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 :الممخص
تحتؿ مدارس المتميزيف اىتماما بالغا لما ليا مف دور في استيعاب       

الطمبة المتفوقيف وقد اىتمت وزارة التربية في السنوات االخيرة في اجراء 
ذلؾ حيث تعديالت كثيرة عمى المناىج وكاف لمدارس المتميزيف نصيبا مف 

( تغيير مناىج الدروس ٕٚٔٓ- ٕٙٔٓتـ و ابتداًء مف العاـ الدراسي )
العممية  لتكوف بالمغة االنكميزية بدال مف المغة العربية، وعمى الرغـ مف 
الصعوبات المرافقة ليذه المناىج اال اف االقباؿ عمى التقديـ عمى مدارس 

دراسة استيدفت إلى المتميزيف مازاؿ مستمرا مما جعؿ الباحثة تعمؿ عمى 
تقييـ تجربة التدريس بالمغة االنكميزية في مدارس المتميزيف وقد اجريت ىذه 
الدراسة  في المديرية العامة لتربية كركوؾ و قد تألؼ مجتمع البحث مف 
مدرسي ومدرسات مدارس المتميزيف في مركز محافظة كركوؾ لمعاـ 

( اداري ومدرس،  ٕٚ(، وبمغ حجـ العينة مف )ٕٕٓٓ- ٜٕٔٓالدراسي ) 
واستعممت الباحثة الى طريقة المقابمة الفردية والجماعية، فضاًل عف 

( فقرة، وقد تـ ٕٓاالستبياف كأدوات لمدراسة، اذ تكوف االستبياف مف )
التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لألداة، واستعممت الوسائؿ االحصائية 

مف   يا عدداً المناسبة لمتوصؿ الى نتائج البحث، واوصت في ضوئ
 التوصيات  والمقترحات.
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Abstract: 

 The Ministry of Education is making distinguished 

efforts for the purpose of providing educational supplies 

and preparing schools and educational institutions to 

keep pace with scientific and knowledge development. 

Schools for the Excellence occupy a great interest among 

these institutions because of their role in absorbing the 

outstanding students. The Ministry of Education has in 

recent years been interested in making many 

amendments to the curricula, and the schools of the 

distinguished had a share of that, as it was done and 

starting from the academic year (2016-2017). Changing 

the curricula of scientific lessons to be in the English 

language instead of the Arabic language, and despite the 

difficulties associated with these curricula, the demand 

for applying to the distinguished schools is still 

continuing, which made the researcher work on a study 

aimed at evaluating the experience of teaching in English 

in  the distinguished schools. This study was conducted 

on the General Directorate of Kirkuk Education and the 

research community consisted of teachers and teachers 

of the distinguished schools in  Kirkuk Governorate 

Center for the academic year 2019-2020 and the sample 

consisted of 72 Administrator and teacher, and the 

researcher turned to two ways;  the individual and group 

interview and the questionnaire  as the study tools. The 

questionnaire consisted of 20 items, and the researcher 

has worked to find the reliability and validity factor for 

it. The researcher used a number of statistical means to 

reach to current the results, the most prominent one was 

the Ka2 square. The intensity degree in arriving to the 

results as the researcher has reached to a number of 

recommendations and proposals, which will be presented 

at the end of the research. 
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 الفصل االول
 مشكمة البحث

تبذؿ وزارة التربية جيودًا مميزة لغرض توفير مستمزمات التربية والتعميـ وتييئة   
المدارس والمؤسسات التربوية ولكف برغـ كؿ ذلؾ مازاؿ التعميـ في العراؽ يعاني الكثير. حيث 

ص كبير في عدد االبنية المدرسية ونقص في الخدمات والمستمزمات والكتب. اال اف يوجد نق
كؿ ذلؾ لـ يمنعيا مف االىتماـ بمدارس الموىوبيف والمتميزيف والمتفوقيف وعمى مدى السنوات 
السابقة مف اجؿ الحفاظ عمى مستوى التقدـ والتميز واالبداع لدى الفئات ذوي القدرات الخاصة 

ما اف كؿ التحديات تمؾ لـ تقؼ عائقا اماـ القيادة التربوية ممثمة بوزارة التربية في مف الطمبة ك
اجراء التغييرات الممكنة في البرامج والمناىج التعميمية لتتواءـ مع التغيرات العممية 

 واالجتماعية التي تسود العالـ.
منتصؼ لقد تأسست العديد مف المدارس التي تحتضف الطمبة المتفوقيف منذ  

الثمانينات ممثمة بكمية بغداد وتمتيا في التسعينات مدارس المتميزيف وتتميز المدارس العراقية 
باف مناىج اغمب مدارسيا والتابعة لوزارة التربية بانيا تستخدـ المغة العربية في التدريس 

( ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓاستثناء منيا مادتي المغة االنجميزية والفرنسية، وفي بداية العاـ الدراسي )
وبرغـ االزمة االقتصادية التي يمر بيا البمد شرعت وزارة التربية باستبداؿ مناىج مدارس 

 المتميزيف لمصؼ االوؿ المتوسط لتكوف بالمغة االنجميزية لكؿ المواد العممية.
اف بداية التجربة الخاصة بدراسة المواد العممية بالمغة االنكميزية شيدت تراجعًا في  

ممي لمطمبة وبنحو ممفت لمنظر وأصبح ىؤالء الطمبة المتميزوف الذيف عبروا مرحمة المستوى الع
االبتدائية بتفوؽ كبير يمروف بمرحمة صعبة ادت الى تراجع مستوى الكثير منو، كما سجؿ 
معاناة الكثير مف اولياء امور الطمبة مع ابناءىـ بسبب حداثة التجربة وعدـ االستعداد ليا 

داد الكوادر التدريسية التي كانت اماـ االمر الواقع في نفيذ قرار الوزارة بشكؿ جيد وعدـ اع
بتدريس الطمبة بالمغة االنكميزية وكاف عمى المدرسيف اف يقوموا بتييئة المادة واالمثمة 
باالعتماد عمى قدراتيـ الذاتية مما ولد نفورا واضحا لدى الجميع اال اف بوادر نجاح التجربة 

ية اخذت تتصدر ردود افعاؿ المدرسيف والطمبة واولياء االمور في االياـ االخيرة واثارىا االيجاب
بعد مرور اربعة سنوات عمى بدء التجربة ومف ىنا انطمقت الباحثة في تقييـ ىذه التجربة 

 ومعرفة مستوى تقدميا وتأثيرىا في الواقع التربوي. 
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 اهمية البحث والحاجة اليه: 
الحديث كما كاف مف قبؿ مجرد تمقيف لدرس أو تسميع  لـ يعد التعميـ في العصر 

لنص، أو حرفة يمارسيا المعمـ بطريقة آلية، كما لـ يعد عبًئا عمى الطالب يقوـ فيو بحفظ 
النصوص وتسميعيا، لكف العممية التعميمية تحولت داخؿ الصؼ وخارجو إلى نشاط لو أىداؼ 

تعميمية و لمتقنيات التربوية  دور فاعؿ بيف ونتائج تخضع لمقياس والتقنيف، وأصبح لمبرامج ال
مدخالت ىذا النشاط ومخرجاتو، وفضاًل عف ذلؾ صارت تمؾ التقنيات تمعب دوًرا ميمًا في 
تطوير عناصر وأساليب النظاـ التربوي، وجعميا أكثر فاعمية وكفاية، وذلؾ مف خالؿ 

يميا ومتابعتيا وتطويرىا بما االستفادة منيا في عممية التخطيط ليذه المناىج وتنفيذىا وتقو 
يسيـ بشكؿ كبير في تحقيؽ أىدافيا المنشودة، ولكؿ دولة مف دوؿ العالـ مجموعة خاصة 
وفريدة مف التجارب واألساليب التعميمية تبتغي مف ورائيا الى تحسيف مستوى التعميـ واستثمار 

 طاقاتو الى اقصى حدودىا.
يف باف تكوف السنة الدراسية مف يعتمد نظامنا التربوي في مدارس المتميز   

( ساعات يومًيا، حيث تعمؿ عمى توفير بيئة ٙ-٘فصميف دراسييف ينتظـ فييما الطالب بواقع )
محفزة عمى اإلبداع وتعمؿ عمى تنمية لجوانب االنضباط وااللتزاـ مع دمج التقنيات الحديثة 

