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صعوبات كتابة بحوث طرائق تدريس المغة العربية من وجهة نظر الطمبة
م .زينة االسدي

أ.م .مشرق الجبوري

جامعة بابل /كمية التربية األساسية

الفصل األول
مشكمة البحث :تسارع الجامعات إلى االستفادة من إمكانيات المنيج العممي وتحاول جاىدة تغذية الطالب بو فتضعو
ضمن مقرراتيا الدراسية (سعيد / ٜٜٕٔ،ص )ٚلذا من خالل ممارسة الباحثين في تدريس مادة مناىج البحث الحظا وقوع
بعض الطمبة في أخطاء حتى في بداية كتابة البحث كطريقة اقتباس النص من المصادر الخارجية كأن تكون مراجع أو
دوريات مختمفة ،أو الفكرة أو طريقة اإلشارة إلييا ،أو في رسم الخطة المتبعة في كتابة البحث أو في كيفية ترتيب الفيارس
وغيرىا  .لذا نرى ضرورة أن يقف أستاذ المادة متأنياً عمييا وال يمر عمييا مر الكرام ظناً منو انيا واضحة ال تستحق

اإلفاضة فييا .لذلك اختا ر الباحثان دراسة الصعوبات التي تواجو الطمبة في كتابة البحوث التربوية في كمية التربية األساسية
لعميا تقدم عوناً لمباحثين في الميادين التربوية والنفسية .
أهمية البحث :تنبع أىمية المغة العربية من كونيا ذات قدرة كبيرة عمى تذليل الصعاب وقوة واضحة في مجابية الحياة،وانيا

تتسع لكل جديد من العمم والحكمة والفمسفة وألوان المعرفة ،ولكل نزعة من نزعات الفكر ،فميا القدرة عمى اإلفصاح والتعبير

في المكان األول( ،والي ،ٜٜٔٛ ،ص )12ومما يزيد أىمية المغة العربية قولو تعالى ((حم ۩ تنزيل من الرحمن الرحيم ۩

كتاب فصمت آياتو قرآناً عربياً لقوم يؤمنون))* .والمغة العربية فكر قبل كل شيء ،فإذا لم يتحسس الطمبة ذلك الفكر ،ولم
يتمثموه ولم يدخل إلى نفوسيم واذا لم يكونوا حولو رأياً فكرياً ،فمن يكون لأللفاظ التي يستخدمونيا طعم( .سميح أبو مغمي،
1979م ،صٖٔ.)ٔٗ-

وكما ذكر في رأي الدكتور فاضل إ ن المغة العربية تعمل عمى تذليل الصعاب وحل المشكالت التي يعاني منيا البشر

منذ القدم وحتى الوقت الحاضر سواء أكانت المشكالت تعميمية ام اجتماعية ام اقتصادية لذا يجب أن نتصدى لتك
الصعوبات ونجعل العمم في خدمة المجتمع بغية تذليل الصعوبات التي تواجييم التي أصبحت بحاجة ماسة إلى البحث عن
حمول بدائية واجيتيا ومن ثم أصبح لزاماً عمى الباحثين عمى اختالف توجياتيم النظرية والفكرية التصدي لمواجية ىذه
المشكالت والتساؤالت من خالل المنيج العممي الذي يوفر منيجاً مضبوطاً لدراسة ىذه الظواىر لتوفير معرفة تمكن الفرد
من مواجيتيا والتغمب عمييا األمر الذي أدى إلى توفر مجموعة من وسائل الحصول عمى ىذه المعرفة إالّ إن ىذا األسموب
العممي بما يتضمنو من بحث واستقصاء وفق خطة عممية منظمة أصبح الوسيمة التي يستند إلييا الفرد والجماعة في حل

المشكالت التي يواجيونيا (عباس ،ٕٓٓٙ ،ص)ٕٜ
* سورة فصمت (1ـ)3

إن اإلنسان قد اكتشف المنيج مبك ار  .بحكم ما لو من ذكاء وما يجتازه من صعاب وما يحممو من الوصول إلى

النتائج ويعينو عمى ادخار خبراتو واستغالل ىذه الخبرات فيما يجد عميو من مواقف ...إن المنيج يوفر عميو كثي اًر من الجيد

والعناء ،ويسيل ميمتو في العيش (ظاىر،ٜٔٛٛ,ص)ٙ

فالعالم يعيش عص ارً تفجرت فيو ينابيع العمم واتسعت قنوات المعرفة وتشعبت تطمعاتو وطموحاتو إلى حياة أكثر

استق ار ارً من خالل تأليف الكثير من العمماء واألساتذة والباحثين في ىذا الموضوع مادة (منيج البحث)  .إذ عرفيا الكثير
منيم عمى أنيا طريقة لجمع البيانات بيدف الحصول عمى معمومات بطرق ثابتة ليا قيمتيا من خالل االعتماد عمييا
والوثوق بيا ويتم الجمع باستخدام طرق وأساليب مناسبة كاالختبارات واإلستبانات والمقابالت والمالحظات .لذا فيو مظير
حضاري تشتد الحاجة إليو بعد الحاجة إلى الدرس والتأليف وما يصحب ذلك من تراكم الخبرات وتضخم المادة وما يتصل

بيما (طاىر ,ٜٔٛٛ ،ص )ٕٛإن دراسة منيج البحث تزود الدارس بالخبرات التي تمكنو من القراءة التحميمية الناقدة
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لمبحوث إذ تساىم في تحقيق فيم أفضل لنتائج البحوث،وانيا تزيد من قدراتيم عمى اتخاذ الق اررات الحكيمة إزاء المشكالت

والصعوبات التي تواجييم في مجاالت عمميم (جابر ،ٜٖٔٚ ،ص٘ٔ) .

وتضافرت جيود العمماء في البحث لما يحويو من معطيات تساعد عمى توظيف جيود الباحث وتنسيقيا وترتيبيا
بشكل منطقي لموصول إلى الناتج ،وما يقدمو من مميزات في البحث لممتمقي ،تيسر عممية االستفادة منو لكونو معداً
لطريقة منظمة ،وبأفكار منسقة .

