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   مادة األدب العباسي يف تنمية التفكري الناقد يالصعوبات التي تواجه تدريسي
  لدى طلبة أقسام اللغة العربية يف كليات الرتبية من وجهة نظرهم فقط

  
  عدادإ

  مساعد.  م                               مساعد .                      م
   عبد األمري الربيعي        ضرغام سامي    أمحد حييى حسن السلطاني

  كلية الرتبية-جامعة القادسية 
  قسم العلوم الرتبوية والنفسية

  
  :خالصة البحث

التفكير نشاط طبيعي ال يستغني عنه اإلنسان في حياته اليومية ولكن قد يتساءل البعض هل يحتاج اإلنسان أن                  
اإلنسان في حاجة إلى تعلـم طـرق        يتعلم كيف يفكر؟ أو ليس اإلنسان مفكراً بطبيعته؟ الجواب على ذلك أن             

التفكير، والتدريب على مهاراته كحاجته ألن يتعلم كيف يتكلم وكيف يعامل الناس، حيـث أن الـتعلّم الفعـال                  
 كمـا أن  ،لمهارات التفكير حاجة تفرضها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شتى مناحي حيـاة اإلنـسان            

ين التعامل مع التربية والتعليم على أنهما عمليتان مـستمرتان،           يفرض على المرب   ةعصر التغيرات المتسارع  
ألنهما تستمران مع اإلنسان كحاجة ضرورية لتسهيل تكيفه مع المستجدات، والتكيف معهـا يـستدعي تعلـم                 

 ولألهمية الكبرى للتفكير ارتأى الباحثان دراسـة ملكـة        ، واستخدام المعرفة في مواقف جديدة     ،مهارات جديدة 
التي تواجه تدريسيي مادة األدب العباسـي       التفكير إال وهي ملكة التفكير الناقد ومعرفة الصعوبات         من ملكات   

، فهذه الملكـة تـساعد الطالـب علـى     في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربية في كليات التربية     
 ومحاولة اكتشاف مواطن الـضعف،  التساؤل والتفكير في النصوص األدبية، والنثرية الخاصة باألدب العباسي    

والجمال في هذه النصوص، ونقدها، وتحليلها بآليات موضوعية وبالتالي تساهم باالرتقاء بالمـستوى الفكـري         
  .العام للطلبة
   :هدف البحث

الصعوبات التـي    (:يهدف البحث الحالي إلى تعرف    
تواجه تدريسيي مادة األدب العباسي في تنمية التفكير        

 طلبة أقسام اللغة العربية في كليات التربية        الناقد لدى 
  ).من وجهة نظرهم فقط

  :حدود البحث
  : يقتصر البحث الحالي على

أقسام اللغة العربية في كليات التربية في  -١
  .الفرات األوسط 

 .تدريسيي مادة األدب العباسي في هذه الكليات -٢
  :منهج البحث وإجراءاته

يتالئم وطبيعـة  استخدم الباحثان المنهج الوصفي ألنه   
البحث وهدفه، وبعد تحديد الكليات المشمولة بالبحث       

 ،كليات من منطقـة الفـرات األوسـط       ) ٤(وعددها  



  ي يف ــــالصعوبات التي تواجه تدريسيي مادة األدب العباس                                              -مساعد أمحد حييى حسن السلطاني. م
  التفكري الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربية ية                  تنم                             مساعد  ضرغام سامي عبد األمري الربيعي. م

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٩٢

موزعة بواقع كلية واحدة فـي كـل محافظـة مـن            
 وتحديد مجتمـع البحـث      ،محافظات الفرات األوسط  

تدريسيين مختصين بتدريس مادة األدب     ) ١٠(البالغ  
ـ . العباسي في هذه الكليات    الباحثـان االسـتبانة    أع د

المفتوحة بوصفها أداة البحـث وأداة رئيـسة لجمـع          
المعلومات موزعا  الصعوبات في االستبانة إلى ستة        

ــداف(مجــاالت هــي  ــسي،األه ــنهج التدري  ، الم
التدريسيين، الطلبة، طرائق التدريس، أساليب التقويم      

 وبعد توزيع االستبانة المفتوحة علـى       )واالختبارات
ن التدريسيين المختصين بتـدريس مـادة       مجموعة م 

تدريـسياً اختيـروا    ) ٣(األدب العباسي البالغ عددهم     
عشوائيا، وفي ضوء إجاباتهم واطالع الباحثين علـى    

 والدراسـات الـسابقة ذات العالقـة     ،بعض األدبيات 
 صاغ الباحثان االسـتبانة األوليـة       ،بموضوع البحث 

اهري من   وتحقق الباحثان من صدقها الظ     ،للتدريسيين
خالل عرضها على نخبة من الخبراء والمختـصين        

 وطرائق تـدريس اللغـة العربيـة،    ،باألدب العباسي 
وأساليب تقويمها، وأعتمد الباحثـان الفقـرات التـي         

فـأكثر مـن موافقـة      %) ٨٠(حصلت على نـسبة     
 وبعد أن أعد الباحثان االسـتبانة النهائيـة          ،الخبراء

قرة طبقها الباحثـان    ف) ٣٧(للتدريسيين البالغ عددها    
) ٧(على العينة األساسية للتدريسيين البالغ عـددهم         

تدريسياً مختصين في األدب العباسي ويمثلون نـسبة        
من المجتمع األصلي للبحث بعـد اسـتبعاد        %) ٧٠(

تدريسياً الذين  ) ٣(العينة االستطالعية  البالغ عددهم      
 ،مع المجتمع األصلي للبحـث    %) ٣٠(يمثلون نسبة   

 نتائج البحث إحصائيا باسـتخدام الوسـط        وعولجت
 ، ومعامل االرتباط بيرسون   ، والوزن المئوي  ،المرجح

  .كوسائل إحصائية للبحث

وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج سيرد 
ذكرها في الفصل الرابع للبحث كما توصل الباحثان 

إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات 
 الفصل الخامس من والمقترحات سيرد ذكرها في

  .البحث
  مشكلة البحث

يعاني التعليم العالي في الـوطن العربـي مـن          
 هي حشو أذهان المتعلمين بما أمكن       ،مشكلة مستديمة 
 بدل المساعدة على تنمية قـدراتهم،       ،من المعلومات 

 وغيـاب   ،ومواهبهم وتوجيهها الوجهة التي تناسـبهم     
يـؤدي  السؤال التقليدي لماذا ؟ وكيف ؟ األمر الذي         

 ،الجـابري (آلية أن يكون المتخرج بال إرادة علمية،    
واألدب واحد من الدروس التـي      ) ٢٣، ص   ١٩٩٦

تخضع في جامعاتنا العراقية إلى الحفـظ مـن قبـل           
 فاإلبراشـي   ،الطالب وإلى التلقين من قبل المـدرس      

أن درس األدب يقتصر على سـرد الحقـائق         " يؤكد  
، ١٩٨٥ ،اإلبراشي(" األدبية التي يمتاز بها سرداً آلياً     

أن النصوص األدبية   "وبنت الشاطئ تبين    ) ١٨١ص  
 وأننـا نـتعلم     ،أجهدت المدرس تلقينا والطالب حفظاً    

 وإجـراءات تلقينيـة   ،األدب على شكل قوالب صماء    
، ١٩٦٩ ،بنـت الـشاطئ   (" نتجرعها تجرعاً عقيماً    

فالطلبة في جامعاتنـا وفـي درس األدب        ) ١٩٩ص
 يحدثوك عن الـشعراء وعـن       تحديداً يستطيعون أن  

 فإذا واجهـتهم بـنص   ،حياتهم، ومغامراتهم وشعرهم 
 لم يتمكنوا من تحليله     ، يسيراً جداً  ،من التراث العربي  

، ١٩٨٠ ،الربيعـي (تحليال نقديا قائماً على أسس فنية  
والسبب في ذلك من  وجهة نظر الباحثين         ،)٨٨ص  

 أن األدب العباسي يدرس فـي جامعاتنـا  بطرائـق          
تقليدية ال تنمي ملكة التفكير الناقد لدى الطلبة ألنـه           
يعتمد في تدريسه على كتاب تاريخ األدب العربي في         
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العصر العباسي الذي ألفُه الدكتور شـوقي ضـيف،          
 واالجتمـاعي    ،وهذا الكتاب يدرس التاريخ السياسي    

 وغالبـاً   ،للعصر أكثر مما يدرس قيمة الفنية واألدبية      
 ال يشُترط فيهـا أن تكـون   ،ا مبتسرةما يقدم نصوص  
 ودراسة األدب   ، مما يفقدها حيويتها   ،نصوصاً جمالية 

ضـياع فرصـة    "على وفق هذه الطريقة تؤدي إلى       
"  وتفـسيره وفهمـه ونقـده وتذوقـه          ،قراءة النص 

ــاهر( ــنص ) ٧٩،ص ١٩٨٤ ،الط ــة ال الن دراس
وتذوقه، وتحليله،وفهم تراكيبه اللغويـة هـو       ،األدبي

  سعى إليها األدب فـي تاريخـه الطويـل      الغاية التي 
كذلك فـأن أسـاليب    ،)١٥،  ص   ١٩٨٣ ،الجبوري(

التقويم واالختبارات  التي يجريها المدرسون أساليب       
تقليدية تركز على مقدار مـا يحفـظُ الطالـب مـن            

 وبالتـالي   ،همل المستويات العقلية العليا   تالمعلومات و 
ادة األدب  تضعف ملكة التفكير الناقد لدى الطلبة في م       

  ).١٥، ص٢٠٠٣ ،حبيب(
  أهمية البحث

لألدب أهمية كبرى في حياتنا فهو يمنحنا القدرة        
وأن كان أسـمى مـن مـشاعرنا        ، على االنفعال به  

 ألنه يستطيع أن يرفعنا إليها لحظـات وأن         ،الخاصة
يخرجنا من قيد اللحظة الحاضرة في حياتنا، كـذلك         

المفـردة  يصلنا بنبع الحياة الساري وراء اللحظـات        
 ويضيف إلى أعمارنا وأرصـدتنا      ،األحداث المحدودة 

الخاصة من الحياة آماداً وآفاقاً أكبر وأوسع من حياة         
، ص ١٩٩٤ ،عـودة (األفراد في جيل مـن الزمـان      

فنشأة األدب كانت ثمرة لحاجة اإلنسان إلـى        ) ١٠٢
التعبير عن عقله وهو بذلك يشبة بقية الفنون كالرسم         

إالّ أن األدب يجمــع أ كثــر والموســيقى والغنــاء، 
خواص هذه الفنون ويزيد عليها اإلفصاح، وسـهولة        
التناول، والشيوع ويضاف إلى ذلك أنه يمتاز بإيصال        

 وعلى هـذا    ،المعارف إلى كل المتلقين في كل مكان      
ــن دون   ــاة م ــم الحي ــستطيع أن نفه ــول ال ن الق

واألدب العباسـي   ) ١٣، ص   ١٩٩٠ ،حمدان(األدب
دب المهمة والسبب في ذلك يعود      واحد من فروع األ   

إلى أن الحقبة الزمنية التي حكم فيها بنو العباس تعد          
من أبهى العصور واأليام في تاريخ أمتنا المجيـدة،          
زهت فيها المدنية وأرتقت الحضارة وسمت العلـوم،        
وتمت اآلداب وبلغ العطاء الفكـري منزلـه منيعـة          

ثمـرة  ووصل االنفتاح العقلي مكانه رفيعة وكانـت ال     
غزيرة، وحسبنا دليالً ما وصل إلينا مـن        ،طيبة، جنيه 

 والذخيرة الكبيرة من الكتب،     ،واألدباء،أسماء العلماء 
وقد أزدهر الشعر في    ) ٦،ص  ١٩٧٥فايد،  (واألشعار

العصر العباسي ازدهاراً كبيراً فقد حـذق الـشعراء         
لغته، واستوعبوا مقوماتها، وخصائصها، واصـطبغ      

 رقيهم الفكري بطوابع عقليـة      شعرهم ومعانيه بحكم  
  ).٥٦٥، ص ١٩٧٧ ،يونس(دقيقة 

 ،حيث تأثر الشعراء العباسيون بالحياة الجديـدة      
 وأساليبهم معها، وهو تجـدد ال    ،وتجددوا باغراضتهم 

يقوم على التفاصيل بين الصورة الموروثة للـشعر،        
وصورته المستحدثة، بل يقوم على التواصل الوثيـق        

لك أبقى الشعراء للـشعر العربـي   بينهما، بينهما، وبذ  
شخصيته ومضوا يالئمون بين حيـاتهم الحـضرية،        

  .  )٦٣ ص ،م٢٠١٠ ،محمد(وأذواقهم  المترفة، 
فقد طور الـشعراء العباسـيون الموضـوعات        
 ،القديمة للشعر واستحدثوا موضوعات أخرى جديـدة      

كتصوير الرياض، ومظـاهر الحـضارة العباسـية،        
 الغيـرة أو وصـف      ووصف بعض الغرائز كغريزة   

والبوس،والمـسغبة أو نظـم بعـض        حياة الشظف، 
 واستحدثوا فن الـشعر التعليمـي       ،الفكاهات والنوادر 
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ونظموا كثيراً من التـأريخ والقـصص والمعـارف         
  ).١٨، ص١٩٩٦ ،سمك(

أما النثر في العصر العباسي فقد تطور تطـوراً         
كبيراً بفعل االنفتاح الكبيـر علـى األمـم األخـرى           

