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املهارات التدريسية ملدرسي التاريخ

وعالقتها مبهارات وميىل طلبتهم

أ .د .صابر عبد اهلل سعيد
كمية الرتبية االساسية
جاوعة دهوك

أ .ً .د .كريي وهدي ابراهيي
كمية الرتبية لمبٍات
جاوعة تكريت

ً .ً .صاحل حمىد حسَ
كمية الرتبية  -جاوعة زاخو
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ومخص البحث
يهدف الةحث الحالي الى:
 -0تحديددد توددتويام المهدداتام التدتيوددي لمدتاددي دتدتاددام تدداد التدداتي لل د ال ددات
االدبي.
 -0تحديد توتوى المهاتام التاتي ي لدى طلة ال
 -2قياس توتوى الميول التاتي ي لدى طلة ال

ال ات
ال ات

االدبي.

االدبي.

 -1التع د ف ىلددى طةيع د العنق د بددي المهدداتام التدتيوددي لمدتاددي تدداد التدداتي د المهدداتام
التاتي ي لدى طلةتهم في ال

ال ات

االدبي.

 -5التعد ف ىلددى طةيعد العنقد بددي المهدداتام التدتيوددي لمدتاددي تدداد التدداتي دالميددول لدددى
طلةتهم نحو تاد التاتي في ال

ال ات

( * ) بحث توتل ت أط دح دكتوتاه في ط ائق تدتي

االدبي.

المواد االجتماىي  /التاتي .
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تألفددع ىي د الةحددث ت د ( )25تدددتس دتدتا د د ( )252طالة داً دطالة د فددي تددداتس

تحافظ دهوك

تطلددا الةحددث اىددداد ونو د اددام هددي (تتيدداس المهدداتام التدتيوددي لدددى تدتاددي

دتدتاددام تدداد التدداتي  ،دتتيدداس المهدداتام التاتي ي د لدددى الطلة د  ،دتتيدداس الميددول التاتي ي د
ددائل الو ددايةوتت ي الندتد د ل ددنددام ال ددانص دالمتمالد د بال ددد

للطلةد د ) ت ددم اا ددت اج ال

دالتمييز دالاةام.

داظه م نتائج الةحث تا يلي-:
 -0اتددتنك تدتاددي دتدتاددام التدداتي بلددةل ىددام للمهدداتام التدتيوددي المطلوبد الدا ددتهددم
بحال ت االيجابي

 -0المهاتام التاتي ي لدى الطلة لم تة بموتوى ٍ
ىال دانما كانع في حددد حال الواط.
 -2تمتع طلة ال

ال ات

االدبي بالميول التاتي ي بموتوى اكا ت حال الواط.

 -1ىدم دجود ىنق ايجابي بي المهاتام التدتيوي دالمهاتام التاتي ي للطلة .
 -5دجود ىنق ايجابي بي المهاتام التدتيوي دتيول الطلة نحو تاد التاتي .

الفصن االوه  /التعريف بالبحث
ادالً  /تلةل الةحث
اك دددم بع ددا الدتاا ددام الع اقيد د الت ددي بحا ددع ف ددي المه دداتام التدتيو ددي دالةفاي ددام

التعليمي د لمدتاددي دتدتاددام تدداد التدداتي فددي الع د ا ان ه دداك شددعفاً فددي االدا بلددةل ىددام

دق ددوتاً فددي اىددداد المد دددتس ف ددي كليددام الت بي د د دتعد دداهد اىد ددداد المعلمددي تمددا أو د فددي ته د
التدتي

دت هذه الدتااام-:

 -دتاا الفتندي ( )0987التي اج يدع فدي بادداد دهددفع التعد ف ىلدى الةفايدام

التدتيوي الندت لمدتاي التاتي في الم حل الاانوي (الفتندي  :0987ص.)22

 -دتاا د الع ةةددي ( )0995التددي اج يددع فددي با دداد ايض داً دهدددفع الددى تتددويم ادا

تدتاددي التدداتي للم حل د الاانوي د فددي شددو المهدداتام التدتيوددي دب ددا ب ندداتج لت ميت د (الع ةةددي
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:0995ص .)022دتم ددا داد االهتم ددام بالتي ددام به ددذه الدتااد د توص دديام المد د تم ام دال ددددام
التاتي ي العديد المحلي دالددلي دت ها-:

 -الم تم الت بوي الم عتد في باداد ىام  ،0980ددتق ددات التعليم العالي دالةحث

العلمي ىام  0989دالتي ش

ع بلةل داشدح دجدود شدع لددى تدتادي تداد التداتي فدي

االى ددداد دش ددع ت ددا يمتلةوند د تد د ته دداتام تدتيو ددي اااا ددي  ،دال دددد الت بويد د ف ددي قطدد ى ددام

( )0981التي توصلع الى تل يل نواحي الضع دالت وت في الة اتج التعليميد ددىدع الدى
تطوي ت اهج اىداد المدتاي دتحوي ها (الع ةةي  :0995ص.)09

دقد تةاي ع نتائج الدتااام الوابت التي اج يع في هذا المجال فم ها تد اوةدع ان

ه اك ت وتاً دشعفاً بأدا تدتادي دتعلمدي تداد التداتي فدي الم حلد الاانويد دت هدا تد اوةدع ان
ه ال المدتاي دالمعلمي يمتلةون قدتاً دافياً ت المهاتام التدتيوي دالةفايام التعليمي .

دىل ددى ه ددذا االا دداس يمةد د بل ددوت تل ددةل الةح ددث الح ددالي بالتو دداؤل ىد د تو ددتوى

المهدداتام التدتيوددي لدددى تدتاددي دتدتاددام تدداد التدداتي دتددا طةيع د ىنق د تل د المهدداتام

بالمهاتام دالميول التاتي ي لدى طلةتهم.
وانياً /اهمي الةحث

اصد ددةح االهتمد ددام بمكود ددال المهد دداتام للمد دددتس دالطالد ددا دفد ددي الم احد ددل الدتااد ددي

الم تلف د ت د االتددوت المهم د التددي ت كدددها التوجيهددام الت بوي د الحديا د  ،فالت بي د تطالة ددا بتزديددد

الطالددا بالمهدداتام الم تلف د دالم ااددة التددي يمة د ان توددهم فددي نمددو ش

دديت دتحتيددق ات د

دتواىدت في تواجه التاي الو يع في المجتمع ( .ال ي ي  :0987ص)02
دشالع توأل اىداد المدتاي داكوابهم تهاتام التددتي

تةاند تهمد دحيدزاً اكةد

ت اهتماتام الت بويي دالةاحاي  ،الن المدتس هو أدل ت يوداىد الطلةد ىلدى اتتدان االهدداف

الت بوي الم لود التي ي امها المو دلون ى الت بي دالتعليم دي ططدون لهدا لمواجهد تحدديام
الت ميد اللدداتل فدي ظددل المتايد ام العلميد دالتة ولوجيد داالجتماىيد داالقت ددادي للمجتمعددام

المعاص ( .الحيل  ،0227ص)5
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وصي تاد التاتي التي يهددف تدتيودها فدي الم حلد الاانويد الدى االادهام

في اىداد الطالا ال الح الذي يودتطيع اادت دام اتةانيدام دقديم دط يد فدي االتتتدا بمودتوى

كددل ت د الف د د دالمجتمددع ،لددذا يعددد تيددل الطالددا هددو المفتددا لتعليم د  ،دى دددتا يتةددون الميددل
االيجددابي نحددو المدداد فأن د ادديعمل بجددد دتادداب دالتددزام دادديتعلم بلددةل افضددل فددي المدتا د

دخاتجها داوف يتتةدل المع فد دالمهدات التدي تعلمهدا ديود ها ةي تهمد أد دظيفد يةلد بهدا

في الموتتةل
دتظه اهمي الةحث الحالي ت خنل-:
 -0اىداد قائمد بالمهداتام التدتيودي لمدتادي تداد التداتي فدي الم حلد الاانويد دىلدى ااداس
تل التائم يمة تحديد توتوى اتتنك تدتاي دتدتاام التاتي للمهاتام التدتيوي .
 -0تت دديح قائمد د المه دداتام ه ددذه ف صد داخ لمدتا ددي الت دداتي لة ددي يطلع ددوا ىل ددى تض دداتي ته دداتام
التدتي

تما قد يوف لهم ال ة االفضل في هذا المجال.

 -2اىطا ت ش للمع يي بودات الت بي ى المهاتام التدي يماتادها تدتادي تداد التداتي دالتدي
ال يماتاونها دى حاجتهم لإلىداد دالتدتيا ىليها.
 -1التع د ف ىلددى المهدداتام التاتي ي د للطلة د فددي ال د ال ددات

االدبددي دتيددولهم دىنقتهددا

بالمهاتام التدتيوي لمدتاي تاد التاتي بالم حل الاانوي .
 -5االفاد تد قائمد المهداتام التدتيودي فدي اىدداد تدتادي تداد التداتي دتطدوي هم باادتم ات
قةل ال دت دفي او ائها
 -6ديمةد ان تودداهم نتددائج هددذا الةحددث فددي تطددوي ت دداهج تدداد التدداتي فددي الم حل د الاانوي د
د ل لتضمي هذه الم اهج بالمهاتام التدتيوي ى د تأليفها دتطوي ها توتتةنً.
 -7تعمل هدذه الدتااد تد اجدل تع فد تددى تمةد المددتس فدي ت ميد تهداتام الطلةد دتع فد
تيولهم دتعزيزها في تاد التاتي .

161

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ()02

أيلول ()0202

العدد ()9

والااً /اهداف الةحث:
 -0تحديد المهاتام التدتيوي لمدتاي دتدتاام تاد التاتي لل
ال ات

 -0تحديد المهاتام التاتي ي لدى طلة ال
 -2قياس توتوى الميول التاتي ي لدى طلة ال

ال ات

االدبي.

ادبي.

ال ات

االدبي.