يا الكبيرة نحو تأىيؿ في عممية التعمـ، وذلؾ مف منطمؽ استشعار ىذه المدارس لمسؤوليت
خريجييا التأىيؿ العممي والمياري المتميزيف، ويعد التقييـ جزء ال يتجزأ مف جميع عمميات 
التعميـ والتعمـ ويحتؿ مكانة كبيرة في المنظومة التعميمية والتربوية بكافة ابعادىا وجوانبيا، وىو 

مف نتائجو بشكؿ ايجابي في  يسيـ في تعزيز ونجاح اي ممارسة او نشاط اذا ما تـ االستفادة
تحسيف العمؿ او المشروع بغض النظر عف طبيعتو وحجمو ومردوده . ويسعى التقييـ في 

 التعميـ الثانوي بشكؿ عاـ إلى اآلتي:
تقييـ كفايات المتعمـ مف المعارؼ والميارات واالتجاىات والسموكيات والقيـ؛ لمعرفة • 

 مستويات إنجاز الكفايات.
 التعممية. -التعمـ التي تعترض سير العممية التعميمية رصد صعوبات • 
تدعيـ الممارسات التعممية الصحيحة، وتعزيز المواقؼ اإليجابية، وتشجيع االتجاىات • 

 والقيـ اإلنسانية.
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يعتمد تطوير الموارد البشرية المتعممة في الدوؿ المتقدمة اليوـ بصورة أساسية عمى   
النظامي والتدريب، ولنا في تجارب الدوؿ المتقدمة مثاال حيا عمى التنسيؽ الوثيؽ بيف التعميـ 

ذلؾ فبعد الحرب تحوؿ التعميـ في الياباف إلى تعميـ يعتمد التدريب عمى التفكير أكثر مما 
%(، وأعمنت ٓيعتمد عمى النقؿ والحفظ، حتى أصبحت الياباف تفاخر بأف نسبة األمية فييا ) 

لشخص الذي ال ُيجيد لغة أجنبية وال يستطيع التعامؿ مع ( سيعد إٓٓٓأنو مف بعد عاـ )
الكمبيوتر في عداد األمييف، كما أصبحت مناىج التربية والتعميـ اليابانية مع مرور الوقت مف 

 المناىج العالمية التي تنظر إلييا وتحاوؿ تقميدىا األمـ األخرى.
مة، إال أف اإلنجاز كما حققت سنغافورة إنجازات ىائمة جعمت منيا دولة متقد    

الحقيقي الذي حققتو كاف عبر تطوير نظاـ تعميمي عّد مف أرقى أنظمة التعميـ في العالـ، إذ 
مّكنيا مف تكويف كفاءات وخبرات أسيمت في بناء اقتصادىا، فقد خصصت الحكومة 

ف نجح السنغافورية لمتعميـ خمس ميزانيتيا، وقد لفت النظاـ التعميمي السنغافوري األنظاَر حي
الطالب السنغافوريوف في بموغ مراكز متقدمة في مسابقات الرياضيات العالمية، خصوصًا أنيـ 

( اذ ٖٕٓٓو ٜٜٜٔ،ٜٜ٘ٔ( العالمية لمرياضيات والعموـ لألعواـ ) TIMSSفازوا بمسابقة )
حفزت ىذه النتائج دواًل عدة منيا الواليات المتحدة األمريكية عمى دراسة أسرار تفوؽ الطالب 

 السنغافورييف لالستفادة مف تمؾ التجربة في تصميـ المناىج وتطوير طرؽ التدريس. 
كما ال يخفى عمى الجميع تجربة التعميـ األمريكي والمنعطفات التي مر بيا، كاف  

( بعد إطالؽ القمر الصناعي الروسي، وقد أكدت الحكومة األمريكية ٜٚ٘ٔأوليا عاـ ) 
يمية، ورفع مستوى العمـو التطبيقية، أما المنعطؼ الثاني فكاف ضرورة النظر في البرامج التعم

نتيجة لعدـ قناعتو بما يقدمو التعميـ الثانوي األمريكي مف « أمة في خطر»عندما صدر تقرير 
مخرجات، مما أدى إلى فقداف قدرة التنافس في االقتصاد العالمي بسبب تدني أداء النظاـ 

، وتضمف التقرير تعزيز متطمبات التخرج في المرحمة التعميمي مقارنة بالدوؿ الصناعية
الثانوية، والعمؿ عمى تنمية القدرات العقمية والفكرية لدى الطالب لتمكينيـ مف القياـ بعمؿ 

 منتج في ظؿ نظاـ اقتصادي حديث ومتطور.
اف المرحمة الثانوية ىي مف اىـ مراحؿ النمو االنساني، التي تيدؼ الى بمورة  

ب وتييئتو لمواجية واقع الحياة ودفعو نحو االبتكار والتجديد مف خالؿ تمتعو شخصية الطال
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بالعديد مف الميارات الفكرية، كما وتعمؿ عمى اعداد جيؿ مف الطمبة الذيف يشاركوف بفاعمية 
 في تطوير المجتمع.

يعد االىتماـ بالطمبة المتميزيف كثروة بشرية وعمؿ حضاري وثقافي وتربوي تحتاج   
االمـ جميعا لإلفادة مف مواىب ابنائيا ال نجاح خطط التنمية الشاممة بنيضتيا ورقيييا، اليو 

اذ تعتمد تمؾ االمـ عمى الفكر والجيد االنساني لتسخير الثروات الطبيعية واالمكانات المادية 
لخدمة االنساف وىذا ما اكدت عميو الفمسفات االجتماعية والسياسية والتربية الحديثة عمى 

ىتماـ بتمؾ الشريحة ولتمؾ الفئة غير العادية، واحتؿ موضوع المتميز عقميا اىتماما كبيرا اال
في معظـ دوؿ العالـ ، اذ يعد ثروة وطنية قومية ممكف اف يسيـ في بناء مستقبؿ وطنيـ 

( اف الفرد المتميز ىو الذي ٜٛٚٔ(، ويشير رونزلي )٘:  ٕٓٓٓوامتيـ )المعايطة والبوالير، 
رات فوؽ المعدؿ العادي، والتمتع بالقدرات االبداعية وقدرات العمؿ واالنجاز وحسب يتمتع بقد

تفسيره لممفيوـ فيو ال يفترض لمفرد المتميز باف يتمتع بجميع ىذه القدرات، انما قد يكوف لديو 
واحدة او اكثر او قد تكوف جميعيا متوفرة بنسب مختمفة، كما انو ليس مف السيؿ الكشؼ 

 (ٜٕ:  ٜٜٛٔفي اف واحد )السرور، عنيا جميعا 
اف االىتماـ بتطوير التعميـ واستخداـ برامج ووسائؿ وتقنيات حديثة يجعمنا اماـ    

مسؤولية تقييـ اي تجربة تتخذىا الوزارة في المؤسسات التربوية ومف ىنا كانت انطالقة الباحثة 
نتقاؿ مف التدريس بالمغة في تحديد اىمية الدراسة في تقييـ تجربة مدارس المتميزيف في اال

 العربية الى التدريس بالمغة االنكميزية ومعرفة تبعات ىذه التجربة ومدى تحقيؽ اىدافيا. 
 هدف البحث

ييدؼ البحث الحالي الى تقييـ تجربة التدريس بالمغة االنكميزية في مدارس المتميزيف  
 مف وجية نظر مدرسي ىذه المدارس في محافظة كركوؾ. 