الثقافات، وكما هو معروف فـأن اإلنـشاء        وتمازج  
رهين برقي الحياة وتطورها ومن هذه الفنون النثرية        

يونس، (التي تطورت الرسائل والخطابة والتوقيعات      
  .)٥٦٧، ص١٩٧٧

وعلى الرغم من األهمية الكبيرة لألدب العباسي       
إال أنه في جامعاتنا يعاني من قيود التلقين واالستذكار         

س أن يراعي فـي أثنـاء تدريـسه    اآللي فعلى المدر 
 فـال   ،لألدب أن يشرك الطلبة في التعبير،والتفكيـر      

 وأن يترك الطلبة يعبرون عـن     ،يستقل وحدة بالشرح  
رأيهم بالنتاج األدبي ويجعلهم أكثر قدرة على الفهـم         

، ص  ١٩٨٠المظفـر،   (وإصدار األحكـام األدبيـة    
٧٦٩.(  

 ومن هنا تظهر األهمية الكبرى لتنمية التفكيـر       
لدى الدارسين ألن التفكير الزمة من لوازم اإلنـسان         

 ، وحاجة ال يمكن أن يستغني عنهـا اإلنـسان   ،العاقل
والعقل أداة التفكير به تميـز اإلنـسان عـن سـائر            

 لذلك شدد الخالق جّل وعال في أكثر من         ،المخلوقات
موضع في كتابه العزيز على التفكير والتفكّر إذ يقول         

سـورة  []  لَكُم اآليات لعلّكُم تتفكّـرون     كذلك يبين اهللاُ  [ 
كذلك نُفصَل اآليـاتِ      [  وقوله تعالى    ،]٢١آية  / البقرة  

تَفَكّرون٢٤آية / سورة يونس[ ]لقومٍ  ي[.  
فهو كنز الطاقات اإلبداعيـة لـدى اإلنـسان،         
وثروة، ومشروعا اقتصادياً ال يعرف الخسارة وكـم        

مار األمثل فـي  من أمة  نمت وتطورت بفضل االستث   
تربية عقول أبنائها وإعمالها في مفردات الحياة وكـم         
من أمةٍ  تهاوت وتدنّت بفعل تنازلهـا عـن إعمـال            

، ص  ١٩٩٩ ،جـروان (العقول في عملية التفكيـر      
٢٠.(  

 ولنا في اليابان حجة على أثر التفكير وأعمـال         
العقل في رقيها، وتقدمها على الرغم من أنها ال تملك          

ت المادية ما يؤهلها لمثل ما هي عليه اآلن         من الثروا 
معظم دول العالم تعيش فـي      (إذ يقول أحد مفكريهم     

 وتنهض بمرور الزمن، أما     ،ثروات تقع تحت أقدامها   
نحن فنعيش على ثروة فوق أرجلنا تـزداد وتعطـي          

  .)١١، ص ٢٠٠١ ،جروان() بقدر ما تأخذ منها
ويصف فخرو ومدى حاجة مجتمعاتنا العربيـة       

نحـن فـي    " سالمية إلى االهتمام بالتفكير بقوله      واإل
أمس الحاجة إلى أعمال العقل، واستخراج الطاقـات        
اإلبداعية الكامنة وتفعيل دور العقل والمؤسـسة فـي    
المجتمع من أجل الرقي باإلنسان ومن اجل تحقيـق         
أهداف المجتمع، وقد تعالت صيحات المربين وأولياء       

عـدم مناسـبة     األمور،في الوطن العربـي بـشأن       
مخرجات التعليم مع ما يصرف عليه مـن األمـوال          
الضخمة ال كماً وال كيفاً وهـذه الـصيحات نتيجـة           
طبيعية لما يمارس في المدارس، حيث أن أهم أهداف         
التعليم هو تنمية مهارات التفكير العليا، في حـين أن          
المعلمين يكتفون بتعليم محتوى معين فقط مـن دون         

، )٣٥، ص ٢٠٠٠،فخـرو (في التفكير   أن يرافقه نمو    
فتعليم التفكير يشجع الطلبة على ممارسة مجموعـة        
كبيرة من مهارات التفكير، كحل المشكالت، والتفكير       
المتشعب، والتفكير اإلبداعي، والتفكير الناقـد الـذي        

 يتخلل كل األهداف التربويـة      ،يعد هدفاً تربويا مهماً   
للمؤسسات األخرى، ويدعمها فهو هدف رئيس ينبغي       

التعليمية أن تضمنه  فـي برنامجهـا إذا أرادت أن           
) ٣٩٧، ص   ١٩٩٩ريـان،   (تحقق مهماتها التربوية    
وإنمـا هـو    ) أختياراً تربوياً (ألن التفكير الناقد  ليس      
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ضرورة تربوية ال غنى عنها ويعزى ذلك إلى جملة         
 أن تنمية قدرة التفكير الناقـد       :من االعتبارات  منها   

ؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المعرفـي       لدى الطلبة ت  
ـُّم في أساسـه عمليـة         ،الذي يتعلمونه   ذلك أن التعل

تفكير، وأن توظيف التفكير في التعلّم يحول عمليـة         
اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى نـشاط عقلـي        
يقضي إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفي وإلى ربط        

 ،)Narris ,1985,P: 40(عناصره ببعضها البعض 
فالتفكير الناقد يمارس ألغراض الكشف عن المعايب       

 أو التأكد من شـيء فيـه غمـوض أو        ،أو المحاسن 
تحليل شيء معين أو حل مشكلة وعلى هذا األسـاس          
فأن التفكير الناقد يتضمن مستويات اإلدراك العقلـي        
العليا على وفق تصنيف بلـوم المتمثلـة بالتحليـل،          

  ).١٨١،ص ٢٠٠٩ ،عطية( والتقويم ،والتركيب
كما أن التفكير الناقد يؤدي إلى مراقبة الطلبـة         

 وبالتالي تكون أفكارهم أكثر دقـة       ،لتفكيرهم وضبطه 
وأكثر صحة مما يساعدهم في صنع القـرارات فـي          
حياتهم اليومية ويبعـدهم عـن االنقيـاد العـاطفي          

وترى ) ١٠، ص   ١٩٩٦ ،محمد(والتطرق في الرأي    
الناقد غايـة أساسـية     أن تنمية التفكير    )  الحموري(

 وهدف رئـيس    ،لمعظم السياسات التربوية في العالم    
 ألنه يتكون من مجموعة من      ،تسعى المناهج لتحقيقه  

القدرات التفكيرية التي تساعد الطالب على أن يحلـل        
ما يعرفه ويستوعبه ويسيطر عليـه، ويـتمكن مـن          
التفكير بمرونة وموضوعية ليـصبح قـادراً علـى         

 ويتضمن قدرة التفكير الناقـد      ،ناقدةإصدار األحكام ال  
أن يتعلم كيف يسأل؟ ومتى يسأل ؟ وما األسئلة التي          
تطرح؟ وكيف تحلل ؟ ذلك أن الفرد يستطيع أن يفكر          

 وتقويم  ، إذ كان قادراً على فحص الخبرة      ،تفكيراً ناقداً 
المعرفة واألفكار، والحجج من أجل الوصـول إلـى         

وال ) ١١٢، ص   ١٩٩٨الحمـوري،   (أحكام متوازنة   
يتحقق ذلك كله إال إذا ابتعدت مناهجنا الجامعية مـن          

المرونة، ومن ثقافة االجتـرار      لىإالجمود وتحولت   
لـى  إإلى ثقافة  االبتكار واإلبداع، ومن ثقافة التسليم         

 ومن التعليم المعتمد على اآلخـر إلـى         ،ثقافة التقويم 
 التعليم المعتمد على الذات، ومن ثقافة القهر واإلجبار       

، ١٩٩٩أبو حطـب،    (إلى ثقافة المشاركة واالختيار     
  ).٧ص 

وبالنظر لألهمية الكبرى لتنمية التفكيـر الناقـد        
 مادة األدب العباسي من قبل تدريسيي       فيلدى الطلبة   

هذه المادة ارتأى الباحثان دراسة بحثهما الموسوم بـ        
الصعوبات التي تواجه تدريسيي مادة األدب العباسي       (

كير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربيـة  في تنمية التف  
  .)في كليات التربية من وجهة نظرهم فقط

  )Research Objective(هدف البحث 
الصعوبات التي (يهدف البحث الحالي إلى تعرف 

تواجه تدريسيي مادة األدب العباسي في تنمية التفكير 
الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربية في كليات التربية 

  ).  وجهة نظرهم فقطمن
  )Research Limitation(حدود البحث  

  :يقتصر البحث الحالي على
أقسام اللغة العربية في كليات التربيـة فـي          .١

  .الفرات األوسط 
تدريسيي مادة األدب العباسي في أقسام اللغة        .٢

العربية في كليـات التربيـة فـي الفـرات          
 .األوسط

 Definition of The(تحديد المصطلحات  
terms (  

  :عرفها: صطالحاًا  الصعوبة -:أوالً
حالة تحد تتطلـب بحـث أو       ( : بأنها :الراوي -١

) )دراسة لمشكلة أو صعوبة تحتاج إلى حـل       
 .)٢٩، ص١٩٦٦ ،الراوي(

  
أي عائق يبعث في الطلبة     ( أنها   :الدفاعي -٢

 ويتطلب اجتيازه جهداً فرديـاً أو      ،الحيرة



  ي يف ــــالصعوبات التي تواجه تدريسيي مادة األدب العباس                                              -مساعد أمحد حييى حسن السلطاني. م
  التفكري الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربية ية                  تنم                             مساعد  ضرغام سامي عبد األمري الربيعي. م

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٩٦

ــر  ــر مباش ــراً أو غي ــا مباش اجتماعي
 ).٦١،ص١٩٨٨ ،الدفاعي(

  -:التعريف اإلجرائي للصعوبة
هي ما يواجه طلبة أقسام اللغة العربية فـي كليـات           
التربية من معوقات أثنـاء دراسـتهم لمـادة األدب          

  .العباسي
   األدب العباسي -:ثانياً

معناه اَألدب الـذي    ) َأدب(إن  ( (:األدب لغة  -
       الناسِ ، وأصل اَألد نفيه اَألديب م بتََأدبِي 

أبن ()  ) الدرسِ والنفس ِ   بدَأ: الدعاء واألدب 
  ).٣٣ ص ،١منظور، ج

 :األدب العباسي اصطالحاً -

  -:       عرفه كل من
األدب الذي يعتبر من    (( بأنه   )السامرائي(  )١

أبهى العصور األدبية في تـاريخ األمـة        
 لما يزخر به مـن أفـذاذ        ،العربية األدبي 

 ،دابهم وآ ، واألدباء وكثرة فنونهم   ،الشعراء
وجودتها علـى مـر العـصور األدبيـة         

 ).٢ ص ،م١٩٩٠السامرائي، (، )األخرى

األدب الذي تـأثر بالحيـاة      ( بأنه   )محمد( )٢
الجديدة لألمة العربية وأمتزاجهـا بـاألمم      
األخرى وتغيـرت معانيـه، وأسـاليبه،       
ــره، وتطــورت  ــشعره، ونث وأفكــاره ب
وتجددت مع ما جد من مظاهر حـضارية        

 .)٦٣ ص ،م٢٠١٠ ،محمد()وفكرية

  -:التعريف اإلجرائي لألدب العباسي
وهو المفردات المنهجية المقـررة مـن قبـْل وزارة          
التعليم العالي والبحث العلمي لمادة األدب العباسـي         
والتي يدرسها طلبة المرحلة الثالثة في أقـسام اللغـة       

 – ٢٠٠٩العربية لكليات التربيـة للعـام الدراسـي         
  . م٢٠١٠

   Development:  التنمية-:ثالثاً
  : التنمية لغةً-أ

ـَّماة هي الزيادة   ، نَما :جاء في لسان العرب     ينْمي  ، الن
 ، ١ ج ،أبن منظـور  (نَمياً و نُمياً ونَماء، أزداد وكثر       

  ).٧٢٥ص 
   : عرفها: التنمية أصطالحاً–ب 

 ، تقدم ، تكوين ،ترق( :بأنها) ١٩٧٦ ،الخولي( .١
ي جـسماً أو عقـالً      وهو يقيد تقدم الكائن الح    

 ،أو نفساً منذ بدء نشوئه حتى نهايـة العمـر         
ولكنه يشير بنوع خاص إلى مراحل التكوين       

 وقـد   ،والترقي منذ البدء حتى أكمال النمـو      
 .يتضمن الترقي نمو أو تعلمـا و نـضوجاً        

 ).١٤١ ص ،١٩٧٦ ،الخولي(

نمو األعضاء وأداء   (بأنها  ) ١٩٧٧ ،رزوق( .٢
والموافقـة لـدى    الوظائف وتشكيل العادات    

 .)٣٢١، ص ١٩٧٧ ،رزوق( .)المرء

هو النمو واالرتقـاء    ( :أما التعريف اإلجرائي للتنمية   
بملكة التفكير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربية في         

  .كليات التربية في  األدب العباسي
  )Critical Thinking (:  التفكير الناقد-: رابعاً

   : لغةً-
) )الفكر( ()التأمل واالسم ( :عرفَ  التفكير أنه   

 بالفتح،وبابـه   ))الفكـر ((والمـصدر   )) الفكَْرة((و  
فيـه بمعنـى    ) )تفكّر( (،بالتشديد) )فكّر((نَصر، و   