 -1التع د ف ىل ددى طةيع د العنقد د ب ددي المهدداتام التدتيو ددي لمدتا ددي تدداد الت دداتي دالمه دداتام
التاتي ي لدى طلةتهم في ال

ال ات

االدبي.

 -5التعد ف ىلددى طةيعد العنقد بددي المهدداتام التدتيوددي لمدتاددي تدداد التدداتي دالميددول لدددى
طلةتهم نحو تاد التاتي في ال

ال ات

االدبي.

تابعا /ف شيام الةحث-:
لتحتيق اهداف الةحث د شعع الف شيام االتي -:
 -0التوج ددد فد د د

ام داللد د اح ددائي ب ددي تتوا ددطام المدتا ددي ف ددي تتي دداس المه دداتام

 -0ال توج ددد فد د د

ام داللد د اح ددائي ب ددي تتوا ددطام المدتا ددي ف ددي تتي دداس المه دداتام

التدتيوي د طلةتهم في تتياس المهاتام التاتي ي .

التدتيوي د طلةتهم في تتياس الميول.
خاتوا /حددد الةحث-:
 -0ىي د ت د تدتاددي دتدتاددام تدداد التدداتي فددي المددداتس الاانوي د  /تحافظ د دهددوك للعددام
الدتااي .0200/0202

 -0ىي ت طلة ال

ال ات

االدبي  /تحافظ دهوك للعام الدتااي .0200/0202
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ااداا /تحديد الم طلحام
 -0تهاتام التدتي
 ى فها (تحمود  )0225بانها( -:تظاه الولوك االدائدي داالدتاكدي دالح كدي التدي يتدوم بهداالمدتس في ت ابط دتولول ت ظم دوابع با ض تحتيق اهداف تعليمي تحدد تع ت اىا الدقد

داالاتم اتي )( .تحمود  :0225ص)08

 التع ي االج ائي -:هي االدا داالنلط دالمماتاام التي تتميز بالوهول دالةفا دالاةامتع االقت اد في الوقع دالجهد التي يفت ض ان ي ديها تدتاوا تاد التاتي في الم حل الاانوي

اددوا أكددان االدا ىتلي داً أد يددددياً أد اجتماىي داً ديعة د ى د بالدتج د الةلي د التددي ايح ددل ىليهددا
اف اد ىي الةحث ت تدتاي دتدتادام تداد التداتي ىلدى فتد ام تتيداس المهداتام التدتيودي

الذي ايعد لهذا الةحث.
 -0التاتي -:

 -ى ف د (نةهددان  )0221بأن د  -:العلددم الددذي يةحددث فددي نلددأ االنودداني دتطوتهددا دتولوددلها

الزت ي) ( .نةهان  :0221ص)09

 التع ي د االج ائددي -:تجمددوا الحتددائق دالمعلوتددام دالمفدداهيم دالمهدداتام دالتعميمددام التددييض د ددمها كت د ددال الت د دداتي المتد د د ت تدتيود د د لطلة د د د ال د د د ال د ددات

.0200/0202

االدب د ددي للع د ددام الدتااد د ددي

 -2الميول
 -ى فه ددا (ال ج دددي  )0999بانه ددا( -:اهتمات ددام دت ظيم ددام دجدانيد د تجع ددل الطال ددا يعط ددي

اهتماتاً لموشوا تعي ديلدت ك فدي انلدط ىتليد أد ىمليد تد تةط بد  ،ديلدع بتددت تد االتتيدا
ت تماتات لهذه االنلط )( .ال جدي  ،0999ص)07

 التع يد د االج ائ ددي -:المي ددول تما ددل اا ددتعداد الطال ددا داهتماتد د بالمواش دديع التاتي يد د الت ددييتضم ها كتال تاد التاتي لل

ال دات

االدبدي دشدعوته باالتتيدا لهدا دالتتةدل ىلدى تعلمهدا،

ديعة ى بالدتج الة لي التي ايح ل ىليها اف اد ىي الةحث في تتياس الميدول الدذي اديعد

لهذا الةحث.
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الفصن الثاٌي  /خمفية ٌظرية ودراسات سابقة
ادالً /خلفي نظ ي
تهددات التدددتي

هددي الط يددق اد االاددلول الددذي يوددت دت المدددتس فددي نتددل اكة د تددا

يمة ت المعلوتام اد االفةات دالمفاهيم دالتيم الى الطلة  ،دتع ي ايضداً تجموىد الودلوكيام

التدتيوددي التددي يظه هددا المدددتس فددي نلدداط التعليمددي بهدددف تحتيددق اهددداف تعي د دتظهد هددذه

الولوكيام ت خنل المماتاام التدتيوي للمدتس في صدوت اادتجابام انفعاليد أد ح كيد اد
ىتلي تتميز بالو ى في االدا دالتةي تع ظ دف الموق ال في( .جاتل  ،0221ص.)65
ان تعليم المهاتام ش دتي ةي تداد دتاادي  ،دتدزداد اهميتهدا فدي المدواد االجتماىيد
لألاةال اآلتي -:
 -0ت فع المهات توتوى اتتان االدا .
 -0تةوا المهات الميل الى التعلم.

 -2تةون المهات التدت ىلى تواي التطوتام العلمي دالتة ولوجي .
 -1تةوا التدت ىلى االدا بيو داهول .

 -5المهاتام ت اىي الف د الف دي بي الطلة (Ellet , 1980:p:219) .
يتوددم الم ت ددون المهدداتام التدتيوددي لمدتاددي المددواد االجتماىي د الددى اتبع د اقوددام
هي-:
 -0المهاتام العتلي (الذه ي )

 -0المهاتام الح كي (العملي )
 -2المهاتام الوجداني .

 -1المهاتام االجتماىي (االنواني ).

)(Buttler 1970:p:101

ده اك ونص ت احل الكتوال المهات دتعلمها هي-:
 -0الم حل المع في  :في هذه الم حلد يحتداج المددتس الدى دتااد المهدات دتنحظتهدا ديعد ف
الا ض ت اات داتها دكيفي االاتفاد ت ها في التدتي .
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 -0ت حل د الم د ان -:دهددي بددذل الجهددد الةةي د ت د الم د ان ىلددى المهددات قةددل ااددت داتها فددي
التدددتي

الن االاددت دام الوددهل للمهدداتام فددي المواق د التدتيةي د ال يمة د ان يددتم ددن

الم ان دب اص تهاتام المواد االجتماىي ام الطةيع الفة ي .
 -2ت حلد د الح ددول ىل ددى تعلوت ددام ال ت ددائج (التاذيد د ال اجعد د ) -:ف ددي ه ددذه الم حلد د يح ددل
المدددتس ىلددى تاذي د تاجع د أي يع د ف تددا دصددل الي د حتددى يددوادن بددي ادائ د الفعلددي للمهددات

دادائ التيااي لها دي دي هذا الى تحوي ادائ (McNamara 1981:p:107).

يلةل الميل نحو الماد الدتااي دال لاط التعليمي الل ط االاااي ت اجل تةدوي

الحددا داللددا للعمددل الت بددوي ،دا ا كددان ى ددد الطالددا تيددل نحددو الددتعلم فأند يعددي

حال د ت د

ال شا ى ال لاط الت بوي.
ديلددي ) (Superان ه دداك اتبددع طد

يمة د للفد د ان يعةد أد يةلد تيولد ى هددا

دهي-:
 -0الميل المعة ى لاوياً ،فتد يعة الف د ى تيل أد ىدم تيل للي بمج د التول ان يحا
هذا أد ال يحة .

 -0الميل الظاه  ،ديمة تنحظت ى ط يق ال لداط أد العمدل الدذي يتدوم بد الفد د فدي حياتد
اليوتي .
 -2تيول تةي ها االختةاتام دالمتايي  ،الميول التي نتع ف ىليهدا ىد ط يدق تطةيدق االختةداتام
الموشوىي دالمتايي

ال فوي ( .جنل  ،0985ص)021

ه اك ىد ىواتل ت و في الميول ت ها-:
 -0او الوتاو في الميول ،دتظه ت خنل الذكا أد بعا الددافع ال فوي داالجتماىي .
 -0تددأوي الو د فددي الميددل ،حيددث نجددد ان تيددول اللددةال ت تل د ى د تيددول االطفددال دتيددول
ال ضج دالةهول .
 -2تأوي ام الذكا في الميول ،بتدت كا االف اد تت وا تيولهم دتزداد قو دنضج.
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 -1تددأوي العواتددل الةيفي د فددي الميددول ،حيددث يتددأو الف د د بددالميول الوددائد فددي االا د دالحال د
االقت ادي داالجتماىي للمجتمع( .ديدان ،0979 ،ص)97
ده اك ت يتوم الميول الى قومي هي-:
 -0الميول الفط ي  ،دهي التي تظه تع الف د بالفط دتةون اكا وةاتاً دنمواً دتطدوتاً تادل حدا
االاتطنا دالميل نحو العنقام االجتماىي .

 -0الميول المةتوة  ،دهي التي تظه بتأوي ام خاتجي دلم تة توجود أد تحووب ت قةل،
تال الميول التي تظه بتأوي االا دالمدتا دالمجتمع( .العةيدي،0972 ،ص)068

وانياً /دتااام اابت

 دتاا (التدتي )0992اج يددع الدتااد د فددي ال دديم دهدددفع تحدي ددد الةفايددام التدتيو ددي الندت د لمدتا ددي
التاتي في الم حل الاانوي .
بلاددع ىي د الةحددث ( )072تدتا داً دتدتا د  ،دأىددد الةاحددث قائم د بالمهدداتام التددي

شمع ( )027فت تودى ىلى اةع تجاالم.

