد م جواول .

 -2وسسئ اقت س مريو يومروم وييسأل لدي عو .
 -3ييسأل مجقد عمالل ويسل وجمسييسل اط واومس ترويمد ايوسل.

 -4ق يات ق استخدامهس عوه مسد مريو هد يجميل ايمواد.
 -5ق يات ق استخدامهس عوه مقحو مريو ل

د يك ايمواد.

 -6تووح اقموق ايمجقد وييسأل اقموق ايمسدي اط .ةايسرود ،2008 ،ع73
كما اشار(اليميمي) بان هناك مميزات اخرى لليقنيات اليربوية هي:

 -1ء تكو ايتاويسأل ايتقلوي ذاأل قيم تقلوي عومي واوح م حيو تو يق ايجهد وايوقأل وايمس .
 -2ء تكو ايتاويسأل ايتقلوي مقتلط اقتلسطسل وثياسل لسيهدف ايمقاد تحايا .

 -3ء تكو واوح وتت ف لسيدق ايرومي وسالم ايمروومسأل وايتواال د محتوا س.
 -4ء تتالئم مل طلير ايمسد ايمقاد اي سيهس إيه ايطول .
 -5ء تتوسس

مل قدقاأل ايطول ايراوي وخ سئع ايمقحو ايرمقي  .ةايتميمد ،2010 ،ع. 140

 -دور اليقنيات اليربوية في يحسين عملييي اليعليم واليعلم

 -1إثسق ا تمسم ايطول وتلوياهم د تحسي عمويتد ايترويم وايتروم.
-2

إثقال ايترويم م خال مس تويف م ءلرسد جديد إيه ايموقف ايترويمد.
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 -3تكف ايتاويسأل ايتقلوي إل اق جميل حواب ايطسي
 -4تسسعد ايطسي

د عموي ايتروم.

عوه تكوي مفس يم سويم ع األليسل.

 -5توم إيه ٍ
حد كليق – ملسقك ايطسي

لفسعوي د عموي ايتروم.

 -6تومد يد ايطسيل ايادق عوه ايت م ودق ايمالح  ،وح
-7

آب2017 /م

اقستطالع.

تسسعد ايمدقب عوه تحاي ء داف ايدقب ل سقع وقأل ،واق جهد.

 -8تسسعد ايمدقب عوه تاديم مسدت ل سوو جذا
 -9ايتغييق د طق وءسسيي

ق يخوو م ا ثسق وايمتر .

عقض ايدقب ،واقلترسد ع ايقتسل  ،وايجهد ،وايمو  .ةايدقمجد،

 -أل ،ع 8

 مراحل اسيخدام الوسيلة اليعليمية (اليقنيات اليربوية):اوال – مرحلة االعداد السيخدام الوسائل اليعليمية (اليقنيات اليربوية):
 -1ءعداد ايمدقب وفس  :ترويم وتدقيل عوه استخدام ايوسيو .

يرقض ءو استخدام ايوسيو .

 -2ء يرد ايمدقب ايمكس ايموسس
 -3تهيئ ايطول قستخدام ايوسيو .
ثانيا -مرحلة اسيخدام الوسيلة اليعليمية:

 -1استخدام ايوسيو د ايوقأل ايموسس .
 -2ايتمهيد قستخدام ايوسيو .
 -3جذ

اوتلسه ايطول ءثوسل ايرقض.

ثالثا -مرحلة يقويم اسيخدام الوسيلة اليعليمية:
 -1مد تقالطهس مل ايكتس

ايمدقسد.

 -2مد تفسع ايطول مل ايوسيو ايترويمي .
 -3مد تحاي ايهدف.ةايسرود ،2008 ،ع. 80
ثانيا  -الدراسات السابقة
 -1دراسة اليميمي ()2006

د أل ايدقاس إيه ترقف مد

اير اق  /لغداد ةايكقخ وايق س

توا ق ايوسسئ ايترويمي

د ايمقحو ايمتوسط ومروقسأل استخدامهس اجقيأل ذه ايدقاس

يورسم ايدقاسد ة 2004-2003طلاأل ايدقاس عوه عيو تكووأل م ة 961مدقسسل ومدقس موالعي

عوه ايمديقيسأل ايرسم اققلل ةايق س

مدقسسل ومدقس م مدقسد ايوغ ايرقلي

اقويه ،ايق س

ايثسوي  ،ايكقخ اقويه ،ايكقخ ايثسوي

اختسق ايلسحو م ك مديقي ة60

س لح ايردد ايكود يوريو ة 240مدقسسل ومدقس يلكوو وسل ة %25م ايمجتمل ايكود

اعد ايلسحو استلسو قئيسي توم ثالو استلسوسأل قعي اقويه تترو
ايمداقب ايمتوسط ألج استرمسيهس د تحاي