)  كثيـر التفكيـر    ،بوزن سـكيت  )) فكّير(( ورجٌل
  )٥٠٩، ص١٩٨٣ ،الرازي(

  
  :اصطالحاً-
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القـدرة علـى التحليـل      (بأنه  ) عطية(عرفه   -١
ــدار األح ــز وإص ــاموالتميي ــة)(ك  ،عطي

  .)١٨١ص ،م٢٠٠٩
 عملية تقـوم علـى      ( بأنه   ) إبراهيم (عرفه   -٢

تقصي الدقة في مالحظة الوقائع التي تتصل       
بموضوعات المناقـشة وتقويمهـا، والتقيـد       
بإطار العالقة الصحيحة التي تنتمي إليه هذه       
الوقائع واستخالص النتائج بطريقة منطقيـه      

  موضوعية العمليـة كلهـا،     ،سليمة ومراعاة 
وبعدها عن العوامل الذاتية كالتأثر بالنواحي       

 ،مـراد ()العاطفية، واألفكار السابقة التقليدية   
 ).٢٣٦، ص ١٩٩٤

القدرة على قـراءة    (بأنه  ) Heiman(عرفه   -٣
ما بين السطور والتقييم ومـن ثـم إصـدار          

 ).Heiman, 1989,pp:71().الحكم

  -:التعريف اإلجرائي للتفكير الناقد -
 وقـدرتهم علـى التفكيـر       ،تيةقابلية الطلبة الذا  

المنطقي المنظم، القائم على التساؤل واالسـتدالل   
  .واالستنتاج في مادة األدب العباسي

  الفصل الثاني
  دراسات سابقة

نظراً ألهمية الدراسات السابقة في كل بحـث، فقـد          
ضمن الباحثان في هذا الفصل عرضـاً لعـدد مـن           

همـا،  الدراسات السابقة ذات العالقة بموضـوع بحث      
  -:وهذه الدراسات كاآلتي

 أجري البحـث    :)م٢٠٠٩(دراسة األبراهمي    .١
 كلية التربيـة ويرمـي      ،في جامعة القادسية  
مستوى التفكير الناقد لدى    (البحث إلى تعرفّ    

طلبة قسم اللغة العربية فـي كليتـي اآلداب         
وقد شمل البحث   . )والتربية في مادة البالغة   

طالبـا وطالبـة تـم      ) ٤٢٥(عينه شـملت    
اختيارهم من طلبة الصفوف الثالثة والرابعة      
في قسم اللغة العربيـة فـي كليـات اآلداب          

 ولمعرفـة   ،والتربية منطقة الفرات األوسـط    
مستوى التفكير الناقد في مادة البالغة تم بناء        
اختبار في التفكير الناقد يتـصف بالـصدق        
والثبات والموضوعية فـي ضـوء اسـتبانه        

ة من الخبراء   استطالعية وجهت إلى مجموع   
والمختصين القتراح األحداث أو النـصوص      
أو األفكار أو الموضوعات البالغيـة التـي        
تصلح  لقياس قدرة الطلبـة علـى التفكيـر          
الناقد، وقد أصبح عـدد فقـرات االختبـار         

فقرة موزعـة علـى     ) ٦٠(بصورته النهائية   
خمسة مجـاالت بعـد أن عرضـت علـى          

ـ         ة، مجموعة من الخبراء فـي اللغـة العربي
والعلوم التربوية والنفـسية    ،وطرائق تدريسها 

وبعد تطبيق االختبـار    . وثباتها،كبيان صدقها 
 ،على طلبة قسم اللغة العربية عينـة البحـث   

وباستعمال مجموعة من الوسائل اإلحصائية     
 لتحليــل البيانــات ومعالجتهــا ،والحــسابية

 -:أظهرت نتائج البحث ما يأتي

        دة البالغـة   أن مستوى التفكير الناقد فـي مـا
العربية لدى طلبة قسم اللغة العربية في كليات        

ولم ،اآلداب والتربية جاء في مستوى المتوسـط    
 .يصل أحد من الطلبة إلى المستوى العالي

          ال يوجد فرق ذو داللة في اختبار التفكير الناقد
في مادة البالغة العربية بحسب متغيري الجنس       
والكلية، وفي ضوء نتـائج البحـث أوصـى         
الباحث بضرورة تعليم مهارات التفكير الناقـد       
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وتنميتها في علوم البالغة العربية لدى طلبـة         
 .قسم اللغة العربية

 )م٢٠٠٤( دراسة الخزرجي -:ثانياً

 كلية التربية   ،أجريت الدراسة في جامعة بغداد    
 وقد هدفت الدراسة إلـى تعـرف        )أبن الرشد (
أثر استعمال نوع األسـئلة ومـستوياتها فـي         (
لتحصيل وتنمية التفكير الناقد في مـادة األدب        ا

 ،)والنصوص لدى طالبات الصف الرابع العام     
ولتحقيـق هـدف البحــث وضـعت الباحثــة    

  -:الفرضيتين اآلتيتين
        ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد

بين متوسط درجات الطالبات    ) ٠،٠٥(مستوى  
الالتي يدرسن مادة األدب والنصوص في تنمية       

 .الناقد للمجموعات التجريبية األربعالتفكير 

        ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد
بين متوسط درجات الطالبات    ) ٠،٠٥(مستوى  

الالتي يدرسن مـادة األدب والنـصوص فـي      
 .المجموعات التجريبية األربع في التحصيل

طالبـة مـن    ) ١٣٧(  وبلغت عينـة البحـث      
ء طالبات الصف الرابع العام في مدرسة الزهـرا       

للبنات التابعة لمديرية تربية ديالى،توزعت علـى       
 وأعدت الباحثة اختبـارا فـي       ،أربع مجموعات 

ــات   ــصدق والثب ــصف بال ــد يت ــر الناق التفكي
 ،والموضوعية يتكون من خمسة اختبارات فرعية     

واعدت اختباراً تحصيلياً بعدياً فـي مـادة األدب         
والنصوص تثبتت من صدقه وثباته وتكون مـن        

 وبعـد أن    ،وزعت على أربعة أسئلة   فقرة ت ) ٥٥(
 ،اختبار التفكير الناقـد   (طبقت الباحثة االختبارين    

 علـى طالبـات     )واالختبار التحصيلي  البعـدي    
المجموعات األربع ومعالجتها للبيانات إحـصائيا      

توصلت إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبيـة       
الرابعة على طالبات المجموعات الثالث األخرى      

ت المجموعة التجريبية الثالثة علـى      وتفوق طالبا 
 ،طالبات المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية    

ولم يكن هنالك فـرق بـين درجـات طالبـات           
المجموعتين الثالثة والرابعة في اختبار التفكيـر       

  . الناقد
 ) م١٩٩٧( دراسة المساد -:ثالثاً

ــي األردن ــة ف ــت الدراس ــة ،أجري  جامع
تقدير معرفـة   (ة إلى    وقد هدفت الدراس   ،اليرموك

معلمي الدراسات االجتماعية لمهـارات التفكيـر       
 وقد تكونـت عينـة      ،)الناقد ومدى ممارستهم لها   

معلم ومعلمة مـن معلمـي      ) ٢٠٠(الدراسة من   
 ،الدراسات االجتماعية أختيروا بطريقة عشوائية     

مدير ومديرة مـن مديريـة التربيـة        ) ٢٠٠(و  
راسـة إلـى    والتعليم لمنطقة أربد، وقد سعت الد     

  -:اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 ما مدى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية       -١

  لمهارات التفكير الناقد؟
 هل تختلف معرفـة معلمـي الدراسـات         -٢

االجتماعية لمهارات التفكير الناقد باختالف كـل       
الجـنس  )  ثـانوي ،أساسي( من المرحلة التعليمية 

)  عاليـة  ،ة متوسـط  ،قليلة(والخبرة  )  أنثى ،ذكر(
  ؟) جغرافية، دراسات اجتماعية،تاريخ(التخصص

 ما مـدى ممارسـة معلمـي الدراسـات          -٣
االجتماعية لمهارات التفكير الناقد مـن وجهـة        

  نظرهم؟ ومن وجهة نظر مديرهم؟
ولتحقيق أغراض الدراسة طور الباحـث أداة       

 ثم التحقق من صـدقها      ،مهارة) ٣٥(تكونت من   
  -:راسة ما يلي وأظهرت نتائج الد.وثباتها
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٩٩

 أن معرفة معلمـي الدراسـات االجتماعيـة         -١
لمهارات التفكير الناقد عاليـة، وكانـت ضـمن         

  .%)٨٠(المستوى المقبول تربوياً 
  وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           -٢

في معرفة المعلمين لمهـارات     ) ٠,٠٥(مستوى  
التفكير الناقد يعـزى إلـى المرحلـة التعليميـة           

 بينمـا أظهـرت     ، الثانويـة  ولمصلحة المرحلـة  
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية        

  .تعزى إلى الجنس أو الخبرة أو التخصص
 أن ممارسة المعلمين لمهارات  التفكير الناقد        -٣

وهي أقـل مـن     % ٧٤وعلى فق قدراتهم كانت     
المستوى المقبول تربوياً، بينما أظهرت تقـديرات     

 لمهـارات   المديرين في أن ممارسـة المعلمـين      
وضـمن المـستوى    % ٨٠التفكير الناقد كانـت     

 .المقبول تربوياً

  -:موازنة الدراسات السابقة
من خالل استعراض الدراسـات الـسابقة       

  -:التي حددها الباحثان تبين ما يأتي
 تباينت الدراسات السابقة من حيث األهداف التي        -١

ــا، فقــد هــدفت دراســة   اجريــت مــن أجله
ـ ) ٢٠٠٩ ،األبراهيمي( مـستوى  (ى تعـرف    إل

التفكير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربية فـي         
، )كليتي اآلداب والتربية في مادة البالغة العربية      

 فقد هدفت إلـى     )م٢٠٠٤ ،الخزرجي(أما دراسة 
أثر استعمال نوع األسئلة ومستوياتها فـي       (تعرف

التحصيل وتنمية  التفكير الناقد في مـادة األدب         
، ) الصف الرابع العـام    والنصوص لدى طالبات  

فقد هـدفت إلـى     ) م١٩٩٧ ،المساد(أما دراسة   
تقدير معرفة معلمي الدراسات االجتماعية     (تعرف

  ). لمهارات التفكير الناقد ومدى ممارستهم لها

أما الدراسة الحاليـة فقـد هـدفت إلـى تعـرف            
الصعوبات التي تواجه تدريـسيي مـادة األدب        (

د لدى طلبة أقـسام     العباسي في تنمية التفكير الناق    
اللغة العربية في كليات التربية من وجهة نظرهم        

  ).فقط
 استخدمت الدراسات السابقة المنهج الوصفي ألنه       -٢

  يتالئم وطبيعة هذه الدراسات، ما عـدا دراسـة        
 فقـد اسـتخدمت المـنهج       )م٢٠٠٤ ،الخزرجي(

التجريبي في دراستها، أما الدراسة  الحالية فقـد         
صفي فـي دراسـتها ألنـه       استخدمت المنهج الو  

  .يتالءم وطبيعة الدراسة
 اختلفت الدراسات السابقة في المرحلة الدراسـية        -٣

   فقـد اقتــصرت دراســة ،التـي طبقــت فيهــا 
 ،على المرحلة الجامعية  ) م٢٠٠٩ ،االبراهيمي( 

ــتي  ــا دراسـ ــي(أمـ   ،)م٢٠٠٤ ،الخزرجـ
فقد اقتصرت على مرحلـة     ) م١٩٩٧ ،المساد( و

الدراسة الحالية فقد اقتصرت    الدراسة األولية، أما    
  .على الدراسة الجامعية

 ما  ،  أجريت الدراسات السابقة في القطر العراقي       -٤
 في األردن، أمـا     )م١٩٩٧ ،المساد(عدا دراسة   

  .الدراسة الحالية فقد أجريت في القطر العراقي
 فقـد  ، تفاوتت الدراسات السابقة في أعداد عيناتها    -٥

ــة ) ٤٢٥(بلغــت  ــا وطالب ــةطالب ــي دراس   ف
طالبـة  ) ١٣٧( وبلغت   ،)م٢٠٠٩ ،االبراهيمي( 

ــي دراســة    وبلغــت،)م٢٠٠٤ ،الخزرجــي(ف
 مدير ومـديرة    )٢٠٠( معلم ومعلمة و     )٢٠٠( 

 أمـا الدراسـة     ،)م١٩٩٧ ،المـساد (في دراسة   
 تدريسياً  )١٠(الحالية فقد بلغت عينتها اإلجمالية      

من تدريسي مادة األدب العباسي في أقسام اللغـة     
  .ية في كليات التربيةالعرب
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٠٠

 تباينــت الدراســات الــسابقة فــي وســائلها -٦
 بحسب طبيعة دراسـتها وأهـدافها،       ،اإلحصائية

وطبيعة البيانات التي حصلت عليها، أما الدراسة       
الحالية فقد أستعملت معامل االرتباط بيرسـون،       

 والـوزن المئـوي كوسـائل       ،والوسط المرجح 
  .يةإحصائية لمعالجة بياناتها اإلحصائ

 أسفرت الدراسات السابقة عن نتـائج متنوعـة    -٧
 وذلك تبعاً الختالف أهـدافها،      ،ومشكالت متعددة 

أما الدراسة الحاليـة فـسيرد عـرض نتائجهـا          
  .وتفسيرها في الفصل الرابع

  الفصل الثالث
  :منهجية البحث وإجراءاته

 ، ومجتمعـه  ،يتضمن هذا الفصل تحديد منهج البحث     
ات إعـداد أداتـه المتمثلـة        وإجراء ،واختيار عينته 