دت نتائج هذه الدتاا ح ول قائم الةفايام التدتيوي الندت لمدتس التاتي في

الم حل الاانوي ىلى توافت اف اد العي د كلهدا .داتفدق جميدع افد اد العي د ىلدى ت تيدا المجداالم

ىلى التوالي (تجال كفاي الت طيط للدتس ،كفاي االهداف ،الفلوف الت بوي  ،التتويم ،العنقام
االنواني  ،ت فيذ الدتس ،ااتاات الدافعي  ،ال مو العلمي دالمه ي)( .التدتي ،0992ص ) -
 دتاا (حمز )0225اج يع الدتاا في تحافظ بابدل  /العد ا دهددفع التعد ف ىلدى المهداتام التعليميد
الندت لمعلمي المواد االجتماىي في الم حل االبتدائي .
بلاع ىي الةحث ( )002تعلماً ،دأىدم الةاحا ادا تضم ع ( )70تهات تعليمي

تودى ىلى ات تجاالم ،داظه م ال تائج ان ااتجابام تعلمي المواد االجتماىي فدي الم حلد
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االبتدائيد د ك ددان تتة ددوالً للمه دداتام التعليميد د  ،دان اىل ددى تع دددل ف ددي تج دداالم االدا الو ددت ه ددو
(تهاتام العنقام االنواني دادات ال

) داالدنى هو (تهاتام الفلوف داالهداف الت بوي ).

(حمز  ،0225ص د – ك)
 دتاا (ااندتس )2001 Saundersاج يع الدتاا في الواليام المتحد االت يةي دهدفع تحديد المهاتام دالةفايام
التدتيوي الندت لمدتاي العلوم في الم حل الاانوي .
تةون ددع ىي د د الدتااد د تد د المدتا ددي ف ددي الم ددداتس الاانويد د  ،دأى ددد الةاح ددث قائمد د
بالةفايام دالمهاتام ت لف ت ( )015فت تودى ىلى ونو تواشيع.
دت د نتددائج هددذه الدتاا د (اهتمددام المدتاددي بمحددوت الم دداط الةيميائي د دتهدداتام

دكفايددام الوددنت ) دأدصددع الدتاا د بض د دت تضددمي ط ائددق التدددتي

دالتت يددام الت بوي د هددذه

المهاتام دتطوي ها(Saunders 2001: p: 11) .
دتمع االفاد ت الدتااام الوابت في-:
 -0اىداد قائم بالمهاتام التدتيوي للمدتاي  ،دالمهاتام التاتي ي للطلة داختةات الميول.
 -0االفدداد ت د الواددائل االح ددائي الموددت دت فددي الدتااددام الوددابت الملددابه لت ددميم
الدتاا الحالي في تحليل بيانام الدتاا .
 -2االفاد ت نتائج الدتااام الوابت بوصفها شواهد دت شد ام ىلدى اهميد الةحدث دابد اد
تلةلت .
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الفصن الثالث  /اجراءات البحث
 تجتمع الةحث دىي ت -:يةل ددد ى دددد تجتم ددع الةح ددث ( )10تدتاد داً دتدتاد د ت ددودىي ىل ددى ( )10تدتاد د ف ددي

تحافظ دهوك داالقضي التابع لها ،دجميع طلة ال

ال ات

االدبي.

دتم اختيات ىي تةون ت ( )25تدتااً دتدتا بالط يت الت دي دتمادل ()% 92

ت د تجتمددع الةحددث االصددلي ،داختيددات ( )252طالة داً دطالة د ت د طلة د ال د ال ددات
ليتابل كل ( )02ت الطلة تدتااً دتدتا داحد .

االدبددي

 اددام الةحث-: -0ادا لتياس المهاتام التدتيوي لمدتاي تاد التاتي -:
بعد االطنا ىلى العديدد تد االدبيدام دالدتاادام الودابت ىد المهداتام التدتيودي

لمدتاي التاتي داالطنا ىلى آتا ال ة ا دالم ت ي  ،دىلى شو االاتةيان االاتطنىي تم
دشع تتياس أدلي للمهاتام التدتيوي تضم ( )70فت في اةع تجاالم هي تهات (االىداد

للدتس ،ى ض الماد العلمي  ،ادات ال

 ،االتتحانام دالتتويم ،اادت دام الوادائل دالتت يدام

الت بوي  ،العمل الميداني دالوف ام العلمي  ،ق ا الم اجع دالم ادت التاتي ي ).
دللتأكددد ت د ال ددد الظدداه ي دصددد المحتددوى ى د ض المتيدداس ىلددى تجموى د ت د

ال ة ا دالم ت ي في ط ائق تدتي

المواد االجتماىي دالعلوم الت بوي دال فوي داىتمدد نودة

اتفا ( )%82فأكا تعيات لتةول الفت ام ،دىلى شو ل ااتةعدم ( )7فت ام دتم اج ا
تعدينم طفيف ىلى بعا الفت ام لت ةح ( )61فت .
دلحوددال التددو التمييزيد لفتد ام المتيدداس دالتددي تع دي قدددت الفتد ىلددى التمييددز بددي
اف اد الفف العليا داف اد الفف الدنيا بال وة للوم التي تتيوها( .ىود  .0999ص.)092

ت ددم تطةي ددق المتي دداس ىل ددى ىي د د ت لفد د تد د ( )25تدتاد داً دتدتاد د  ،دبع ددد ان تتة ددع

الدتجام ت ادلياً ت االىلى الى االدنى ،دحددم المجموى العليا بواقدع ( )%52دبلدد ىدددها

( )07دتج د ( )%52الدنيا دبلد ىددها ( )07دتج تع ت ك دتج داحد داقف بي هما ،دقد
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اش ددات الم ت ددون ف ددي التي دداس ال فو ددي ال ددى اتةانيد د اىتم دداد اا ددلول تتو دديم دتج ددام االفد د اد

بالتوددادي  %52العليددا د  %52الدددنيا ى دددتا تطةددق ىلددى تجموىددام صدداي لا د ض ايجدداد
تعاتل ال عوب أد التو التمييزي للفت ام( .الزدبعي ،دآخ دن  ،0980ص)071
دباات دام االختةات التائي ) (T-taestلعي تدي تودتتلتي اظهد م ال تدائج أن جميدع

الفتد ام تميددز حيددث ت ادحددع تددا بددي ( )57925-07278لةونهددا اكةد تد التيمد الجددليد

الةالا ( )0 ،210دتوتوى دالل ( )2 ،25ددتج ح ي (.)22

دلتياس وةام المتياس دهي خاصي ايةوتت ي تلي ال دد دتحليدل الفتد ام ديت دد

ب االتوا في قياس اللي الذي تتيو ادا التياس (Gregory , 2000 ,p:75) .فتدد

ت ددم تطةي ددق المتي دداس ىل ددى ىي د د تةوند د تد د ( )25تدتاد داً دتدتاد د دباا ددت دام ط يتد د التجزئد د

ال ددفي  ،دحو ددال تعات ددل االتتة دداط ب ددي الفتد د ام الف ديد د دالزدجيد د بمعادلد د اتتة دداط بي ا ددون

) (Personالد ددذي بلد ددد ( )2 ،69دبعد ددد ت د ددحيح هد ددذه التيم د د بمعادل د د اد ددةي تان – ب د د ادن

) (Spearman – Brownاصدةح تعاتدل الاةدام ( )2 ،80دهدذه التيمد جيدد ديمةد

االىتماد ىليها ا ا تا قوتنع بالميزان العام الذي يلي الى اند يجدا ان تتد اد تعاتدل االتتةداط

للمتايي

الاابت تا بي (( .)2 ،92 -2 ،72العيووي  ،0989ص)85
دبهذا أصةح تتياس المهاتام التدتيودي لمدتادي دتدتادام تداد التداتي ت لد تد

( )61فت جاهز للتطةيق.
 -0ادا لتياس المهاتام التاتي ي لدى الطلة
لتحتيددق الهدددف المتعلددق بتيدداس المهدداتام التاتي ي د لدددى طلة د ال ددات

االدبددي تددم

اىداد اختةات في شو االختةات الذي اىدت (ىيواص  )0220بعد حذف تهاتتي ت ال تدتنئم

دطةيع الةحث الحالي ليتضم ( )01تهات ديتابل كل تهات فت اختةاتي ت نوا االختيات تد
تتعدد.
دللتأكددد ت د ال ددد الظدداه ي دصددد المحتددوى ى د ض االختةددات ىلددى تجموى د ت د

ال ة د ا فددي ط ائددق تدددتي
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اتفددا ( )%82فددأكا  ،تددم االبتددا ىلددى جميددع فت د ام االختةددات تددع اج د ا بعددا التعدددينم
الةويط ىلى بعا الفت ام.

دلا ض ايجاد التو التمييزي لفت ام اختةات المهاتام التاتي ي لدى الطلة طةق ىلى

ىي ت لف ت ( )252طالةاً دطالة  ،دبعد ت تيا دتجام اف اد العي تد اىلدى دتجد الدى ادندى

داخددذ نوددة  % 07العليددا دالدددنيا ا يلددي الم ت ددون فددي التيدداس ال فوددي الددى ان هددذه ال وددة

تجعدل المجمدوىتي فدي افضدل تدا يةدون تد حجدم دتةداي (Stanly and Hophins .

