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ممخص الدراسة 

 التعرف عمى واقع األنظمة والتعميمات التربوية وأثرىا إلىىدفت ىذه الدراسة 
 إلى، كما ىدفت األولىفي تعميم المغة العربية وتعمميا في الصفوف األربعة 

الكشف عن تصورات المعممين والمشرفين التربويين لما ىو مأمول من األنظمة 
. والتعميمات التربوية المتعمقة بالمغة العربية

:  وقد اشتممت الدراسة عمى أربعة أسئمة، ىي 

 والتعميمات التربوية لمتطمبات تعميم المغة العربية األنظمةما مدى تمبية  -1
وتعمميا في الصفوف األربعة األولى من وجية نظر المعممين؟ 

ما مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية لتعميم المغة العربية وتعمميا في  -2
 الصفوف األربعة األولى من وجية نظر المشرفين التربويين؟ 

ما تصورات المعممين لألنظمة والتعميمات التربوية لتعميم المغة العربية  -3
 ؟األساسيوتعمميا في الصفوف األربعة األولى المتعمقة بمرحمة التعميم 

ما تصورات المشرفين التربويين لألنظمة والتعميمات التربوية لتعميم المغة العربية  -4
 ؟ األساسيوتعمميا في الصفوف األربعة األولى المتعمقة بمرحمة التعميم 

تطويرىما، وتم توزيعيما ب عن أسئمة الدراسة، استخدم الباحث أداتين قام ولإلجابة
مشرفًا  (20)معمم صف ومعمم لغة عربية، و (100)عمى عينتي الدراسة المكونتين من 

 في 5، 4، 3، 2، 1/تربويًا، موزعين عمى مديريات التربية والتعميم في مناطق عمان 
.  2010/2011محافظة العاصمة لمعام الدراسي 

تمبية أسس النجاح واإلكمال والرسوب لمتطمبات تعميم المغة العربية وتعمميا، بدرجة عالية - 1
 :في

. حصص لمغة العربية (9)تخصيص  -



 806 

 .رسوب الطالب في مادتي المغة العربية والرياضيات معًا إذا ما أكمل بيما -

 .ظيور درجة عالية في مساعدة المغة العربية التالميذ عمى تعديل سموكيم المغوي -2

 :ظيور درجة متدنية في  -3

. استخدام التكنولوجيا والوسائل التعميمية الحديثة في تعميم المغة العربية -

 .شيوع استخدام المعممين لميجة العامية في تدريس المغة العربية -

في استجابات  (0.05   =)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4
المعممين لتمبية األنظمة والتعميمات التربوية لمتطمبات تعميم المغة العربية 

 .وتعمميا في الصفوف األربعة األولى

 لمشكالت لغوية األساسيةتعرض طمبة المرحمة :-  ظيور درجة عالية في -5
 .(الصوت، الكتابة، النحو)ل ثم

عالمة لمغة العربية في كل صفوف من الصفوف األربعة  (100)تخصيص  -
. األولى

 .مناسبة محتوى منياج المغة العربية ألعمار الطمبة ومستوياتيم -

في استجابات  (0.05   =)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -6
المشرفين التربويين لتمبية األنظمة والتعميمات التربوية لمتطمبات تعميم المغة 

 .العربية وتعمميا في الصفوف األربعة األولى

 :ظيور درجة عالية من وجية نظر المعممين في -7

. تعميم المغة العربية بأسموب شيق ومناسب لمطمبة -
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تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجية ضعف بعض الطمبة في  -
 .المغة العربية

تطوير برنامج إلعداد معممي المغة العربية في المرحمة األساسية وذلك من  -
 . وجية نظر المعممين

 :ظيور درجة عالية من وجية نظر المشرفين التربويين في -8

. تعميم المغة العربية بأسموب شيق ومناسب لمطمبة -

بداءاستخدام طرق التدريس التي تركز عمى مشاركة المتعمم  -  رأيو في وا 
 .مواقف وأنشطة تعمم المغة العربية

تصميم أنشطة وقائية وعالجية لمواجية ضعف بعض الطمبة في المغة  -
 .العربية

: في ضوء ذلك، يمكن التوصية بما يمي

تعزيز الثقة بالمغة العربية واالعتزاز بيا حفاظًا عمى كيانات األمة،  -
. وترسيخًا لشخصيتيا ووجودىا

 .إعادة النظر سنويًا باألنظمة والتعميمات التربوية المتعمقة بالمغة العربية -

 .استخدام طرق تدريس تركز عمى مشاركة المتعمم في المواقف التعميمية -

 .تصميم أنشطة وقائية وعالجية لمواجية الضعف في المغة العربية -

 .تطوير برنامج إلعداد معممي المغة العربية في المرحمة األساسية -

 .إجراء دراسات أخرى مماثمة تتعمق بالتشريعات التربوية والمغة العربية -
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: مقدمة

تعد التشريعات التربوية من أىم مكونات عناصر النظام التربوي، فتضبط 
سموك األفراد العاممين فيو والمرتبطين بفعالياتو وعممياتو من طمبة ومعممين 

وغيرىم،  وتحدد أىداف المؤسسات التربوية في مستويات مختمفة وتنظم عممياتو،  
وتوجييا نحو التقدم والتطور المستمرين، وىي من أىم القوى المحركة التي 