باالستبانة واإلشارة إلى الوسائل اإلحـصائية التـي        
  .استعملت في هذا البحث

  -:منهج البحث
أتبع الباحثان منهج البحث الوصفي لتحقيـق أهـداف     

 وتقدم في هذا الفصل عرضـاً لإلجـراءات         ،بحثهما
  : التي  اتبعاها وهي

  : المجتمع األصلي للتدريسيين: أوالً
لمجتمع األصلي للتدريـسيين فـي البحـث،        يتمثل ا 

بتدريسيي مادة األدب العباسي في أقسام اللغة العربية        
 للعام  ،في كليات التربية في جامعات الفرات األوسط      

 )١٠(إذ  بلغ عـددهم      ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٩(الدراسي  
 يتوزعون على أقسام اللغة العربيـة فـي         ،تدريسيين

 وجـدول   .طكليات التربية في جامعات الفرات األوس     
  .يبين ذلك) ١(
  )١(جدول 

  المجتمع األصلي لتدريسيي مادة األدب العباسي في كليات التربية في الفرات األوسط
  عدد التدريسيين   الجامعة  و الكلية
  كلية التربية / جامعة القادسية 
  كلية التربية بنات/ جامعة الكوفة 
  كلية التربية / جامعة كربالء 

   التربية كلية/ جامعة بابل 

٣  
٣  
٢  
٢  

  ١٠  المجموع
  

  -: عينتا البحث:اًثانيــ
تمثلت عينة التدريسيين    -:العينة االستطالعية  )١

 ممن درسـوا    ،االستطالعية من مجتمع البحث   
 ،مادة األدب العباسي في أقسام اللغة العربيـة       

) ٣(وقد بلغ عدد أفراد العينـة االسـتطالعية         
/ عة الكوفة   تدريسيا  ُأختيروا عشوائياً من جام     

 مـن   )%٣٠(كلية التربية وهم يمثلون نـسبة       
 )١٠(المجتمع األصـلي للتدريـسيين البـالغ        

 .يبين ذلك) ٢(تدريسياً وجدول 
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٠١

  )٢(جدول 
أعداد  العينة االستطالعية لتدريسيي األدب العباسي  في أقسام اللغة العربية في كليات التربية المشمولة 

  بالبحث
  لعينة االستطالعية ا  الجامعة والكلية 
  ٣  كلية التربية بنات / جامعة الكوفة 

 
  العينة األساسية للتدريسيين )٢

) ٧(تمثلت عينة التدريـسيين األساسـية بــ         
 اختيروا عـشوائياً مـن المجتمـع        ،تدريسيين

 وهم  ،تدريسياً) ١٠(األصلي للتدريسيين والبالغ    
من المجتمـع األصـلي     %) ٧٠(يمثلون نسبة   

  .يبين ذلك) ٣(والجدول  ،للتدريسيين
  )٣(جدول 

أعداد العينة األساسية لتدريسيي األدب العباسي  في أقسام اللغة العربية في كليات التربية المشمولة 
  بالبحث

  عدد التدريسيين  الجامعة  و الكلية
  كلية التربية / جامعة بابل 

  كلية التربية / جامعة القادسية 
  كلية التربية / جامعة كربالء 

٢  
٣  
٢  

  ٧  المجموع
  

  : بناء أداة البحث:ثالثاً
ــداف   ــق أه ــتبانة أداة لتحقي ــان أس ــد الباحث أعتم

ألنها من الوسائل الشائعة في جمع البيانـات        ،بحثهما
  .في مجال البحوث التربوية

  :وألعداد هذه األداة اتبع الباحثان الخطوات التالية
توجيه أستبانة مفتوحـة إلـى عينـة مـن            .١

تدريسياً من تدريسيي   ) ٣(ت   بلغ ،التدريسيين
 ،مادة األدب العباسـي اختيـروا عـشوائياً       

شـمل  )) ١(ملحـق   (تضمنت سؤاالً مفتوحاً    
بالصعوبات التي تواجـه    ستة مجاالت تتعلق    

تدريسيي مادة األدب العباسـي فـي تنميـة         
التفكير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربيـة        

 في كليات التربية من وجهة نظـرهم فقـط        
 -:وهي

 .أهداف تدريس األدب العباسي - أ
 .كتاب األدب العباسي -  ب
 .التدريسيين -  ت
الطرائق المستعلمة فـي تـدريس األدب        -  ث

 .العباسي
 . الطلبة - ج
 .أساليب التقويم واالمتحانات - ح

إجراء مقابالت مع عدد من التدريـسيين،        .٢
ألستطالع آرائهم في أهـم صـعوبات تنميـة         
 التفكير الناقد التي تواجههم، إذ تعـد المقابلـة        
وسيلة مهمة لجمع المعلومات في مثـل هـذه         
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 ٢٠٢

 وتـسهل المقـابالت المـسحية فـي         ،البحوث
الحصول على هذه المعلومات التي تؤثر فـي        
الــسياسة التعليميــة وإيجــاد الحلــول لتلــك 

 ص  ،١٩٩٠ ،داود وأنور حـسين   (الصعوبات  
١٠١( 

زيادة على المعلومات التي حـصل عليهـا         .٣
 فقد أطلعـا  ،الباحثان من االستبانة االستطالعية 

 والدراسـات الـسابقة     ،على قسم من األدبيات   
 .ذات الصلة بموضوع البحث

ونتيجة للخطوات السابقة فقد تـم التوصـل         .٤
 بصيغة أوليـة مـن      )صعوبة(فقرة  ) ٤٠(إلى

االستبانة االستطالعية موزعة على المجـاالت      
 لتشكل بذلك الصيغة األولية     .الستة للتدريسيين 
 .)٢(لالستبانة الملحق 

ضع الباحثان إزاء كل فقرة ثالثـة بـدائل         و .٥
متدرجة لإلجابة يختار منها المستجيب البـديل       

 ،)غير صالح ( ،)صالح(المناسب للصعوبة وهي  
 ).تحتاج على تعديل(

وبعد األخذ بآراء الخبراء ومالحظاتهم أنجز       .٦
الباحثان االستبانة النهائية للـصعوبات والتـي       

ن  وقد وضـع الباحثـا     ،فقرة) ٣٧(تتكون من   
إزاء كل فقرة ثالثة بـدائل متدرجـة لإلجابـة     
يختار منها المستجيب البديل المناسب للصعوبة      

ال ( ،)صعوبة ثانويـة  ( ،)صعوبة رئيسة (وهي  
 .)تشكل صعوبة

  -:صدق األداة: رابعاً
يشير الصدق إلى نجاح االختبار في قياس ما أريـد          

، وتخلـف أنـواع     )٥٨،ص  ٢٠٠٥ ،بوفمان(قياسه  
اختالف الظاهرة المقيسة والصدق    مؤشرات الصدق ب  

الذي يتناسب مع هذه األداة هو الـصدق الظـاهري          
الذي يعتمد على عرض األداة على مجموعـة مـن          
الخبراء والمختصين لتقرير مدى صالحية الفقـرات       

 لـذلك أعتمـد الباحثـان       ،في قياس ما أعدت لقياسه    

بعرض أداتهما على نخبة من الخبراء والمختـصين        
 وطرائق تدريسها والمختـصين فـي       ،يةباللغة العرب 

 وبلـغ   ،العلوم التربوية والنفسية والقيـاس والتقـويم      
خبيراً من أجل إبداء آرائهم ومقتراحاتهم      ) ١٤(عددهم

ــرات    ــالحية فق ــدى ص ــى م ــم عل ــي الحك ف
  .)٤(االستبانة،الملحق 

وأعتمد الباحثان الفقرات التي حصلت علـى نـسبة         
 صالحة أو غير    فأكثر في كون الفقرة   %) ٨٠(موافقة  
  .صالحة

وأعاد الباحثان صياغة عدد من الفقرات ودمج عـدد         
وحذف الفقرات التي لم تحصل     ،من الفقرات المتشابهة  

  . من اتفاق الخبراء)%٨٠(على نسبة 
  -:ثبات األداة: خامساً

يعد الثبات من صفات أدوات القياس التـي يجعلهـا          
 يعني   وثبات األداة  ،ممكنة االعتماد عليها في البحوث    

 وتقارباً في النتـائج إذا طبقـت        ،أنها تمثل استقراراً  
  أكثر من مرة في ظروف مماثلة على العينة نفـسها،         

  .)٣٤٥ ص ،٢٠٠٢ ،عودة(
ومن أجل التأكد من ثبـات األداة أعتمـد الباحثـان           

على ) Test - Retest(طريقة إعادة تطبيق االستبانة 
 ،تدريسياً) ٣(المتكونة من   . العينة االستطالعية نفسها  

 إذ  ،وكانت المدة بين التطبيق األول والثاني أسبوعين      
يفضل إال تتجاوز المدة بين التطبيـق األول لـألداة          
والتطبيق الثاني أسبوعين وال تزيد عن ثالثة أسـابيع       

وإليجـاد معامـل ثبـات      ) ٨٥، ص   ١٩٨٧ ،يونس(
األداة استخدم الباحـث معامـل ارتبـاط بيرسـون          

)Person Correlation Coefficient (  ألنها أكثـر
معامالت االرتباط شيوعاً ودقة  في مثل هذه البحوث         

  ).١٠ ص ،م١٩٥٧ ،خيري(
وكلما كان معامل االرتباط عالياً دلَّ ذلـك علـى أن           
األداة في المرة األخرى لم يختلف عـن األداة فـي           
المرة األولى فمعامل االرتباط بين التطبيقـين يمثـل         
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 ، وآخـرون  ،العجيلـي (. تائجحالة االستقرار في الن   
  .)١٤٨، ص ١٩٩٠

وهي  نـسبة ثبـات      %) ٩١(وقد بلغ ثبات االختبار     
  .عالية

  :  تطبيق أداة البحث:سادساً
 تم تطبيقها علـى     ،بعد التأكد من صدق األداة وثباتها     

 للمدة  ،أفراد عينة البحث األساسية المشمولة بالدارسة     
  . م٢٠١٠/ ٥/ ١٤ – ٢٠١٠/ ٤/ ٢٨من 

 ،لباحثان على أن يلتقيـا أفـراد العينـة        وقد حرص ا  
 وطريقة اإلجابة عـن     ،موضحين لهم أهداف البحث   

  .االستبانة
  :الوسائل اإلحصائية: سابعاً

  :أستعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية
ــون   .١ ــاط بيرس ــل االرتب  Person(معام

Correlation Coefficient ( لحساب ثبات
 .األداة

   )مج ص ( )مج س( –       ن مج س ص                        
  = ر

  

   ]٢)مج ص( – ٢ن مج ص [ ٢)مج س( – ٢ن مج س (                      [ 
  

قـيم المتغيـرين        =  ص ، س،   عـدد األفـراد  =  ن   ،  معامـل االرتبـاط بيرسـون     =     ر      :حيث
  ) ١٨٣ ص ،م١٩٧٧ ،البياتي(
  

  ٠  × ٣ ت+ ١×٢ت  + ٢×  ١ت                                
  = :الوسط المرجح .٢

  مج ت
   :حيث

  )صعوبة رئيسية(تكرار البديل األول  =  ١ت  
  )صعوبة ثانوية(تكرار البديل الثاني  =  ٢ت  
  )ال تشكل  صعوبة(تكرار البديل الثالث  =  ٣ت  
  : هي)وقد أعطى لكل بديل من البدائل الثالثة قيماً افتراضية  

  ) صعوبة رئيسة(درجتان للبعد األول  -
 )صعوبة ثانوية(درجة واحدة للبعد الثاني  -

  )Fisher , 1956, 327).    (ال تشكل صعوبة(صفر للبعد الثالث  -
 - :الوزن المئوي .٣

   ولإلفادة من تفسير النتائج ،لبيان القيمة النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة
  

  الوسط المرجح                
  ١٠٠                             × =       الوزن المئوي    

  )٣٢م، ص ١٩٨٦ ،األمام(                          (*) الدرجة القصوى              
                                                

  ).٢(قصوى أي في هذا البحث تكون الدرجة ال). ، صفر١، ٢(الدرجة القصوى هي أعلى درجة في المقياس ثالثي البعد  (*)
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  الفصل الرابع
  عرض النتائج وتفسيرها

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث التـي تـم          
التوصل إليها ومناقشتها في ضوء األهـداف التـي          

الـصعوبات  " الكشف عن  والمتعلقة ب،حددت للدراسة 
التي تواجه تدريسيي مادة األدب العباسي في تنميـة         
التفكير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربية في كليات         

  ."التربية من وجهة نظرهم فقط
  
  

 عرض نتائج صعوبات تنمية التفكير الناقد.  
لتحقيق هدف البحث سوف يتناول الباحثـان تحديـد         

ر حدة ووزناً مئوياً والتـي  الصعوبات ومناقشتها األكث 
تقع ضمن الثلث األعلى بحسب مجاالتها ألنها تمثـل         
أهم الصعوبات سيما أن الصعوبات التـي أظهرهـا         

  .البحث كثيرة مما يتعذر مناقشتها جميعاً
 :صعوبات مجال األهداف -١

 تراوحـت درجـة     ،فقرات) ٦(يضم هذا المجال    
  ووزنهــا المئــوي ) ٠,٥ – ١,٢(حــدتها بــين 