 ث حدود البح
معاـ تحػػػػػػدد البحػػػػػث الحالي بمػػػػػدرسي مدارس المتػػػػػػػميزيف في مػػػػػػػػحافظػػػػػػػػػة كركػػػػػػػػػوؾ ل 

 ( ٕٕٓٓ - ٜٕٔٓ) الدراسي   
 تحديد المصطمحات 

 : (Evaluationأواًل: تقييم )
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التقييـ لغة: ِمْف َقّيـ ُيقيِّـ، أي قّدر القيمة، واصطالحا ىو: إعطاء الُمقػػيَّـ قيمتو     
صدار ُحكـ.      وحقو، وىو تقدير كيفي ووصفي )حسف، جيد، ناقص(، يروـ تشخيص وا 

(: ىو عممية منظمة مبنية عمى القياس يتـ بواسطتيا اصدار ٕٓٔٓعرفو ابو زينة )  
المراد تقويمو في ضوء ما يحتويو مف الخاصية الخاضعة لمقياس حكـ التقييـ عمى الشيء 

 (  ٙٔ: ٕٓٔٓونسبتيا الى القيمة المتفؽ عمييا او معيار معيف معموؿ بو ) ابو زينة ،
(: عممية مرحمية ومنظمة تتـ عمى مدار العمؿ او ECSSP 2013عرفيا )  

د مدى تحقيؽ االىداؼ مف المشروع المطموب تنفيذه مف خالؿ جمع وتحميؿ البيانات لتحدي
 ,usaidخالؿ االنشطة والممارسات وقياس نتائج االثر عمى مجتمع المشروع ا البرنامج  )

2013.) 
وتعرفو الباحثة: "ىو حكـ لقيمة شيء ما أو أىمية فكرة معينة أو شخصية معينة  

 و مسبقا.أو نفوذ معيف أو تأثير أيًا كاف في موضوع او شيء لو معيار او مستوى متفؽ عمي
 

 ثانيا: التجربة:
التجربة لغة مف الفعؿ جرََّب يجرِّب، َتْجِربًة وَتْجريًبا، فيو ُمجرِّب، والمفعوؿ ُمجرَّب  

 َجرََّب ِإْمَكاناِتِو: ِاْختََبَرَىا، ِاْمَتَحَنَيا.
(: اختباٌر منظَّـ لظاىرة َأو ظواىر، ُيراُد مالحظتيا ٜٜٓٔعرفيا العجيمي ) 

ومنيجية لمكشؼ عف نتيجة ّما، َأو تحقيؽ غرض معّيف )العجيمي، مالحظة دقيقة 
ٜٜٜٔ:36                                                                          .) 
(: ىي االستقصاء الذي ُتدرس عف طريقو Martin,2000عرفيا مارتف ) 

     (Martin, 2000;43) الفرضيات الموضوعة عمميِّا.
رفو الباحثة: عمميات رصد، تتـ ضمف سياؽ حؿ مسألة معينة أو تساؤؿ وتع 

لتحقيؽ أو تكذيب فرضية أو بحث عممي يتعمؽ بظاىرة ما غالبا طبيعية وأحيانا اجتماعية في 
 حالة العمـو االجتماعية. ... 

 ثالثا: مدارس المتميزين:
وف في مدارسيا، (: وىي مدارس تستقبؿ الطمبة الدارسٜٜٚٔتعريؼ وزارة التربية )

والذيف تـ قبوليـ فييا عمى أساس حصوليـ عمى أعمى المجاميع في االمتحانات العامة 
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لمدراسة االبتدائية، فضاًل عف نجاحيـ في أداء اختباريف: األوؿ لقياس القدرة العقمية، والثاني 
لراسبيف أو الختبار تحصيميـ في بعض المواد الدراسية، ويشترط في قبوليـ أف ال يكونوا مف ا

 (.ٙ: ٜٜٚٔالمكمميف خالؿ سني دراستيـ السابقة )وزارة التربية، 
وتعرفو الباحثة: مدارس حكومية تستقبؿ الطمبة مف خريجي المدارس االبتدائية  

( فما فوؽ ويخضع طمبتيا قبؿ القبوؿ الى اختبار عممي اضافة الى ٜٓممف تكوف معدالتيـ )
اختبار قدرات مركزي تجريو المديرية العامة لمتقويـ واالمتحانات ويقبؿ عمى اساسو الطمبة 

 ه االمتحانات. المؤىموف في نتائج ىذ
 الخمفية النظرية

 : المقدمة
يعد التعميـ مف أىـ العناصر المساىمة في تنمية المجتمع وبو تقاس حضارة األمـ  

ورقييا، واالىتماـ بالتعميـ يؤدي إلى تحسيف الموارد البشرية وتطويرىا ورفع كفاءتيا اإلنتاجية 
ىمة في تقدـ المجتمع ورقيو باعتباره لتخريج أجياؿ قادرة عمى مواكبة متغيرات العصر، لممسا

مصدرا مستداما لمتنمية.  ويتـ ذلؾ مف خالؿ إخراج العممية التربوية مف الروتيف إلى الحداثة 
والعمـ، مدركيف أف التعميـ ىو مفتاح التطور والنيضة، والنظاـ التعميمي القائـ عمى الوعي 

 لمشاركة مع متطمبات العصر.واإلدراؾ يمكف أف يخرج أجياال قادرة عمى التفاعؿ وا
 :مفهوم التجارب الميدانية

ُيجرى ىذا النوع مف التجارب في بيئة الحياة اليومية لممشاركيف بالتجربة، ويمكف  
لمباحث في ىذه الحالة التعديؿ عمى المتغيرات المستقمة، إال أنو غير قادر عمى التحكـ 

مف التجارب ىي القدرة عمى عكس الواقع  بالمتغيرات الخارجية، ومف أىـ نقاط قوة ىذا النوع
الحقيقي لمسموؾ وبيذا نتائج صحيحة أكثر مف النتائج التي نحصؿ عمييا مف تجربة السموؾ 

 المخبرية.
وتعتبر التجارب في ميداف المؤسسات التربوية ضرورة كبيرة نتيجة التغيرات  

ستخداـ تقنيات التعميـ والطفرات العممية التي تحدث عمى مستوى المعارؼ والمعمومات وا
 وطرائقو وبرامجو المختمفة.

 مفهوم التقييم:
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ييدؼ أي مشروع شامؿ في المجاؿ التربوي والتعميمي إلى تطوير جميع عناصر    
المنيج وفؽ أحدث النظريات واألساليب التربوية والعممية المعاصرة إلحداث نقمة نوعية في 

لمتطورات المحمية والعالمية، وتوفير وسيمة فعالة  التعميـ، ليستطيع مواكبة الوتيرة السريعة
 لتحقيؽ أىداؼ سياسة.  

لقد تعددت مفاىيـ التقييـ التربوي التي يستخدميا العامميف في ىذا المجاؿ كال   
حسب مداركو لألمر فعرفو البعض  عمى انو" صيرورة تيدؼ إلى تقدير المردودية الدراسية 

عة مف االشخاص، بكيفية موضوعية، بالنظر إلى وصعوبات التعمـ عند شخص او مجمو 
األىداؼ الخاصة؛ وذلؾ مف أجؿ اتخاذ أفضؿ القرارات الممكنة المتعمقة بتخطيط مساره 

( بكونو عنصًرا أساًسا في العممية التعميمية التعمُّمية؛ لما لو ٕٙٔٓالمستقبمي، ويرى حمداوي )
ثـ إنو المعيار الحقيقي لتشخيص مواطف القوة مف عالقة وثيقة باألىداؼ والكفايات الُمسطَّرة، 

والضعؼ في نظامنا التربوي والتعميمي، وقياس تجاربنا اإلصالحية في مجاؿ التربية والتعميـ، 
(، ومف ىنا كاف لمتقييـ دورا ٕٓ: ٕٙٔٓوأنو آلية إجرائية فاعمة في المجاؿ العممي ) حمداوي،

 تعميمية عمى اختالؼ طبيعتيا.ىاما واساسيا في نجاح المؤسسات التربوية وال
 شروط التقييم

 يقـو التقييـ الحديث عمى جممة مف الشروط، نذكر منيا:
 ( أف يقيس فعاًل ما ُوضع لقياسو.(Validateالصدؽ: • 
أف يقيس دائًما ما يقيس االتساؽ والتجانس الداخمي،  (Standardization)الثبات:• 

 وترابط الوحدات.
 أف يكوف التقييـ موضوعيِّا ويبتعد عف الذاتية. :Objectiveالموضوعية • 
 أف يكوف ىادًفا: بمعنى أف يتميََّز بأغراض تربوية واضحة محدَّدة.• 
أف يكوف مميًزا: بحيث يقوـ عمى التَّمييز بيف األفراد والمستويات، وبذلؾ يتناَوؿ • 

عرُّؼ عمى نواحي جوانب النمو والقدرات والميارات؛ حتى يعيف عمى اكتشاؼ المواىب، والت
 الضَّعؼ والقوَّة.