لمد

توا ق اقجهال وايمواد ايترويمي ايتد يولغد توا ق س د

ء داف ايوغ ايرقلي وتكووأل م ة32

وايمواد ايتد يولغد توا ق س د ايمدقس ايمتوسط وتكووأل م ة32
ايوسسئ ايترويمي

د ايمداق ايمتوسط وتكووأل مو ة25

اق  .وايثسيث تترو

اق  .وايثسوي تترو

لمد

 -1إ ايوسسئ ايترويمي ايتد تسترم

استرمس اقجهال

لسيمروقسأل ايتد تاف عسئاسل دو استرمس

اق  ،استخدم ايلسحو ايوسسئ اقح سئي مرسم اقتلسط ليقسو  ،ايوال

ايمئوي مرسدي حد اي رول و د وول وتسئت ايلحو استوتت ايلسحو مس يود:
-2

د

د تدقيب ايمواد ايدقاسي غيق متو ق د ايمداقي ايمتوسط .

إ مدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس ق يسترموو ايوسسئ ايترويمي د قوع ايوغ ايرقلي

 -3إ اقجهال ايتد تسترم وسسئ ترويمي د تدقيب ايمواد ايدقاسي غيق متو ق د مداقب ايمقحو ايمتوسط ،
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وس عدد م ايمروقسأل تاف حسئالل دو استرمس مدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس يووسسئ ايترويمي .

ةايتميمد،2006 ،

 -2دراسة النعيمي ()2009

د أل ايدقاس إيه ترقف لرض ايمروقسأل ايتد تحو دو استخدام مدقسد ايوغ ايرقلي يطقائ ايتدقيب ايحديث

مواد ايوغ ايرقلي يطال

ايمقحو ايثسووي .يات ق ايلحو ايحسيد عوه مدقسد ايوغ ايرقلي

ة 2009-2008لو مجتمل ايلحوة 792مدقسسل ومدقس مثوأل عيو ايدقاس
ايلسحو استلسو قسمأل عوه اقلر الرسد مروقسأل تت
مروقسأل تت

لطلير طقائ

ايلسحو إيه ء ايمروقسأل ايتد تت

ايثسووي عود استخدام طقائ

د تدقيب

ويوو يورسم ايدقاسد

ة 30مدقس تم اختيسق س لسيطقيا ايرلوائي  .اعد

لسيتو يم ايمدقسد ،مروقسأل تت

لسيمدقب ،مروقسأل تت

ايتدقيب .اعتمد ايلسحو د ت ميم اقدا عوه سوم ييكسقأل ايخمسسد تم تطلي

استطالعي تكووأل م ة 109مدقب ولفس
وتو

د مقكال محس

 -أل

المود قدقه ة 25يومسل وقد تم احتسس

لسيموس ت وايمتروم،
اقدا عوه عيو

مرسم اقتلسط ليقسو  ،وايمتوسط ايحسسلد،

لسيتو يم ايمدقسد كسوأل اقكثق ت ثي الق د عالوف مدقسد مسد ايوغ ايرقلي

د ايمقحو

ايتدقيب ايحديث يويهس د اق مي ايمروقسأل ايمت و لسيمدقب ثم ايمروقسأل ايمت و لطلير طقائ

ايتدقيب ايحديث ثم ايمروقسأل ايمت و لسيموس ت وايمتروم.ةايوريمد ،2009 ،ع188
 - 3دراسة أحمد (ب  -ت)

د أل ايدقاس إيه ترقف ء م مروقسأل استخدام ايوسسئط ايترويمي

ويتحاي

اغقاض ايدقاس اعد ايلسحو استلسو تحتوي عوهة30

وتو وأل ايدقاس إيه عدم وجد قو
وكذي وجود قو

د ايمداقب ايحكومي م وجه و ق ايمديقي وايمرومي .

اق تلتم عوه ء م مروقسأل استخدام ايمرومي يووسسئط ايترويمي

د مروقسأل استخدام ايوسسئط ايترويمي م وجه و ق ايمديقي وايمرومي ترال يمتغيق ايجوب،

د مروقسأل استخدام ايوسسئط ايترويمي

د ايترويم م وجه و ق ايمديقي وايمرومي ترال يمتغيق ايمم

ايرومد

و د وول وتسئت ايدقاس او ه ايلسحو لدعم ايجهود يتحسي ايموس ت وتحويوهس إيه موس ت تقكال عوه ايتفكيق وا لداع وح ايملكالأل
وتاديق قيم ايرم وكذي تلجيل استخدام استقاتيجيسأل ترويمي كسيترويم ايذاتد وايترسوود وتراليال دوق ايطسي  .كمس او ه إيه استخدام
استقاتيجيسأل حديث د ايتدقيب توسجم مل ايوسسئ ايترويمي ايحديث .ةءحمد،

-أل ،ع7

الفصل الثالث

 -منهجية البحث واجراءايه

 -1موهجي ايلحو :اعتمدأل ايلسحث ايموهت ايو فد يماللمت و دف ايلحو.
 -2إجقالاأل ايلحو :اعتمدأل ايلسحث اقجقالاأل اقتي .
 - 1مجيمع البحث:

يا د لمجتمل ايلحو األ قاد ءو اقليسل ايوذي يهم خ سئع واحد يمك مالح تهس ةعليداأل واخقو  ،2001 ،ع . 99إذ ق

يمك تو يف اي وسيو م وسسئ اختيسق ايريوسأل مس يم يو ف ايمجتمل ايذي تمخذ مو ايريو و فسل دقياسل أل يك مجتمل
ايخس

ل ةايموسوي ،2009 ،ع . 163إذ حددأل ايلسحث مجتمل لحثهس لمدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس ايمقحو ايمتوسط

فست
د

ايمداقب ايتسلر يومديقي ايرسم يتقلي ديسيه/مقكال لراول /يورسم ايدقاسد ة 2017-2016إذ لو ة 110مدقسسل ومدقس ولواقل ة71

مدقسسل وة 39مدقس .
 -2عينة البحث:

 -1ايريو اقستطالعي  :حددأل ايلسحث عيو لحثهس
اقسسسي وعقوأل عويهم اقستلسو ايمفتوح .

ة 20مدقسسل ومدقس استمدتهس م ايمجتمل اق ود ويم يكوووا م ايريو
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 -2ايريو اقسسسي  :لو عدد ا قاد ايريو اقسسسي ة 80مدقسسل ومدقس استمدتهس م ايمجتمل اق ود وعقوأل عويهم اقستلسو
ايمغوا .

 -3أداة البحث:

استرسوأل ايلسحث لسقستلسو ءدا يلحثهمس .وقد اتلرأل ايلسحث ايخطواأل اقتي

ء-

عداد اقدا .

اطورأل ا يلسحث عوه مجموع م ايدقاسسأل ايسسلا ايتد يهس عالق لموووع ايلحو يغقض اق سد موهس د موووع ايدقاس
ايحسيي .

 االسيبانة االسيطالعية :ءعدأل ايلسحث اقستلسواقستطالعي .

ايمفتوح وايتد توموأل سماقل مفتوحسل وج إيه ا قاد عيو

أل -جمعت الباحثة اجابات المدرسين والمدرسات :ولرد عموي ايتفقي قتلأل اقجسلسأل عوه لك

ايلحو

اقاأل.

و -االسيبانة النهائية :قسمأل ايلسحث لععداد اقاأل اقستلسو للكوهس ايوهسئد د وول استجسلسأل ايمدقسي وايمدقسسأل .وقد لو
مجموع اقاأل اقستلسو ة 20اق ل يغتهس اقويي موح ة. 1

ج -صدق األداة:

قسمأل ايلسحث لتحاي اي د اي س ق و د ايمحتو يالستلسو إذ عقوأل اقستلسو عوه مجموع م ايخلقال وايمحكمي

ايتقلي وعوم ايوفب وطقائ ايتدقيب يليس آقائهم حو

مروقسأل استخدام ايتاويسأل ايتقلوي ومد

الحي ايفاقاأل واقستفسد م اقتقاحستهم حو مد

ماللمتهس يأل داف ايدقاسي واألخذ لمالح ستهم ةايموح

د

تمثي اقستلسو يو ف

 2و د وول ذه ا جقالاأل تم

تردي لرض ايفاقاأل واستخدمأل ايلسحث ة %80مس و مريس الق يالو ايفاق و د وول ذي ء لحأل اقستلسو تتكو م ة 15اق
د اقدا .

للكوهس ايوهسئد ولهذا تحا
ح -ثبات االداة:

يا د لسيثلسأل اقلسق إيه اتسس ايليسوسأل ايتد تم جمرهس لواسط

ذه اقدا وألج ايتحا م ثلسأل اقختلسق استخدمأل ايلسحث

ةطقيا اقختلسق واعسد اقختلسق قستخقاج ايثلسأل ويرود تطلي اقدا عوه مجموع م اق قاد ثم يرسد تطليا مق اخق عوه وفب

ايمجموع

د قوف متلسله تمسمسل يو قوف ايتد سل اختلسق م يهس ويرتلق مرسم ايثلسأل د ذه ايطقيا علسق ع تاديق يوسل

اقستاقاق د دقج ايفقد قغم ايتغييقاأل خال مد

المود موسس

وايلسي علق ايسم ةاسمسعي  ،2004 ،ع 71و د وول ذي تم

اختيسق عيو علوائي مكوو م ة 10مدقب ومد قس لععسد تطلي اقستلسو مق ثسوي عوه تو
ليقسو

يجسد ايفقو

يرتمد عوي .

لي دقجسأل ايتطلي

خ -يطبيق االسيبانة:

قسمأل ايلسحث لتطلي اقستلسو ايوهسئي

وايلسي عدد مة 80مدقسسل ومدقس .