  .يبن ذلك) ٤( وجدول ، %)٢٥ – ٦٠(
  )٤(جدول 

  صعوبات التدريسيين في مجال األهداف
  

ال تشكل   صعوبة ثانوية  صعوبة رئيسة
  ت  صعوبة

تسلسل 
الفقرة 
في 
  المجال

  الفقرات
  %  ت  %  ت  %  ت

الوسط 
  المرجح

الوزن 
  المئوي

ال تعمل األهداف على تنمية         ١
  ٦٠  ١,٢  ١٤,٨٢  ١  ٤٢,٨٥  ٣  ٤٢,٨٥  ٣  التفكير الناقد لدى الطلبة

٢    

قلة قدرة األهـداف علـى      
تنمية المهارات األدبية التي    
تساعد الطلبـة فـي فهـم       

  النصوص األدبية 

٥٥  ١,١  ٤٢,٨٥  ٣  ٠  ٠  ٥٧,١٤  ٤  

ال تلبي األهـداف حاجـات        ٣
  ٥٠  ١  ٤٢,٨٥  ٣  ١٤,٨٢  ١  ٤٢,٨٥  ٣  الطلبة وميولهم

٤    
الحصص المقررة لتـدريس   
األدب غير كافيه لتحقيـق     

  ه جميعهاًأهداف
٤٠  ٠,٨  ٥٧,١٤  ٤  ٠  ٠  ٤٢,٨٥  ٣  

ــداف      ٥ ــام األه ــة اهتم قل
  ٣٥  ٠,٧  ٥٧,١٤  ٤  ١٤,٨٢  ١  ٢٨,٥٧  ٢  بمعطيات العصر وتطوراته

٦    
عرض المـادة باألسـلوب     
التقليدي ال يـساعد علـى      

  تحقيق أهداف المادة
٢٥  ٠,٥  ٧١,٤٢  ٥  ٠  ٠  ٢٨,٥٧  ٢  
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ال تعمل األهداف على تنمية     (تبوأت  فقرة       .١
 المرتبـة األولـى   )التفكير الناقد لدى الطلبـة  

وقـد  ) ٦٠(ووزن مئـوي  ) ١,٢(بدرجة حدة   
يعود السبب إلى طبيعة األهـداف وطريقـة        
اشتقاقها والمستويات التي تقيسها إذ أن هـذه        
األهداف في طريقة وضعها وصياغتها مـن       
وجة نظر التدريسيين قد ال توفر الفرص التي        
تؤدي إلى اإلبداع والتفرد في العمل اللغـوي        

 فهي غالبا ما تؤكد على التلقين مـن         ،واألدبي
دون مراعاة تنمية القـدرات العقليـة العليـا          

 وقد أخـذت   ،المرتبطة باإلبداع والتفكير الناقد   
مؤسساتنا التعليميـة تـدريس الموضـوعات       
األدبية بعيداً عن تذوق العربيـة وأسـاليبها،        

ب فيها يلقن تلقيناً ويحفظ منها ما       فأصبح الطال 
يفرغه في ورقة اإلجابة في االختبار ثم ينتهي        

عبـد  (منها تماماً وينقطع مـا بينـه وبينهـا          
 ).٢٠م، ص١٩٦٩ ،الرحمن

قلة قدرة األهداف على تنميـة      (نالت فقرة    .٢
المهارات األدبية التي تساعد الطلبة علـى فهـم         

حـدة   المرتبة الثانية بدرجـة      )النصوص األدبية 
 ).٥٥(ووزن مئوي ) ١,١(

والسبب في ذلك يعود إلى عـدم الرجـوع إلـى           
طرائق تدريس حديثة لها الدور األساسـي فـي         

 كما أن التجدد في األهداف      ،تحقيق هذه األهداف  
التعليمية يستلزم اسـتحداث و طرائـق تـدريس      
قادرة على تحقيق تلك األهداف المطـورة، وألن        

مثلـة بطريقـة    طرائق التـدريس التقليديـة المت     
المحاضرة واإللقاء أصبحت عاجزة عن تحقيـق       
تلك األهداف المتجددة، ومن هنا فإن االتجاهـات        
التربوية الحديثـة توصـي باسـتخدام أسـاليب         
ــك    ــق تل ــة لتحقي ــدريس حديث ــق ت وطرائ

  )٤٨ -١، ص١٩٩٤ ،السامرائي(.األهداف
 صعوبات مجال الكتاب المقرر -٢

ت حدتها  فقرات وانحصر ) ٧(يتضمن هذا المجال    
) ٣٥ – ٧٠(  ووزن مئــوي)٠,٧ – ١,٤(بــين 

  .يبين ذلك) ٥(وجدول 

  ) ٥ (جدول   
  استجابات التدريسيين في مجال الكتاب المقرر

ال تشكل   صعوبة ثانوية  صعوبة رئيسة
  ت  صعوبة

رة 
الفق

سل 
تسل

ال
جال

الم
ي 

ف
  

  الفقرات
  %  ت  %  ت  %  ت

الوسط 
  المرجح

الوزن 
  المئوي

دة ال يـساعد علـى     أسلوب عرض المـا       ١
١٤,٨  ١  ٢٨,٥٧  ٢  ٥٧,١٤  ٤  التفكير الناقد لدى الطلبة

٧٠  ١,٤  ٢  

ال تسهم موضوعات الكتاب فـي تنميـة            ٢
٢٨,٥  ٢  ٢٨,٥٧  ٢  ٤٢,٨٥  ٣  ميول الطلبة نحو المادة

٥٥  ١,١  ٧  

عدم توضيح الكتـاب المقـرر لمعـاني            ٣
٤٢,٨  ٣  ١٤,٨٢  ١  ٤٢,٨٥  ٣  المفاهيم األدبية

٥٠  ١  ٥  

ريبات التي  تنمي مهارات التفكير      قلة التد     ٤
٢٨,٥  ٢  ٤٢,٨٥  ٣  ٢٨,٥٧  ٢  الناقد في موضوعات مادة األدب العباسي

٥٠  ١  ٧  

وجود بعض المفاهيم الصعبة فـي مـادة            ٥
٤٢,٨  ٣  ٢٨,٥٧  ٢  ٢٨,٥٧  ٢  األدب العباسي

٤٠  ٠,٨  ٥  

ال تتناســب أغلــب موضــوعات األدب     ٦
٥٧,١  ٤  ٠  ٠  ٤٢,٨٥  ٣  العباسي مع ميول الطلبة ورغباتهم

٤٠  ٠,٨  ٤  

موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطلبة     ٧
٥٧,١  ٤  ١٤,٨٢  ١  ٢٨,٥٧  ٢  أغلبهم

٣٥  ٠,٧  ٤  
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أسلوب عرض المادة ال يساعد على      (نالت  فقرة     .١
 المرتبة األولى بدرجـة  )التفكير الناقد لدى الطلبة  

 %).٧٠(ووزن مئوي ) ١,٤(حدة 
ويعود السبب في ذلك إلى  أن الطلبة الـذين ال   
يحسنون التفكير الناقد ليس ألنهم يفتقـرون إلـى       
الذكاء أو تنقصهم القدرة العقلية وإنما ألنهـم لـم      
يتعلموا األساليب الخاصة في كيفية التفكير الناقد       
ولم ينالوا التوجه الصحيح  وال التدريب الـالزم         
له، ويكاد يتفق الكثير من التربـويين علـى أن          

يمية والبـرامج   هنالك قصوراً في األساليب التعل    
التربوية يتمثل في تدني مهارات التفكيـر لـدى         

  )١٥م، ص ١٩٦٦ ،المانع( الطلبة
ال تسهم موضوعات الكتاب في تنمية      (نالت فقرة    .٢

 المرتبة الثانية بدرجـة     )ميول الطلبة نحو المادة     
 .%)٥,٥( ووزن مئوي ،)١,١(حدة 

وقد يعود السبب في ذلك إلى ابتعاد موضـوعات        
 العباسي أغلبها التي يدرسها الطلبـة       مادة األدب 

عن ميولهم وإلى انعـدام الـصلة بينهـا وبـين           
حاجاتهم اليومية، فالطالب ال يقدم على تعلم مـا         
يراه غريباً عنه بعيداً عما يجري التعامل به فـي          
الحياة العامة، إذ أن تنمية قدرة الطالـب علـى          
التفكير الناقد من الوظائف الرئيسة لألدب،ألنهـا       

تماشى مع طبيعة األدب، وطريقة مـن طـرق         ت
 إذا مـا    ،التفكير في الشؤون األدبية والوجدانيـة     

وجه توجيهاً سليماً، ويكـسب الطلبـة التفكيـر         
 وعلى هذا فان دراسـة األدب بطريقـة         ،الذكي

صحيحة تتيح للطلبة فرصـاً طيبـة الكتـساب         
 وتقويم الكلمـة    ، والتحليل الناقد  ،مهارات البحث 
  .)٤٢، ص ١٩٦٢ ،السيد(نطوقةالمطبوعة والم

 :صعوبات مجال التدريسيين -٣
 فقـرات وانحـصرت   ) ٦(يتضمن هذا المجال    

ووزن ) ٠،٧ -١،٥(بين  درجة حدتها بـين         
  . يبين ذلك)٦ ( وجدول  )%٣٥ – ٧٥( مئوي

  ) ٦(جدول 
  استجابات التدريسيين في مجال التدريسيين

  

ال تـــشكل    صعوبة ثانوية  ةصعوبة رئيس
  ت  صعوبة

التسلسل 
الفقرة في  

  المجال
  الفقرات

  %  ت  %  ت  %  ت

الوسط 
  المرجح

الوزن 
المئو

  ي

١    
ــن   ــدد م ــارة ع ــعف مه ض
التدريسيين في توظيف التفكيـر     

  الناقد لدى الطلبة
٧٥  ١,٥  ٠  ٠  ٤٢,٨٥  ٣  ٥٧,١٤  ٤  

٢    
ضعف التفاعـل بـين الطالـب       
والتدريسي في أثناء شرح دروس     

  األدب العباسي
٧٠  ١,٤  ١٤,٨٢  ١  ٢٨,٥٧  ٢  ٥٧,١٤  ٤  

ضعف قدرة  عدد من التدريسيين          ٣
  ٦٠  ١,٢  ٢٨,٥٧  ٢  ١٤,٨٢  ١  ٥٧,١٤  ٤  في تنمية ميول الطلبة نحو المادة

٤    
ــض  ــرح بع ــي ش ــاز ف اإليج
موضوعات األدب العباسي فـي     
أثناء الدرس يضعف من قـدرة      

  الطلبة على التفكير الناقد 
٥٠  ١  ٤٢,٨٥  ٣  ١٤,٨٢  ١  ٤٢,٨٥  ٣  

 أغلبهم علـى    اعتماد التدريسيين     ٥
  ٤٠  ٠,٨  ٥٧,١٤  ٤  ٠  ٠  ٤٢,٨٥  ٣  الطلبة المتميزين

قلة خبرة عدد مـن التدريـسيين           ٦
  ٣٥  ٠,٧  ٥٧,١٤  ٤  ١٤,٨٢  ١  ٢٨,٥٧  ٢  بأبعاد التفكير الناقد
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٠٧

ضعف مهارة عدد من التدريسيين     (نالت فقر ة     .١
 المرتبـة   )في توظيف التفكير الناقد لدى الطلبـة      

 .%)٧٥(ئوي ووزن م) ١,٥(األولى بدرجة حدة 
أن ما يؤثر فـي تطـوير التفكيـر الناقـد هـو             
التدريسيين وهنا يبرز دورهم فـي ان يفكـروا          
 ،بشكل ناقد حتى يـنعكس ذلـك علـى طلبـتهم        

ويتطلب منهم أيضاً استعمال نـشاطات التفكيـر        
الناقد في تدريباتهم بشكل  أكثر كثافة،باإلضـافة        

ة إلى تعليم التفكير الناقد من خالل برامج مـستقل        
خارج المنهج المقرر، وتتفق هذه النتيجة مع مـا          

 , Milancon) (ميالنكـون (توصلت إليه دراسة
1997, P30.(  

ضـعف التفاعـل بـين الطالـب        (نالت فقرة    .٢
ــاء شــرح دروس األدب  ــي أثن ــسي ف والتدري

) ١,٤(المرتبة الثانيـة بدرجـة حـدة        ) العباسي
 .%)٧٠(ووزن مئوي 

عداد الطلبـة   وقد يعود السبب في ذلك إلى كثرة أ       
 وكثـرة   ، وعدم كفاية الوقـت    ،في الصف الواحد  

مفردات المناهج المقررة وغيرها من األسـباب       
التي تؤدي إلى ضعف التفاعـل بـين الطالـب          
والتدريسي، وعلى التدريسي أن يبـدي اهتمامـا        
كبيراً بالمادة الدراسية، والموضوع الـذي يقـوم        
بتدريسه، ألن ممارسة المـتعلم ونـشاطه فـي         

رس  يتوقف جانب كبير منـه علـى مـدى           الد
ممارسة المعلم واندفاعه، وعلـى التدريـسي أن        
يدرك أن فاعلية التعلم  ترتبط إلـى حـد كبيـر            

 فكلمـا زاد االتـصال      ،بعملية االتصال الـصفي   
بالطالب، والتفاعل معـه زادت فعاليـة الـتعلم،         

 ص  ،م٢٠٠٨ ،عطيـة (ويكون التعلم ذا معنـى      
١٠١ (  

 ق التدريس صعوبات مجال طرائ -٤
فقرات انحصرت درجة   ) ٦(يتضمن هذا المجال    
   وزن مئــوي)٠,٧ – ١,٧(حــدتها بــين   