)1972 , p: 268
دبااددت دام االختةددات التددائي ) (T-testلعي تددي توددتتلتي فددي حوددال داللد الف د د

بي المجموىتي اتضح ان التو التمييزي قد ت ادحع تا بي ( )8 ،188-0 ،269دان جميع
الفت ام تميز لةون قيمتها التائي المحووب اكةد تد التيمد الجددليد الةالاد ( )0 ،96دى دد

توتوى دالل ( )2 ،25ددتج ح ي (.)218

دلحوال وةام االختةات طةق ىلى ىي ت طلة ال

ال ات

االدبي بلاع ()22

طالةاً دطالة داىتماداً ىلى ط يت التجزئ ال في دحوال تعاتل االتتةداط بدي الفتد ام الف ديد

دالزدجيد بمعادلد اتتةدداط بي اددون ) (Personبلددد الاةددام ( )2 ،66دبعددد ت ددحيحها بمعادلد

اددةي تان – بد ادن ) (Spearman-Brownاصددةح تعاتددل الاةددام ( )2 ،79دهددو تعاتددل
وةام جيد.
دبهدذا اصدةح اختةدات المهداتام التاتي يد للطلةد ت لد تد ( )01فتد اختةاتيد جدداهز
للتطةيق.
 -2تتياس الميول التاتي ي لدى الطلة
في شدو االطدنا ىلدى المتدايي

دالدتاادام الودابت التدي ت ادلدع الميدول التاتي يد

تةون ت ( )57فت تع دشع خمو بدائل أتام كدل فتد ت اىيداً
لدى الطلة تم اىداد تتياس ّ
اللد دط الددندم توف هددا فددي الفتد ام الم ااددة تد حيددث ال دديائ دالمضددمون دالةدددائل الم ااددة

دلا د ض التأكددد ت د ال ددد الظدداه ي دصددد المحتددوى تددم ى د ض المتيدداس ىلددى تجموى د ت د

ال ةد ا دالم ت ددي فددي العلددوم الت بوي د دال فوددي فددي ىدددد ت د الجاتعددام الع اقي د  ،دفددي شددو
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تنحظاتهم داىتماد نوة اتفا ( )%82فمدا فدو بوصدف تعيداتاً ل دنحي الفتد ام تدم حدذف

( )7فت ام ،تع اج ا بعا التعدينم الطفيف ىلى ىدد ت الفت ام االخ ى دبذل اصةحع
ىدد فت ام المتياس ( )52فت
دلحوال التو التمييزيد لفتد ام تتيداس الميدول التاتي يد طةدق ىلدى ىي د تةوند تد

( )252طالددا دطالة د فددي ال د ال ددات

االدبددي دت تيددا دتجدداتهم ت د االىلددى الددى االدنددى

دتحديد  %07ت االجابام العليا دبلاع ( )95دتج د  %07تد االجابدام الددنيا دبلادع

ايضاً ( )95دتج  .دباات دام االختةات التائي ) (T-testلعي تي توتتلتي أظه م ال تائج ان
جميع الفت ام كانع تميز اكون قيمها التائي المحووب ت ادحع بي ()02 ،600-0 ،161

دهددي اكة د ت د التيم د الجددلي د الةالا د ( )0 ،96ى ددد توددتوى دالل د ( )2 ،25ددتج د ح ي د
(.)218
ال ددات

دلحوال وةدام المتيداس طةدق ايضداً ىلدى ىي د بلادع ( )22طالةداً دطالةد تد ال د

االدبددي داىتمدداداً ىلددى ط يت د التجزئ د ال ددفي دحوددال تعاتددل االتتةدداط بددي الفت د ام

الف ديد دالزدجيد بمعدل د بي اددون ) (Personبلددد الاةددام ( )2 ،72دبعددد الت ددحيح بمعادل د

ادةي تان – بد ادن ) (Sperman – Brownاصدةح تعاتدل الاةدام ( )2 ،81دهدو تعاتدل
وةام جيد.
دبهذا اصةح تتياس الميول التاتي ي للطلة ت ل ت ( )52فت جاهز للتطةيق.
ت حيح االجابام
بعد االنتها ت ىملي التطةيق للمتايي

الانو تمع ىمليد ت دحيح االجابدام لةدل

تتيدداس ىلددى حددده دايجدداد الدددتجام الةلي د لةددل تتيدداس ةئ د اض التحليددل االح ددائي دايجدداد
ال

ائل الوايةوتت ي للمتايي

دالفت ام ت خنل اىطا اددان لها دهي-:

( )5دتج ددام للة ددديل (دائمد داً) )1( ،دتج ددام للة ددديل (ئالةد داً) د ( )2دتج ددام للة ددديل

(احيانداً) ،د ( )0دتجد للةددديل (ندادتاً) ،ددتجد داحدد للةددديل (ابدداً) بال وددة لمتيداس المهدداتام
التدتيوي لمدتاي التاتي دكذل للمتياس ال اص بالميول التاتي ي للطلة .
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داىطددا دتج د داحددد للةددديل ال ددحيح ،د (صددف ) للةددديل ال دداطا الختةددات المهدداتام

التاتي ي للطلة .

دتم اات اج قيم للواط الم جح دالودن المفدوي لفتد ام تتيداس المهداتام التدتيودي

لمدتاددي التدداتي دالمهدداتام التاتي ي د للطلة د ت د خددنل حوددال تة د اتام بددديل ىلددى فت د ام

المتايي

المتددايي

دايجاد حاصل ش بها فدي االددان المحددد لةدل الةددائل المدذكوت ادابتاً اتدام فتد ام

دقوددمتها ىلددى ىدددد افد اد العي د المطةددق ىليهددا المتيدداس كددل ىلددى حددده ىلددى حوددال

المتواددط الحوددابي لدددتجام الطلة د العل د الددذي قددد اجددابوا ىلددى تتيدداس المهدداتام التاتي ي د

دالميدول التاتي يد للطلةد لاد ض ايجداد تعداتنم االتتةداط بدي دتجدام طلةتد المتعلدق بالهدددفي

ال ابع دال ات

ت اهداف الةحث الحالي.

الواائل االح ائي :
 -0تعادل اتتةاط بي اون ).(Person
 -0تعادل اةي تان – ب ادن ).(Sperman – Brown
 -2االختةات التائي ) (T-testلعي تي توتتلتي .
 -1االختةات التائي ) (T-testلعي داحد تت ابط .
 -5تعادل الواط الم جح.
 -6تعادل الوزن المئوي.

الفصن الرابع  /عرض الٍتائج ووٍاقشتها
يأتي:

يتضدم هدذا الف دل ى شداً ل تدائج الةحدث دت اقلدتها ىلددى دفدق اهدداف الةحدث دكمددا
ال تيج االدلى :تحتق الةحث ت الهددف االدل المتعلدق بتحديدد المهداتام التدتيودي

لمدتاددي دتدتاددام تدداد التدداتي لل د ال ددات

االدبددي بعددد أن طةددق ىليد تتيدداس المهدداتام

التدتيوددي ب دديات ال هائي د ىلددى اف د اد ىي د الةحددث ت د المدتاددي دالمدتاددام الةددالد ىددددهم
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المهاتام التدتيوي لمدتاي التاتي دىنقتها بمهاتام دتيول طلةتهم
أ .د .صاب ىةد اهلل اعيد

أ .م .د .ك يم تهدي اب اهيم

م .م .صالح تحمد حو

( )25تدتا داً دتدتا د داحتوددةع الدتج د الةلي د لةددل داحددد ت د هم ىلددى فت د ام المتيدداس تددع

اادت اج المتواددط الحوددابي لدددتجاتهم ،دالددذي قدد بلددد ( )029 ،6دتجد د بددانح اف تعيدداتي

قيمت ( )06 ،77دتج دى د تتاتنتها تع المتواط ال ظ ي (الف شي) للمهاتام التدتيوي لهم
دالددذي قددد بلددد ( ) 090تةددي ان قيمد المتواددط الحوددابي هددي اكةد تد قيمد المتواددط ال ظد ي
الذي يدل ىلى ان اتتنك تدتاي دتدتاام تاد التاتي للمهاتام التدتيوي بموتوى ت ااا

دتتةددول ،دلمع ف د دالل د الف د

اح ددائياً بددي المتواددط الحوددابي دالمتواددط ال ظ د ي لدددتجام

المهدداتام التدتيوددي لدددى المدتاددي دالمدتاددام ااددت ج التيمد التائيد المحوددوب بااددت دام

االختةات التائي  T-testلعي داحد (تت ابط ) دالتي قد بلد ( )02 ،50دهي اكة ت التيم

التائي د د الجددلي د د الةالا د د ( )0 ،210ى د ددد تود ددتوى الدالل د د ( )2 ،25دبدتج د د ح ي د د ()21

دالجددل تقم ( )0يوشح ل .
الجددل تقم ()0

يةي قيم المتواطام داالنح اف المعياتي دالتيم التائي ال ظ ي دالجددلي
للمهاتام التدتيوي لدى تدتاي دتدتاام ىي الةحث

ىدد

اف اد

العي

25

المتواط
الحوابي

029 ،6

االنح اف
المعياتي

06 ،77

التيم
التائي

التيم
التائي

المحووب

الجددلي

02 ،50

0 ،210

توتوى
الدالل

2 ،25

الدالل

االح ائي
دال

اح ائياً

ديظهد ت د الةيانددام المددات آنف داً ان تدتاددي دتدتاددام التدداتي بلددةل ىددام يمتلةددون

المهاتام المطلوب ةدا ددتهم بحال ت االيجابي .

دلا ض التع ف ىلى تل المهاتام بلةل أد دبيان قو اد حد تل المهاتام تم

ايجاد الودن المفوي لتل المهاتام ىلى اااس الواط الم جح الذي قد اادت ج لةدل تهدات .