ايريو وتم استخدام مرسم اقتلسط

اقو وايثسود وح وأل ايلسحث عوه مرسم ثلسأل ة 0.80و ذا يرد مرسم ثلسأل جيد

د كسوو ايثسود م ايرسم ايدقاسد ة 2017-2016عوه ء قاد عيو ايلحو األسسسي

د -بدائل اإلجابة:

اق م

استخدمأل ايلسحث مايسب ةييكقأل يإلجسل ع لوود اقستلسو إذ استخدمأل ثالث لدائ ووورأل ءمسم ك
رول وءعطأل يهس ةدقجتس و رل إيه ٍ
رول وءعطأل يهس ة فق .
حد مس وءعطأل يهس ةدقج واحد وق تلك
اقستلسو تلك
 -3الوسائل اإلحصائية:

استخدمأل ايوسسئ ا ح سئي اقتي :

 – 1مرسم اقتلسط ليقسو قستخقاج ايثلسأل
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ةعود وايخويود ،2000 ،ع141

ن مج س ص – (مج س) (مج ص)

[ ن مج س( – 2مج س) [ ] 2ن مج ص( – 2مج ص)] 2

دقج حد اي رول .

 – 2استخدمأل مرسدي ة يلق د حسس

ت + 2 x 1ت + 1 x 2ت0 x 3
ايوسط ايمقجح = ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
مج ت
اذ ء  :أل

تكقاق اقستجسل ةتلك

:1

أل

:2

رول حسد

تكقاق اقستجسل ة رول ايه حد مس
رول

أل  : 3تكقاق اقستجسل ةق تلك

ة يقكسو  ،1991 ،ع238

مت أل :مجموع ايتك اققاأل

اي رولسأل توسالييسل و اسل يايمتهس.

 -4استخدمأل ايوسل ايمئوي يتقتي

 -5ايوال ايمئوي يليس ايايم ايوسلي يك

اق م

اقاأل اقستلسو .

الوسط الرجح

ايوال ايمئوي =

100 x

1

الدرجة القصوى
الفصل الرابع

عرض النيائج ويفسيرها:

عرض النيائج

ترقض ايلسحث

د ذا ايف

ايوتسئت ايتد تو

عوه اقاأل اقستلسو ايوهسئي  ،و تم حسس

اييهس ايلحو وتفسيق س ،إذ تم حسس

ايوسط ايمقجح وايوال ايمئوي يك

اقوهس حد وايجدو ة 1يووح ذي .

تكقاق استجسلسأل ايمدقسي وايمدقسسأل

اق  ،وقتلأل ايفاقاأل تقتيلسل توسالييسل م اعال س حد إيه

جدول رقم ()1

يبين االوساط المرجحة للمعوقات مريبة ينازليا
أل
1
2

الفقرات
كثق عدد ايتالميذ د اياسع ايدقاسي يحو دو استخدام
ايتاويسأل ايتقلوي
تووع قوع ايوغ ايرقلي يلك وغطسل عوه ايمدقب د
اعداد ايتاويسأل ايتقلوي

يشكل عائق

عائق الى

ال يشكل عائق

الوسط

الوزن

حاد 2

حد ما 1

صفر

المرجح

المئوي

60

12

8

1.65

82.5

54

14

12

1.52

76

 1درجة الوسط المرجح تتراوح ما بين ()2( )0
الدرجة القصوى اعلى درجة في المقياس الثالثي البعد ( )2،1،0اي في هذا البحث تكون ()2
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ق تتو ق غق خس

قو ايوقأل ايكس د يد ايمدقب ق يمكو م استخدام

4
5

ايتاويسأل ايتقلوي
و س

كلق اير ل ايمدقسد يمدقب ايوغ ايرقلي ق يمكو م
استخدام ايتاويسأل ايتقلوي
ق تتو ق ايتاويسأل ايتقلوي ايتد تغطد كس ايماققاأل

7

ايدقاسي
تفتاق ايتاويسأل ايتقلوي ايمتوا ق يروس ق ايجذ

9

قو اقعتمسداأل ايمسيي ايمخ

10
11
12

مدقب ايوغ ايرقلي يحو دو استخدام ايتاويسأل
ايتقلوي

6

8
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يرقض ايتاويسأل ايتقلوي

وايتلوي

يوتاويسأل ايتقلوي

لرض ايتاويسأل ايتقلوي جسمد ق تقاعد ايفقو ايفقدي
ورف اق تمسم لتدقي

ايمدقسي عوه استخدام ايتاويسأل
ايتقلوي

عدم اتاس ايمدقسي يلرض ايمهسقاأل عود استخدام ايتاويسأل

13

ايتقلوي
غيس

ايموووعي عود تاديم اقدال يومدقب د ايجسو
ايمترو لسستخدام ايتاويسأل ايتقلوي

قو ال اق مدقسد ايوغ ايرقلي د ت ميم ايموس ت

14

وو ف ايتاويسأل ايتقلوي
قو ايدعم ايفود ايمطوو قستخدام ايتاويسأل ايتقلوي

15

آب2017 /م

52

18

10

1.52

76

52

14

14

1.47

73.5

48

18

14

1.42

71

42

22

16

1.32

66

40

24

16

1.30

65

36

32

12

1.30

65

36

30

14

1.27

63.5

30

40

10

1.25

62.5

30

38

12

1.22

61

28

38

14

1.17

58.5

24

42

14

1.12

56

24

40

16

1.10

55

20

38

22

0.97

48.5

يفسير النيائج:

يتوم ايجدو ة 1ة 15اق مقتل تقتيلسل توسالييسل إذ تقاوحأل حدتهس ةايوسط ايمقجح مس لي ة. 0.97-1.65

ة كثق عدد ايطال

د اياسع ايدقاسي يحو دو استخدام ايوسيو ايترويمي ةايتاويسأل ايتقلوي

لوسط مقجح ة 1.65ولوال مئوي ة 82.5اي ا وجود عدد كليق م ايطال

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل اقويه

د قسع ايدقب سيد ل لسيمدقب إيه ايلقة واست هسق

ايمسد م دو ايوجول إيه استرمس ايوسيو ايترويمي .
اخذأل ايفاقتس ةتووع قوع ايوغ ايرقلي يلك وغطسل عوه ايمدقب د اعداد ايتاويسأل ايتقلوي

ايتاويسأل ايتقلوي

د ايمدقس

ايمقتل ايثسوي لوسط مقجح ة 1.52ولوال مئوي ة 76يرود ايسل

ق تات ق عوه قعسل واحدال ممس يترذق عوه ايمدقب م اعداد وسسئ ترويمي يك
يغقف خس

قع م

يرقض

وةق تتو ق غق خس

د ذي إ يوغ ايرقلي قوع عد

قوعهس وكذي تفتاق ايكثيق م ايمداقب

يرقض ايوسسئ ايترويمي يحو دو تفري ايوسيو ايترويمي داخ غق اي ف.

ةقو ايوقأل ايكس د يد ايمروم اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايثسيث لوسط مقجح ة 1.47ولوال مئوي ة 73.5وقد يرود ايسل
ء ايوقأل ييب كس يسل د عقض ايوسيو ايترويمي إذ إ ايكثيق م ايمواد تتطو

ايدقب.

ةو س

مدقب ايوغ ايرقلي يحو دو استخدام ايتاويسأل ايتقلوي

مئوي ة 71وقد يرود ايسل

ايلقة وايتوويح واقختلسقاأل اييومي يوطول

د قسع

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايقالر لوسط مقجح ة 1.42ولوال

د ذي إيه الج مدقب ايوغ ايرقلي د اخت س سأل اخق والل ع اخت س
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ةكلق اير ل ايمدقسد يمدقب ايوغ ايرقلي ق يمكو م استخدام ايتاويسأل ايتقلوي
مقجح ة 1.32ولوسط مئوي ة 66ويقجل ايسل

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايخسمس لوسط

د ذي إيه ء ع ل ايمدقب د مداقسوس كليق ممس ق يتيح ي ايفق

تو ايتاويسأل.

اخذأل ايفاقتس ةق تتو ق ايتاويسأل ايتقلوي ايتد تغطد كس

وايتلوي

آب2017 /م

ايماققاأل ايدقاسي

ايمقتل ايسسدس ولوسط مقجح ة 1.30ولوال مئوي ة 65وقد يرود ايسل

لسستخدام

وةتفتاق ايتاويسأل ايتقلوي إيه عوس ق ايجذ
د ذي إ ايوسسئ ايترويمي ةايتاويسأل ايتقلوي

د ايمداقب قويو جدال تات ق عوه ايخقائط والل ع قدمهس ممس يحو دو استخدامهس.
ةقو اقعتمسداأل ايمسدي ايمخ

ة 65.5ويرود ايسل

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايسسلر لوسط مقجح ة 1.27ولوال مئوي

يوتاويسأل ايتقلوي

د ذي إيه عدم لقال ايوسسئ ايترويمي وتو يق س وعقوهس عوه ايطول .

ة لرض ايتاويسأل ايتقلوي جسمد ق تقاعد ايفقو ايفقدي لي ايطول
ولوال مئوي ة 62.5وقد يرود ايسل

د ذي

وس

إيه إ

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايثسمو ولوسط مقجح ة1.25

تفسوأل د اعمسق ايطول ومستويستهم ايرومي اقمق ايذي يحتم عوه

ايمدقب ء يتلل اكثق م طقيا واكثق م مثس للك يالئم كس ايمستويسأل واقعمسق
ةورف اق تمسم لتدقي

ايمدقسي عوه استخدام ايوس سئ ايترويمي ةايتاويسأل ايتقلوي

مقجح ة 1.22ولوال مئوية 61ويرو ايسل
استخدامهس ..ةعدم اتاس

ايمدقسي

إيه عدم وجود دوقاأل خس

د ذي

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايتسسر ولوسط

يووسسئ

يلرض ايمهسقاأل عود استخدام ايوسسئ ايترويمي اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايرسلق لوسط مقجح