  .يبين ذلك) ٧( وجدول   )"% ٣٥ – ٨٥ (
  

  )٧(جدول رقم 
  استجابات التدريسيين في مجال طرائق التدريس

صعوبة 
  ت  ال تشكل صعوبة  صعوبة ثانوية  رئيسة

ــسل  تسل
الفقرة في  

  المجال
  الفقرات

  %  ت  %  ت  %  ت

ــط  الوس
  رجحالم

ــوزن  ال
  المئوي

١    
قلة اإلمكانيات المتـوافرة فـي      
ــق   ــق طرائ ــات لتطبي الكلي

  التدريس الحديثة
٧١,٤  ٥

٨٥  ١,٧  ٠  ٠  ٢٨,٥٧  ٢  ٢  

الطرائق التدريـسية ال تثيـر          ٢
٥٧,١  ٤  دافعية الطلبة نحو المادة

٧٥  ١,٥  ٠  ٠  ٤٢,٨٥  ٣  ٤  

٣    
انعدام نظام القاعات المناسـبة     

ادة بأنشطة وفعاليات   لتدريس الم 
  متنوعة

٥٧,١  ٤
٦٠  ١,٢  ٢٨,٥٧  ٢  ١٤,٨٢  ١  ٤  

طريقة التدريس المتبعة تعتمـد         ٤
٤٢,٨  ٣  على الحفظ والتكرار

٥٠  ١  ٤٢,٨٥  ٣  ١٤,٨٢  ١  ٥  

٥    
ــة    ــدورات التدريبي ــة ال قل
للتدريسيين في طرائق تدريس     

  المادة
٤٢,٨  ٣

٤٠  ٠,٨  ٥٧,١٤  ٤  ٠  ٠  ٥  

٦    
دية االعتماد على الطريقة التقلي   

في التدريس مما يثيـر الـسأم       
  والملل لدى الطلبة

٢٨,٥  ٢
٣٥  ٠,٧  ٧١,٤٢  ٥  ٠  ٠  ٧  
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٠٨

قلة اإلمكانيـات المتـوافرة فـي       (نالت فقرة    .١
المرتبة ) الكليات لتطبيق طرائق التدريس الحديثة    

، %)٨٥(ووزن مئوي   ) ١,٧(األولى بدرجة حدة    
وقد يعود السبب في ذلـك إلـى قلـة مراعـاة            

 استحداث طرائـق التـدريس      التدريسيين ألهمية 
وأساليبها في تحقيق أهـداف الـتعلم وإلـى مـا      
تحتاجه الكليات إلى مستلزمات مادية، وعلميـة،       
وتقنيات تعلم لتطبيـق  طرائـق حديثـة، إذ إن           
فاعلية الطريقة ترتبط بنوع وطبيعة إجراءاتهـا،       
وأساليبها، ومستوى النجاح الذي تحققه للوصول      

ـ        سجم واألهـداف   إلى نتيجة مرغـوب فيهـا تن
        ً المرسومة، وأن خاصية الطريقة هذه باعتبارها
نظاما منطقياً من النشاطات المتعاقبة مـن أجـل         
الوصول إلى هدف محدد  هـي أسـاس العمـل        
التربوي والتعليمي للمؤسسة التربويـة الحديثـة       

  ).٢١م، ص٢٠٠٨نبهان، (

الطرائق التدريسية ال تثير دافعية     (نالت فقرة    .٢
 المرتبة الثانيـة بدرجـة حـدة        )مادةالطلبة نحو ال  

 %).٧٥(ووزن مئوي ) ١,٥(
وقد يعود السبب في ذلك إلى تعلم الطلبة النصوص         
األدبية من خالل طرائق تدريـسية تركـز علـى          
حفظها دون فهم المضمون من هـذه النـصوص،         
  وكمـــا عبـــر عـــن ذلـــك أشـــتينهاوس

) Sten house, 1971,P60 (  من قصيدة هاملـت
لبة يمكن أن يتعلموا  عـدداً مـن         لشكسبير بأن الط  

المهارات وعدداً من المفردات وغيرهـا لكـن ال         
  . يتعلمون مضمون القصيدة

 :صعوبات مجال الطلبة -٥
فقرات انحصرت درجـة    ) ٧(يتضمن هذا المجال    

 ٢٥ – ٩٠ ( وزن مئوي    )٠,٥ – ١,٨(حدتها بين     
  . يبين ذلك) ٨ ( وجدول   )%

  )٨(جدول رقم 
  ن في مجال الطلبةاستجابات التدريسيي
  ال تشكل صعوبة  صعوبة ثانوية  صعوبة رئيسة

  ت
تسلسل 

الفقرة في 
  المجال

  %  ت  %  ت  %  ت  الفقرات
الوسط 
  المرجح

الوزن 
  المئوي

١    
غياب رغبة عدد من الطلبة فـي       
التفكير الناقـد فـي النـصوص       

  األدبية الخاصة باألدب العباسي
٨٥,٧  ٦

٩٠  ١,٨  ٠  ٠  ٢٨,٥٧  ١  ١  

بة الطلبة في أن يكونـوا      قلة رغ     ٢
٨٥,٧  ٦  ملمين بالنصوص األدبية

٨٥  ١,٧ ١٤,٨٢  ١  ٠  ٠  ١  

قلة مشاركة الطلبة في المناقشات         ٣
٧١,٤  ٥  األدبية

٧٥  ١,٥ ١٤,٨٢  ١  ١٤,٨٢  ١  ٢  

٤    
قلة محاولة الطلبة بناء مفـرداتهم      
ــا   ــة وزيادته ــة واألدبي اللغوي
باستمرار بحيث يستطيعون فهـم     

  ما يقوله اآلخرون
٥٧,١  ٤

٧٠  ١,٤ ١٤,٨٢  ١  ٢٨,٥٧  ٢  ٤  

٥    
كثرة أعداد الطلبة فـي الـصف       
الواحد مما يؤثر علـى عنـصر       

  المناقشة داخل الصف
٤٢,٨  ٣

٤٠  ٠,٨ ٥٧,١٤  ٤  ٠  ٠  ٥  

٦    
نقص الثقة بالنفس لدى الطلبة من      

 ،ناحية أفكـارهم، وتـصوراتهم    
وخوفهم مـن الظهـور بمظهـر     

  األغبياء أمام الزمالء
٢٨,٥  ٢

٣٥  ٠,٧ ٥٧,١٤  ٤  ١٤,٨٢  ١  ٧  

٧    
الطلبة أغلـبهم غيـر متفتحـي       
األذهان نحـو األفكـار الجديـدة      

  نمطية التفكير
٢٨,٥  ٢

٢٥  ٠,٥  ٧١,٤٢  ٥  ٠  ٠  ٧  
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٠٩

غياب  رغبة عدد من الطلبة فـي        (تبوأت فقرة    .١
التفكير الناقد في النصوص األدبيـة الخاصـة        

المرتبة األولى بدرجـة حـدة      ) باألدب العباسي 
يعود الـسبب   وقد  %) ٩٠(ووزن مئوي   ) ١,٨(

في ذلك في ابتعاد الطلبة أغلبهم عن ممارسـة         
العمليات العقلية في التفكير من تذكر، وتخّيـل،        
وفهم، وأدراك لتنمية مهاراتهم وقـدراتهم فـي        
توظيف التفكير العلمي وتنميتها وتوجيهها نحـو       
الحقول المناسبة وهذه األمور مجتمعة لها الدور       

 على معرفـة    المهم والرئيس في مساعدة الطلبة    
طاقاتهم العقلية بأنفسهم والعمل بما يناسبها فـي        

م، ص  ٢٠٠٥الخضراء،  (حاضرهم ومستقبلهم   
٣٠.( 

قلة رغبة الطلبـة فـي أن يكونـوا         (نالت فقرة    .٢
 المرتبة الثانية بدرجة    )ملمين بالنصوص األدبية  

  %).٨٥(ووزن مئوي ) ١,٧( حدة

وقد يكون السبب في ذلك إلى قلة النشاط الذاتي         
طلبة في اكتساب المعارف، وحفظ النـصوص       لل

األدبية، ومن هنا تظهر مهمة التدريسي بأنها ال        
 ،تخطـيط (تقتصر على قيادة محتوى الـدرس       

 وإنمـا   ،) وتقديم مادة الـدرس    ، وتنظيم ،وإعداد
  قيــادة المــتعلم أيــضاً فــي الــدرس    
والعمل على زيادة رغبة الطلبـة فـي اإللمـام        

د المـادة   بالنصوص األدبية من خـالل إعـدا      
التعليمية من أجل المتعلم، وكذلك أعداد المـتعلم   

  ).١٩٧م، ص ٢٠٠١كويران،(. للمادة التعليمية
ــويم   -٦ ــال التق ــاليب مج ــعوبات أس  ص

  :واالختبارات
فقرات درجـة حـدتها     ) ٥(يتضمن هذا المجال    

 ٤٠ – ٨٥ ( وزن مئـوي     )٠,٨ – ١,٧(بين    
  . يبين ذلك) ٩ (  وجدول%) 

  )٩(جدول رقم 
  جابات التدريسيين في مجال أساليب التقويم واالختباراتاست

  ال تشكل صعوبة  صعوبة ثانوية  صعوبة رئيسة
  ت

ــسل  تسل
الفقرة في  

  المجال
  الفقرات

  %  ت  %  ت  %  ت

الوسط 
المرج

  ح

الوزن 
المئو

  ي

ال تقيس األسـئلة أالمتحانيـه          ١
  قدرة الطلبة على التفكير الناقد

٨٥  ١,٧ ١٤,٨٢  ١  ٠  ٠ ٨٥,٧١  ٦  

قلة مراعـاة أسـئلة التقـويم           ٢
  لمهارات التفكير الناقد

٧٥  ١,٥ ١٤,٨٢  ١ ١٤,٨٢  ١ ٧١,٤٢  ٥  

٣    
أهتمام أساليب التقويم بالجانب    
ــادة األدب  ــي م النظــري ف

  العباسي
٧٠  ١,٤ ٢٨,٥٧  ٢  ٠  ٠ ٧١,٤٢  ٥  

٤    
تفتقر األسئلة أالمتحانيه إلـى     
ــل   ــم والتحلي ــب الفه جوان

  والتركيب
٥٥  ١,١ ٢٨,٥٧  ٢  ٢٨,٥٧  ٢ ٤٢,٨٥  ٣  

٥    
االعتماد علـى االمتحانـات     
التحريرية في تقـويم الطلبـة      

  وإهمال االمتحانات الشفوية
٤٠  ٠,٨  ٤٢,٨٥  ٣  ٢٨,٥٧  ٢  ٢٨,٥٧  ٢  
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 ٢١٠

ال تقيس األسـئلة أالمتحانيـه      (تبوأت فقر ة     .١
 المرتبـة األولـى     )قدرة الطلبة على التفكير الناقد    

  .%)٨٥(ووزن مئوي ) ١,٧(بدرجة حدة 
بب في ذلك إلى أن عدد من التدريسيين         ويعود الس 

تنقصهم الخبرة األدبية، والتربويـة فـي صـياغة         
األسئلة أالمتحانيه الجيدة، والقادرة علـى كـشف        
مستوى الطلبة في عملية التفكير الناقد فـي مـادة          
األدب العباسي، ونـرى عـدداً مـن التدريـسيين          
يعتقدون أن الهدف من االمتحان هو التحصيل، في        

 النظرة الحديثة لالمتحانات تؤكد قياس نمو        حين أن 
 وأال يقتصر على الجانب     ،الطلبة من النواحي كافة   

  ).٤٦ ص ،م١٩٨٢الوكيل، (. المعرفي فقط
قلة مراعاة أسئلة التقويم لمهارات     (نالت فقرة    .٢

 ،)١,٥( المرتبة الثانية بدرجة حده      )التفكير الناقد 
والسبب في ذلك يعود إلى     ،%)٧٥(ووزن مئوي   

إن أسئلة التقويم ال تلتزم األساليب العلميـة فـي          
 فهي مقتصرة علـى تقـويم       ،صياغتها وترتيبها 

تحصيل الطلبة في المستويات المعرفيـة الـدنيا        
وبخاصة مستوى التـذكر، مـن دون االهتمـام         

 أو التركيـب، أو     ،بالمستويات العليا مثل التحليل   
 بل إن اسئلة التقويم ال تراعـي أهـداف          ،التقويم

 مثـل   Affective Domainمجال االنفعـالي  ال
 والتـذوق  ، وعـدم التعـصب    ،والتقدير،المشاعر

، ص  ٢٠٠٤ ،السنبل(الفني، والتكيف مع اآلخرين   
٣١٧.(  

  لفصل الخامسا
  االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

  : االستنتاجات-: أوالً
 وعرض النتائج ،بعد أكمال الباحثان إجراء دراستهما

 وتفسيرها،استنتجا ما ،ا الدراسةالتي توصلت  اليه
  : يأتي
 .غياب رغبة عدد من الطلبة تجاه التفكير الناقد .١

ال تقيس األسئلة االمتحانية قدرة الطلبة علـى         .٢
 .التفكير الناقد

قلة اإلمكانات المتوافرة في الكليـات لتطبيـق         .٣
 .طرائق التدريس الحديثة

ضعف مهارة عدد من التدريسيين في توظيف        .٤
 .قد لدى الطلبةالتفكير النا

أسلوب عرض المادة ال يساعد الطلبـة علـى          .٥
 .التفكير الناقد

ال تعتمد األهداف على تنمية التفكير الناقد لدى         .٦
 .الطلبة
  التوصيات : ثانياً

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسـة        
  -:يوصى الباحثان بما يأتي