من ىنا تبرز أىمية مادة منيج البحث وخاصة البحوث التربوية ألنيا تعمل عمى دراسة بيئة التمميذ وجعميا مواكبة

لتنمية االتجاه المرغوب في النمو وتعزيزه في العمميٍة التعميمية من مدخالتيا ومخرجاتيا أي المقررات الدراسية والنشاط

التربوي وأساليب التدريس والكتب المدرسية والوسائل التعميمية ووسائل االمتحانات والتقويم وغيرىا .لذا تيدف دراسة منيج
البحث إلى مساعدة الدارس عمى تنمية قدراتو في فيم أنواع البحوث واإللمام بالمفاىيم و األسس واألساليب التي يقوم عمييا.

وعرفو الكثير من الباحثين عمى أنو (عممية منظمة تيدف إلى التوصل إلى حمول لممشكالت أو إجابات عن التساؤالت التي
يتم فييا استخدام أساليب مختمفة مقبولة بين الباحثين في مجال معين إلى معرفة معينة) ،وييدف أيضاً إلى توليد معرفة
جديدة أو التحكم في ظاىرة معينة .لذا يوجو البحث التربوي نحو تطوير أركان العممية التعميمية – التعميمة بما تشتممو من

المعمم ،والطالب ،واستراتيجيات تعمميو وأدوات لمتقويم وبالتالي فإنو ييتم بتوفير أفضل الشروط التي يتم من خالليا إكساب
المتعممين المعارف والقيم واالتجاىات المرغوب فييا (عباس  ,ٕٓٓٙصٕٕ)  .لذا أصبح من أولويات البحث وجوب

اعتماد ه عمى منيج محدد لما في ذلك من فوائد عممية وتنظيمية كثيرة تيسر ميمة الباحث في عممو  ،وتكون عوناً لو في
الوصول إلى النتائج كما إن ِم ْن شأن البحث المنظم أن يسيل عممية االستفادة القصوى منو من قبل المتمقي وليست عممية
استخدام المنيج أو عدمو في البحث محل نقاش بين الباحثين ألنيا تعد من المسممات (سعيد ،ٜٜٕٔ ،صٗٔ) .

ونظ ار ألىمية مادة منيج البحث وخاصة البحوث التربوية لدى طمبة الصف الثالث في كمية التربية األساسية جامعة

بابل ،يرى الباحثان أن يعد ىذا البحث من اجل التعرف عمى الصعوبات التي يعاني منيا الطمبة في كتابة البحوث التربوية،
لمعمل عمى تقدم المعرفة من خالل إيجاد ظروف أفضل لحياة األفراد والمساىمة في رفاىية العيش ليم .


وتتجمى أهمية البحث الحالي فيما يأتي- :

ٔ -أىمية المغة العربية لقدرتيا عمى تذليل الصعاب ومجابية الحياة
ٕ -أىمية مناىج البحث ألنيا القاعدة األساسية في كتابة البحوث وفيم أنواعيا واإللمام بيا .
ٖ -أىمية المرحمة الثالثة في كميات التربية ألنيا مرحمة تكشف عن مستواىم ألعمي ونضجيم الفكري وتمثل أيضاً
الميزة األساسية لمدراسة األكاديمية .

ٗ -تشخيص الصعوبات التي تواجو طمبة كمية التربية األساسية جامعة بابل ،وايجاد الحمول المناسبة ليا .
تقدم لحد اآلن دراسة عممية تتناول صعوبات كتابة البحوث التربوية في كمية التربية األساسية جامعة بابل من
٘ -لم ّ
قبل مرحمة طمبة البكالوريوس .
هدف البحث- :

يرمي البحث الحالي إلى- :

ٔ -معرفة الصعوبات التي تواجو طمبة كمية التربية األساسية في كتابة بحوث طرائق تدريس المغة العربية.

تعرف مقترحات الطمبة لمعالجة الصعوبات .
ّٕ -
حدود البحث :يقتصر البحث الحالي عمى- :

ٔ -طمبة قسم المغة العربية في كمية التربية األساسية  /جامعة بابل .
ٕ -العام الدراسي ٕٓٔٓ – ٕٔٔٓ م .
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تحديد المصطمحات- :

أوال  :الصعوبة اصطالحا :
عرفيا كل من

 -1جابر  :بأنيا (حالة حيرة وقمق تمتمك فكر اإلنسان وتدفعو إلى التأمل والتفكير إليجاد حل أو جواب لمخروج من الحيرة)
(جابر ،ٜٖٔٚ ،ص٘)

 -2نجار  :بأنيا (أية وضعية محيرة حقيقية كانت أم اصطناعية تتطمب حالً فكرياً ) (نجار ،ٜٜٔٙ ،ص ٓ)ٜٔ
ثانيا  - :البحث اصطالحا :
عرفو كل من:

ٔ -طاىر بأنو " طمـب الحق ــيقة وتقصييا واذاعتيا في الناس " (طاىر ،ٜٔٛٛ،ص. )ٕٚ
ٕ -سعيد بأنو " الوسيمة لالستعالم واالستقصاء المنظم الدقيق الذي يقوم بو الباحث لغرض اكتشاف معمومات أو عالقات
جديدة " (سعيد  ،ٜٜٕٔ،صٖٔ) .
ثالثا  - :طرائق اصطالحا :عرفيا كل من:

ٔ -والي بأنيا " أسموب المعمم في معالجة النشاط التعميمي مع تالميذه ليحقق معيم اكبر قدر من الفائدة من وراء العممية
التعميمية " (والي ،ٜٜٔٛ ،صٕ. )ٛ

ٕ -الرحيم بأنيا "خطوات منطقية مترابطة مبنية عمى أسس نفسية نصل بواسطتيا إلى أىدافنا التربوية بما تتضمنو تمك
األىداف من معمومات وخبرات وميارات واتجاىات" (رحيم ،صٕ) .
رابعا  - :التدريس اصطالحا :عرفو كل من:

ٔ -حم ـ ــدان بأنو" :عممية يتم خالليا نقل مادة التعمم سواء كانت ىذه معمومات أم قيمة أو حركة أو خبرة ،من مرسل نطمق
عميو عادة في العممية التعميمية بالمستقبل ىو التمميذ (حمدان  / ٜٔٛ٘ ،ص٘ٗ).
ٕ -والـ ـ ــي بأنو " :عممية ىادفة منظمة تساعد التالميذ عمى إدراك الخبرة التعميمية والتفاعل معيا واالستفادة من ناتج ىذا
التفاعل عن طريق تعديل سموكيم أو اكتساب سموك جديدة" (والي ،ٜٜٔٛ ،ص. )٘ٙ