ة 1.17ولوال مئوي ة 58.5وقد يرود ايسل

د ذي إيه ء لرض ايمدقسي وايمدقسسأل ييب يديهم ايخلق ايكس ي لسسترمس ايوسيو

ايترويمي يردم اقسم ايدوقاأل ايتدقيلي ايتد تووح كيفي استرمسيهس.
ةغيس

ايترويمي تسسعد ايمدقب عوه

ايمترو لسستخدام ايوسيو ايترويمي

ايموووعي عود تاويم اقدال يومدقب د ايجسو

علق لوسط مقجح ة 1.12ولوال مئوي ة 56ويرود ايسل

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايحسدي

د ذي إيه عدم تاويم ايمدقب ايكفل م قل ايمديقيسأل ايرسم يوتقلي

ءو م اياسئمي عويهس.
ةقو ال اق مدقب ايوغ ايرقلي د ت ميم ايموس ت وو ف ايوسيو ايترويمي ةايتاويسأل ايتقلوي

علق لوسط مقجح ة 1.10ولوال مئوي ة 55وقد يرود ايسل

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايثسوي

د ذي إيه كثق مفقداأل ايموهت ايتد يحتسج م ايمدقب اوجسال س ممس

يد ر إيه ايوجول إيه ايلقة واقمتحسوسأل ايلفوي ايتد ت خذ مو وقتسل كثي الق يحو دو استخدام ايوسيو ايترويمي .
ة قو ايدعم ايفود ايمطوو قستخدام ايتاويسأل ايتقلوي

ة 48.5ويرود ايسل

د ذي إيه قو

اخذأل ذه ايفاق ايمقتل ايثسيث علق ولوسط مقجح ة 0.97ووال مئوي

ذا ايووع م ايدعم م قل ايمسمويي .

الفصل الخامس

االسينياجات اليوصيات والمقيرحات

االسينياجات

د وول وتسئت ايلحو ايحسيد يمك يولسحث ء تستوتت اقتد:

 -1إ يوتاويسأل ايتقلوي ء مي كليق د ايرموي ايترويمي .

 -2عدم استخدام مدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس يووسيو ايترويمي .
 -3عدم توا ق ايوسسئ ايترويمي ةايتاويسأل ايتقلوي

د ايمداقب ايمتوسط .
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اليوصيات

 -1تكثيف ايجهود يت ميم واوتسج األجهال ايلديو اياويو ايكوف يومدقسي وايمدقسسأل وايتد تسهم د ق ل مستو ايترويم.
 -2تخ يع ميالاوي محدد يوتاويسأل ايتقلوي .
 -3تلسد ايخلقاأل د استخدام ايتاويسأل ايتقلوي لي ايمدقسي وايمدقسسأل د مسد ايوغ ايرقلي .
 -4اقسم ايدوقاأل ايتدقيلي يمدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس ع كيفي اختيسق ايوسيو ايترويمي وتجقيلهس واسترمسيهس.

المقيرحات
 - 1إجقال دقاس ممسثو ع مروقسأل استخدام ايتاويسأل ايتقلوي د ايمواد ايدقاسي األخق .

 - 2إجقال دقاس ممسثو ع دوق إداق ايمدقس د تحفيال ايمدقسي وايمدقسسأل د استخدام ايتاويسأل ايتقلوي .
المصادر والمراجع:

 -1إل اق يم ،علد ايوطيف ماد ،وسرد مقسد احمد ،ايمواد اقجتمسعي وتدقيسهس ايوسجح ،ط ،3مكتل ايوهو  ،اياس ق 1977 ،م.
 -2إل اق يم ،علد ايرويم ،ايموج ايفود يمدقسد ايوغ ايرقلي  ،ط ،7داق ايمرسقف ،م ق،
 -3ايتميمد ،ويسل علدا احمد ،مد

توا ق ايوسسئ ايترويمي

د ايمقحو ايمتوسط ومروقسأل استخدامهس ،جو ديسيه ايردد ايثسيو

وايرلقو 2006 ،م.

 -4ءحمد ،وس ال ءيو

محمد عود ،مروقسأل استخدام ايوسسئ ايترويمي

لحو مولوق ،وسطي ،

 -أل.

د ايمداقب ايحكومي م وجه و ق ايمديقي وايمرومي ،

 -أل.

 -5اسمسعي  ،للق  ،ايمقجل د ايايسب وايتاويم ،كوي اقدا  ،جسمر ايالقسالي  ،اياس ق 2004 ،م.
 -6ايتميمد ،جسسم عواد محمد ،طقائ ايتدقيب ايرسم  ،ةايم يوف-وايمستحدو  ،داق ايحوقال ،اير اق 2010 ،م.
 -7ايجلوقي ،الة

سيح حسي  ،طقائ تدقيب ايوغ ايرقلي د وول ايجود ايلسمو  ،ط ،1داق ايقووا  ،عمس 2015 ،م.