توعية طلبة أقسام اللغة العربية بأهمية التفكيـر    .١
د كونه عنصراً مهما في فهـم النـصوص         الناق

 .األدبية
العناية الخاصة بأسلوب عرض محتوى كتـاب        .٢

 بحيث يكون عرضـاً يتـسم       ،األدب العباسي   
باإلثارة والتشويق لزيادة رغبـة الطلبـة فـي         

 .التعليم
حث الطلبة على كثرة المطالعات الخاصة فـي         .٣

 وأنواع  ،مجال موضوعات مادة األدب العباسي    
 .األدب األخرى

إيجاد أساليب حديثة لتقويم الطلبـة فـي مـادة      .٤
 .األدب العباسي

 ،ضرورة توزيع الطلبة على الشعب الدراسية .٥
بحيث يكون أعداد الطلبة في القاعة الدراسية 

 .الواحدة مقبوالً
أن ال يعتمــد التدريــسيين علــى الطرائــق  .٦

 .التقليدية في التدريس
  : المقترحات:ثالثاً

قترح الباحثان المقترحات استكماالً لهذه الدراسة ي
  -:اآلتية



  ي يف ــــالصعوبات التي تواجه تدريسيي مادة األدب العباس                                              -مساعد أمحد حييى حسن السلطاني. م
  التفكري الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربية ية                  تنم                             مساعد  ضرغام سامي عبد األمري الربيعي. م

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ٢١١

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة       .١
صعوبات التفكيـر الناقـد فـي المـدارس         

 .اإلعدادية
أجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة       .٢

صعوبات التفكير الناقد فـي معاهـد إعـداد       
 .  المعلمين والمعلمات

  المالحق
  العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

  كلية التربية/ جامعة القادسية 
  قسم العلوم التربوية والنفسية
  )١(ملحق 

  أستبانة استطالعية/ م
األستاذ الفاضل 

..................................... .الدكتور
  المحترم
............................... .جامعة

  .............................كلية
 دراسة تهـدف إلـى تعـرف        يروم الباحثان إجراء  

الصعوبات التي تواجه تدريسيي مادة األدب العباسي       (
في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة العربيـة    

  .)في كليات التربيـة مـن وجهـة نظـرهم فقـط           
ونظراً لما اكتسبتموه في سنواتكم الدراسية الـسابقة         

  ومكانتكم في العملية التعليمية،يتوجـه     ،من معلومات 
 آملـين أن تنـال      ،الباحثان إليكم في  هذه االسـتبانة      

 إذ إنّ نتائج البحـث      ،اهتمامكم وتكون أجاباتكم دقيقة   
  .توقف على مدى تجاوبكم معنا

  ولكم جزيل الشكر واالمتنان
  

  أحمد يحيى حسن السلطاني
  ضرغام سامي عبد األمير الربيعي

  
  

  :السؤال
دب ما الصعوبات التي تواجـه تدريـسيي مـادة األ         

العباسي في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة         
 علـى وفـق المجـاالت       ،العربية من وجهة نظركم   

  :اآلتية
  أهداف تدريس األدب العباسي: أوالً

١. . 
٢. . 
٣. . 

   )المقصود كتاب األدب العباسي( الكتاب :ثانياً
١. . 
٢. . 
٣. . 

  : التدريسيين:ثالثاً
١. . 
٢. . 
٣. . 
   طرائق التدريس:رابعاً
١. . 

٢. . 

٣. . 

  الطلبة  :خامساً
١. . 

٢.  . 

٣. . 

   أساليب التقويم واالمتحانات :سادساً
١. . 

٢. . 

٣. . 

  
  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 ٢١٢

  كلية التربية/ جامعة القادسية 
  قسم العلوم التربوية والنفسية
  )٢(ملحق 

أستبانة آراء المحكمين في صالحية فقرات / م 
  االستبانه

األستاذ 
  المحترم...............................الدكتور
............................... .جامعة

  .............................كلية
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

يــروم الباحثــان إجــراء بحثهمــا الموســوم بـــ 
الصعوبات التـي تواجـه تدريـسيي مـادة األدب        ((

العباسي في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة أقسام اللغة         
 في كليـات التربيـة مـن وجهـة نظـرهم            العربية

ولما كانت ألرائكم قيمة كبيرة فـي مـساعدة         ،))فقط
الباحثين في الكشف عن الـصعوبات، لـذا نرجـو          
تفضلكم باإلجابة عن هـذه االسـتبانة، وأن تولوهـا          
االهتمام الكافي لكي تكون النتائج ذات قيمـة علميـة     

  . والباحثين،تفيد الدارسين
  تعليمات 

كل فقرة من فقـرات االسـتبانة بدقـة         يرجى قراءة   
 أمام الصعوبة بحسب مقاييـسها      )(ووضع عالمة   

 غيـر   ،صالحة(الثالثة، وبحسب ما تراه مناسباً وهي       
  ). تحتاج إلى تعديل،صالحة

  مع  جزيل الشكر واالمتنان
  أحمد يحيى حسن السلطاني

  ضرغام سامي عبد األمير الربيعي

  

غير   صالحة  الفقرات  ت
  صالحة

ج إلى تحتا
  تعديل

        ال تعمل األهداف على تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة  ١
قلة قدرة األهداف على تنمية المهارات األدبية التـي تـساعد             ٢

  الطلبة في فهم النصوص األدبية
      

        ال تلبي األهداف حاجات الطلبة وميولهم  ٣
 الحصص المقررة لتدريس األدب غير كافيه لتحقيق أهدافـه          ٤

  جميعهاً
      

        قلة اهتمام األهداف بمعطيات العصر وتطوراته  ٥
عرض المادة باألسلوب التقليدي ال يساعد على تحقيق أهداف           ٦

  المادة
      

        ضعف األهداف في تنمية القدرات العقلية للطلبة   ٧
        أسلوب عرض المادة ال يساعد على التفكير الناقد لدى الطلبة  ٨
        ات الكتاب في تنمية ميول الطلبة نحو المادةال تسهم موضوع  ٩
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 ٢١٣

        عدم توضيح الكتاب المقرر لمعاني المفاهيم األدبية  ١٠
قلة التدريبات التي  تنمـي مهـارات التفكيـر الناقـد فـي                ١١

  موضوعات مادة األدب العباسي
      

        وجود بعض المفاهيم الصعبة في مادة األدب العباسي  ١٢
 موضوعات األدب العباسي مع ميول الطلبة       ال تتناسب أغلب    ١٣

  ورغباتهم
      

        موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطلبة أغلبهم  ١٤
        التدريسيين معظمهم ال يعطون المادة حقها في التدريس  ١٥
ضعف مهارة عدد من التدريسيين في توظيف التفكير الناقـد            ١٦

  لدى الطلبة
      

لتدريسي في أثناء شرح دروس     ضعف التفاعل بين الطالب وا      ١٧
  األدب العباسي

      

ضعف قدرة  عدد من التدريسيين في تنمية ميول الطلبة نحو             ١٨
  المادة

      

اإليجاز في شرح بعض موضوعات األدب العباسي في أثناء           ١٩
  الدرس يضعف من قدرة الطلبة على التفكير الناقد

      

        ميزيناعتماد التدريسيين أغلبهم على الطلبة المت  ٢٠
        قلة خبرة عدد من التدريسيين بأبعاد التفكير الناقد  ٢١
قلة اإلمكانيات المتوافرة في الكليات لتطبيق طرائق التـدريس        ٢٢

  الحديثة
      

        الطرائق التدريسية ال تثير دافعية الطلبة نحو المادة  ٢٣
٢٤         ات انعدام نظام القاعات المناسبة لتدريس المادة بأنشطة وفعالي

  متنوعة
      

        طريقة التدريس المتبعة تعتمد على الحفظ والتكرار  ٢٥
        قلة الدورات التدريبية للتدريسيين في طرائق تدريس المادة  ٢٦
االعتماد على الطريقة التقليدية في التدريس مما يثيـر الـسأم       ٢٧

  والملل لدى الطلبة
      

 في النـصوص    غياب رغبة عدد من الطلبة في التفكير الناقد         ٢٨
  األدبية الخاصة باألدب العباسي
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢١٤

        قلة رغبة الطلبة في أن يكونوا ملمين بالنصوص األدبية  ٢٩
        قلة مشاركة الطلبة في المناقشات األدبية  ٣٠
قلة محاولة الطلبة بناء مفرداتهم اللغوية واألدبيـة وزيادتهـا            ٣١

  باستمرار بحيث يستطيعون فهم ما يقوله اآلخرون
      

كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد مما يؤثر على عنـصر             ٣٢
  المناقشة داخل الصف

      

نقص الثقة بالنفس لدى الطلبة من ناحية أفكارهم، وتصوراتهم           ٣٣
  وخوفهم من الظهور بمظهر األغبياء أمام الزمالء

      

 الطلبة أغلبهم غير متفتحي األذهان نحـو األفكـار الجديـدة            ٣٤
  )رنمطية التفكي(

      

        ال تقيس األسئلة أالمتحانيه قدرة الطلبة على التفكير الناقد  ٣٥
        قلة مراعاة أسئلة التقويم لمهارات التفكير الناقد  ٣٦
أهتمام أساليب التقويم بالجانـب النظـري فـي مـادة األدب              ٣٧

  العباسي
      

        تفتقر األسئلة أالمتحانيه إلى جوانب الفهم والتحليل والتركيب  ٣٨
االعتماد على االمتحانات التحريرية في تقويم الطلبة وإهمـال        ٣٩

  االمتحانات الشفوية
      

        األسئلة االمتحانية ال تتالءم والوقت المخصص لها  ٤٠
  

  ) ٣(الملحق  
االستبانة النهائية الموجهة إلى تدريسيي مادة / م

األدب العباسي في أقسام اللغة العربية في كليات 
  التربية

  المحترم....................... .األستاذ الدكتور
............................... .جامعة

  .............................كلية
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

يــروم الباحثــان إجــراء بحثهمــا الموســوم بـــ 
الصعوبات التـي تواجـه تدريـسيي مـادة األدب        ((

ر الناقد لدى طلبة أقسام اللغة      العباسي في تنمية التفكي   
  .))العربية في كليات التربية من وجهة نظرهم فقط

ولما كانت ألرائكم قيمة كبيرة في مساعدة البـاحثين         
في الكشف  عن الصعوبات، لـذا نرجـو تفـضلكم           

 وأن تولوهـا االهتمـام      ،باإلجابة عن هذه االستبانة   
الكافي لكي تكون النتـائج ذات قيمـة علميـة تفيـد          

  . والباحثين،دارسينال
  تعليمات 

يرجى قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة بدقة 
 أمام الصعوبة بحسب مقاييسها )  (ووضع عالمة 

صعوبة ( وبحسب ما تراه مناسباً وهي ،الثالثة
  .) ال تشكل صعوبة، صعوبة ثانوية،رئيسة

  مع  جزيل الشكر واالمتنان
  أحمد يحيى حسن السلطاني

   األمير الربيعيضرغام سامي عبد
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢١٥

  

صعوبة   الفقرات  ت
  رئيسة

صعوبة 
  ثانوية

ال تشكل 
  صعوبة

        ال تعمل األهداف على تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة  ١

قلة قدرة األهداف على تنمية المهارات األدبية التي تساعد الطلبـة       ٢
  في فهم النصوص األدبية

      

        ال تلبي األهداف حاجات الطلبة وميولهم  ٣

الحصص المقررة لتدريس األدب غيـر كافيـه لتحقيـق أهدافـه          ٤
  جميعهاً

      

        قلة اهتمام األهداف بمعطيات العصر وتطوراته  ٥

عرض المادة باألسلوب التقليدي ال يساعد على تحقيـق أهـداف             ٦
  المادة

      

        أسلوب عرض المادة ال يساعد على التفكير الناقد لدى الطلبة  ٧
        وضوعات الكتاب في تنمية ميول الطلبة نحو المادةال تسهم م  ٨
        عدم توضيح الكتاب المقرر لمعاني المفاهيم األدبية  ٩

قلة التدريبات التي  تنمي مهارات التفكير الناقد في موضـوعات             ١٠
        مادة األدب العباسي

        وجود بعض المفاهيم الصعبة في مادة األدب العباسي  ١١

غلب موضوعات األدب العباسي مـع ميـول الطلبـة    ال تتناسب أ    ١٢
  ورغباتهم

      

        موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطلبة أغلبهم  ١٣

ضعف مهارة عدد من التدريسيين في توظيف التفكير الناقد لـدى             ١٤
        الطلبة

ضعف التفاعل بين الطالب والتدريسي في أثنـاء شـرح دروس             ١٥
        األدب العباسي

ة  عدد من التدريسيين في تنمية ميـول الطلبـة نحـو    ضعف قدر   ١٦
        المادة

اإليجاز في شرح بعض موضوعات األدب العباسـي فـي أثنـاء         ١٧
        الدرس يضعف من قدرة الطلبة على التفكير الناقد

        اعتماد التدريسيين أغلبهم على الطلبة المتميزين  ١٨
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         الناقدقلة خبرة عدد من التدريسيين بأبعاد التفكير  ١٩

قلة اإلمكانيات المتوافرة في الكليات لتطبيـق طرائـق التـدريس             ٢٠
  الحديثة

      

        الطرائق التدريسية ال تثير دافعية الطلبة نحو المادة  ٢١

انعدام نظام القاعات المناسبة لتدريس المادة بأنـشطة وفعاليـات            ٢٢
  متنوعة

      