.   ساعدت وتساعد في تحضر المجتمعات اإلنسانية وتقدميا
والتعميم األساسي قاعدة لمتعميم وأساسًا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية 

القدرات والميول الذاتية، ويتطمب وضع األىداف ورسم الخطط والسياسات من أجل 
تحسين التعمم وتطويره في ضوء الواقع، والسعي نحو الطموح، لمنيوض بالتعميم 

. بالشكل الذي نريد
أما المغة العربية، فيي المغة األم، وىي إحدى الوسائل الميمة لتحقيق أىداف 

وىي من أىم وسائل االتصال والتفاىم بين . األمة، والمجتمع والمؤسسات التعميمية
أبناء المجتمع، وبين التمميذ وبيئتو المحيطة، إضافة إلى مساعدتيا في بناء 

. شخصية المتعمم فكريا ونفسيا واجتماعيا
: خمفية الدراسة 

وضعت الجذور األساسية لبنية التعميم في األردن مع تأسيس اإلمارة عام 
 عمى مرحمتين ؛ مرحمة ابتدائية 1927، واشتممت ىذه البنية حتى عام 1921

 بعد ذلك أصبحتومدتيا سبع سنوات ومرحمة ثانوية ومدتيا ثالث سنوات،  ثم 
. أربع سنوات،  وكانت تساندىا الكتاتيب المنتشرة في القرى واألرياف

، 1961، 1959، 1955، 1952، 1946، 1939ومثمت السنوات 
 محطات ىامة في تاريخ تطور 2004، 1994، 1988، 1964، 1962

 (2) صدر نظام المعارف رقم 1939ففي عام .  األردنالتشريعات التربوية في 
.  (1005 العرمان وآخرون،) ألول مرة اإللزاميحيث برزت فيو فكرة التعميم 
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 تمت صياغة الدستور األردني،  إذ اختص التعميم بمادة 1946في عام 
تضمنت حق الجماعات في تأسيس مدارسيا والقيام عمييا لتعميم أفرادىا،  ثم جاء 

.   الذي أشارت مواده إلى التعميم وأىميتو1952الدستور األردني الذي صدر عام 

،  الذي حدد النظام (20) صدر قانون المعارف العام رقم 1955 وفي عام 
ومدىا  ( اإللزاميالتعميم  )المرحمة االبتدائية : التعميمي بمرحمتين ؛ المرحمة األولى 

بحيث يكون ىذا المستوى من التعميم  (السادس- الصفوف األول)ست سنوات 
.  إلزامياً  ومجانياً  لمطمبة

: فيي المرحمة الثانوية ومدتيا خمس سنوات، وانقسمت إلى : أما المرحمة الثانوية 

.  المرحمة الثانوية المتوسطة ومدتيا ثالث سنوات - أ

 .  المرحمة الثانوية العميا،  ومدتيا سنتان - ب

.  1964، 1962 / 1961، 1959     وعدل السمم التعميمي أعوام 

،  تقرر أن يكون 1987بعد المؤتمر الوطني األول لمتطوير التربوي عام 
:   السمم التعميمي كما يمي

.  تكون مدة التعميم العام اثنتي عشرة سنة - أ

تكون مدة التعميم األساسي عشر سنوات،  حيث ُضمت المرحمتان  - ب
 .  في مرحمة واحدة ىي مرحمة التعميم األساسيواإلعداديةاالبتدائية 

الثاني )تكون مدة التعميم الثانوي سنتين،  وتنتيي بالصف الثاني ثانوي - ج
.  (عشر

، وقانون التربية 1988لسنة  ( 27 )بعد ذلك، صدر قانون والتعميم رقم 
:   وتعديالتو، وتضمن جوانب تطويرية متعددة،  منيا 1994لسنة  (3)والتعميم رقم 
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   مرحمة رياض األطفال :  ثالث مراحل ىي إلىتقسيم مراحل التعميم    - 
سنوات، ومرحمة التعميم الثانوي  (10)،  ومرحمة التعميم األساسي (سنتان )
.  (سنتان)

: من الفصل الثالث من القانون إلى اآلتي  (7)       وتشير المادة 

:   تصنف المؤسسات التعميمية من حيث مراحميا إلى األنواع التالية 

:  ومدتها سنتان عمى األكثر األطفالمرحمة رياض  .1

تعد مرحمة رياض األطفال في األردن مرحمة غير إلزامية ومجانية في القطاع 
 3.8الحكومي وليست مجانية في القطاع الخاص، ويمتحق بيا األطفال من عمر 

.  في بداية كل عام دراسي (ثالث سنوات وثمانية أشير )

مرحمة التعميم األساسي ومدتها عشر سنوات   .2

 العاشر األساسي وىي مرحمة إلزامية إلىتمتد ىذه المرحمة من الصف األول 
 (5.8)ومجانية في المدارس الحكومية،  ويمتحق األطفال في ىذه المرحمة من عمر 

خمس سنوات وثمانية أشير مع بداية كل عام دراسي،  أي إذا أتم السنة السادسة من 
.       عمره في نياية كانون األول من العام الذي ُيقبل فيو