 -8ايجهود ،سومس ل عسيد ،ووسيف ل عسلد ايذقاع ،مروقسأل استخدام مرومد ذوي اي رولسأل ايتروم يووسسئ ايترويمي ايمسسود د
تدقيب اياقال  ،ايمجو ايتقلوي ايدويي ايمتخ

 ،ايمجود ايثسيو ،ايردد ايرسلق ،جسمر ايمو علد ايراليال2014 ،م.

 -9ايدقمجد ،علد ايخسي ل حوش ،ايوسسئ ايترويمي د تدقيب ايوغ ايرقلي  ،لحو مولوق،

 - 10الايق ،سرد عود ،وايمس اسمسعي عسيال ،موس ت ايوغ ايرقلي وطقائ تدقيسهس ،داق ايكت
 - 11ايدييمد ،احمد محمد ،وكقيم وس ق عود ،تاويم ادال ايمدقسي

 -أل.

وايوثسئ  ،لغداد2011 ،م.

ايجدد م وجه و ق ايملق ي

ايتخ

ي  ،مجو كوي

ايمرومي  ،ايردد  ،36ايجسمر ايمستو قي 2003 ،م.
 - 12ايسقاي ،اثق اسوو

ايتحوي ايموق ويوجد د تح ي قواعد ايوغ ايرقلي عود طال

اي ف ايقالل ايرومد ،قسسي مسجستيق

غيق مولوق  ،كوي ايتقلي  ،جسمر لغداد ،ال قلد2010 ،م.

 - 13ايسرود ،خسيد محمد ،تكوووجيس ووسسئ ايترويم و سعويتهس ،ط ،1مكتل ايمجتمل ايرقلد ،عمس 2008 ،م.
 - 14سويمس  ،ممدوة محمد ،اثق اد اق ايمروم يوحدود ايفس و لي طقائ واسسيي

واستقاتيجيسأل ،مجو ايخويت ايرقلد 1988م.

 - 15ايلمقي ،كقيم علد سسجق ،وتهسود عووا ايلمقي ،واقل ايتاويسأل ايتقلوي و رولسأل استخدامهس د ايمرس د وايكويسأل ايتاوي ،
ايكوي ايتاوي  ،لحو مولوق ،لغداد2008 ،م.

 - 16ايطولجد ،حي  ،وسسئ اقت س وايتكوويوجيس د ايترويم ،ط ،7ايكويأل ،داق اياوم1984 ،م.
 – 17عليداأل ،ذوقس واخقو  ،ايلحو ايرومد د ايتقلي وعوم ايوفب ،ط ،1مطلر جسمر لغداد2001 ،م.
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 - 18ايرالاوي ،اوت سق كيطس  ،ءثق ايسلق ايتلجيرد وايتلقيقي د تح ي طسيلسأل اي ف ايقالل اقدلد د مسد قواعد ايوغ
ايرقلي  ،قسسي مسجستيق غيق مولوق  ،جسمر ديسيه ،كوي ايتقلي اقسسسي 2011 ،م.
 - 19عود  ،ءحمد سويمس  ،وخوي يوسف ايخويود ،اقح سل ايلسحو د ايتقلي ايرووم اقوسسوي  ، ،ط ،1داق اقم  ،عمس ،
2000م.

 – 20يقكسو  ،جوقج ،ايتحوي اقح سئد د ايتقلي وعوم ايوفب ،تقجم
 21ايالسيد ،يحيه ،ايمقجل ايلسم
 - 22ايموسوي ،وجم علد ا

وسل ايركيود ،داق ايحكم  ،لغداد.1991 ،

د ايوسسئ ايترويمي  ،ط ،1داق ايطقي  ،عمس 2003 ،م.

غسيد،

رولسأل تروم مسد قواعد ايوغ ايرقلي

د ايمقحو اقلتدائي م وجه و ق مرومد ايمسد

ومرومستهس ،مجو كوي ايتقلي  ،جسمر ميسس  ،ايردد ايخسمب ،كسوو ايثسود2009 ،م.

 – 23مهدي ،مقيم خسيد ،دوق ايوسسئ ايترويمي د ايرموي ايترويمي  ،لحو مولوق ،جسمر ديسيه ،كوي ايتقلي اقسسسي ،
 24ايميسحد ،إيمس اسمسعي عسيال ،لوسل لقوسمت يتدقيب موس ت ايوغ ايرقلي وطقائ تدقيسهس يطول كويسأل ايتقلي د وول

أل.رولسأل

تدقيب ايمسد ودقاستهس ،اطقوح دكتو اق ،كوي ايتقلي  ،جسمر لغداد2008 ،م.
 – 25ايوريمد ،سووا طال علد ايكقيم ،ايمروقسأل ايتد تحو دو استخدام مدقسد ايوغ ايرقلي يطقائ ايتدقيب ايحديث  ،جسمر
ايمو

 ،ايمكتل ايمقكالي  ،مجو ايلحوو ايتقلوي وايوفسي  ،ايردد ايثسود وايثالثو 2009 ،م.