الفصل الثاني

دراسات سابقة- :
 -١دراسة كضاض ١١٩١ /

(صعوبات تدريس قواعد المغة العربية لطمبة الفرع العممي في المدارس الثانوية واإلعدادية) أجريت ىذه الدراسة في

جامعة بغداد  /كمية التربية (أبن رشد) سنة ٜٜٔٛم وكانت ترمي إلى معرفة صعوبات تدريس قواعد المغة العربية لطمبة
الفرع العممي في المدارس الثانوية واإلعدادية ،ووضع المقترحات لمتغمب عمى ىذه الصعوبات ،تكونت عينة الدراسة من

(ٓ )٘ٙطالباً وطالبة و ( )ٜٚمدرسا ومدرسة وموزعين عمى ( )ٖٛمدرسة ثانوية واعدادية في مدينة بغداد ،أستخدم
الباحث اإلستبانة أداة لتحقيق ىدف البحث و معامل ارتباط بيرسون والوسط المرجح والوزن المئوي ومربع كاي (كا) ²وسائل
إحصائية .


ومن النتائج التي توصمت إليها الدراسة- :

ٔ -الساعات المخصصة لتدريس كتاب قواعد المغة العربية غير كافية
ٕ -مفاجأة الطمبة بموضوعات جديدة ليس ليا عالقة بما درسوه سابقا ًً .
ٖ -مفردات موضوعات كتاب قواعد المغة العربية غير مشكمة (محركة) .
ٗ -ضعف المستوى العممي لبعض مدرسي المغة العربية .
٘ -يفتقر الكتاب إلى كفاية األمثمة التوضيحية لموضوعات قواعد المفة العربية .
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ومن الحمول المقترحة لمعالجة الصعوبات:

ٔ -زيادة الوقت المخصص لتدريس موضوعات مادة قواعد المغة العربية .
ٕ -زيادة التطبيقات اإلعرابية المحمولة في كتاب قواعد المغة العربية .

ٖ -التركيز عمى اكتساب الميارات المغوية والنحوية في المرحمة اإلعدادية .
ٗ -إثراء عرض موضوعات كتاب قواعد المغة العربية باألمثمة الكافية ( .كضاض)ٕٔٗ/ٜ ،ٜٜٔٛ ،
 -2دراسة الربيعي ٢٠٠١ /م- :

كميات التربية ببغداد) أجريت ىذه الدراسات في
(صعوبات تدريس مادة الصرف من وجية نظر التدريسيين والطمبة في ّ
كميات
تعرف صعوبات مادة الصرف في أقسام المغة العربية في ّ
الجامعة المستنصرية  /كمية التربية ٕٔٓٓم ،وكانت ترمي ّ
التربية في جامعتي بغداد والمستنصرية ،من وجية نظر التدريسيين والطمبة ،وحموليم المقترحة لمعالجة الصعوبات .

استعمل الباحث اإلستبانة أداة لتحقيق أىداف دراستو ،طبقت عمى عينة بمغت (٘) تدريسيين و(٘ )ٜطالباً وطالبة من
طمبة أقسام المغة العربية في كميات التربية في جامعتي بغداد والمستنصرية .عالج الباحث بيانات الدراسة إحصائياً وحسابياً

باستعمال معامل ارتباط بيرسون ،والوسط المرجح ،والوزن المئوي ،والنسبة المئوية .


ومن النتائج التي توصمت إليها الدراسة- :

ٔ -قمت خبرة التدريسيين بطريقة اشتقاق األىداف السموكية .
ٕ -ضعف استيعاب الطمبة الموضوعات الصرفية
ٖ -قمة التقنيات التربوية المستعممة في تدريس مادة الصرف .

ٗ -ضعف قدرة التدريسيين عمى تكوين إطار فكري واضح في مادة الصرف .
٘ -االختيارات ألتشجع الطمبة عمى التعمم الذاتي .
 ومن الحمول المقترحة من التدريسيين والطمبة لمعالجة الصعوبات- :

ٔ -ضرورة اطالع تدريسي المادة والطمبة عمى أىداف تدريس مادة الصرف وتدوينيا لدييم .
ٕ -قبول الطمبة ذوي المعدالت العالية في أقسام المغة العربية ومن الراغبين في دراستيا .
ٖ -إجراء اختبار لمطمبة في قواعد المغة العربية بشكل عام والصرف بشكل خاص .
ٗ -ان يناط تدريس مادة الصرف بتدريسيين متخصصين وأكفاء .

٘ -أن يتبع التدريسيون الطرائق التدريسية المشوقة في عرض الموضوعات الصرفية ( .الربيعي  ،ٕٓٓٔ ،صٔ)ٜٔ-
 -3دراسة عارف ٢٠٠٥ /م:

مشكالت تعميم قواعد المغة العربية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين والمشرفي .أجريت ىذه الدراسة في

تعرف مشكالت تعميم قواعد المغة العربية في المرحمة
جامعة بابل  /كمية التربية األساسية سنة ٕ٘ٓٓم ،وكانت ترمي إلى ّ
االبتدائية من وجية نظر المعممين والمشرفين ،وحموليم المقترحة لمعالجة المشكالت  .استعمل الباحث االستبانة أداة
لتحقيق أىداف دراستو ،طبقت عمى عينة بمغت (ٕٗٓ) من المعممين والمعممات ،بواقع (ٔ )ٚمعمماً و(ٖٖٔ) معممة

يتوزعون بين (ٓٔٔ) من المدارس االبتدائية في محافظة بابل و (ٗ) مشرفين بواقع (ٖ) مشرفين ومشرفة واحدة .

عالج الباحث بيانات الدراسة إحصائياً باستعمال معامل ارتباط بيرسون ،ومعادلة حدة الصعوبة ،ومربع (كا) ،²والوزن المئوي.
 ومن النتائج التي توصمت إليها الدراسة- :

ٔ -أكثر المعممين والمعممات لم يطمعوا عمى أىداف تعميم قواعد المغة العربية .
ٕ -ضعف رغبة بعض المعممين والمعممات في تعميم قواعد المغة العربية .
ٖ -قمة اىتمام المعممين والمعممات بإعداد الوسائل التعميمية .
ٗ -كثرة التالمذة في الصف الواحد .
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٘ -إىمال االختيارات الشفيية .
 ومن الحمول المقترحة من المعممين والمعممات والمشرفين لمعالجة المشكالت:

ٔ -ضرورة اطالع معممي المادة ومعمماتيا عمى أىداف تدريس قواعد المغة العربية .
ٕ -ضرورة إشراك معممي المادة ومعمماتيا عند صياغة األىداف .