أف يكوف شاماًل: أي ييدؼ إلى معرفة األىداؼ في شموليتيا؛ بقْصد التشخيص • 
 والعالج والوقاية والتحسيف، أي أف يكوف معتمًدا عمى وسائؿ وأساليب متعددة. 
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تتضمف العممية التعميمية جوانب الِخبرة ومستوياتيا، وتتضمف جوانب النمو وأىدافو  
المتنوعة، وىي في كؿ ذلؾ تتطمب استخداـ وسائؿ وأدوات متنوعة؛ لكي تعطي التصوُّر 

 الكاِمؿ، والصورة الحقيقية لجميع ىذه األمور، دوف أف تطمس بعضيا أو تتجاىمو.
 ماهي مدارس المتميزين: 

مدارس المتميزيف و المتميزات ىي مدارس لمطمبة المتفوقيف والمتخرجيف مف  
( و يتـ قبوليـ بعد خضوعيـ ٜٓالبتدائي الحاصميف عمى معدؿ اكثر مف )الصؼ السادس ا

الختبار القدرات العقمية اضافة الى اختبار عممي لممواد االساسية المغة والعموـ وعند اجتياز 
لطمبة المتقدميف ليذه االختبارات تتـ المفاضمة بينيـ عمى اساس الطاقات االستيعابية ليذه 

 المدارس.
نظاـ المدرسي فيو نظاـ مدرسة عادية لكنيا تتكوف مف تجييزات اما عف ال 

مختبرية متطورة متفوقة اكثر مف باقي المدارس كما اف الكوادر التدريسية فييا يتـ اختيارىـ 
مف اكفئ المدرسيف في العراؽ و يكوف الدواـ فييا بشكؿ منفرد أي ال يجوز الدواـ المزدوج في 

والنصؼ( مف بعد الظير  ٔ( صباحا حتى الساعة )ٛالساعة ) ىذه المدارس ويكوف الدواـ مف
 وبمعدؿ سبعة دروس يوميا. 

 تاريخ تأسيس مدارس المتميزين:
اىتمت وزارة التربية بإنشاء مدارس ذات مواصفات عالية لمطمبة الذيف تتوفر فييـ    

اإلمكانيات العممية والعقمية فوؽ العادية والبعض يعتبرىا امتدادا لكمية بغداد، فتـ إنشاء مدارس 
( وىي ثانوية المتميزيف في حي الخضراء في جانب ٜٜٓٔلممتميزيف، وكانت أوليا عاـ    ) 

ف  العاصمة بغداد وأخرى لممتميزات )لمبنات( في جانب الرصافة مف بغداد ثـ توسعت الكرخ م
( في بغداد في جانب الرصافة وجانب الكرخ أيضا ٕٜٜٔبإضافة مدارس أخرى في عاـ )

وعممت التجربة بعد ذلؾ في مدينتي البصرة والموصؿ. وبعد النجاح واالقباؿ الكبير عمى ىذه 
ي جميع محافظات العراؽ بؿ اف بعض المحافظات استحصمت المدارس تـ فتح مدارس ف

الموافقة عمى فتح اكثر مف مدرسة لمذكور واالناث نتيجة توفر البنايات المناسبة والكوادر 
الكافية  ونتيجة لإلقباؿ الكبير وعدـ القدرة عمى استيعاب كؿ المتقدميف والضغط الكبير الذي  

ات التربية في استضافة الطمبة مف المدارس االعتيادية تتعرض لو ادارات ىذه المدارس ومديري
الى ىذه المدارس نتيجة لالستثناءات والمرونة التي قدمتيا الوزارة والمجاممة لمشخصيات 
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المتنفذة او السياسية  ومف اجؿ وضع مصاعب دراسية لتستحؽ ىذه المدارس لقب التميز فقد 
ت دراستيـ بالمغة العربية واصبحت  ىذه اصبحت دراستيـ بالمغة االنكميزية بعد اف كان

الكيمياء( كما في كمية بغداد -الفيزياء-االحياء -المدارس تدرس المواد العممية  )الرياضيات
 (.ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓابتداًء مف الصؼ األوؿ متوسط  واعتبارا مف عاـ )

 القبول في الثانوية:
لطالب المقدـ حيث يقاـ إف القبوؿ في الثانوية يعتمد عمى القدرة العقمية وذكاء ا 

االختبار بعد شير الى شير ونصؼ مف استالـ نتائج امتحاف السادس االبتدائي بشرط 
%( وىذا ما يميزىا عف بقية المدارس األخرى في ٜٓحصوؿ الطالب عمى معدؿ يفوؽ )

 العراؽ.
يقاـ االختبار في مبنى المدرسة حيث يؤدي االناث االختبار في مدارس  

ناث في حيف يؤدي الذكور االختبار في مدارس المتميزيف، ويصؿ العدد المتميزات لإل
المتجمع في المدرسة الى اضعاؼ الطاقة االستيعابية ليذه المدارس وتقدـ لمطمبة مالـز 
اختبارية تحوي أسئمة لقياس القدرة العقمية لدى الطالب وفي كافة االختصاصات )الرياضيات، 

 ٕٓٔتيار الطالب حسب معدالتيـ في االختبار حيث يتـ قبوؿ المغة العربية، العموـ ويتـ اخ
 أو أكثر طالب كؿ سنة في كؿ مدرسة مف ىذه المدارس.

 قوانين ثانوية المتميزين:
دأبت وزارة التربية وثانويات المتميزيف والمتميزات في عموـ القطر عمى المحافظة  

 عمى المستوى العممي لمطمبة فكاف مف ضمف القوانيف التي سنت ليذا الغرض:
يمنع منعًا باتًا اعادة تسجيؿ الطالب لسنة دراسية رسب فييا ويتـ نقمو إلى مدرسة  .ٔ

 أخرى عمى اثر ذلؾ.
تطبيؽ قانوف يتـ عمى اثره نقؿ الطالب إلى مدرسة أخرى إذا  ( تـٜٜٛٔفي عاـ ) .ٕ

( تـ تخفيض المعدؿ ٕٓٔٓ%( وفي سنة )ٓٛاتـ سنة دراسية بمعدؿ عاـ يقؿ عف الػ )
 ( الغي ىذا القرار.ٕٙٔٓ%( وفي عاـ )٘ٚبالنسبة لطمبة االعدادية إلى )

المنتيية أو يمنع نقؿ الطمبة مف غير مدارس المتميزيف إلييا مف أي مف الصفوؼ  .ٖ
غير المنتيية لعدـ نجاحيـ في اختبار الذكاء واالختبار التحصيمي الذي يخضع لو كؿ مف 

 يرغب بالتسجيؿ في ىذه المدارس.
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 نشاطات ثانوية المتميزين:
اف لثانويات المتميزيف نشاطات عديدة وميمة بدأت بتطبيقيا منذ تأسيسيا          

مدرسي ىذه المدارس وحسب تخصصاتيـ برعاية  وتتكفؿ المجاف التي يتـ تشكيميا مف
المواىب وتوفير البيئة الحاضنة لمطمبة واالىتماـ بمواىبيـ وقدراتيـ ومف ابرز المجاف المشكمة 
لجنة االنشطة العممية والثقافية والتي تيتـ بإقامة ميرجاف الرسـ والشعر السنوي  وىو مف اىـ 

رات واألعماؿ العممية واألدبية والفنية  وعرضيا االنشطة  ويتضمف جمع رسومات الطمبة والنش
واجراء المناظرات العممية والثقافية  والمسابقات الشعرية  ومنح جوائز لممتفوقيف  كما تيتـ 
لجنة التربية الرياضية في مدارس المتميزيف بتنظيـ المسابقات لمفرؽ المشاركة ممثمة لمصفوؼ 

لى الفريؽ الذي يمثؿ المدرسة  في مختمؼ مف األوؿ وحتى السادس االعدادي اضافة ا
 االلعاب الرياضية وبما يتناسب وطبيعة جنس المدرسة .
 شروط التقديم الى ثانويه كميه بغداد والمتميزين 

تصدر وزارة التربية ممثمة بالمديرية العامة لمتعميـ العاـ ضوابط وشروط التقديـ         
ياية شير حزيراف حيث يبدأ التقديـ وينتيي في والقبوؿ في مدارس المتميزيف سنويا في ن