 : إلىمن القانون  (9)وتشير المادة 

مرحمة التعميم األساسي قاعدة لمتعميم وأساسًا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية  . أ
 . القدرات والميول الذاتية وتوجيو الطالب في ضوئيا

عداد المواطن في  . ب تيدف ىذه المرحمة إلى تحقيق األىداف العامة لمتربية وا 
مختمف جوانب شخصيتو الجسمية والعقمية والروحية والوجدانية واالجتماعية 
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 مجموعة من األمور والقضايا والميارات،  ومنيا أن إتقانليصبح قادراً  عمى 
.  يتقن الميارات األساسية لمغة العربية بحيث يتمكن من استخداميا بسيولة ويسر

فتشير إلى مجموعة من البنود،  ومنيا التعميم األساسي  (10)  أما المادة 
تعميم إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية يقبل الطالب في السنة األولى من 

مرحمة التعميم األساسي إذا أتم السنة السادسة من عمره في نياية كانون األول من 
. العام الدراسي الذي ُيقبل فيو

.  مرحمة التعميم الثانوي ومدتها سنتان .3  

ب من ىذا البند /1تعد ىذه المرحمة مجانية وغير إلزامية، وتشير الفقرة 
 أن يكون المواطن قادراً  عمى أن يستخدم لغتو العربية في تعزيز قدرتو عمى إلى

 ومراعاة مقومات البناء المغوي الصحيح واألدبيةاالتصال وتنمية ثقافتو العممية 
. لمغة وتذوق فنونيا

من القانون من مسارين  (12)   ويتألف التعميم الثانوي حسب المادة 
: رئيسيين ىما

: مسار التعميم الثانوي الشامل، ويشمل - أ

التعميم الثانوي الشامل األكاديمي، بفروعو؛ األدبي، العممي، الشرعي،  -
.  المعموماتيةواإلدارة

الميني، بفروعو؛ الصناعي، الزراعي، / التعميم الثانوي الشامل -
 .الفندقي،التمريضي، واالقتصاد المنزلي

 والتدريب الميني اإلعدادمسار التعميم الثانوي التطبيقي الذي يقوم عمى  - ب
  (العمال الميرة ) من القوى العاممة المدربة األردنيلتمبية حاجات المجتمع 

.          (1994قانون التربية والتعميم،)
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وبيذا، فقد شيد نظام التعميم في المممكة األردنية الياشمية تحسنًا مستمراً  
 كبيراً  في تقدم األردن  ً عمى مدى العقود الماضية، ولعب ىذا النظام دورا 

 يستثمر بصورة جمية تعتمد عمى الموارد البشرية، مما جعمو في وأصبحوتطوره، 
. مكانة متقدمة بين الدول

ومع بدء اإلصالحات في قطاع التعميم في أواخر الثمانينيات وبداية 
 في عيد جاللة الممك عبداهلل الثاني اإلصالحاتالتسعينيات، وتسارع وتيرة ىذه 

ابن الحسين، وما ينبثق عن فمسفة التربية والتعميم في األردن وأىدافيا،  فقد تم 
تطوير مبادرات إلصالح التعميم باعتماد وثائق تبني لمستقبمو من رياض األطفال 

وبرز ىذا االىتمام وتعزز، من خالل وضع .  التعميم المستمر مدى الحياةإلى
التشريعات واألنظمة التربوية بدءا من الدستور األردني ومرورا بالقوانين التي 

تناولت الشأن التربوي، وانتياء باألنظمة والتعميمات واألسس المتعددة، وتعديميا في 
  .ضوء المتغيرات والمستجدات واالتجاىات العالمية الحديثة

 مشروعاً  2003والجدير بالذكر، أن الحكومة األردنية أطمقت في عام 
 ARFkE (1)تربوياً  طموحاً  ىو مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة

الذي سعى إلى إعادة توجيو السياسات والبرامج التعميمية، وتحسين البيئة التعميمية،  
وتشجيع التعميم في سنوات الطفولة المبكرة، واختتمت ىذه المرحمة من المشروع في 

.  2009حزيران 

 ARFkE (2) أما المرحمة الثانية من برنامج تطور التعميم نحو اقتصاد المعرفة
 التي طبقت في اإلصالحات تعزيز إلى، وتيدف 2015- 2009فتمتد منذ عام 

ضفاءالمرحمة األولى،  المؤسسي عمييا، مع التركيز عمى التنفيذ عمى  الطابع وا 
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مستوى المدارس والمعممين، وتعزز القدرات المؤسسية عمى مستوى السياسات 
والتخطيط االستراتيجي، والتطوير الميني، وتطوير المناىج؛ والطفولة، والتربية 

. الخاصة والتدريب

:  ويمكن اإلشارة ىنا، إلى أىداف الخطة الوطنية لتوفير التعميم لمجميع، وىي

 .توفير التعميم األساسي لمجميع       - 

بحمول عام % 5إلى% 7,7العمل عمى تخفيض نسبة األمية البالغة        - 
2015 .