لذا قام الةاحث بت تيا الفت ام التي ح لع ىلى اىلى دتج حدد الدى اقدل دتجد لةدل تجدال

تع ت اقل الفت ام التي ح لع ىلى الحد االىلى ت بي تل الفت ام .دبعد االطنا ىلى
176

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ()02

أيلول ()0202

العدد ()9

العديد ت الدتااام الوابت فتد حدد الةاحث المح االفت اشي بتيم ( )%72دالذي يمال
دتج د جيددد للمهدداتام التدتيوددي المطلوب د دتواف هددا لدددى تدتاددي دتدتاددام التدداتي بوصددفها

فت ام ناجح دان المدتاي دالمدتاام قد أكددا ىليها .ديمة توشيح ل كما يأتي-:
المجال االدل :تهات االىداد للدتس
يضددم هددذا المجددال ( )9فت د ام تعة د كددل داحددد ت هددا ى د تهددات تد المهدداتام لدددى

تدتاي دتدتاام التاتي ديتضح الودن المفوي لتل الفت ام كما في الجددل تقم ( )0التالي:
الجددل تقم ()0

يةي تتة فت ام تجال تهاتام االىداد للدتس ،دددنها المفوي
ال تة

التولول في

المهات

االاتمات

0

7

0

6

2

0

1

5

5

8

6

9

الودن المفوي

ابدددأ الدددتس بتهيفد أ هددان الطلة د دتددذكي هم بموشددوا المحاشد

الوابت

اختددات االاددت اتيجيام دالط ائددق داالادداليا التدتيوددي الم ااددة

لع ض الدتس

اشددع خطد تدتيوددي يوتيد تحددوي الع اصد االاااددي لل ط د تددع
تاةيع الوقع ىليها
اقد د أ توش ددوا ال دددتس ب ددوت دقيتد د ت ددع اش دداف ت ددادت جدي ددد

لا ض االو ا
اط

ىدداً تد االادفل ىد تضدمون الددتس الودابق للتأكدد تد

تدى ااتيعال الطلة لها

ا كد توشددوا الدددتس الجديددد تدع بيددان ىنقتهددا بالدددتس الوددابق

دفق تولول اليم

%91
%87
%86 ،7
%86 ،1
%86 ،05
%86 ،27

7

0

احدد االهداف الت بوي العات التي لها ىنق بموشوا الدتس

%85

8

2

اصوغ االهداف التعليمي دالولوكي ال اص بموشوا الدتس

%80

9

1

اهيددا المل ددتام دال اددوم التوشدديحي التددي تودداىد ىلددى انجدداد

الدتس

177

%72

المهاتام التدتيوي لمدتاي التاتي دىنقتها بمهاتام دتيول طلةتهم

أ .م .د .ك يم تهدي اب اهيم

أ .د .صاب ىةد اهلل اعيد

م .م .صالح تحمد حو

ديظه في الجددل اىنه ان الودن المفوي لفت ام ها المجال قد ت اد تا بدي (،91
 ،)2 ،72-2دان الفت ام جميعها تتع فو المح االفت اشي ( )2 ،72فما فو .
المجال الااني :تهات ى ض الماد العلمي
يضددم هددذا المجددال ( )00فت د تعة د كددل داحددد ت هددا ى د تهددات ت د المهدداتام لدددى
تدتاي دتدتاام التاتي ديتضح الودن المفوي لتل الفت ام كما في الجددل تقم ( )2التالي:
الجددل تقم ()2

يةي تتة فت ام تجال تهات ى ض الماد العلمي دددنها المفوي
ال تة

التولول في

المهات

االاتمات

02

01

00

02

00

08

02

00

01

02

05

06

اط

06

05

اقدم بلةل ىلمي دتصي ددقيق

07

00

08

07

09

02

02

09

178

اات دم لا داشح خالي ت التعتيد في ى ض الدتس
اتةل ددم ب ددوم ينئ ددم اى ددداد الطلةد د ف ددي قاىد د ال دددتس تد د حي ددث

الو ى د الةط

اشجع الطلة ىلى ط

االافل دالم اقل او ا المحاش

ابدددأ بع د ض المدداد بددالط ائق داالادداليا المنئم د لضددمان اي ددال

الماد التاتي ي لجميع الطلة

اكتا ى اص الدتس الجديد بالوايل التعليمي المتوف
اتال دشواهد تنئم توشوا الماد التاتي ي الذي اقدت

اتاىدي التولودل الم طتدي المنئدم لعد ض الموشدوىام داالحددداص

التاتي ي
اط

ىدداً تد االادفل التدي توداىد ىلدى ت ميد العمليدام العتليد

لدى الطلة

اشددجع الطلة د ىلددى ت اجع د المةتةددام دق د ا الم ددادت دالم اجددع

المتعلت بالموشوىام التاتي ي

اكل الطلة كتاب الةحوص دالتتاتي التاتي ي

الودن المفوي
%95
%92
%88
%86
%85 ،2
%85 ،0
%82
%80
%82
%67
%66

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ()02

أيلول ()0202

العدد ()9

ديظه د ت د الجددددل اىددن ه أن الددودن المفددوي لفت د ام هددذا المجددال قددد ت د اد تددا بددي

( ،)2 ،66-2 ،95دان الفتد ام التددي تتددع فددو المحد االفت اشددي ( )2 ،72فمددا فددو هددي
( )9فت ام.
المجال الاالث :تهات ادات ال
ديضددم هددذا المجددال ( )00فتد تعةد كددل داحددد ت هددا ايضداً ىد تهددات تد المهدداتام
لدى تدتاي دتدتاام التاتي ديتضح الودن المفوي لتل الفتد ام كمدا فدي الجدددل تقدم ()1
التالي:
الجددل تقم ()1

يةي تتة فت ام تجال ادات ال
ال تة

التولول في

المهات

االاتمات

00

00

دددنها المفوي

احددادل شددةط الدددتس ت د خددنل قددو ش

التي اتتلةها

الودن المفوي
دديتي دالمدداد العلمي د

%98

00

06

انمي تد التعادن دالمواىد داالياات بي الطلة

%91

02

00

احادل خلق حال االنضةاط الذاتي ى د الطلة

%92

01

22

احادل تلجيع المهملي دال جلي ىلى الملاتك في الدتس

%90

05

05

06

07

اكون ىنقام انواني دت بوي تع طلةتي
ّ

07

02

08

08

09

20

22

20

اتعاتل تع الطلة دفتاً ل
اوي حال الت اف

20

09

اتاىي الف د الف دي بي الطلة

20

01

%92 ،1

اشيع ال ئة لدى الطلة نحو الماد الدتااي داالاتفاد ت ها
احددادل المحافظ د ىلددى اتزانددي االنفعددالي فددي ت تل د الح دداالم

دالمواق داخل الدتس

اشيع بي الطلة التواتح الفة ي داحت ام ال أي دال أي اآلخ
ائ هم ال فوي دالل

ي

%92 ،0
%85 ،2
%85 ،0
%82
%80

الل ي بي الطلة

%80

اىتمد ددد تةد دددأ الاد ددوال دالعتد ددال بمد ددا ي ااد ددا كد ددل حال د د ددفتد ددا

للوياقام الت بوي الم ااة
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%77

المهاتام التدتيوي لمدتاي التاتي دىنقتها بمهاتام دتيول طلةتهم

أ .م .د .ك يم تهدي اب اهيم

أ .د .صاب ىةد اهلل اعيد

م .م .صالح تحمد حو

ديظه د ت د الجددددل اىددنه أن الددودن المفددوي لفت د ام هددذا المجددال قددد ت د اد تددا بددي

( )2 ،77-2 ،98دان جميع فت ام هذا المجال تتع فو المح االفت اشي ( )2 ،72فمدا
فو .
المجال ال ابع :تهات االتتحانام دالتتويم
ديضدم هددذا المجدال ( )9فتد ام تعةد كددل داحدد ت هددا ايضداً ىد تهدات تد المهدداتام
لدى تدتاي دتدتاام التاتي ديتضح الودن المفوي لتل الفتد ام كمدا فدي الجدددل تقدم ()5
التالي:
الجددل تقم ()5

يةي تتة فت ام تجال تهات االتتحانام دالتتويم ،دددنها المفوي
ال تة

التولول في

المهات

االاتمات

22

12

21

25

25

10

اىزد نتائج االتتحانام االيجابي داالنجادام العلمي للطلة
اىتمددد نتددائج االتتحان ددام الت ددي كتاذي د تاجعدد لمع ف د توددتويام
الطلةد د  ،دت ددحيح االخط ددا المتعلتد د باا ددت دام الط ائ ددق دالواد ددائل
التعليمي

اىتم ددد تة دددأ الت ددوا ف ددي دا ددائل التتددويم تد د حيددث االا ددفل المتاليد د

دالموشوىي العملي

الودن المفوي
%82
%80
%80

26

21

اج ي اختةاتام ق ي لدتس التاتي بي فت داخ ى

%82

27

26

اىتمد االافل التي ت مي التفةي لدى الطلة

%82

28

29

29

27

12

22

10

28

182

اش ل داىالج جوانا الضع في توتوى تح يل الطلةد فدي تداد

التاتي

اؤكددد تدددى تحتيتددي لألهددداف التدتيوددي الوددلوكي اليوتيد تد خددنل

ىملي التتويم التي اج يها في نهاي الدتس

اقددوم بددمج ا تتددويم لمفد دام تدداد التدداتي التددي اقددوم بتدتيوددها اد وياً
لتطوي ها
احلددل نتددائج االتتحانددام اليوتيد داللدده ي دالود وي فددي تدداد التدداتي
اح ائياً لا ض تفوي ها داالاتفاد ت ها

%79
%78
%75
%75

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ()02

أيلول ()0202

العدد ()9

ديظهد د ت الجد ددددل اىدنه ان الد ددودن المفد ددوي لفتد ام هدذا المجدال قدد تد اد تدا بدي

( ،)75 -2 ،82دان جميدع فتد ام هدذا المجدال تتدع فدو المحد االفت اشدي ( )2 ،72فمدا
فو .
المجال ال ات  :تهات اات دام الواائل دالتت يام الت بوي
ديضدم هددذا المجدال ( )9فتد ام تعةد كددل داحدد ت هددا ايضداً ىد تهدات تد المهدداتام
لدى تدتاي دت دتاام التاتي ديتضح الودن المفوي لتل الفتد ام كمدا فدي الجدددل تقدم ()6
التالي:
الجددل تقم ()6

يةي تتة فت ام تجال تهات اات دام الواائل دالتت يام الت بوي دددنها المفوي
ال تة

التولول في

المهات

االاتمات

10

15

12

11

11

16

15

17

16

12

17

52

18

10

19

19

الودن المفوي

ابددي ااددةال نجددا اد فلددل ايد حادود تاتي يد تد خددنل تع ف د

توقعها ىلى ال يط

ادشح العنقام المةاني الي حدص تداتي ي تد خدنل الوادائل

دالتت يام المتوف

احدد المواقع الجا افي لنحداص التاتي ي للطلة بلةل دقيق
اج د ي المتاتن ددام بددي االح ددداص دالمواقددع التاتي يدد ت د خددنل