ٖ -ضرورة أغناء كتب قواعد المغة العربية باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة .
ٗ -العمل عمى زيادة رغبة التالمذة نحو مادة المغة العربية .
٘ -ضرورة إعادة تقسيم درجة المغة العربية بين فروعيا بشكل معتدل(عارف ,ٕٓٓ٘,صٔ)ٛٚ-
 موازنة الدراسات السابقة

بعد عرض الدراسات السابقة  ,ستكون لدينا وقفة بسيطة نوازن بيا الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من خالل

توضيح أوجو التشابو واالختالف التي يمكن إجماليا عمى النحو التالي- :

 .1تباينت الدراسات السابقة من حيث أىدافيا  ,فبعضيا في تعرف صعوبات تدريس قواعد المغة العربية الفرع الثاني في
المدارس الثانوية واإلعدادية مثل دراسة كضاض (ٜٜٔٛم)  ,أما دراسة الربيعي (ٕٔٓٓم) فكانت ترمي إلى معرفة
صعوبات مادة الصرف في أقسام المغة العربية في كميات التربية في جامعتي بغداد والمستنصرية من وجية نظر
التدريسيي ن والطمبة وحموليم المقترحة لمعالجة الصعوبات  ,وبعضيا كان يرمي إلى معرفة مشكالت تعميم قواعد المغة
العربية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين والمشرفين وحموليم المقترحة لمعالجة المشكالت وىي دراسة

عارف(ٕ٘ٓٓم) أما الدراسة الحالية فقد ىدفت إلى معرفة صعوبات كتابة بحوث طرائق تدريس المغة العربية من
وجية نظر الطمبة .
.2

تباين عدد أفراد العينات في الدراسات السابقة  ,فبمغ عدد أفراد عينة دراسة

(كضاض )٘ٙٓ( )ٜٜٔٛ ,طالباً

وطالبة و ( )ٜٚمدرسا ومدرسة موزعين عمى ( )ٖٛمدرسة ثانوية واعدادية  ,أما عدد أفراد عينة دراسة (الربيعي,
ٕٔٓٓم) فبمغ (٘) تدريسيين و (٘ )ٜطالباً وطالبة  ,أما دراسة (عارف )ٕٓٓ٘ ,فبمغ عددىم (ٕٗٓ) من المعممين

والمعممات  ,بواقع (ٔ )ٚمعمماً و(ٖٖٔ) معممة يتوزعون عمى (ٓٔٔ) من المدارس(االبتدائية) و(ٗ) مشرفين

بواقع(ٖ) مشرفين ومشرفة واحدة  .أما الدراسة الحالية فقد طبقت عمى (ٕٓ) طالبا وطالبة من مجتمع أصمي كان
عدده (ٓ )ٛطالبا وطالبة .

 .3الوسائل اإلحصائية :استعمل الباحثون في الدراسات السابقة وسائل إحصائية متنوعة بما يتالءم وأىداف دراساتيم
وطبيعتيا ,فقد استعممت دراسة(كضاض ٜٜٔٛ,م)ودراسة (الربيعيٕٓٓٔ,م) معامل ارتباط بيرسون والوسط المرجح
والوزن المئوي ومربع كاي (كا) 2أما دراسة (عارف ٕٓٓ٘,م)فقد استخدم فييا الباحث معامل ارتباط بيرسون ومعادلة
حدة الصعوبة ومربع كاي (كا) 2والوزن المئوي  .أما الدراسة الحالية فقد استخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون

والوسط المرجح والوزن المئوي .

 .4ـتوصمت الدراسات السابقة جميعيا إلى نتائج متقاربة من حيث الضعف الظاىر لدى الطمبة في الموضوعات التي تمت
دراستيا منيا قمة الساعات المخصصة لتدريس كتاب قواعد المغة العربية كما في دراسة (كضاض) ،وتوصمت دراسة
(الربيعي) إلى قمة خبرة التدريسيين بطريقة اشتقاق األىداف السموكية ،أما دراسة (عارف)توصمت إلى ان اغمب
المعممين والمعممات لم يطمعوا عمى أىداف تعميم قواعد المغة العربية .أما الدراسة الحالية ،فستدون في الفصل الخامس.
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الفـصــل الثــالــث

منهجية البحث واجراءاته
 منهج البحث- :

لما كان اليدف من البحث الحالي ىو صعوبات كتابة بحوث طرائق تدريس المغة العربية في كمية التربية األساسية /

قسم المغة العربية /المرحمة الثالثة في جامعة بابل من وجية نظر الطمبة
لذا فان منيج البحث المناسب ىو المنيج الوصفي الذي يدرس الظواىر واإلحداث التي يمكن التنبؤبيا ويستعمل ما
يوجد بين العوامل من عالقات(.ك  .لوفيل ،ٜٔٙٚ ،ص)ٖٚ
 إجراءات البحث- :
أوال -:مجتمع البحث- :

يشمل مجتمع البحث الحالي طمبة قسم المغة العربية  /الصف الثالث في كمية التربية األساسية في جامعة بابل لمعام

الدراسي .ٕٓٔ1 – ٕٓ10
ثانيا :عينة البحث

ٔ -عينة الدراسة األساسية - :جعل الباحثان طمبة المرحمة الثالثة قسم المغة العربية عينة البالغ عددىم()80طالبا وطالبة
وذلك لقمة عددىم .

ٕ -العينة االستطالعية - :اختار الباحثان (ٕٓ) طالبا وطالبة عشوائيا من طمبة المرحمة الثالثة قسم المغة العربية،،وزعت
عمييم االستبانة المفتوحة.
ثالثا -:أداة البحث

استعمل الباحثان االستبانة أداة لبحثيما  ,وقاما ببناء األداة من خالل توحيد إجابات االستبانة التي طبقت عمى العينة

االستطالعية  ,وكذلك االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة  ,واجراء المقابالت الشخصية لعدد من طمبة المرحمة الثالثة
 ,قسم المغة العربية من اجل الحصول عمى البيانات الغنية بالمعمومات وكذلك توضيح اليدف من البحث لكل مجال من
مجاالت االستبانة وتكونت االستبانة في صيغتيا النيائية من ( ) 25فقرة ,موزعة بين أربع مجاالت ىي:
مجال خطوات البحث  ,الطمبة  ,والتدريسيين  ,والمادة الدراسية .