. إحكام التكامل بين برامج التعميم النظامي وغير نظامي       - 

. تنمية الطفولة المبكرة       - 

 GENDER ISSUEتقميل التفاوت في الفرص المتاحة بين الجنسين        - 

 QUALITY CH ARACTERISTCS تحسين الجوانب النوعية لمتعميم       - 
. (2006 الوطنية لمتعميم،االستراتيجية)

وفيما يتعمق بواقع تعميم المغة العربية في المدارس األردنية فتدرس في الصفوف 
جميعيا ومنذ الصف األول األساسي ولغاية الصف الثاني الثانوي، وتعطى في 

حصص أسبوعيا،  ووزن عالماتيا في كل صف  (9)الصفوف األربعة األولى بواقع 
فيما تؤلف مناىجيا كباقي المناىج من قبل متخصصين في المناىج . عالمة (100)

أما في باقي الصفوف فتعطى من الحصص في األسبوع ومن العالمات . والتأليف
      .أكثر من غيرىا،  وبخاصة في الفرع األدبي في المرحمة الثانوية

 إالوعمى الرغم من أىمية تدريس المغة العربية في مرحمة التعميم األساسي، 
 واقع تدريسيا يزخر بالعديد من المشكالت، منيا ما يتعمق بالمجتمع، والمدرسة، أن
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إضافة إلى عدم استقامتيا عمى ألسنة بعض أبنائيا،  وما . والمحتوى والمعمم
. التكنولوجيا وتداخل الثقافاتأو تواجيو من تحديات في ظل التطورات 

وعميو، فإن األمر يحتم عمى الناطقين بالمغة العربية بعامة، وعمى األمة 
العربية واألردن بخاصة، إيالءىا كل رعاية واىتمام،  باستخداميا في التدريس 
والعمل والحياة العامة، والوقوف عمى ما يعترضيا من مشكالت ووضع الحمول 

وتوجيو وسائل اإلعالم .  المناسب لحميا من خالل إجراء الدراسات والبحوث
لمتوعية بأىميتيا، وحث الجميع أفراٍد ومؤسسات لممحافظة عمييا حيًة، حاضرة في 

.  نفوس أبنائيا

: مشكمة الدراسة

تتمثل مشكمة الدراسة في تعرف واقع األنظمة والتعميمات التربوية في الصفوف 
األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي، وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا، 

. والكشف عن تصورات المعممين والمشرفين التربويين  لما ىو مأمول من ذلك

: أهمية الدراسة

: تنبع أىمية الدراسة من االعتبارات التالية

كتب عنيا في العالم العربي  أىمية األنظمة والتعميمات التربوية وندرة ما -
واألردن وبخاصة في المجال التربوي، من حيث أنيا استقصت واقع األنظمة 

  .والتعميمات في وزارة التربية والتعميم في األردن والوصول إلى تصور لذلك

تعرف أثر األنظمة والتعميمات التربوية في تعميم المغة العربية وتعمميا في  -
 .الصفوف األربعة األولى
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الوصول إلى تصور لما ىو مأمول من األنظمة والتعميمات التربوية وأثرىا  في  -
تعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي وبخاصة في الصفوف 

 .األربعة األولى
اإلفادة من ىذه الدراسة في إجراء دراسات أخرى في المستقبل، تميد السبيل  -

أمام الباحثين لبناء تصور لما ىو مأمول من األنظمة والتعميمات التربوية 
 .المتعمقة بتعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي

من ىذا المنطمق، يشعر الباحث بجدوى من ىذه الدراسة، إذ يمكن دراسة 
واقع األنظمة  والتعميمات التربوية في الصفوف األربعة األولى من مرحمة التعميم 
األساسي،  وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا، وبناء تصور لما ىو مأمول من 

.  ذلك

: أهداف الدراسة وأسئمتها

ىدفت الدراسة إلى تعرف عمى واقع األنظمة والتعميمات التربوية وأثرىا في 
تعميم المغة العربية وتعمميا في الصفوف األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي، 

كما ىدفت الدراسة إلى الكشف عن . من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين
تصورات أفراد عينة الدراسة من المعممين والمشرفين والتربويين لألنظمة والتعميمات 

وبالتحديد، .  التربوية المتعمقة بتعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي
: سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية

ما مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية لمتطمبات تعميم المغة العربية  -1
وتعمميا في  الصفوف األربعة األولى من وجية نظر المعممين؟ 

 ما مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية لمتطمبات تعميم المغة العربية  -2
 وتعمميا في الصفوف األربعة األولى من وجية نظر المشرفين التربويين؟
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تصورات المعممين لألنظمة والتعميمات التربوية المتعمقة بتعميم المغة  ما -3
 العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي ؟

تصورات المشرفين التربويين لألنظمة والتعميمات التربوية المتعمقة  ما -4
 بتعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي؟

: اإلجرائيةالتعريفات 
ىي التشريعات التي تتبناىا وزارة التربية : األنظمة والتعميمات التربوية

وقد حددت في، . والتعميم في األردن
. 2010/2011أسس النجاح واإلكمال والرسوب - 
. األساسي ( 4-1 )مرحمة التعميم األساسي، وتشمل الصفوف من - 

: محددات الدراسة
: تمت ىذه الدراسة في ضوء المحددات التالية

اقتصرت الدراسة عمى األنظمة التربوية والتعميمات التربوية الصادرة عن - 
وزارة التربية والتعميم في األردن والمتعمقة بتعميم المغة العربية وتعمميا في  

لسنة  (3)وتمثمت في قانون التربية والتعميم رقم . الصفوف األربعة األولى
وتعديالتو، وأسس النجاح واإلكمال والرسوب لمعام الدراسي 1994
2010/2011  .