 منتصؼ شير تموز تقريبا ومف اىـ شروط وضوابط التقديـ:
اف ال يقؿ مجموع الطالب الراغب بالتقديـ الى مدارس المتميزيف وثانويات   .ٔ

( درجة بالنسبة لمطمبة غير ٘ٙٙ( درجة بالنسبة لمطمبة المسمميف و)ٓٙٚكمية بغداد عف ) 
 المسمميف.
حؽ لمطمبة المشموليف بفقرة المجموع مف الراسبيف في السنوات السابقة ي  .ٕ

 والناجحيف في ىذا العاـ بالتقديـ عمى اف يكونوا ضمف السف النظامي لمدارسنا الثانوية.
اف يؤدي المتقدـ اختبار الذكاء واالختبار التحصيمي في المواد )المغة العربية  .ٖ

ـ( مف مواد الصؼ السادس االبتدائي ويكوف االختبار في والمغة االنكميزية والرياضيات والعمو 
المدرسة التي قدـ الييا الطالب ويبدأ االمتحاف التحصيمي اواًل ومف ثـ اختبار الذكاء ويفصؿ 

 ( دقيقة مع التقيد بالسقؼ الزمني لكمييما.ٖٓبينيما استراحة لمدة )
د وفقًا لمرقعة الجغرافية يكوف التقديـ لمقبوؿ الى مدارس المتميزيف في محافظة بغدا .ٗ

وحسب الطاقة االستيعابية لممدرسة وال يحؽ ليـ النقؿ الى مدرسة اخرى ، اما التقديـ لمقبوؿ 
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في مدارس المتميزيف في المحافظات وثانويات كمية بغداد حسب الرغبة ويكوف القبوؿ وفقًا 
 لمطاقة االستيعابية لممدرسة وال يحؽ ليـ النقؿ الى مدرسة اخرى.

ؽ لخريجي الدراسة االبتدائية في اقميـ وكردستاف او القادميف مف الدوؿ العربية يح .٘
 واألوربية التقديـ الى تمؾ المدارس وحسب الضوابط.

( مدرسة في بغداد والمحافظات كافة اما ٗ٘ويذكر اف عدد مدارس المتميزيف بمغ )
لعامة لمتربية في بغداد عدد ثانوية كمية بغداد فقد بمغ ست مدارس موزعة عمى المديريات ا

 فقط.
 الدراسات السابقة 

(: تقييـ جودة العممية التعميمية لقسـ االجتماع في جامعة ٕٗٔٓدراسة الشايع )  -
 الممؾ عبد العزيز مف وجية نظر الطمبة.

جرت ىذه الدراسة في المممكة العربية السعودية في جامعة القصيـ وىدفت الى تقييـ 
وجية نظر الطمبة وكانت عينة المجتمع ىي طمبة قسـ االجتماع المرحمة العممية التعميمية مف 

( طالب واستخدمت اداة االستبياف وقسمت االستبياف الى خمسة ٓٚالرابعة والبالغ عددىـ )
مجاالت واعتمدت عددا مف الوسائؿ االحصائية لمتوصؿ الى النتائج والتي كاف أبرزىا حاجة 

 ية الى التطوير والتدريب.المجاؿ الخاص بالييئات التدريس
(: تجربة المعيد القومي لالتصاالت في ٖٕٓٓدراسة الشربيني وياسر )  -

 تكنولوجيات االتصاالت الحديثة والوسائط المتعددة في نظـ التعمـ مف بعد.
وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى عرض تجربة المعيد القومي لالتصاالت والتي قامت 

الشتراؾ مع االتحاد الدولي لالتصاالت الدوؿ العربية بعنواف بتنظيـ دورة لمتعميـ مف بعد با
(Information ،Network ،Security ( لدارسيف عددىـ )ٕٕ  طالب مف سبع دوؿ )

( في إعداد المحتوى العممي لمدورة وقد تـ WebCTعربية، وقد استخداـ حزمة برامج )
لطمبة والقائـ بالتدريس بجانب استخداـ البريد االلكتروني كوسيمة أساسية لالتصاؿ بيف ا

استخداـ التخاطب الصوتي والكتابي ولكف عمى مستوى أقؿ، وقد توصمت ىذه الدراسة إلى 
 مجموعة مف النتائج مف أىميا:

( رسالة إلكترونية أسبوعيا ٓٓٔوجود تفاعؿ بيف األستاذ والطمبة، فقد تـ تبادؿ )  .ٔ
 يات العممية لمدورة.بيف األستاذ وطالبو في المتوسط تدور حوؿ المحتو 
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( مف الطمبة حصموا عمى درجات أعمى ٜ٘ٓالنتيجة النيائية لمدورة أف أكثر مف )  .ٕ
 %(.٘ٛمف )

عدـ القدرة مف التأكد مف شخصية الطالب، حيث كاف التقييـ يتـ عف طريؽ  .ٖ
 اختبارات أسبوعية يقوـ الطالب بأدائيا عف طريؽ الدخوؿ إلى الموقع.

رضا طمبة  -(: تقييـ التعميـ عف بعد في المغرب ٕٕٓٓدراسة ابو فراس وعممي ) -
 الجامعة. 
جرت ىذه الدراسة في مدينة الرباط وىدفت الى التعرؼ عمى مستوى الرضا لدى طمبة  

جامعة محمد الخامس في الرباط عف  تجربة التعميـ عف بعد او ما يسمى بالتعميـ بدوف 
اسة ىـ طمبة الجامعة لمعاـ الدراسي الذي حضور او التعميـ االلكتروني حيث كانت عينة الدر 

( وانقسمت العينة  الى ثالث فئات حيث اعتبر)  ٜٔرافؽ جائحة كورونا او ما يسمى ) كوفيد 
% ( مف الطمبة  التجربة غير مريحة ليـ واعتبروا اف التعميـ الحضوري افضؿ بكثير ميما ٚٗ

بعد ىو الخيار االفضؿ في ظؿ  %(  اعتبروا اف التعميـ عفٓٗكانت الظروؼ في حيف اف ) 
%( مف الطمبة ٖٔالظروؼ االستثنائية وىو خيار جيد لممحافظة عمى التعميـ في حيف اف )

كانوا مع خيار التعميـ المدمج لضعؼ تأثير التعميـ عف بعد وخطورة االستمرار في التعميـ 
كف تخموا مف كـ مف الحضوري واف التجربة رغـ حداثتيا فيي ليا ايجابيات عديدة ولكنيا لـ ت

السمبيات عمى واقع التعميـ استخدمت الدراسة اداة االستبياف والوسائؿ االحصائية المناسبة 
 (ٔ: ٕٓٓٓلموصوؿ الى النتائج وتحميميا .)أبو فراس وعممي،

(: تقييـ تجربة التعميـ عف بعد في الجامعة الماليزية وكمية ٕٕٓٓدراسة المال ) -
 –الجودة المأخوذة مف وكالة التحقؽ مف الجودة لمتعميـ العالي  التربية لمبنات وفؽ معايير

 بريطانيا.
ىدفت الدراسة الى معرفة مدى تطبيؽ تجربتيف مف التعميـ عف بعد احدىما في        

ماليزيا وكانت قد مارست التجربة الثني عشرة سنة واالخرى في كمية التربية لمبنات في 
استمرت لعاميف باالعتماد عمى معايير الجودة لمتعميـ العالي  المممكة العربية السعودية والتي

البريطانية، استخدمت الدراسة االسموب الوصفي واعتمدت في مجتمعيا عمى طمبة الجامعات 
في ماليزيا والمممكة العربية السعودية التي خضعت فييا الجامعتيف لمدراسة باستخداـ اسموب 

( طالبة  مف كمية التربية لمبنات خضعف لمتجربة  ٖٓ)التعميـ عف بعد، وتألفت عينتيا مف 
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واستخدمت  الدراسة اداة االستبانة اضافة الى تحميؿ الوثائؽ وتوصمت الدراسة الى نتائج عيدة 
مف اىميا اف مف اىـ عوامؿ الجودة في التعميـ عف بعد ىو  االعداد الجيد لمبنية التحتية 

رية والفنية وتوفر مراكز متخصصة في الجودة والمراجعة وتوافر الخبرة المادية والبشرية واالدا
 (ٕٔ: ٕٕٓٓوتعدد الوسائط التقنية وجودتيا . )المال،

 إجراءات البحث:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لإلجراءات التي اعتمدتيا الباحثة لتحقيؽ أىداؼ        