رابعا -:صدق األداة

تعد األداة صادقة إذا كانت قادرة عمى قياس السمة أو الظاىرة التي وضعت من اجميا (الغريب ,ٜٔٚٚ ,ص.)ٙٚٚ

فالصدق من الشروط الواجب توفرىا في األداة  ,وتعد الفقرة صادقة إذا اتفق عمييا أكثر من (ٓ .)% ٛمن الخبراء

(أبو لبدة , ٜٜٔٚ ,ص ٖٕ٘) وفي ضوء مما تقدم عرض الباحثان استبانتيما بصورتيا األولية عمى عدد من الخبراء
والمتخصصين بالمغة العربية وطرائق تدريسيا  ,وعمم النفس ،ممحق (.)2
لغرض التحقق من صدق االستبانة  ,وبعد بيان أراء الخبراء بمغ عدد الفقرات وبعد إجراء التعديالت عمييا ( )25فقرة.
خامسا - :ثبات األداة

الثبات من الشروط األساسية التي ينبغي أن تتصف بيا األداة  ,الن اتصافيا بالثبات يجعل االعتماد عمييا ممكناً

(السيد  ,ٜٔٚٔ ,صٖ )ٗٙوالثبات يعني الحصول عمى النتائج نفسيا تقريباً عند إعادة تطبيق األداة عمى العينة نفسيا (أبو

جاللة  ,ٜٜٜٔ ,ص  )ٔٓٛلذلك اعتمد الباحثان طريقة إعادة االستبانة من اجل التأكد من ثباتيا عمى العينة االستطالعية
البالغ عددىم (ٕٓ) طالباً وطالبة  ,وتم اختيارىم عشوائياً  ,وكانت المدة بين التطبيق األول والثاني أسبوعين ,إذ أشار

( )Adamsإلى أن المدة الزمنية بين التطبيق األول والثاني لألداة يجب أن ال تتجاوز أسبوعين ()Adams , 1960 , 85
 ,وإليجاد معامل الثبات استعمل الباحثان معامل ارتباط بيرسون ألنو من أكثر معامالت االرتباط دقة (خيري,ٜٔ٘ٚ ,

ص)ٕ٘ٚ
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وقد وجد أن قيمة معامل الثبات (  ) 0,80وجدول (ٔ) يبين ذلك:
جدول ()١
معامل ثبات استبانه طمبة قسم المغة العربية  /المرحمة الثالثة بحسب مجاالتها:
المجال

خطوات البحث

الطالب

التدريسي

المادة الدراسية

المعدل

معامل الثبات

0,79

0,84

0,76

0,82

0,80

سادسا -:تطبيق أداة البحث

بعد التحقق من صدق األداة وثباتيا تم تطبيقيا عمى إفراد عينة البحث األساسية وتم اخذ طمبة المرحمة الثالثة  /قسم المغة

العربية جميعيم لقمة عددىم البالغ (ٓ )ٛطالباً وطالبة عمما أنو كمما كان حجم العينة كبي ار كانت النتائج أكثر دقة .

سادسا - :الوسائل اإلحصائية
.1

معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين التطبيقين األول و الثاني لالستبانة لحساب معامل الثبات:
ر=

.2

(البياتي  ,ٜٔٚٚ ,ص ٔ)ٔٛ

الوسط المرجح لتحديد االرجحية في إجابات إفراد العينة لكل فقرة من الفقرات
الوسط المرجح =

.3
.4

()Fisher , 1956, ,32

الوزن المئوي لترتيب الفقرات بشكل عام
×100

الوزن المئوي =

(الغريب  ,ٜٕٔٙ ,ص ٖٗٔ)

الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها

رتب الباحثان فقرات االستبانة في كل مجال تنازلياً ثم فس ار الثمث األعمى (ٖٖ )%من الفقرات

 .1مجال خطوات البحث .

يتضمن ىذا المجال ( )ٚفقرات  ,انحصرت درجات حدتيا بين(ٕ )ٔ٫ٕ٘ -ٗٛ,وأوزانيا المئوية بين - % ٘ٓ٫ٛ

 )%ٕٛ٫ٜوجدول (ٕ) يبين ذلك:
جدول()٢

فقرات مجال خطوات البحث مرتبة تنازليا بحسب أوساطها المرجحة وأوزانها المئوية
الرتبة ضمن تسمسل الفقرة

إلى

غير

الوسط

الوزن

حد ما

موافق

المرجح

المئوي

ٓٔ

ٕ٫ٗٛ

%ٕٛ٫7

ٖٕٗ٫

ٔ%ٛ
٘%ٚ

الفقـ ـ ـرات

موافق
٘ٛ

ٕٔ
٘ٔ

٘ٔ
ٕٓ

ٕٕ٘٫
ٕ٫ٓٚ

ٔ%ٜٙ٫
%ٙٔ٫ٙ

المجال

في االستبانة

ٔ

ٖ

ال يعرف بعض الطمبة كيفية تنفيذ إجراءات البحث

ٕ

ٕ

يجيل بعض الطمبة فرضيات البحث

ٓ٘

ٖ

٘

ال يعرف بعض الطمبة كيفية اختيار الدراسات السابقة

ٓٗ

ٕٓ

ٗ

ٚ

قمة توافر المعمومات ذات العالقة بطبيعة المشكمة

ٖٗ

ٔٛ

ٕٛ

٘

ٙ

ال يعرف بعض الطمبة الغاية من الدراسات السابقة

ٖٕ

ٕٕ

ٖ٘

٘ٔ،ٛ

ٙ

ٗ

ال يفرق بعض الطمبة بين النتائج واالستنتاجات

ٔٚ

ٔٛ

٘ٗ

٘ٔ٫ٙ

٘٘%

ٚ

ٔ

ال يحافظ عنوان الدراسة عمى عناصر البحث االساسية ٕٔ

ٔٛ

ٓ٘

ٕ٘ٔ٫

%٘ٓ،ٛ
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 .1تبوأت فقرة (ال يعرف بعض الطمبة كيفية تنفيذ إجراءات البحث) المرتبة األولى ضمن ىذا المجال بوسط مرجح
( )ٕ٫ٗٛووزن مئوي ( )%ٕٛ٫7وىذا يدل عمى أن بعض الطمبة ال يستطيعون اختيار األداة المالئمة لمبحث  ,وكيفية
معالجة البيانات إحصائيا الن اغمب الطمبة يدرسون من اجل النجاح فقط  ,ويدعون بأنيم درسوا مادة اإلحصاء
التربوي في المرحمة الثانية وسنو القوانين التي درسوىا في مرحمة سابقة ليذا فإن األمر الذي سبق يكون عائقاً عند

دراسة مشكمة في المواد التربوية والنفسية .