من معممي المغة  (50)من معممي الصف، و (50)اقتصرت الدراسة عمى - 
من مشرفي المغة العربية في  (20)العربية لمصف الرابع األساسي، و

في محافظة  ( 5، 4، 3، 2، 1/عمان)مديريات التربية والتعميم في مناطق  
. 2011-2010العاصمة لمعام الدراسي
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األدبيات والدراسات السابقة 
حظيت األنظمة والتعميمات المتعمقة بتعميم المغة العربية وتعمميا في المرحمة 

وسيتم ىنا، عرض لألدب .  باىتمامات عدد من الدراسيين والمختصيناألساسية
 المتعمقة باألنظمة والتعميمات التربوية وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا في

. الصفوف األربعة األولى في مرحمة التعميم األساسي، وكذلك الدراسات السابقة

األدبيات : أوال

: التعميم األساسي- 

يتجزأ من أي نظام تعميمي معاصر، وىو  يعد التعميم األساسي جزء ال
ليس منفصاًل قائما بذاتو، مستقال عما قبمو وما بعده، إذ أن الفكر التربوي 

يعتبر جميع مراحل التعميم العام وحدة متماسكة ليا فمسفة وأغراض واحدة، الحديث 
نما تنفذ بمناىج مختمفة، وطرق وأساليب مختمفة تبعا لمستويات وخصائص  وا 

األطفال النمائية،  ومن ثم تمثل مراحل التعميم جميعيا وحدة عضوية متكاممة تمعب 
المدرسة فييا دورًا كبير في الحاضر والمستقبل، وتبقى العامل الحاسم في تكوين 

. (2008" ناصر الدين"المشار إليو في - 1982عبود،)اإلنسان 

ولقد أخذت الدول بإلزامية التعميم كمبدأ أساس في تحقيق تكافؤ الفرص بين 
 حقوق اإلنسان، وحقوق الطفل، واستجابة مبادئجميع المواطنين، كما برز في 

والتي . (2000)ودكار (1990 )لتوصيات المؤتمرات التربوية العالمية؛ جوميتيان 
دعت إلى تبني مجموعة من األىداف والقضايا التربوية، ومنيا التعميم األساسي الذي 

ييدف إلى تحقيق مجموعة من األىداف، منيا؛ 

. تنمية مختمف جوانب شخصية المتعمم -

. تنمية قدرتو عمى التفاعل مع العالم المحيط بو- 
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إكساب المتعمم الميارات الالزمة لمحياة وذلك بتنمية كفايات االتصال والتعمم - 
.  التفكير الناقد والتأمميأسموبالذاتي والقدرة  استخدام 

. إكساب المتعمم قيم العمل واإلنتاج والمشاركة في الحياة العامة- 

 (اإللزامي والمجاني ) كفل الدستور األردني حق التعميم األساسي وفي األردن
ذلك قانون التربية  سنة، ومدتيا عشر سنوات، وصدر (16-6 )لمفئة العمرية 
وتعديالتو، الذي قسم مراحل التعميم إلى ثالث مراحل   (1994)لسنة (3)والتعميم رقم 

: ىي 

: عمى األكثر (سنتان  )مرحمة رياض األطفال ومدتها - 1 

وىي مرحمة غير إلزامية ومجانية في القطاع الحكومي، وليست مجانية في 
 (ثالث سنوات وثمانية أشير) 3.8القطاع الخاص، ويمتحق بيا األطفال من عمر 

.  في بداية كل عام دراسي

سنوات   (10)مرحمة التعميم األساسي ومدتها -  2

 العاشر األساسي، وىي مرحمة إلزامية إلىوىي مرحمة تمتد من الصف األول 
 (5.8)ومجانية في المدارس الحكومية،  ويمتحق األطفال في ىذه المرحمة من عمر 

خمس سنوات وثمانية أشير مع بداية كل عام دراسي،  أي إذا أتم السنة السادسة من 
.   عمره في نياية كانون األول من العام الذي ُيقبل فيو

  (سنتان)مرحمة التعميم الثانوي ومدتها - 3

:     وىي مرحمة مجانية وغير إلزامية، وتتألف من مسارين رئيسيين ىما

: مسار التعميم الثانوي الشامل، ويشمل- أ
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التعميم الثانوي الشامل األكاديمي، بفروعو؛ األدبي، العممي، الشرعي،  -
.  المعموماتيةواإلدارة

الميني، بفروعو؛ الصناعي، الزراعي، / التعميم الثانوي الشامل -
 .الفندقي،التمريضي، واالقتصاد المنزلي

 والتدريب الميني لتمبية اإلعدادمسار التعميم الثانوي التطبيقي الذي يقوم عمى - ب
.  (العمال الميرة ) من القوى العاممة المدربة األردنيالمجتمع  حاجات

واستجابة لتوصيات مؤتمر جومتيان ودكار المذين وضعا الدول أمام 
مسؤولياتيا والتزاماتيا الوطنية والدولية، من تحقيق ىدف توفير التعميم لمجميع، 