ىذا المجتمع مع بحثيا الحالي، إذ تضمف وصفًا لمجتمع البحث وعينتو األساسية التي تمثؿ 
توفير استبياف يتسـ بالصدؽ والثبات، فضاًل عف استعماؿ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة لتحميؿ 

 البيانات ومعالجتيا.
 منهج البحث: 

اتبعت الباحثة المنيج الوصفي بوصفو األنسب في بحثيا مف اجؿ وصؼ       
 (. ٖٚ: ٜٕٓٓالظاىرة المدروسة وتحميميا )النجار والزعبي، 

 مجتمع البحث:
: ٕٓٓٓويقصد بو جميع مفردات الظاىرة التي يقوـ بدراستيا الباحث )ممحـ،        

( وقد تحدد مجتمع البحث الحالي بمدرسي ومدرسات مدارس المتميزيف في المدارس ٜٕٔ
( والبالغ عددىا مدرستيف ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالتابعة لممديرية العامة لتربية كركوؾ لمعاـ الدراسي )

 ( يوضح ذلؾ. ٔ( لمدرسة االناث، وجدوؿ )ٖٔ( لمدرسة الذكور )ٔٗبواقع )
-0289(مجتمع البحث موزعًا عمى حسب نوع المدرسة والجنس ولمعام الدراسي )8جدول )

0202) 
 المجموع المدرسات المدرسيف االدارييف اسماء المدارس

كركوؾ 
 المتميزات

 ٖٔ ٕٙ صفر ٘

 ٔٗ ٕ ٖٗ ٘ العراؽ لممتميزيف
 ٕٚ ٕٛ ٖٗ ٓٔ المجموع
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 عينة البحث األساسية:
( مدرسا ومدرسة، اذاف قمة عدد المدارس في كركوؾ قياسا ٕٚبمغت عينة البحث )      

 بالمحافظات االخرى جعؿ الباحثة تعتمد المجتمع االصمي لمبحث كعينة لو.
 اداة البحث:

اطمعت الباحثة عمى األدبيات وعددًا مف الدراسات ذات العالقة وارتات اف يتـ المجوء        
الى االستبياف المفتوح والمقابمة الفردية والجماعية كأدوات لجمع المعمومات االولية ثـ عمؿ 
استبياف مغمؽ كأداة لمبحث لتقييـ تجربة الدراسة بالمغة االنكميزية في مدارس المتميزيف مف 

 ة نظر مدرسييـ وألجؿ ذلؾ فقد قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:وجي
 المقاء بالكادر االداري لممدرستيف. -ٔ
 المقاء بخمسة مدرسيف مف كؿ مدرسة في مقابالت فردية. -ٕ
توزيع استبياف مفتوح يتضمف مجموعة مف االسئمة عف تقييـ تجربة التدريس بالمغة  -ٖ
 االنكميزية.
 تبياف بصيغتيا االولية.صياغة فقرات االس -ٗ

يعد الصدؽ مف الخصائص السايكومترية الميمة في بناء أي مقياس نفسي، صدق األداة:     
: ٜٔٛٔوالمقياس الصادؽ ىو المقياس الذي يحقؽ الوظيفة الذي وضع مف اجميا )أحمد، 

ٕٖٓ.) 
األولية البالغة الصدؽ الظاىري: عرضت الباحثة األداة )االستبياف المغمؽ( بصورتيا      

( عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في العموـ التربوية والنفسية ٔ( فقرة )ممحؽ ٕٓ)
إلبداء مالحظاتيـ وآرائيـ بخصوص ىذه األداة فيما يتعمؽ بمدى صالحية الفقرات لتحقيؽ 
ىدؼ البحث، تعديؿ أو حذؼ أو إضافة أي فقرة يرونيا مناسبة، كذلؾ مالئمة التعميمات 

( إلى اف حكـ او رأي المحكميف عمى Ebel, 1972وفي ىذا الصدد أشار ايبؿ ) بدائؿ،وال
( Ebel,1972: 555صالحية األداة في قياس ما وضعت ألجمو، ذو وزف جدير باالىتماـ)

%( عمى كؿ فقرة صالحة ويتـ اإلبقاء عمييا في المقياس، وفي ٓٛوقد اعتمد نسبة اتفاؽ )
 بقاء عمى جميع الفقرات لكونيا صالحة .ضوء مالحظات الخبراء تـ اال

(نسبة آراء الخبراء عمى فقرات استبيان تقييم تجربة الدراسة بالمغة االنكميزية في 0جدول )
 مدارس المتميزين
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النسبة  المعارضوف الموافقوف ارقاـ الفقرات
 لمموافقيف

ٕ ،ٗ ،٘ ،ٙ  ،ٚ  ،ٜ  ،ٔٓ  ،ٖٔ  ،ٔٗ  ،ٔ٘ 
 ،ٔٙ  ،ٔٚ ،ٔٛ  ،ٜٔ  ،ٕٓ   

 %ٓٓٔ صفر ٓٔ

ٔ  ،ٖ  ،ٛ  ،ٔٔ  ،ٕٔ ٛ ٕ ٛٓ% 
 

يقصد بالثبات ىو اف تكوف أدوات القياس عمى درجة (: (Reliabilityالثبات 
عالية مف الدقة واإلتقاف واالتساؽ فيما تزودنا بو مف بيانات عف سموؾ المفحوص )مجيد، 

 Test & retest(، وقد جرى حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار )ٔٓٔ: ٕٚٓٓ
Method عادة االختبار يجب اف ال تقؿ (: اف استخراج معامؿ الثبات بطريقة االختبار وا 

 :Anesthesia, 1976الفترة الزمنية بيف التطبيؽ األوؿ والثاني لممقياس عف مدة أسبوعيف )
وتعتمد ىذه الطريقة عمى إجراء االختبار عمى عينة ممثمة لممجتمع بشرط أف يمر  (، 145

سب أي مدة أسبوعيف، وبعد إجراء االختبار في المرة الثانية بحسب معامؿ ارتباط بيرسوف، وقت منا
( مدرسا ومدرسة  ثـ تـ إعادة ٓٔوقد قامت الباحثة بتطبيؽ االستبياف عمى عينة تكونت مف )

 ( ٕٛ.ٓاالختبار عمييـ بعد مرور اسبوعيف  وبمغ  معامؿ الثبات )
الباحثة الوسائؿ اإلحصائية المناسبة في بحثيا الحالي استخدمت الوسائل اإلحصائية: 

 وكاآلتي:
النسبة المئوية لمعرفة أراء المحكميف الموافقيف وغير الموافقيف عمى فقرات استبانة  -
 الشرود الذىني.
 معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد معامؿ الثبات.   -
 الوسط المرجح لعرض النتائج.  -

 عرض النتائج وتفسيرها:
مف ىذا الفصؿ عرضنا لمنتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي ومناقشة النتائج يتض

 وتفسيرىا وسوؼ يتـ عرض النتائج ومناقشتيا تبعا ليدؼ البحث وعمى النحو اآلتي: 
: لغرض تحقيؽ الجوانب االيجابية في تقييم تجربة الدراسة بالمغة االنكميزية في مدارس المتميزين

الوسط المرجح لدرجات عينو البحث )مدرسيف( عمى فقرات االستبانة وتـ  ىذا اليدؼ تـ استخراج
 (.ٖترتيب الفقرات وفقا ألىميتيا كما موضح في جدوؿ )
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(الرتب والوسط المرجح لمجوانب االيجابية في تقييم تجربة الدراسة بالمغة 3جدول )
 االنكميزية في مدارس المتميزين

 الوسط المرجح الفقرات الرتبة
 ٜٗ.ٕ تساعد الطالب في دراستو في كميات المجموعة الطبية واليندسية ٔ
 ٜٔ.ٕ تنمي قدرة الطالب عمى التحدث بالمغة االنكميزية ٕ
 ٛٛ.ٕ تجعؿ الكوادر التدريسية تعمؿ عمى تطوير امكانياتيا العممية والمغوية   ٖ
 ٔٛ.ٕ تمكف الطالب مف استخداـ المراجع االجنبية في مجاؿ تخصصو ٗ