تع ف اتاك ها ىلى ال يط

ادش د ددح للطلةد د د ال ت د ددود الممالد د د لل يطد د د التاتي يد د د دتفتاحه د ددا

(االلوان ،الظنل ...ال )

اشجع الطلة ىلى ىمل ال ائط دالم وتام دال ما ج التعليمي
اؤكد ىلى تهات فهم العنق بي تتياس ال ام دتوداح ال د ائط

التاتي ي

اند ددوا ت د د ااد ددت دام الواد ددائل التعليمي د د دالتت يد ددام ى د ددد ش د د

الموشوىام التاتي ي

180

%80
%82
%82
%75
%70
%67
%65
%60

المهاتام التدتيوي لمدتاي التاتي دىنقتها بمهاتام دتيول طلةتهم

أ .م .د .ك يم تهدي اب اهيم
52

18

أ .د .صاب ىةد اهلل اعيد

م .م .صالح تحمد حو

اتمة ت اات دام الداتا شو اد العاتض فو ال أس داالاتفاد

%20

ت ها في دتس التاتي

ديظهد د ت الج ددددل اىنه ان الددودن المف ددوي لفت د د ام ه ددذا المجدال قدد تد اد تدا بدي
( )2 ،20-2 ،80دان الفت ام التي تتع فو المح االفت اشي ( )2 ،72هي ( )5فت ام.
المجال الوادس :تهات العمل الميداني دالوف ام العلمي
ديضم هذا المجال ( )8فت ام تعة كل داحدد ت هدا ايضدا ىد تهدات المهداتام لددى
تدتاي دتدتاام التاتي ديتضح الودن المفوي لتل الفت ام كما في الجددل تقم ( )7التالي:
الجددل تقم ()7

يةي تتة فت ام تجال تهات العمل الميداني دالوف ام العلمي دددنها المفوي
ال تة

التولول في
االاتمات

50

50

50

56

المهات
احدددد المواقددع التاتي ي د دالمتدداح داآلوددات دالم اوددام العلمي د

التاتي ي ام العنق المةاش بالمواشيع التاتي يد التدي يدتادها

الطالا

ادكددل الطلة د بةتاب د تتدداتي ىمي د ى د تددا شدداهدده خددنل العمددل

الميداني

الودن المفوي
%19
%12

52

57

افو ال تائج المةتوب او ا العمل الميداني دفق االول ىملي

%12

51

58

اقوم نتائج الزياتام الميداني دتحادل االاتفاد ت نتائجها

%12

55

52

56

55

57

50

58

51

180

احددادل الت ودديق تددع اداتام المواقددع االو يد لاد ض تحتيددق اق ددى
فائد للطلة خنل دياتتها
اا ددجل المنحظ ددام دالمل دداهدام دالمعلوت ددام دالحت ددائق الت ددي

تظه ت خنل العمل الميداني بلةل دقيق

اخطط للعمل الميداني دالوف العلمي للمواقع االو ي دالتاتي ي
اهيددا الموددتلزتام داالددام داالجهددز لا د ض ااددت داتها او ددا

الزيات الميداني دالوف العلمي

%29
%27
%26
%22
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العدد ()9

المجلد ()02

أيلول ()0202

ديظهد د ت الج ددددل اىنه أن الددودن المفددوي لفتد د ام هددذا المجددال قد ت اد تدا بدي

( ،)2 ،22-2 ،19دان جميع فت ام هذا المجال تتع تحع المح االفت اشي (.)2 ،72
المجال الوابع :تهات ق ا الم اجع دالم ادت التاتي ي
ديضدم هددذا المجددال ( )6فتد ام تعةد كددل داحدد ت هددا ىد تهددات تد المهدداتام لدددى
تدتاي دتدتاام التاتي ديتضح الودن المفوي لتل الفت ام كما في الجددل تقم ( )8التالي:
الجددل تقم ()8

يةي تتة فت ام تجال تهات ق ا الم اجع دالم ادت التاتي ي دددنها المفوي
ال تة

التولول في

المهات

االاتمات

59

61

62

59

60

62

60

60

62

62

61

60

الودن المفوي

اطلددع ىلددى المجددنم دال ددح اليوتي د دالددددتيام العلمي د التددي

تت ادل اللأن التاتي ي

اقد أ ت جددع أد ت دددت تدداتي ي لا د ض التحتددق ت د توشددوا اد فة د
تاتي ي تعي

اق أ الةتال التاتي ي ق ا ىلمي ناقد
دال اوتام دالت طيطام الةياني التي تحوي
دالم ادت التاتي ي

%75
%75

ادتل الطلة ىلى فهدم الةتدال دفهاتاد دتنحتد دصدوته دخ ائطد

اددت المةتةددام العاتد دالمت

%77

د لنطددنا ىلددى ت ظدديم الم اجددع

افهددم طلةتددي ىلددى كيفي د ااددتعات الم اجددع دالم ددادت التاتي ي د ت د
المةتة دفق الوياقام المعتمد

%69
%60
%62

ديظه د د تد الج د ددددل الد ددذي اةد ددق ك د د ه ان الددودن المفددوي لفتد ام هددذا المجددال قددد

ت اد تا بي ( ،)2 ،62-2 ،77دان ( )2فت ام فتط تتع فو المح االفت اشي ()2 ،72
فما فو .

ال تيج الااني  :تم التحتق ت الهدف الااني المتعلق بتحديد المهداتام التاتي يد لددى

طلةد ال د ال ددات

االدبددي بعددد أن طةددق تتيدداس المهدداتام التاتي ي د للطلةد ىلددى اف د اد ىي د

الةحددث دالةددالد ىددددهم ( )252طالةداً دطالةد دااددت اج الدتجد الةليد لةددل داحددد تد هم ىلددى
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تتيدداس المهدداتام التاتي يد للطلةد دحوددال المتواددط الحوددابي لتلد الدددتجام دالتددي قددد بلددد

( )7 ،20دبددانح اف تعيدداتي قيمت د ( )02 ،95دى ددد تتاتنتهددا تددع الواددط الحوددابي الف شددي

الةالد قيمت ( )7دتجام تةي ان قيم الواط الحوابي تتاتل جدداً تد قيمد الوادط الف شدي،
دلمع ف دالل الف د بي الدتجتي اح ائياً اات ج التيمد التائيد دالدذي قدد بلدد ()2 ،517
باات دام االختةات التائي  T-testلعي د داحد تت ابط دهي اقدل تد التيمد الجددليد الةالاد

( )0 ،96ى ددد تو ددتوى الداللد د ( )2 ،25دبدتجد د ح يد د ( )219دالج ددددل تق ددم ( )9يوش ددح
ل .
الجددل تقم ()9

يةي قيم المتواطام الحوابي دالتيم التائي المحووب دالجددلي للمهاتام التاتي ي لدى
الطلة

ىدد اف اد

المتواط

االنح اف

التيم التائي

التيم التائي

توتوى

الدالل

252

7 ،20

02 ،95

2 ،517

0 ،96

2 ،25

ئي دال

العي

الحوابي

المعياتي

المحووب

الجددلي

الدالل

االح ائي

تظهد بيانددام الجددددل الوددابق ان المهدداتام التاتي يد لدددى الطلةد لددم تةد بموددتوى

ى ددال دانم ددا ه ددي ش ددم ح ددددد حالد د الوا ددط بل ددةل ى ددام دال ددذي ه ددي بحاجد د ال ددى تط ددوي تلد د

المهاتام ،دانمائها ديعزى ل الى التزام المدتاي دالمدتاام بدالم هج المتد ت ،دالعمدل ىلدى
انهائ د خددنل فت د الو د الدتااددي المحدددد  ،تمددا يدددفع ب د االت د الددى ىدددم التعمددق فددي اىطددا

تفاصدديل المدداد  ،دائ ائهددا ،دكددذل ىدددم قدددتتهم ىلددى ابد اد داظهددات المهدداتام التاتي يد الددواتد

شددم تفد دام المد هج لدددى طلةددتهم ،دىليد ال يتدددتل الطلةد ىلددى تلد المهدداتام كمددا ي ةاددي،
فضنً ى

ل ىدم توف المةتةام في المداتس حتى يتو ى للطالا دالمدتس ىلى حد ادوا

ت اجعتها ،داالاتفاد ت ها.