: يمي عممت وزارة التربية والتعميم عمى ما

. تشكيل الييئة الوطنية لتوفير التعميم لمجميع -

وضع خطة وطنية لتوفير التعميم لمجميع، تمتد حتى عام  -
. (2003طوقان، )(2015)

إلى أن عدد المدارس األساسية في  2010 -2009وتشير البيانات لعام 
وعدد . مختمطة (1957)، و(340)لمذكور، و (799)منيا  (3096)المممكة قد بمغ

أما . (2094)فيما بمغ عدد المدارس المستأجرة  ،(3737 )المدارس الممموكة فبمغ
ويبمغ عدد طمبة . معمما ومعممة (78868) عدد معممي المرحمة األساسية فبمغ

.   أنثى (416051)ذكرًا، و (476058) ، منيم (892109)المرحمة األساسية 

 الممتحقين بالتعميم لألردنيينويمكن اإلشارة إلى أن المعدل اإلجمالي 
، وىو ما يزيد عن المتوسط اإلقميمي البالغ %97 بمغ2009/2010األساسي لعام 

ويتمتع األردن بمستوى مرتفع من تكافؤ الفرص بين الجنسين في الحصول %. 92
عمى الخدمات األساسية في التعميم، وتقارب نسبة القادرين عمى القراءة والكتابة في 
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، شكمت نسبة المتعممين من (الثالثة عمى مستوى الوطن العربي)% 90األردن 
%. 88.3واإلناث  % 96.9  الذكور

 (1)أما توزيع مدارس المرحمة األساسية حسب السمطة المشرفة فيبين الجدول رقم 
: اآلتي 

 (1)الجدول رقم 

 2009/2010توزيع المدارس األساسية حسب السمطة المشرفة لعام 
عدد المدارس السمطة المشرفة 
 2203وزارة التربية والتعميم 
 16حكومية أخرى 
 173 وكالة الغوث

 704التعميم الخاص 
 3096 المجموع

  توزيع معممي المرحمة األساسية حسب السمطة المشرفة (2) ويبين الجدول رقم  

 (2)الجدول رقم 

 2009/2010 لعام توزيع معممي المرحمة األساسية حسب السمطة المشرفة
 

 

 

 

 

 عدد المعممين السمطة المشرفة  

 55562 وزارة التربية والتعميم 

 23306 تعميم خاص ووكالة وحكومية أخرى 

 78868المجموع 
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 (3)الجدول رقم 

 2009/2010 لعام توزيع طمبة  المرحمة األساسية حسب السمطة المشرفة

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع طمبة المرحمة األساسية حسب السمطة المشرفة (3)ويبين الجدول رقم 

 : المغة العربية

: أهميتها

تحتل المغة العربية مكانة متميزة وبارزة بصفتيا المغة األم، ولغة التواصل 
: بين األفراد والجماعات، وتتمثل أىميتيا في اآلتي

تحقيق أىداف المدرسة، وبناء جيٍل متمكٍن من لغتو، عارٍف بقواعدىا، - 
ومحافٍظ عمييا في ظل عالم متغير دخمت التكنولوجيا واالتصاالت 

.  مكوناتو كافة

.  وسيمة لدراسة المواد الدراسية جميعيا- 

 عدد الطمبة  السمطة المشرفة
 615038 وزارة التربية والتعميم

 153391 التعميم الخاص
 119340 وكالة الغوث الدولية

 4340حكومية أخرى 
 892109المجموع 



 822 

تعدل سموك التالميذ المغوي من خالل تفاعميم مع الخبرات واألنشطة - 
. ( 2009حنفي،  )المنيج  المغوية التي  يحتوييا

تمثل أداة ميمة بالنسبة لممناىج الدراسية، ألن من أىم أىدف المناىج - 
الدراسية ووظائفيا ىو تعميم المغة العربية، وتصحيحيا عمى ألسنة 

.  الناطقين بيا، والحفاظ عمييا وتطويرىا

  :أهداف تدريسها

يمكن أن تتمثل أىداف تدريس المغة العربية بمجموعة من االعتبارات منيا؛ 

االستماع والمحادثة والقراءة  ) التالميذ ميارات المغة األساسية إكساب -
 (والكتابة

 .  استخداميا كأداة لمتواصل والتعبير عن أفكار التالميذ ومشاعرىم -

 .تعزز الميول األدبية والمواىب الفنية والتذوق الجمالي -

  :مناهجها

تعد مناىج المغة العربية في األردن وفق منيجية عممية ومدروسة، ووفق 
أسس توضع لتأليفيا، وىي ذات أىداف، وأسس ومضامين عقمية ووجدانية 

نسانية، ترمي إلى إعداد المتعممين وتربيتيم وفق المفاىيم والقيم  واجتماعية وا 
التي تجعميم قادرين عمى استخدام ممكاتيم العقمية والجسمية والوجدانية استخداما 

. ( 2002ستيتيو،ا)يفيدىم ويفيد األمة التي ينتمون عمييا 
ولممنياج سمات عامة، تتمثل في؛ األىداف والحصص المخصصة 

وتقع كتب . لدروس المغة العربية وموادىا، وبعض سمات الكتب الدراسية المقررة
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ين، خصص كل جزء أوفي جز" لغتنا الجميمة" المرحمة األساسية تحت عنوان 
– منيما لفصل دراسي، وتقوم ىذه الكتب عمى نظام الدروس، يتبع كل درس 