 .2تبوأت فقرة (يجيل بعض الطمبة فرضيات البحث) المرتبة الثانية ضمن ىذا المجال بالوسط المرجح (ٖٗ ، )ٕ٫ووزن
مئوي (ٕ, )%ٛٔ٫وىذا يدل عمى ان أغمب الطمبة ال يستطيعون صياغة فرضية البحث وال يعرفون الغاية منيا وال
كيفية التحقق منيا.
 .2مجال الطمبة- :

يتضمن ىذا المجال ( )ٛفقرات ،انحصرت درجات حدتيا بين (٘ )ٔ،ٗ – ٕ٫وأوزانيا المئوية بين ( – ٖٛ٫ٛ

 )% ٗٚ٫ٓٛوجدول (ٖ) يبين ذلك .
جدول ()٣

فقرات مجال الطمبة مرتبة تنازليا بحسب اوساطها المرجحة واوزانها المئوية
الرتبة ضمن تسمسل الفقرة

الفقـ ـرات

المجال

في االستبانة

ٔ

ٖ

قمة إقبال الطمبة عمى مكتبة الكمية

موافق
50

الى حد
ما

غير موافق

الوسط
المرجح

الوزن المئوي

ٕٓ

ٓٔ

ٕ٘٫

ٖ%ٖٛ٫

ٕ

ٔ

ال يعطي بعض الطمبة مبررات منطقية في دراسة المشكمة

ٗٗ

ٔٛ

ٔٛ

ٖٕ٫

٘%ٚٚ٫

ٖ

ٗ

ابتعاد الطمبة عن كتابة البحوث في مجال طرائق التدريس

ٖٖ

ٕ٘

ٕٕ

ٕٔ٫

ٕ%ٚٔ،

ٗ

٘

قمة االطالع والقراءة التأممية الناقدة لمبحث من قبل الطمبة

ٕٗ

ٔٛ

ٕٓ

ٖٖٓ٫

%ٙٚ٫ٜ

٘

ٚ

أغمب الطمبة يدرس من اجل النجاح فقط

ٕٗ

ٕٛ

ٕٛ

ٔ٫ٜ

٘%ٙ

ٙ

ٙ

ٕٓ

ٖٓ

ٖٓ

ٔ٫ٛ

٘%ٕٙ٫

ٚ

ٕ

بعض الطمبة يعتمد عمى النقل الحرفي من الكتب دون نقدىا

ٔٛ

ٖٔ

ٖٔ

ٖٔ٫ٛ

ٕ%ٙٔ٫

ٛ

ٖ

االعتماد في كتابة بحوث التخرج عمى البحوث المغوية واألدبية

ٔٙ

ٕٖ

ٕٖ

ٗٔ٫

%ٗٚ٫ٓٛ

قمة اطالع الطمبة عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات
العالقة بالمشكمة

 .1تبوأت فقرة (قمة إقبال الطمبة عمى مكتبة الكمية) المرتبة األولى ضمن ىذا المجال بوسط مرجح (٘ )ٕ٫ووزن مئوي
(ٖ )%ٖٛ٫وىذا يدل عمى أن كثي ار من الطمبة يعتمدون عمى البحوث والتقارير الجاىزة التي يأتون بيا من جامعات
صماء ألن عند مناقشتو في بحثو أو
أخرى أو يأخذون من االنترنيت أي أصبح كثير من طمبتنا عبارة عن قوالب ّ
تقريره ال يعرف كثي ار من األمور منو.

 .2تبوأت فقرة (ال يعطي بعض الطمبة مبررات منطقية لدراستو في المشكمة) المرتبة الثانية ضمن ىذا المجال بوسط
يدعون أن كتابة البحوث أو التقارير تكون
مرجح (ٖ ،)ٕ٫ووزن مئوي (٘ )%ٚٚ٫وىذا يدل عمى إن بعض الطمبة ّ
يعبر عما يجول في
مفروضة عمييم من القائم بعممية التدريس ،والمشكمة التي تفرض عمى الطالب ال يستطيع أن ّ
خاطره من رؤى وأفكار تخص المشكمة وتسندىا .

 -٣مجال التدريسي- :

يتضمن ىذا المجال (٘) فقرات ،انحصرت درجات حدتيا بين (٘ )ٔ٫ٗٚ – ٕ٫وأوزانيا المئوية بين (ٖٖ)%ٜٗ - %ٖٛ٫

وجدول (ٗ) يبين ذلك- :
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جدول ()٤

فقرات مجال التدريسي مرتبة تنازليا بحسب اوساطها المرجحة واوزانها المئوية
المرتبة ضمن تسمسل الفقرة
المجال

في االستبانة

ٔ

ٗ

ٕ

ٔ

ٖ

٘

ٗ

ٕ

٘

ٖ

الوسط

الوزن

إلى حد غير
ما

موافق

المرجح

المئوي

٘

ٕ٘٫

ٖٖ%ٖٛ٫

ٕٕ٘٫

٘%ٚ
ٖٖ%٘ٛ٫

الفقرات

موافق

كثرة أعداد الطمبة داخل الصف

٘ٗ

ٖٓ

ٓ٘

ٓ

ٖٓ

ٕ٘

ٓٔ

٘ٗ

٘ٔ٫ٚ

ٕٓ

ٓٗ

ٓٗ

٘ٔ٫

ٓ٘%

٘ٔ

ٛ

٘ٚ

ٔ٫ٗٚ

%ٜٗ

تقيد التدريسي بالمفردات المقررة لمتدريس في مناىج البحث
التربوي
قمة مطالبة تدريسيي المواد األخرى بإعداد تقارير في
مفردات المادة
بعض المشرفين األكاديميين ال يقتنع بالمشكمة المطروحة
من الطالب
قد ال يراعي بعض التدريسيين الفروق الفردية بين المتعممين

 .1تبوأت فقرة ( كثرة أعداد الطمبة داخل الصف) المرتبة األولى ضمن المجال بوسط مرجح (٘ , )ٕ٫ووزن مئوي
(ٖٖ )%ٖٛ،وىذا يدل عمى ان كثرة عدد الطمبة داخل الصف لو أثار سمبية عمى أركان العممية التعميمية جميعيا
بما فييا من امتحانات وفيم الدرس  ,وكيفية توزيع األسئمة عمى الطمبة في اثناء المناقشة حول الدرس.