 ٜٚ.ٕ تسيؿ فرصة الحصوؿ عمى البعثات الدراسية التي تتطمب اجادة المغة االنكميزي ٘

 ٛٙ.ٕ  تسيـ في تشجيع الطالب عمى المواظبة عمى الدواـ وعدـ التغيب ٙ
 ٔٙ.ٕ  تجعؿ الطالب متفوقا في المرحمة الجامعية عمى زمالئو ٚ
 ٕ٘.ٕ  تزيد مف ثقافة الطالب العممية ٛ
 ٜٗ.ٕ  مف استخداـ االنترنت بشكؿ افضؿتمكف الطالب  ٜ

 ٙٗ.ٕ تشعر الطالب بالتميز في دراستو بالمغة االنكميزية عف بقية الطمبة   ٓٔ
 

احتمت ىذه الفقرة المرتبة االولى )تساعد الطالب في دراستو في كميات المجموعة        
(، اذ يرى مدرسي المرحمة الثانوية واداراتيا اف ىناؾ ٜٗ.ٕالطبية واليندسية( وبدرجة حدة )

فائدة كبيرة في تدريس المواد العممية بالمغة االنكميزية تتمثؿ في اف الطالب الذي يقدـ لمقبوؿ 
س المتميزيف ىـ غالبا مف الطمبة الراغبيف باف يكمموف دراستيـ في المجموعة الطبية في مدار 

 واليندسية واف ذلؾ سيساعدىـ في دراستيـ في ىذه التخصصات العممية. 
اما في المرتبة الثانية فقد حصمت الفقرة )تنمي قدرة الطالب عمى التحدث بالمغة       

مما يسجؿ عمى خريجي المدارس العراقية ضعفيـ في ( اف ٜٔ.ٕاالنكميزية( وبدرجة حدة )
التحدث بالمغة االنكميزية والتي اعتمدت عمى منياج يؤكد عمى استخداـ القواعد واىماؿ 
المحادثة الى حد ما ولذلؾ فاف وجود مناىج تسمح بالتحدث والتبادؿ المعرفي سيسيـ بشكؿ 

 يزية.كبير في تنمية قدرة الطالب عمى التحدث بالمغة االنكم
وفي المرتبة الثالثة كانت الفقرة )تجعؿ الكوادر التدريسية تعمؿ عمى تطوير امكانياتيا       

( أف أبناءنا لدييـ قدرات عالية ويحتاجوف إلى مف يقؼ ٛٛ.ٕالعممية والمغوية( وبدرجة حدة )
ا يحتاج بجانبيـ ويساعدىـ عمى االرتقاء بمستوى تعميميـ واف تطوير التعميـ أصبح مطمبا ميم
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إلى كفاءة عالية ومعمميف ميرة، ومناىج متطورة وأساليب مبتكرة.. ويحظى ىذا األمر باىتماـ 
الكثير مف الدوؿ والتي أبدعت بعضيا نماذج ناجحة ومميزة في ىذا المجاؿ. لذلؾ فاف ىذه 
التجربة ستسيـ في اىتماـ وعمؿ الييئات التدريسية عمى تطوير قدراتيا في ىذا المجاؿ 

 اكبة التطور في المناىج والتمكف مف تحقيؽ التوازف مع قدرات الطمبة. لمو 
كما احتمت الفقرة )تمكف الطالب مف استخداـ المراجع االجنبية في مجاؿ تخصصو(        

( اذ اف العامميف في المدارس الثانوية لممتميزيف يروف اف ٔٛ.ٕالمرتبة الرابعة وبدرجة حدة )
الدراسة بالمغة االنكميزية ستعمؿ عمى تسييؿ استخداـ المراجع االجنبية والتي تقدـ معمومات 

ي مجاؿ الطب واليندسة والعموـ حيث تصدر الجامعات الرصينة العديد مف البحوث متطورة ف
 والدراسات الحديثة لتكوف مصدرا ىاما لممعرفة بيف يدي مف يجيدوف استخداـ المغة االنكميزية. 
اما في المرتبة الخامسة فقد كانت فقرة )تسيؿ فرصة الحصوؿ عمى البعثات الدراسية التي 

(، اذ اف تقدـ العديد مف الدوؿ سنويا ٜٚ.ٕغة االنكميزية( وبدرجة حدة )تتطمب اجادة الم
فرصة الدراسة كبعثة لمطمبة وغالبا ما تكوف الدراسة بمغة ذلؾ البمد او بالمغة االنكميزية ولذلؾ 
فاف فرصة المنافسة تعتمد عمى اتقاف الطالب لمغة االنكميزية وتأتي ىذه التجربة فرصة لتدريب 

 استخداـ المغة قبؿ التخرج.  الطمبة عمى 
اما الفقرات الخمس التي احتمت المراكز االخيرة في الجانب االيجابي فقد تمحورت حوؿ       

اىمية المغة في تشجيع الطالب عمى المواظبة في الدواـ لعدـ خسارة أي فرصة عممية، وفرصة 
رسوا بالمغة االنكميزية في استخداـ مواقع االنترنت بشكؿ افضؿ والتميز عف اقرانو ممف لـ يد

 المرحمة الجامعية.  
اف القراءة الموضوعية ليذه اآلراء لمييئات التدريسية تجعمنا اماـ مسؤولية كبيرة في تفيـ       

الرؤية االيجابية والمردود االيجابي الستثمار الطاقات والموارد البشرية في تجربة اخذت 
االمر وتجعمنا اماـ مسؤولية تعميـ ىذه التجربة  طريقيا نحو النجاح رغـ صعوبتيا في اوؿ

حرصا منا عمى مستقبؿ الواقع التربوي لمدارس المتميزيف بشكؿ خاص ولممؤسسة التربوية 
 والتعميمية في العراؽ بشكؿ عاـ.

لغرض الجوانب السمبية في تقييم تجربة الدراسة بالمغة االنكميزية في مدارس المتميزين:  -
استخراج الوسط المرجح لدرجات عينو البحث )مدرسيف( عمى فقرات  تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ

 (.ٗاالستبانة وتـ ترتيب الفقرات وفقا ألىميتيا كما موضح في جدوؿ )
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(الرتب والوسط المرجح لمجوانب السمبية في تقييم تجربة الدراسة بالمغة االنكميزية 4جدول )
 في مدارس المتميزين

الوسط  الفقرات الرتب
 المرجح

قمة الخبرة والكفاءة لدى مدرسي مدارس المتميزيف في تقديـ المواد  ٔ
  الدراسية بالمغة االنكميزية

ٕ.ٛٙ 

ٕ 
عدـ اعداد الطالب في المرحمة االبتدائية لتمقي الدروس بالمغة 

  االنكميزية
ٕ.ٚٙ 

 ٕٚ.ٕ  تكمؼ المدرس والطالب وقتا طويال في عممية الترجمة و الحفظ ٖ

لـ توضح الوزارة سبب تغيير المناىج الى المغة االنكميزية واالمتيازات  ٗ
  المترتبة عميو  

ٕ.ٙٚ 

تقمؿ مف قدرة المدرس عمى التوضيح وتقديـ االمثمة نتيجة ضعؼ  ٘
  اجادة المغة االنكميزية

ٕ.ٕٙ 

عدـ وجود دورات تدريبية خاصة بمدرسي مدارس المتميزيف  لتأىيؿ  ٙ
  بالمغة االنكميزية المدرسيف لمتدريس

ٕ.ٜ٘ 

ال يوجد دليؿ خاص بتدريس المواد بالمغة االنكميزية لمساعدة المدرس  ٚ
  والطالب

ٕ.٘ٛ 

عدـ وجود امتيازات لمدرسي مدارس المتميزيف وخاصة مدرسي المواد  ٛ
  العمـ

ٕ.٘ٔ 

 ٗٗ.ٕ  قمة الوسائؿ التعميمية بالمغة االنكميزية ٜ
 ٜٖ.ٕ  العممية بالمغة االنكميزية ضعؼ مستوى مدرسي المواد ٓٔ

احتمت ىذه الفقرة المرتبة االولى )قمة الخبرة والكفاءة لدى مدرسي مدارس المتميزيف في        
( حيث يرى مدرسي المرحمة ٙٛ.ٕتقديـ المواد الدراسية بالمغة االنكميزية( وبدرجة حدة )

الثانوية لمدارس المتميزيف اف بدء التجربة لـ يكف مخططا لو بشكؿ جيد فقد رافقو كادر 
تو وكفاءتو في استخداـ المغة االنكميزية مما انعكس سمبا عمى المستويات ضعيؼ في خبر 
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العممية لمطمبة في السنوات االولى مف التجربة كما اف نقؿ او تقاعد اي مف الييات التدريسية 
 يترتب عميو نقص في الكفاءة والميارة ال يمكف تالفيو ببساطة.