؛ األداء القرائي، والمعجم - عمى سبيل المثال في الصف الرابع األساسي
والداللة، واالستيعاب، واألنماط والتراكيب المغوية، والمحادثة، والكتابة، والرسم 

اإلمالئي، واالستماع، والتدريبات، ونشاط،  وتكون ىذه األنشطة والتدريبات أقل 
 .من ذلك في كتاب الصف األول أو الثاني األساسي

أما فيما يتعمق بعدد حصص وعالمات المغة العربية، فيناك اىتمام كبير 
فإذا نظرنا إلى عدد حصص المغة العربية في الصفوف األربعة األولى . بيما

حصص، أما وزن عالماتيا  (9 )فيخصص لكل صف من ىذه الصفوف 
أسس النجاح ) عالمة  (100 )فخصص لكل صف من ىذه الصفوف 

. يبين ذلك ( 4) والجدول التالي رقم . (2010/2011واإلكمال والرسوب،
 ( 4 )الجدول رقم 

توزيع حصص وعالمات المغة العربية في الصفوف األربعة األولى 

عدد حصص المبحث 
المبحث 

النياية العظمى 
لعالمات الفروع 

النياية العظمى 
لعالمة المبحث 

 100  9المغة العربية - 
  15 االستماع - أ

  15 المحادثة - ب
  35 القراءة - ج
  25 الكتابة - د
األناشيد - ه

والمحفوظات 
 10  
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 الدراسات السابقة : ثانيا
جريت العديد من الدراسات والبحوث حول األنظمة والتعميمات التربوية أ

ويمكن تناول . وتعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي
 : ممخصات ىذه الدراسات كاآلتي

جيود وزارة التربية والتعميم في إدخال  (2009الكخن، )وأظيرت دراسة 
استراتيجيات تدريسية وتقويمية حديثة لدفع مستوى تعميم المغة العربية ونوعيتو 
في األردن، وتدريب المعممين عمى الميارات األساسية في الحاسوب وتوظيفو 

كما أظيرت الدراسة أثناء تنفيذ ىذه االستراتيجيات، أنو ال بد من . في التعميم
 .ردم اليوة بين النظرية والتطبيق

المغة العربية في الشبكة العنكبوتية " في دراسة بعنوان (2009عكاشة،)وبين 
"  بياالمعمومةالعالمية في المجال المعروف والتواصل واالتصال والحصول عمى 

أىمية ىذه الشبكة الرقمي العربي وأربيا، والخدمات الجميمة التي تقدميا ومكانو المغة 
العربية، والمحتوى بأيسر الطرق كفاية عالية أسوة بالمغات األخرى، والحاجة إلى توفر 
محركات بحث المغة العربية وجعميا المغة العربية المغة الرسمية لمواقعيا، وجعميا لغة 

. اختيار لمتصفح والبحث

عمى " المغة العربية وسبل النيوض بيا" في بحث بعنوان (2009شبانة، )وأكد 
أىمية دور وسائل اإلعالم في بناء شخصية الطفل، وأىمية المغة المقدمة في برامج 

 بأسموباألطفال وأثرىا في لغة الطفل، وأكد عمى أنو يجب تعميم المغة العربية وتعمميا 
. شيق، كما أكد عمى أن تكون البرامج المقدمة لألطفال فاعمة في تعميميم وتعمميم

عن أن الضعف المتفشي في المغة العربي ليس  (2009عزازي، )وكشفت 
قاصرا عمى مرحمتي التعميم األساسي والثانوي، بل يشمل أيضا طالب الجامعات، فيم 
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عاجزون عن تدوين مذكراتيم وتمخيص محاضراتيم، وعاجزون عن إرسال برقية أو 
 .كتاب دعوة أو رسالة

تقويم أداء معممي المغة العربية "في دراستو وعنوانيا  (2008معيض،)وتوصل 
إلى " في الحمقة من التعميم األساسي في ضوء الكفايات التخصصية الالزمة ليم

: مجموعة من النتائج وىي

كفاية تخصصية الزمة لمعممي المغة العربية في الحمقة  (51)استخالص  - أ
: األخيرة من التعميم األساسي، موزعة كاآلتي

. كفاية في مجال كفايات القراءة (17)- 

كفاية في مجال كفايات النصوص  (17)- 

. كفاية في مجال كفايات النحو (17)- 

ىناك أىمية نسبية لمكفايات المتعمقة بمجال القراءة لدى المعممين كانت - ب
.  الدرجة عند مستوى متوسط

كانت عند مستوى فأما من حيث توافر ىذه الكفايات في أداء المعممين 
.   (قميمة )متدن

بالنسبة لمكفايات المتعمقة لمجال النصوص فقد بمغت أىميتيا النسبية عند - ج
مستوى متوسط الدرجة، أما من حيث توافرىا في أداء المعممين فكانت أقل 

. (قميمة)من المتوسط  أي عند مستوى متدني 
بالنسبة لمكفايات المتعمقة بمجال النحو فكانت عند مستوى كبير، أما من  أما- د

 . ث توافرىا  في أداء  المعممين فكانت بدرجة متوسطة نوعا ماحي

المغة العربية في التعميم العام " وعنوانيا (2002ستيتية، ا)وخمصت دراسة 
إلى أنو البد أن تكون المادة الدراسية منظمة عمى " في األردن، المشكالت والحمول