 .2تبوأت فقرة (تقيد التدريسي بالمفردات المقررة في مناىج البحث التربوي) المرتبة الثانية ضمن ىذا المجال بوسط
مرجح(ٕ٘ )ٕ،ووزن مئوي (٘ )%ٚالن ىذه المفردات مقررة من الجية العميا المسؤولة في الدولة ومن واجب
القائم بعممية التدريس االلتزام بالمفردات وتنفيذىا .
 -٣مجال المادة الدراسية:

يتضمن ىذا المجال (٘) فقرات انحصرت درجات حدتيا بين( )ٔ٫ٓٙ -ٕ٫ٛٚواوزانيا المئوية بين (– ٜ٘٫ٙٙ

ٖٖ )%ٖ٘٫وجدول (٘) يبين ذلك
جدول ()5
فقرات مجال المادة الدراسية مرتبة تنازليا بحسب اوساطها المرجحة واوزانها المئوية
الرتبة ضمن تسمسل

الفقرة

الى حد

غير

الوسط

الوزن

ما

موافق

المرجح

المئوي

ٓ

ٕ٫ٛٚ

%ٜ٘،ٙٙ

ٕٕ٘٫

٘%ٚ
%ٚٓ٫ٙٙ

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

موافق
ٓٚ

ٓٔ
ٓ

ٖٓ
ٕ٘

ٕٕٔ٫
ٖٗٔ٫

%ٗٚ٫ٙٙ

ٔ٫ٓٙ

ٖٖ%ٖ٘٫

المجال

في االستبانة

ٔ

ٕ

كثرة المفردات المقررة لمتدريس خالل كورس واحد

ٕ

ٔ

مفردات المادة مفروضة عمى التدريسي وال يختارىا بنفسو

ٓ٘

ٖ

٘

قمة الساعات المخصصة لمتدريس خالل كورس واحد

ٖ٘

ٕٓ

ٗ

ٗ

مفردات المادة تدرس عمى مدى سنة كاممة في كميات التربية

٘ٔ

٘

ٓٙ

٘

ٖ

قمة توفر مصادر مناىج البحث التربوي في المكتبة

ٓ

٘

٘ٚ

 .1تبوأت فقرة (كثرة المفردات المقررة لمتدريس خالل كورس واحد) المرتبة األولى ضمن ىذا المجال بوسط
مرجح( )ٕ٫ٛٚووزن مئوي ( )%ٜ٘٫ٙٙالن نظام الكورسات يحتاج إلى جيد كبير من الطمبة والمدرس إضافة
الى ذلك كثرة المفردات وخصوصاً في المواد التربوية والنفسية اذ ال يستطيع القائم بعممية التدريس تغطيتيا بأكمميا
الن تتخمل الكورس كثير من العطل الرسمية والمناسبات .

 .2تبوأت فقرة (مفردات المادة مفروضة عمى التدريسي وال يختارىا بنفسو) المرتبة الثانية ضمن ىذا المجال بوسط
مرجح (ٕ٘ )ٕ٫ووزن مئوي (٘.)%ٚ
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الفصل الخامس

االستنتاجات

1ـ عدم معرفة اغمب الطمبة كيفية تنفيذ إجراءات البحث .
2ـ قمة معرفة الطمبة فرضيات البحث .
3ـ قمة إقبال الطمبة عمى مكتبة الكمية .

4ـ ال يعطي بعض الطمبة مبررات منطقية لدراستو في المشكمة .
5ـ كثرة أعداد الطمبة داخل الصف .
6ـ كثرة المفردات المقررة لمتدريس خالل كورس واحد .
7ـ مفردات المادة مفروضة عمى التدريسي وال يختارىا بنفسو .
التوصيات

1ـ ضرورة تخصيص حصص كافية لمتعرف عمى إجراءات البحث.
2ـ ضرورة شرح فرضيات البحث لمطمبة .

3ـ تشجيع الطمبة لإلقبال عمى مكتبة الكمية .
4ـ شعور الطمبة بالمشكمة المراد دراستيا .
5ـ ضرورة تقميل أعداد الطمبة داخل الصف ليتمكن التدريسي من استعمال طرائق تناسب المادة .
المقترحات

1ـ إجراء دراسة مماثمة ىدفيا صعوبات كتابة بحوث طرائق تدريس المغة العربية من وجية نظر التدريسيين والطمبة.
2ـ إجراء دراسة مماثمة في كمية التربية .

المصادر

القران الكريم

1ـ ألبياتي ,عبد الجبار توفيق ,وزكريا اثناسيوس .اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمم النفس ,مطبعة مؤسسة
الثقافة العالمية ,بغداد1977 ,م.
2ـ الربيعي ,طو إبراىيم جودة .صعوبات تدريس مادة الصرف من وجية نظر التدريسيين والطمبة في كميات التربية2001 ,
رسالة ماجستير غير منشورة.
3ـ السيد ,فؤاد البيي .عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ,دار التأليف القاىرة1971 ,م.
4ـ الرحيم ,احمد حسن .الطرق الحديثة في التدريس ,كمية الفقو ,الجامعة المستنصرية.

6ـ الغريب ,رمزية .التقويم والقياس في المدارس الحديثة ,دار النيضة المصرية ,القاىرة1962 ,م.
7ـ الكيالني ,عبد اهلل زيد وآخرون .مدخل إلى البحث في العموم التربوية واالجتماعية ,دار المسيرة ,عمان 2005 ,م .
8ـ أبو لبدة ,سبع محمد .مبادئ القياس والتقويم التربوي لمطالب الجامعة ,دار العمم العربي ,جمعية عمان لممطابع التعاونية,
عمان1979 ,م.

9ـ أبو جاللة ,صبحي حمدان .اتجاىات معاصرة في التقويم التربوي وبناء االختبارات وبنود األسئمة ,مكتبة الفالح ,الكويت1999 ,م.
10ـ  ................ترشيد التدريس بمبادئ واستراتيجيات نفسية حديثة ,دار التربية الحديثة ,عمان1985 ,م.
11ـ جابر ,جابر عبد الحميد .مناىج البحث في التربية ,مكتبة الرياحين بابل1973 ,م.