دلاد ض التعد ف ىلدى حددد (قدو ) تلد المهداتام الةالاد ( )01تهدات تاتي يد خاصد

بالطلة اات ج الودن المفوي ىلى اااس قيم الواط الم جح الذي ىمل ىلى اات اجها لةل
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المجلد ()02

أيلول ()0202

العدد ()9

فت  ،دتتةع تل الفت ام ىلدى ااداس حدد (قدو ) كدل فتد ت ادليداً تد اىلدى دتجد للحدد الدى
اقل دتج للحد كما هو توشح في الجددل تقم ()02

الجددل تقم ()02

يةي ال تة دالودن المفوي لفت ام المهاتام التاتي ي لدى الطلة
ال تة

التولول في
االاتمات

الودن المفوي

المهات

0

7

تهات تحديد االدل التاتي ي للحدص التاتي ي

66 ،8

0

9

تهات اظهات العنقام الداخلي بي االحداص التاتي ي

60 ،0

2

0

تهات التمييز بي الم ادت االصلي دالاانوي

56 ،5

1

00

تهات تةوي صوت تتةاتل ى الموق التاتي ي

56 ،0

5

02

ته ددات تطةي ددق ال ت ددائج الت ددي توص ددل اليه ددا ىل ددى بع ددا المواقد د

التاتي ي االخ ى

51 ،8

6

1

تهات التوصل الى الحتائق دالمفاهيم دالتعميمام

50 ،5

7

02

تهات توجي اافل ناقد للماد التاتي ي

16 ،0

8

0

تهات التمييز بي الحتيت دال أي ددجهام ال ظ

12 ،8

9

01

تهات اصدات احةام توتتل بعد التأكد ت صدقها

12 ،1

02

00

تهات التوصل الى نتائج ىات ت كد صح الماد التاتي ي

10 ،5

00

6

تهات تحديد االاةال الحتيتي

10 ،1

00

8

تهات ال بط بي المتدتام دال تائج التي ت تةع ىليها

26 ،5

02

5

تهات تحديد االاةال المعل

22 ،5

01

2

تهات التدت ىلى اات تاج الحتيت التاتي ي

08

ديظه في الجددل ( )02الي اةق ك ه أن الودن المفوي لفت ام المهاتام التاتي ي

لدددى الطلة د قددد ت ادحددع قيمهددا تددا بددي ( ،)06 ،8-08دلددم تح ددل أي فت د ت هددا ىلددى ددن

 %72فأىلى ،بمع ى :أن تودتوى المهداتام لدم ت دل الدى ت تةد الجيدد ةي فتد تد الفتد ام
االتبع د ىل د  ،دقددد ح ددلع فت تددان ت د المهدداتام التاتي ي د لدددى الطلة د ىلددى دتج د الموددتوى
المتواط ،لةونها قد ح لع ىلى اددان تفوي قد بلادع ( )66 ،8-60 ،0ىلدى التدوالي دقدد
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م .م .صالح تحمد حو

ح دلع اتبدع فتد ام اخد ى ىلدى المودتوى المتةددول ك لةدون قديم اددانهدا قدد بلادع تدا بددي (،5

 ) 56 ،5-50فددي حددي لددم ت ددل قدديم اددان الفت د ام االخ د ى المتةتي د دالةددالد ىددددها ومدداني
فت ام ىلدى المودتوى المتةدول ك لةدون اددان تلد الفتد ام لدم ت دل الدى ددن  %52كمدا هدو

داتد في الجددل الوابق.

دقد يعود ل الى ىد ااةال نذك ت ها:
تحادلد المدتاددي اكمددال المد هج المطلددول ت د حوددا توصدديام الملد في داالدات

المدتاددي باددا ال ظ د ى د نوىيد د التدددتي  ،دتدددى ااددتفاد الطلةد د ت د المدداد  ،دكددذل قلد د
الموددتلزتام الندت د التددي تودداىد التدتيوددي فددي اي ددال المددد التاتي ي د الددى الطلة د ت هددا :قل د

الم ادت دال ائط الندت لذل تع اىتماد التدتيوي بلةل كاتل تت يةداً ىلدى الجاندا ال ظد ي
في تدتي

تاد التاتي دىدم اتاح الف ص للطلة ىلى االطنا تيددانياً ىلدى المواقد داتداك

االحداص التاتي ي ت خنل االفنم الم وت دالمجودمام االو يد دبالتدالي كيفيد التعاتدل تعهدا

ىلى الطةيع  ،تع ىدم تع ف بعا التدتيويي كيفي توظي تا ى دهم ت تهاتام دخةد ام فدي
ىملي د تدددتي تدداد التدداتي  ،داي ددالها للطلة د كمددا ي ةاددي ،فض دنً ى د حال د الضددع العددام فددي
الموددتوى العلمددي ى ددد الةاي د ت د الطلة د فددي التوددم االدبددي بلددةل خدداص .ديةدددد ان الةحددث
الحالي قد تف د بهذه ال تيج تتاتن تع نتائج الدتااام الوابت .
ال تيج الاالاد  :للتحتدق تد الهددف الاالدث المتعلدق بدد(قياس تودتوى الميدول التاتي يد

لدى طلة ال ات

االدبي) بعد تطةيق تتياس الميول التاتي يد ب ديات ال هائيد ىلدى افد اد ىي د

الةحث الةالد ىددهم ( )252طالا دطالة  ،داات اج الدتجام الةلي للطلةد المجيةدي ىلدى

فت ام المتياس ،ودم حودال المتوادط الحودابي لددتجاتهم دالدذي قدد بلدد ( )082 ،78دتجد

دبانح اف تعياتي ( )02 ،65دى د تتاتنتها تع المتواط ال ظ ي الةالد ( )052دتج ظه ان
المتواط الحوابي لدتجام الطلة ىلى تتياس الميول التاتي يد قيمتد اكةد تد قيمد المتوادط
ال ظ ي الذي يدل ىلى دجود الميول التاتي ي لددى الطلةد بحالد تد االيجابيد  ،دلمع فد داللد

الفد د اح ددائياً بددي المتواددط الحوددابي ال ظد ي ااددت ج الةحددث االختةدداتي التددائي T-test

لعي تت ابط  ،دقدد بلادع التيمد التائيد المحودوب بي همدا ( )07 ،88دظهد انهدا دالد اح دائياً
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المجلد ()02

العدد ()9

أيلول ()0202

ى ددد توددتوى الدالل د ( )2 ،25دبدتج د ح ي د ( )219كونهددا اكة د ت د التيم د الجددلي د الةالا د

( )0 ،96دالجددل تقم ( )00يوشح ل .

الجددل تقم ()00

يةي قيم المتواطام الحوابي ال ظ ي د التيم التائي المحووب د الجددلي لدتجام الطلة
ىلى تتياس الميول التاتي ي

ىدد
اف اد
العي
252

المتواط

المتواط

االنح اف

الحوابي

ال ظ ي

المعياتي

082 ،78

052

02 ،65

التيم

التيم

التائي

التائي

المحووب

الجددلي

07 ،88

0 ،96

توتوى

الدالل

الدالل

االح ائي

2 ،25

دال
اح ائياً

ديظه ت بيانام الجددل اىنه دجود تا يدل ىلى تمتع الطلة فدي ال د ال دات

االدب ددي ب ددالميول التاتي يد د بمو ددتوى اكاد د تد د حالد د الوا ددط ديع ددزى لد د ال ددى ظه ددوت المي ددول
داالتجاهدام لدددى الطلةد فددي هدذه الم حلد العم يد المتمالد بم حلد الم اهتد الوادطى ،داظهددات

الميول نحو المواد التاتي ي ى د الةاي ت هم لما في المواد التاتي ي ت تتع دتلويق تحفزهم

ال ددى االهتم ددام بتلد د الم ددواد دالموش ددوىام ،دتتابعته ددا ش ددم اط ددات المعلوت ددام دالاتافد د العاتد د

كجانا نظ ي فتط احياناً تما يولد لديهم الميول دلة ددن قدتتهم ىلى ااتانل تل الميول
في اتتنك المهاتام لديهم في الموشوىام التاتي ي .

ال تيجد ال ابعد  :تدم التحتدق تد الهددف ال ابدع المتعلدق بمع فد العنقد بدي (المهدداتام

التدتيودي للمدتادي دالمهداتام التاتي يد لددى الطلةد ) بعدد تطةيددق تتيداس المهداتام التدتيوددي
للمدتاي دالمدتاام دالمهاتام التاتي ي للطلة ب ياتها ال هائي ىلدى افد اد ىي د الةحدث تد

المدتاي دالمدتاام الةالد ىددهم ( )25تدتااً دتدتا د ( )252طالةاً دطالةد  ،داادت اج
ال دددتجام الةليد د للمدتا ددي دالمدتا ددام دالطلةد د ىل ددى المتي دداس ك ددل ىل ددى ح ددده ،داا ددت اج
المتوا ددط الحو ددابي ل دددتجام ( )02ط ددنل دال اصد د لة ددل ت دددتس اد تدتاد د  ،لي ددةح ى دددد

تتواط دتجام ( )252طالةاً دطالة ( )25دتج تتابل كل دتج تتواط دتجام ( )02طنل
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أ .د .صاب ىةد اهلل اعيد

م .م .صالح تحمد حو

دتج د كلي د للتدتيودديي (تدددتس اد تدتا د ) ك لا د ض ايجدداد تعاتددل االتتةدداط بي همددا دبااددت دام

تعادل بي اون ) (Personاات ج الةحث تعاتل االتتةاط الذي يعة ى طةيعد العنقد بدي

الدتجام الةلي للمدتادي الةدالد ىدددها ( )25دتجد  ،دتتوادط دتجدام ( )252طالةداً دطالةد

دالذي قد اصةح ىددها ( )25دتج ايضاً.

اظه د م ال تددائج ان قيم د تعاتددل االتتةدداط بي همددا قددد بلددد ( .)2 ،17ديةدددد ان هددذه

التيم لمعاتل االتتةاط دال اح ائياً ،لةونها اكة ت التيم الجددلي لمعاتل االتتةداط ،دالةدالد

( )2 ،219ى ددد توددتوى دالل د ( )2 ،25دبدتج د ح ي د ( ،)21دهددذه ال تيج د ت وددجم تددع
الف شي ال ف ي االدلى التي دشعع دالتي ت ل ىلى ان ( :ال توجدد فد د

ام داللد اح دائي

ب ددي تتوا ددطام المدتا ددي ف ددي تتي دداس المه دداتام التدتيو ددي دطلة ددتهم ف ددي تتي دداس المه دداتام

التاتي ي ) ،دتدل هذه ال تيج ىلى دجود حالد تد العنقد االيجابيد  ،دلة هدا لدم ت دل الدى حدد

الواط ،دقد يعود لد الدى ىددم تمةد المدتادي بلدةل ىدام تد توظيد تهداتاتهم التدتيودي

ل لددق المهدداتام التاتي ي د ى ددد طلةددتهم كمددا ي ةاددي للموددوئام التددي ت د م االشددات اليهددا اددابتاً
شم نتائج الهدف الااني.
ال تيج ال اتو  :تم التحتق ت الهدف ال ات

المتعلدق بدالتع ف ىلدى طةيعد ىنقد

المه دداتام التدتيو ددي ل دددى تدتا ددي دتدتا ددام الت دداتي ف ددي ال د د ال ددات