قرة )عدـ اعداد الطالب في المرحمة االبتدائية اما في المرتبة الثانية فقد حصمت الف        
( اف مما يسجؿ عمى مدارسنا االبتدائية ٙٚ.ٕلتمقي الدروس بالمغة االنكميزية( وبدرجة حدة )

اف مناىجيا ال تعد افرادا قادريف عمى التحدث او استخداـ المغة في المحادثة مما تجعميـ غير 
جد بعض المدرسيف اف يكوف االعداد مبكرا ومف مؤىميف لمدراسة بالمغة االنكميزية ولذلؾ ي

 المرحمة االبتدائية كي ال يواجو الطمبة صعوبات كبيرة عند القبوؿ في مدارس المتميزيف.
وفي المرتبة الثالثة كانت الفقرة )تكمؼ المدرس والطالب وقتا طويال في عممية الترجمة        

عمى استخداـ المغة االنكميزية فاف االعداد ( نتيجة عدـ التدريب ٕٚ.ٕوالحفظ( وبدرجة حدة )
واالستقباؿ مف قبؿ المدرس والطالب تحتاج الى جيد ووقت ربما يكوف طويؿ ولكف ربما اف 

 وسائؿ التواصؿ والترجمة المتطورة سيمت الى حد ما ىذا الجانب مف الموضوع  
لمغة االنكميزية كما احتمت الفقرة )لـ توضح الوزارة سبب تغيير المناىج الى ا       

( اذ اف العامميف في المدارس ٚٙ.ٕواالمتيازات المترتبة عميو( المرتبة الرابعة وبدرجة حدة )
الثانوية لممتميزيف يروف اف الدراسة بالمغة االنكميزية والصعوبة المرافقة ليا البد اف يرافقيا 

ليـ في القبوؿ في  امتيازات معينة الى الطمبة كزيادة درجة عمى المعدؿ او تحديد نسبة
المجموعات الطبية او نسبة عند التقديـ عمى التعينات او القبوؿ في محافظاتيـ والكثير مف 

 المحفزات التي تشجع الطمبة ومدرسييـ. 
اما في المرتبة الخامسة فقد كانت فقرة )تقمؿ مف قدرة المدرس عمى التوضيح وتقديـ         

( اف التدريس بمغة غير لغة ٕٙ.ٕنكميزية( وبدرجة حدة ) االمثمة نتيجة ضعؼ اجادة المغة اال
االـ يضع صعوبة اماـ مقدـ الخدمة ولذلؾ فاف مف مسؤولية الوزارة اف تعمؿ عمى تطوير 
امكانيات المدرسيف لمدروس العممية لتسييؿ ىذه المسالة عمييـ مف خالؿ دورات مكثفة في 

 المغة وخالؿ العطؿ الصيفية .  
الوزارة يجب أف تطبؽ نماذج وتجارب اثبتت نجاحيا عمى اختالؼ المراحؿ أف         

التعميمية وتعمـ تطبيؽ أي نموذج ناجح، وتتطمب مشاركة التجارب دراسة شاممة تعزز جوانب 
القوة، وتستبعد جوانب الضعؼ واألساليب التي ال تتماشى مع طبيعة المجتمع وامكانياتو 

التجارب يأتي مف خالؿ دراستيا بعمؽ، وتطبيقيا بحرفية وقدرات طمبتو ، الف أساس نجاح 
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عالية وميارة، الف تطبيقيا يعد استثمارا ىاما سيسيـ في تطوير التعميـ واالرتقاء بو واف لنا اف 
نتبنى التجارب العالمية في التعميـ مف اجؿ المحاؽ بركب التطور العممي في المؤسسات 

 التربوية .
 التوصيات: 

 وصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج توصي الباحثة بما يأتي:    بناء عمى ما ت
تطبيؽ تجربة التدريس بالمغة االنكميزية لممواد العممية عمى مدارس المتفوقيف اسوة  .ٔ

 بمدارس المتميزيف.
تطوير قدرات وميارات ىيئة التدريس بإخضاعيـ لدورات تدريبية متخصصة تؤدي إلى  .ٕ

األداء ويتـ اختيار أنواع الدورات والقائميف عمييا، عف طريؽ إحداث نقمة نوعية في نمو 
 دراسة ميدانية حوؿ احتياجاتيـ مف الدورات.

عادة النظر في محتواىا لكافة المراحؿ التعميمية مع التركيز عمى ما   .ٖ تطوير المناىج وا 
 يقدـ لمدارس المتميزيف.  

والعممي في تعزيز المناىج االستفادة مف خبرات بعض المتخصصيف في المجاؿ التربوي  .ٗ
 بخبرات حديثة.

 االىتماـ واالستفادة مف تجارب الدوؿ المتقدمة في تطوير التعميـ  .٘
التركيز عمى تقنيف المواد الدراسية والتركيز عمى الجانب الميارى لالستفادة منيا في   .ٙ

 الحياة الواقعية. 
 المقترحات: 

 حثة ما يمي:في ضوء النتائج التي تـ توصؿ إلييا تقترح البا
إجراء دراسة مقارنة بيف طمبة مدارس المتفوقيف والمتميزيف في مستوى الطمبة في  .ٔ

 استخداـ المغة اإلنكميزية.
اجراء دراسة مقارنة بيف خريجي مدارس المتفوقيف والمتميزيف في مستوى   .ٕ

 التحصيؿ في الجامعات 
وحتى تخرجيـ مف إجراء دراسة تتبعيو لمطمبة في مدارس المتميزيف منذ قبوليـ   .ٖ

 الجامعة لمعرفة مستوى النمو المغوي في المغة اإلنكميزية.
 :المصادرقائمة 
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 عماف، األردف. ٔ(. اساسيات القياس والتقويـ في التربية . طٕٓٔٓابو زينة، فريد كامؿ )  -
 (.  التقويـ النفسي والتربوي ، القاىرة ، مكتبة النيضة المصرية ٜٔٛٔأحمد، محمد عبد السالـ ) -
 (. التقويـ التربوي والديالكتيؾ، شبكة األلوكة، المغرب.ٕٙٔٓحمداوي، جميؿ.  ) -
(. تقييـ جودة العممية التعميمية لقسـ االجتماع في جامعة ٕٗٔٓالشايع، محمد عبد الوىاب ) -

  ٖالعدد ٚالممؾ عبد العزيز مجمة العمـو العربية واالنسانية جامعة القصيـ مجمد 
 (. مقاؿ تربوي، جريدة الصباح، الصفحة الرئيسية .   ٕٚٔٓ) الزكي، عمي وعبد، داود -
(. تربية الموىوبيف والمتميزيف، قسـ االرشاد والتربية الخاصة، كمية ٜٜٛٔالسرور، ناديا ىايؿ ) -

 عماف –، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ٔالجامعة االردنية، ط  –العمـو التربوية 
 ادئ القياس والتقويـ، كمية التربية، جامعة بغداد  (. مبٜٜٓٔالعجيمي، صباح حسيف ) -
 (. اسس بناء االختبارات النفسية والتربوية، عماف ، االردف.ٕٚٓٓمجيد، سوسف شاكر ) -
 –(.  مدخؿ الى الخدمة االجتماعية، دار الفكر العربي ٕٓٓٓمعايطة، خميؿ وبوالير، محمد ) -

 األردف.
، منشورات دار  ٔـ في التربية وعمـ النفس، ط(. القياس والتقويٕٓٓٓممحـ، سامي محمد ) -

 المسيرة، عماف ، األردف.
، منشورات دار  ٔ(.  مناىج البحث العممي، طٜٕٓٓالنجار، فايز وماجد راضي الزعبي ) -

 المسيرة، عماف ، األردف .
رية (. المجموعة الكاممة لمتشريعات التربوية، إعداد مديٜٜٚٔوزارة التربية، الجميورية العراقية ) -

 بغداد / مطبعة وزارة التربية. –الشؤوف القانونية 
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