12ـ جابر ,عبد الحميد وعايف حبيب .أساسيات التدريس ,مطبعة العاني ,بغداد1967 ,م .
13ـ خيري ,السيد احمد .اإلحصاء في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ,ط ,2دار الفكر العربي ,القاىرة1957 ،م.
14ـ سعيد ,حسن محمد تقي .مناىج البحث في المغة العربية ,دار الكتب الوطنية1992 ،م.
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15ـ سميح ,أبو مغمي .األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية ,عمان ,االردن1979 ,م.

16ـ طاىر ,عمي جواد .منيج البحث األدبي ,المؤسسة لمدراسات والنشر ,ط1988 ,4م .
17ـ عباس ,محمد خميل وآخرون .مدخل إلى مناىج البحث في التربية وعمم النفس ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطبع2006 ,م.
18ـ نوفيل ,ك .س لوسون .حتى نفيم البحث التربوي ,ترجمة :إبراىيم بسيوني ,دار المعارف ،القاىرة1976 ،م.
19ـ كضاض ,جمعة رشيد .صعوبات تدريس قواعد المغة العربية لطمبة الفرع العممي في المدارس الثانوية واإلعدادية,
(رسالة ماجستيرغير منشورة) ,كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد1989 ,م.

20ـ نجار ,فريد جبرائيل .قاموس التربية وعمم النفس ,الجامعة األمريكية بيروت1960 ,م.
21ـ ىادي ,عارف حاتم .مشكالت تعميم قواعد المغة العربية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين والمشرفين,
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة بابل كمية التربية األساسية2005 ,م.

22ـ والي ,فاضل فتحي محمد .تدريس المغة العربية في المرحمة االبتدائية ,كمية المعممين بحائل ,دار األندلس لمنشر1998 ,م.
23-Adams,Gergias .measurement and evalution in Education psychology and Guidance
.Holt,Rinehart and Winton, New York 1960.
24- Fisher ,Eugene. National Measurement Suement and education.
المالحق

بسم اهلل الرحمن الرحيم

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة بابل /كمية التربية األساسية

م /استبانو استطالعية لمطمبة
عزيز الطالب ...............................المحترم
عزيزتي الطالبة.........................................المحترمة
تحية طيبة........:

يروم الباحثان إجراء بحث ىدفو تعرف (صعوبات كتابة بحوث طرائق تدريس المغة العربية في كمية التربية األساسية قسم
المغة العربية من وجية نظر الطمبة)وألنكم محور العممية التعميمية يوجو الباحثان السؤال المفتوح (ماالصعوبات التي تواجيك

في أثناء قيامك بكتابة بحث التخرج في طرائق تدريس المغة العربية)

وأرجو منكم اإلجابة بشكل موضوعي ودقيق،إذ أن نتائج البحث تتوقف عمى مدى تجاوبكم،عمما أن المعمومات التيدف إال
ألغراض البحث العممي.
ولكم شكري وامتناني
 الباحثان
أ.م.مشــــرق الجبوري

م.زيـــــــــــنة االسدي

ممحق ()1

مجاالت البحث في صيغتيا النيائية
أوال :مجال خطوات البحث

.1
.2

ال يحافظ عنوان الدراسة عمى عناصر البحث األساسية .
يجيل بعض الطمبة فرضيات البحث .
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ال يعرف بعض الطمبة إجراءات البحث .
ال يفرق بعض الطمبة بين النتائج واالستنتاجات .
ال يعرف بعض الطمبة كيفية اختيار الدراسات السابقة .
ال يعرف بعض الطمبة الغاية من الدراسات السابقة .
قمة توافر المعمومات ذات العالقة بطبيعة المشكمة .

ثانيا :الطمبة

 .1ال يعطي بعض الطمبة المبررات المنطقية لدراسة المشكمة .
 .2بعض الطمبة يعتمد عمى النقل الحرفي من الكتب من دون نقدىا .
 .3االعتماد في كتابة بحوث التخرج عمى البحوث المغوية واألدبية .

 .4ابتعاد الطمبة عن كتابة البحوث في مجال طرائق تدريس المغة العربية .
 .5قمة االطالع والقراءة التأممية الناقدة لمبحث من الطمبة .
 .6قمة اطالع الطمبة عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بالمشكمة .

 .7اغمب الطمبة يدرس من اجل النجاح فقط .قمة إقبال الطمبة عمى مكتبة الكمية .
ثالثا :مجال التدريسي
 .1تقيد التدريسي بالمفردات المقررة لمتدريس في مادة مناىج البحث التربوي .
 .2بعض المشرفين االكاديمين ال يقتنع بالمشكمة المطروحة من قبل الطمبة .
.3

قد ال يراعي بعض التدريسيين الفروق الفردية بين المتعممين .

.5

قمة مطالبة التدريسي المواد األخرى بإعداد التقارير في مفردات المادة .

 .4كثرة أعداد الطمبة داخل غرفة الصف .
رابعا :مجال المادة الدراسية

 .1مفردات المادة مفروضة عمى التدريسي وال يختارىا بنفسو .
 .2كثرة المفردات المقررة لمتدريس خالل كورس واحد .

 .3قمة توافر مصادر مناىج البحث التربوي في المكتبة .

 .4مفردات المادة تدرس عمى مدار سنة كاممة في كميات التربية .
 .5قمة الساعات المخصصة لمتدريس خالل كورس واحد
ممحق ()2

التخصص

مكان العمل

ت

أسماء الخبراء

جامعة بابل
جامعة بابل

1

أ.م جالل فرمان

طرائق تدريس المغة العربية

2

أ.د حمزة عبد الواحد

طرائق تدريس المغة العربية

3

م.د حيدر حاتم

طرائق تدريس جغرافية

جامعة بابل

4

أ.م.سيف طارق

طرائق تدريس المغة العربية

جامعة بابل

5

أ.م.د عماد ألمرشدي

عمم النفس

جامعة بابل

6

أ.د عمران الجبوري

طرائق تدريس المغة العربية

جامعة بابل

7

أ.م م عارف حاتم

طرائق تدريس المغة العربية

جامعة بابل

8

ا.د فاىم الطريحي

عمم النفس

جامعة بابل

9

ا.م مشرق مجول

طرائق تدريس المغة العربية

جامعة بابل

10

م .ىاشم راضي

طرائق تدريس المغة العربية

جامعة بابل
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