االدب ددي ب ددالميول

التاتي يد د ل دددى طلة ددتهم بع ددد تطةي ددق تتي دداس (المه دداتام التدتيو ددي للمدتا ددي دالمدتا ددام) د

(الميول التاتي ي للطلة ) ،داات اج الدتجام ةف اد ىي الةحث ت المدتاي الةالد ىددهم

( )25تدتاداً دتدتا د  ،د ( )252طالة داً دطالة د دااددت جع الدددتجام الةلي د للمدتاددي ىلددى

تتياس المهاتام التدتيوي للمدتاي دالمدتاام دتتواط الدتجام الةلي للطلة ىلى تتياس

الميول التاتي ي الذي اصةح ( )25دتج بعد ان اادت ج المتوادط الحودابي لددتجام ()02

طددنل ت د الطلة د لةددل تدددتس اد تدتا د  ،إليجدداد تعاتددل االتتةدداط بي همددا .دبااددت دام تعادل د

بي اددون ) (Personتوصددل الةحددث الددى ايجدداد قيم د تعاتددل االتتةدداط بددي دتجددام المدتاددي

دالمدتاددام ىلددى تتيدداس المهدداتام التدتيوددي  ،دتتواددط دتجددام طلةددتهم ىلددى تتيدداس الميددول

التاتي يد د للطلةد د دال ددذي ق ددد بلا ددع قيمتد د ( )2 ،572دتجد د  .دية دددد ان ه ددذه التيمد د لمعات ددل
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المجلد ()02

العدد ()9

أيلول ()0202

االتتةاط دال اح ائياً ،لةونها اكة ت التيم الجددلي الةالا ( )2 ،219ى د توتوى الدالل

( )2 ،25دبدتجد د ح يد د ( ،)21دت دددل ه ددذه ال تيجد د ىل ددى دج ددود ىنقد د اتتةاطيد د توجةد د دالد د

اح ددائياً بددي المهدداتام التدتيوددي للمدتاددي دالمدتاددام ،دتيددول طلةددتهم نحددو تدداد التدداتي ،
دهذه ال تيج ت الف للف شي ال ف ي الااني التي دشعع دالتي ت ل ىلى ان ( :ال توجد فد د

ام دالل د اح ددائي بددي تتواددطام المدتاددي فددي تتيدداس المهدداتام التدتيوددي دطلةددتهم فددي

تتيدداس الميددول) دبهددذا ت د فا هددذه الف شددي  ،دهددذا يع ددي ان المتاي د ي لدددى المدتاددي دالطلة د

ت تةطان بةعضهما بعنق ايجابي دقد يعود ل الدى اتةانيد هد ال المدتادي دالمدتادام دبمدا
ى دهم ت تهاتام تدتيوي ىلى خلق اد تطوي الميول التاتي ي لددى بعدا طلةدتهم نحدو تداد

التدداتي دالددذي ادداىدهم ىلددى ح ددولهم ىلددى دتجددام ال جددا فددي اتتحانددام تل د المدداد ددن
الوصول الى الموتوى الذي تةون لديهم المهاتام التاتي ي كما ي ةاي اد ىدم اتةاني الطنل

ااتانل تا تةون لديهم ت الميول التاتي ي دتوظيفها في تةوي المهاتام التاتي ي لديهم.
د ت اات تاجام هذا الةحث اتتنك تدتاي د تدتاام التاتي بلةل ىام المهاتام

التدتيوي لماد التاتي  ،د دجود حال شع بلةل ىام في المهاتام التاتي ي لدى الطلةد ،

داتتنك الطلة بلةل ىام تودتوى تتةدول تد الميدول نحدو تداد التداتي د لهدذا نوصدي بضد دت
العمل ىلى تطوي المهاتام د ال ة ام التاتي ي لدى تدتادي د تدتادام التداتي فدي الم حلد

االىدادي د لةددي ي ددةحوا بموددتوى افضددل ى د ط يددق فددتح ددتام التعلدديم الموددتم فددي تجددال
تدتي

التاتي فضن ى ددتام ط ائق التددتي

شم لجان تت

د ااداليا التتدويم الحدياد د شد دت العمدل د

ىلى تضمي الم اهج التاتي ي بلةل ىام د في ال

ال دات

االدبدي

بلةل خاص توشوىام ت ل المهاتام التاتي ي .
دنتتد د

التي ددام بدتااد د تماولد د ت ددل طلةد د الجاتعد د د ف ددي اخت اص ددام الت دداتي د

الجا افي د د دتاا د تت ددادل ىنق د المهدداتام التاتي ي د ى ددد المدتاددي د المدتاددام بمتاي د ام

اخ ى تال االتجاه نحو الماد د التفةي االبداىي د الذكا االجتماىي د ئي ها.
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الم ادت الع بي
 -0جاتل ،ىةد الد حم ىةدد الودنم( ،)0221طد

تددتي

المدواد االجتماىيد  ،دات الم داهج

لل ل دالتوديع ،ىمان ،االتدن.
 -0جنل ،اعد ( ،)0985التياس ال فوي ،دات الفة الع بي ،التاه  ،ت .
 -2حمددز  ،ج ددان ت د ده ( ،)0225المهدداتام التعليمي د الندت د لمعلمددي المددواد االجتماىي د فددي
الم حلد االبتدائيد تد دجهد نظد تعلمددي دتعلمددام المددواد االجتماىيد ( ،تاددال تاجوددتي

ئي ت لوت ) ،كلي الت بي االاااي  ،جاتع بابل ،الع ا .
 -1الحيل  ،تحمد تحمدود ( ،)0227تهداتام التددتي

ال دفي .دات المودي لل لد دالتوديدع

دالطةاى  ،ىمان ،االتدن.
 -5ال ي ي ،هال نوتي ( .)0987قياس قدت طالةام ال

الم تهي لتوم االقت اد الم زلي

ىلددى تطةيددق المهدداتام العملي د فددي تدداد الم وددوجام دال ياط د فددي كلي د الت بي د للة ددام،

(تاال تاجوتي ئي ت لوت ) ،كلي الت بي للة ام ،جاتع باداد.
 -6الزدبعددي ،ىة ددد الجلي ددل دآخد د دن ( ،)0980االختةدداتام دالمت ددايي
للطةاى دال ل  ،جاتع الموصل ،الع ا .

ال فو ددي  ،دات الةت ددا

 -7ديدددان ،تحمددد ت ددطفى ،د تحمددد ىةددد الا ددي الل د بي ي ( ،)0979ىلددم ال د ف
داالجتماىي ،تةتة الجهاد الةة ى ،التاه  ،ت .

الت بددوي

 -8العةيدي ،ئانم اعيد ( ،)0972التتويم دالتياس في الت بي دالتعليم ،تطةع شفيق ،بادداد،
الع ا .
 -9الع ةةي ،ىةد ال دا ىةداهلل ديدان ( ،)0995تتويم ادا تدتادي التداتي للم حلد الاانويد
في شو المهاتام التدتيودي دب دا ب نداتج الت ميد ( ،اط دحد دكتدوتاه ئيد ت لدوت ) ،كليد

الت بي (اب تشد) ،جاتع باداد ،الع ا .
 -02ىود  ،احمد اليمان ( ،)0999التياس دالتتويم في العملي التدتيوي  ،ط ،2دات االتل
لل ل دالتوديع ،ىمان ،االتدن.
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 -00العيو ددوي ،ىة ددد الد د حم ( ،)0989التي دداس دالتج ي ددا ف ددي ىل ددم الد د ف
المع ف الجاتعي  ،االاة دتي  ،ت .

دالت بيد د  ،دات

 -00الفتندي ،اهيل تحو كداظم ( ،)0987الةفايدام التدتيودي الندتد لمدتادي التداتي

في الم حل الاانوي ( ،تاال تاجوتي ئي ت لوت ) ،كلي الت بي (اب تشد) ،جاتع باداد،
الع ا .

 -02التدتي ،ىلي حوي تاجح ( ،)0992الةفايام التدتيودي الندتد لمدتادي التداتي فدي
الم حل الاانوي بالجمهوتي اليم ي (تاال تاجوتي ئي ت لوت ) ،كلي الت بي (اب تشد)،

جاتع باداد.
 -01تحمد ددود ،صد ددن الد دددي ى ف د د ( ،)0225تعلد دديم دتعلد ددم تهد دداتام التد دددتي

فد ددي ى د د

المعلوتام ،ىالم الةتا لل ل دالتوديع ،التاه  ،ت .
 -05نةهان ،يحيى تحمد ( ،)0221ط ائق تدتي

االجتماىيدام دتطةيتاتهدا العمليد  ،دات يافدا

لل ل دالتوديع ،ىمان ،االتدن.
 -06ال ج دددي ،احم ددد دآخد د دن ( ،)0999ت دددتي

العل ددوم ف ددي الع ددالم المعاصد د  ،دات الفةد د

الع بي ،التاه  ،ت .
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Abstract
The importance of research which Aims at:1- Determining the Level of teaching Skills for teachers of history
for the fifth grade Literary.
2- Determining the Level of historical skills of fifth grade students
Literary
3- Measuring the Level of the historical tendencies of the fifth grade
student Literary.
4- Understanding the nature of the relationship between teaching
skills of teachers of history and historical skills of their students
in fifth grade Literary branch.
5- Understanding the nature of the relationship between teaching
skills of teachers of history and tendencies of their student in the
subject of history in the fifth grade Literary branch.
The research sample consisted of (35) teachers (males and
females) and (350) students male and girls schools.
The results:1- The teachers of history in general have the teaching skills
required to perform their role positively.
2- Historical skills of the student were not at high Level , but was
within the limits of the middle Level.
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3- Fifth grade student had historical tendency Level higher than that
of the middle.
4- The lack of appositive relationship between teaching skills and
historical skills for students.
5- And appositive relationship between teaching skills and students
preference of history Lesson.
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