 - 26والاق ايتقلي  ،موهت ايدقاس ايمتوسط  ،ط ،1مطلر والاق ايتقلي 1996 ،م،
ملحق ()1

اسيطالع أراء الخبراء

األستسذ ايفسو  ----------------ايمحتقم
ايسالم عويكم وقحم ا ولقكست

تقوم ايلسحث إجقال دقاس تقمد إيه ترقف ةمروقسأل استخدام ايتاوي سأل ايتقلوي م وجه و ق مدقسد ايوغ ايرقلي ومدقسستهس د
ايمقحو ايمتوسط

وايفاقاأل ايتد لي ءيديكم جالل م متطولسأل ذه ايدقاس وو الق يمس تتمترو ل م خلق عومي وتقلوي  ،يقجه

ايتفو لعلدال ءقائكم د

الحي

ذه ايفاقاأل.

ولكم الشكر الفائق واالمينان

يقجه تدوي ايمروومسأل اآلتي
اقسم ايكسم :

ايوا

ايرومد:

ايتخ ع:
مكس ايرم :
الباحثة

م.م ام داود سومس
طقائ تدقيب ايوغ ايرقلي
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ت

الفقااااااارات

1

ايقوتي ايسولد د عموي تلسد ايوسسئ ايترويمي لي ايممسسسأل ايترويمي

2

قو اقعتمسداأل ايمسدي ايمخ

3

قو ايدعم ايفود ايمطوو قستخدام ايوسسئ ايترويمي

4

غيس

ايموووعي عود تاويم اقدال يومروم د ايجسو

5

لرض ايوسسئ ايترويمي جسمد تويد ايمو يد ايتالميذ

6

كثق عدد ايتالميذ د اياسع ايدقاسي يحو دو استخدام ايوسيو ايترويمي

7

لرض ايوسسئ ايترويمي ق تقاعد ايفقو ايفقدي لي ايتالميذ

8

تووع قوع ايوغ ايرقلي يلك وغط عوه ايتوميذ وايمروم ممس يحو دو استخدام ايوسسئ

آب2017 /م
غير صالحة

يووسسئ ايترويمي
ايمترو لسستخدام ايوسسئ ايترويمي

ايترويمي
قو ال اق مروم ايوغ ايرقلي د ت ميم ايموس ت وو ف ايوسيو

9

وايتلوي

10

تفتاق ايوسسئ ايترويمي ايمتوا ق يروس ق ايجذ

11

خوف ايمروم م ايفل عود استخدام ايوسسئ ايترويمي
د ايمدقس يرقض ايوسيو ايترويمي

12

قتتو ق غق خس

13

ورف اق تمسم لتدقي

14

ورف ايمستو ايرومد يوتالميذ يحو دو استخدام ايوسسئ ايترويمي

15

و س

مروم ايوغ ايرقلي يحو دو استخدام ايوسسئ ايترويمي

16

ق تتو ق ايوسسئ ايترويمي ايتد تغطد كس ايماققاأل ايدقاسي

17

عدم إتاس ايمرومي يلرض ايمهسقاأل عود استخدام ايوسسئ ايترويمي

18

قو ايوقأل ايكس د يد ايمروم يمكو م عدم استخدام ايوسيو ايترويمي

19

عدم تومي ايوسسئ ايترويمي كجالل ءسسسد د ايموس ت ايدقاسي

20

كلق اير ل ايمدقسد يمروم ايوغ ايرقلي ق يمكو م استخدام ايوسيو ايترويمي

ايمرومي عوه استخدام ايوسسئ ايترويمي

الملحق ()2
أسماء السادة الخبراء الذين اسيعانت بهم الباحثة في إجراء البحث حسب اللقب العلمي
ت

أسم الخبير واللقب العلمي

الجامعة أو الكلية او المعهد

االخيصاص

1

ء.د .قيسض حسي عود

ديسيه /ايتقلي األسسسي

طقائ تدقيب ايوغ ايرقلي

2

ء.د .علد ايحس علد األميق

ديسيه /ايتقلي األسسسي

طقائ تدقيب ايوغ ايرقلي

3

ء.د .عالل حسي عود

ديسيه /ايتقلي األسسسي

ايوغ وايوحو

4

ء.د .مسال علد ايقسو سومس

ديسيه  /ايتقلي اقسسسي

ايوغ وايوحو

ديسيه /ايتقلي األسسسي

طقائ تدقيب ايوغ ايرقلي

6

ء.د .يفسل حميد

ديسيه /ايتقلي األسسسي

طقائ تدقيب ايوغ ايرقلي

7

ء.م.د .ءخالع عود حسي

ديسيه /ايتقلي األسسسي

عوم ايوفب

8

ء.م.د .ءميق محمود

ديسيه /ايتقلي يوروم ا وسسوي

طقائ تدقيب ايوغ ايرقلي

5

ء.د .محمد علد ايو س

ايدييمد
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