         والتكرارطريقة التدريس المتبعة تعتمد على الحفظ  ٢٣
        قلة الدورات التدريبية للتدريسيين في طرائق تدريس المادة  ٢٤

االعتماد على الطريقة التقليدية في التدريس مما يثير السأم والملل            ٢٥
  لدى الطلبة

      

غياب رغبة عدد من الطلبة في التفكير الناقد في النصوص األدبية            ٢٦
  الخاصة باألدب العباسي

      

        بة الطلبة في أن يكونوا ملمين بالنصوص األدبيةقلة رغ  ٢٧
        قلة مشاركة الطلبة في المناقشات األدبية  ٢٨

قلة محاولة الطلبة بناء مفـرداتهم اللغويـة واألدبيـة وزيادتهـا              ٢٩
  باستمرار بحيث يستطيعون فهم ما يقوله اآلخرون

      

ر كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد مما يـؤثر علـى عنـص              ٣٠
  المناقشة داخل الصف

      

 ،نقص الثقة بالنفس لدى الطلبة من ناحية أفكارهم، وتـصوراتهم            ٣١
        وخوفهم من الظهور بمظهر األغبياء أمام الزمالء

الطلبة أغلبهم غير متفتحي األذهان نحو األفكار الجديـدة نمطيـة             ٣٢
  التفكير

      

        تفكير الناقدال تقيس األسئلة أالمتحانيه قدرة الطلبة على ال  ٣٣
        قلة مراعاة أسئلة التقويم لمهارات التفكير الناقد نمطية التفكير  ٣٤
        اهتمام أساليب التقويم بالجانب النظري في مادة األدب العباسي  ٣٥
        تفتقر األسئلة أالمتحانيه إلى جوانب الفهم والتحليل والتركيب  ٣٦

ي تقـويم الطلبـة وإهمـال       االعتماد على االمتحانات التحريرية ف      ٣٧
  االمتحانات الشفوية
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  ) ٤(ملحق 

 مرتبة حسب   ، وطرائق تدريسها  ، واللغة العربية  ،أسماء لجنة الخبراء من المختصين بالعلوم التربوية والنفسية       
  .اللقب العلمي والحروف الهجائية

  الجامعة/ الكلية   االختصاص  االسم  ت

  جامعة بغداد/ ة األداب كلي  أدب  جميل نصيف التكريتي. د. أ  ١

  جامعة الكوفة/ كلية التربية   نقد حديث  علي كاظم أسد.د.أ  ٢

طرائق تدريس   عمران جاسم حمد الجبوري.د.أ  ٣
  جامعة بابل/ كلية التربية   اللغة العربية

  جامعة بابل/ كلية التربية   قياس وتقويم  فاهم حسين الطريحي.د.أ  ٤

  جامعة بغداد/ كلية اآلداب   بأد  محمود عبد اهللا الجادر.د.أ  ٥

  جامعة الكوفة/ كلية آداب   أدب  حافظ كوزي المنصوري.د.م.أ  ٦

  جامعة بابل/ كلية التربية   قياس وتقويم  حسين ربيع حمادي.د.م.أ  ٧

طرائق تدريس   حمزة عبد الواحد حمادي.د.م.أ  ٨
  اللغة العربية

جامعة / كلية التربية األساسية 
  بابل

  جامعة القادسية/ كلية التربية  نقد حديث  ضل يوسفحمزة فا.د.م.أ  ٩

جامعة / كلية التربية األساسية   قياس وتقويم  عبد السالم جودة.د.م.أ  ١٠
  بابل

  جامعة كربالء/ كلية التربية   أدب  عبود جودي الحلي.د.م.أ  ١١

  جامعة بابل/ كلية اآلداب   نقد حديث  عدنان حسين العوادي.د.م.أ  ١٢

طرائق تدريس   ناهي عبد عونفاهم .د.م.أ  ١٣
  جامعة القادسية/ كلية التربية  اللغة العربية

  جامعة بابل/ كلية التربية   نقد حديث  قيس حمزة الخفاجي.د.م.أ  ١٤
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  المصادر
 القرآن الكريم . 
الطرق الخاصة في    .اإلبراشي، محمد عطية   .١

، التربية لتـدريس اللغـة العربيـة والـدين        
 .م١٩٨٥ ،مكتبة األنجلوا المصرية،٢ط

 مستوى التفكيـر    .اإلبراهيمي، مكي فرحان   .٢
الناقد لدى طلبة قسم اللغة العربية في كليات        
 ،اآلداب والتربية في مادة البالغـة العربيـة       

مجلة جامعة القادسية فـي اآلداب والعلـوم        
 ،)٣( عـــدد ،)٨(، المجلـــد اإلنـــسانية

 ).بحث ترقية منشور(.م٢٠٠٩
ت (كرم  أبن منظور، جمال الدين محمد بن م       .٣

، دار صـادر    ١، ج لسان العرب . )هـ٧١١
 .م١٩٥٦للطباعة والنشر، بيروت، 

اتجاهات ونماذج حديثـة     .فؤاد.أبو حطب، د   .٤
في األعداد التربوي لعضو هيئـة التـدريس        

، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة     الجامعي
 .م١٩٩٩ ، تونس،والعلوم

التقـويم  .  وآخرون ،األمام، مصطفى محمود   .٥
 جامعـة بغـداد،     ،كتبة التربيـة  ، م والقياس
 .م١٩٨٦

لغتنـا  . بنت الشاطئ، عائشة عبد الـرحمن      .٦
 .م١٩٦٩ ، القاهرة، مطبعة الجيالوي،والحياة

تقــويم العمليــة . بوفمــان، ولــيم جــيمس .٧
 ترجمة مؤيد حنـا فـوزي، دار        ،التدريسية

 .م٢٠٠٥الكتاب الجامعي، غزة، 
البياتي، عبد الجبار توفيق، وزكريا زكي  .٨

إلحصاء الوصفي واالستداللي في ا.اثناسيوس
 مطبعة مؤسسة ،ط.، دالتربية وعلم النفس

 .م١٩٧٧ ، بغداد،الثقافة العمالية
التربيـة ومـستقبل     .الجابري، محمد عايد   .٩

، التحويالت المجتمعية في الـوطن العربـي      
 ،المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم      

  .م١٩٩٦ ،تونس

األسلوبية تأثير الدراسات   . الجبوري، يحيى  .١٠
 مـن كتـاب     ،في تحليل النصوص األدبيـة    

 دراسة وتحليـل أصـدره      ،النصوص األدبية 
 جامعة  ،قسم اللغة العربية في كلية اإلنسانيات     

 .م١٩٨٣ ،قطر، دار قطري بن الفجاءة
تعليم التفكير . جروان، فتحي يونس .١١

، األمارات العربية المتحدة، مفاهيم وتطبيقات
 .م١٩٩٩العين، دار الكتاب العربي، 

تنمية مهارات التفكير   .جروان، فتحي يونس   .١٢
، الحلقة التدريبيـة الثالثـة، مـشروع        الناقد

التــدريب علــى مهــارات التفكيــر العليــا 
 ،والقدرات القيادية بمدارس الملـك فيـصل      

 .م٢٠٠١الرياض، 
اتجاهات حديثة  . حبيب، مجدي عبد الكريم    .١٣

، اسـتراتجيات مـستقبلية     في تعليم التفكيـر   
، دار الفكـر العربـي،      ١ ط ،جديدةلأللفية ال 

 .م٢٠٠٣، مصر،القاهرة
، قضايا النقد الحديث  . حمدان، محمد صايل   .١٤

 .م١٩٩٠ ، األردن،، دار األمل١ط
تطـور  . الحموري، هند، ومحمود الـوهر     .١٥

القدرة على التفكيـر الناقـد وعالقـة ذلـك          
 ،بالمستوى العمري والجنس وفرع الدراسـة     

 ،األردن،  ٢٥ المجلد   ،١العدد  ،مجلة دراسات 
 .م١٩٩٨

أثر نـوع   . الخزرجي، تغريد فاضل عباس    .١٦
األسئلة ومستوياتها في التحـصيل وتنميـة        
التفكير الناقد في مادة األدب والنصوص لدى       

 ، جامعـة بغـداد    ،طالبات المرحلة اإلعدادية  
. م٢٠٠٤ ،بغـداد ) أبن الرشـد  (كلية التربية   

 .)رسالة دكتوراه غير منشورة(
لـم التفكيـر    تع.  فادية عـادل   ،الخضراء .١٧

 ، مركز ديونـة للطباعـة     ،االبتكاري والناقد 
 ). م٢٠٠٥،عمان

الموسوعة المختصرة فـي    . الخولي، وليم  .١٨
 . ت.، القاهرة،دعلم النفس والطب العقلي
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اإلحصاء في البحوث   . خيري، السيد أحمد   .١٩
، دار  ٢، ط النفسية والتربويـة واالجتماعيـة    

 .م١٩٥٧الفكر العربي، القاهرة، 
منـاهج   .، وأنور حـسين   داود، عزيز حنا   .٢٠

، وزارة التعليم العالي، جامعة     البحث التربوي 
 .م١٩٩٠بغداد، 

ــرون  .٢١ ــزة، وآخ ــد حم ــدفاعي، ماج . ال
الصعوبات التي واجهت الطلبة المقبولين في      

مجلـة   ،١٩٨٦ -١٩٨٥كلية التربية للعـام     
 ، العـدد التاسـع    ،العلوم التربوية والنفـسية   

 .م١٩٨٨بغداد، 
. ر بن عبد القـادر الرازي، حمد بن أبي بك     .٢٢

 دار الرسـالة، الكويـت،      ،مختار الـصحاح  
 .م١٩٨٣

مشكالت الرسوب فـي    . الراوي، مسارع  .٢٣
 مطبعـة  ،الثانويـات  ومـصير الخـريجين   

 .م١٩٦٦ ،العاني، بغداد
نحو منهج جديد في النقد     . الربيعي، محمود  .٢٤

 ،)٤٥( العـدد    ،،مجلة الدوحـة  الدب العربي 
 .م١٩٨٠السنة الخامسة، 

 ،موسـوعة علـم الـنفس     . رزوق، أسعد  .٢٥
 .م١٩٧٧بيروت، 

 ،التدريس، أهدافه. ريان، فكري حسن .٢٦
، أسسه، أساليبه، تقويم نتائجه، وتطبيقاته

، عالم الكتب المصرية، القاهرة، ٤ط
 .م١٩٩٩

 عـصف الـدماغ   .السامرائي، هاشم جاسم   .٢٧
مجلـة كليـة     ،وأثرة في تحـصيل الطلبـة     

العـدد  ( ، الجامعـة المستنـصرية    ،المعلمين
 ).٤٨-١، ص ١٩٩٤الثاني، 

 ،شعراء عباسيون. السامرائي، يونس أحمد .٢٨
 ،، مكتبة النهضة العربية، بيروت٢ ط،١ج 

  .م٢٠١٠

فن تدريس اللغة . سمك، محمد صالح .٢٩
، مكتبة األنجلو ٣ط،العربية والتربية الدينية

 .م١٩٦٦المصرية،
التربية  .عبد العزيز بن عبد اهللا. السنبل، د .٣٠

ى مشارق والتعليم في الوطن العربي عل
، وزارة الثقافة، القرن الحادي والعشرين

 .م٢٠٠٤ ،دمشق
التـاريخ فـي التعلـيم     .السيد، عبد الحميد   .٣١

 القـاهرة   ، تدريسه ، مناهجه ،الثانوي، أهدافه 
 .)١٩٦٢(مكتبة االنجلوا المصرية 

أصول تدريس  .علي جواد. الطاهر،  د .٣٢
 .م١٩٨٤ ،، بيروتاللغة العربية

، مطبعة  والحياةلغتنا   . عائشة ،عبد الرحمن  .٣٣
 .م١٩٦٩ ، مصر،الجيالوي

القيـاس  . العجيلي، صباح حسين وآخرون    .٣٤
، دار الحكمـة للطباعـة والنـشر،        والتقويم
 .م١٩٩٠

الجودة الشاملة والجديد   .عطية، محسن علي   .٣٥
ــدريس ــي الت ــشر ١، طف ،دار  صــفاء للن
 .م٢٠٠٩ ،والتوزيع، عمان

األستراتيجيات الحديثة  .عطية، محسن علي   .٣٦
، دار صـفاء للنـشر     ١ ط ،عالفي تدريس الف  

 .م٢٠٠٨ عمان، ،والطبع
القياس والتقويم فـي    . عودة، أحمد سليمان   .٣٧

، مطبعـة عمـان،     ٥، ط العملية التدريـسية  
 .م٢٠٠٢األردن، 

المنهج األسلوبي في دراسة . عودة، خليل .٣٨
 العدد ،مجلة النجاح لألبحاثالنص العربي، 

 .م١٩٩٤ نابلس، ، جامعة النجاح،)٨(
رائد التربية العامة .حميدفايد، عبد ال .٣٩

، دار الكتاب اللبناني، ٣، طوأصول التدريس
 .م١٩٧٥بيروت، 

حل . فخرو، عبد الناصر عبد الرحيم .٤٠
، المجلس العربي المشكالت بطرق إبداعية

للموهوبين والمتفوقين، المؤتمر العلمي 
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Abstract  

 
The present paper aims at investigating 
the difficulties faced by teaches of 
Abassiad literature in developing critical 
thinking in the Dept of Arabic students at 
the colleges of Education from their own 
perspective. The faculty of critical 
thinking enable students of literature to 
explore, analyze, and discover the 
subtleties of literary texts common 
during the Abassiad Age especially 
artistic prose pieces. 