نحو دقيق يجعميا قابمة لمتناول، وتجعل التالميذ قادرين عمى التعامل معيا من 



 826 

اجل تحقيق اليدف، وىو تعمم المغة، وتذوق نصوصيا المشرقة، والوقوف عمى 
مواطن الجمال في المغة واألدب العربيين كما خمصت إلى أنو البد أن يشتمل 

بحيث يراعي فيو االبتعاد عن التمقين  عمى طرق التدريس تنظيم الوحدة الدراسية
 .قدر اإلمكان

عمى أثر تعميم المغة العربية  وىكذا، فقد سمطت الدراسات السابقة الضوء
ودور المدارس الكبير في تعميم النشء، وضرورة  وتعمميا عمى طمبة المدارس،
. الحفاظ عمييا عمى مر الزمن

وعميو، فإننا في األردن بعامة وفي المؤسسة التربوية بخاصة بحاجة إلى   
مراجعة األنظمة والتعميمات التربوية المعمول بيا باستمرار، لما تشكمو من دفع 
لتعميم المغة العربية وتعمميا، وغرس حبيا لدى الطمبة، وليبقوا ممارسين ليا، 

 .محافظين عمييا ومدافعين عنيا

من ىنا، جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى األنظمة والتعميمات التربوية وأثرىا 
 .في تعميم المغة العربية وتعمميا لدى طمبة الصفوف األربعة األولى

الطريقة واإلجراءات 

: مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي الصفوف الثالثة األولى ومعممي 
المغة العربية لمصف الرابع األساسي في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعميم 

ومن جميع مشرفي المغة العربية في ىذه المديريات . الخمس في محافظة العاصمة
ويبين الجدول . فرد ( 2900 )،  والبالغ عددىم 2011 – 2010لمعام الدراسي 

.   توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمسمياتيم الوظيفية والمديرية (5)رقم 
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 (5)الجدول رقم 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي والمديرية
المجموع  5عمان   4عمان   3عمان   2عمان   1عمان  المسمى الوظيفي 

 2610 396 732 622 224 636معمم صف 
 270 34 61 71 29 75معمم لغة عربية  
 20 4 4 4 4 4مشرف تربوي 

 2900 434 797 697 257 715المجموع 

 :عينة الدراسة

معمم لغة عربية ممن  (50)معمم صف، و (50)تكونت عينة الدراسة من
من المشرفين التربويين في  مديريات  (20)يدرسون الصف الرابع األساسي، و

 (2)ويبين الجدول رقم . 2011- 2010التربية والتعميم الخمس لمعام الدراسي 
   .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً  لمسمياتيم الوظيفية والمديرية

 (6)الجدول رقم 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي والمديرية 

المجموع  5عمان   4عمان   3عمان   2عمان   1عمان  المسمى الوظيفي 

 50 10 10 10 10 10معمم صف 

 50 10 10 10 10 10معمم لغة عربية  

 20 4 4 4 4 4مشرف تربوي 

 120 24 24 24 24 24 لمجموعا
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أن عدد أفراد عينة الدراسة من معممي الصف بمغ  (6)يبين الجدول رقم 
فيما بمغ .  (50)وبمغ عدد أفراد عينة الدراسة من معممي المرحمة . معمما (50)

 .(20)عدد أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين 
أداة الدراسة 

 :  في ىذه الدراسة أداتان،ىمااستخدمت

 استبانة تعرف واقع األنظمة والتعميمات التربوية وأثرىا في :األداة األولى- 1
تعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي، وتم تطويرىا وفق 

 :الخطوات التالية

الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة وعدد من المقاييس -  
. المشابية واالستبانات الخاصة

فقرة تعكس واقع األنظمة والتعميمات التربوية والمغة العربية في  (30)اقتراح -  
.  المرحمة  األساسية

عرضت ىذه األداة عمى مجموعة من العاممين في المجال التربوي، ثم عرضت - 
محكمًا من العاممين في المجال األكاديمي والتربوي من أعضاء ىيئة  (11)عمى 

 :     وطمب منيم بيان اآلتي . التدريس في الجامعة  األردنية، وجامعة اليرموك

. مدى وضوح فقرات ىذه االستبانة وصحتيا من الناحية العممية .1

 .مدى دقة الصياغة المغوية  لفقرات اإلستبانة .2

 .مناسبة ىذه اإلستبانة لقياس األىداف المطموبة من الدراسة .3

 .أي مالحظات يرونيا مناسبة .4
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بعد اإلطالع عمى مالحظات وآراء المحكمين واقتراحاتيم، تم األخذ 
.  منيم، وذلك بتعديل بعض الفقرات، أو حذف بعضيا اآلخر (%75)بآراء

فقرة مثمت واقع  (16)تم تصميم االستبانة  بصورتيا النيائية وتكونت من  -
ومدى تمبية األنظمة والقوانين التربوية لمتطمبات تعميم المغة العربية وتعمميا في 

، (متوفرة، محايد، غير متوفرة)مرحمة التعميم األساسي، وعمى شكل مقياس ثالثي 
إذ طمب الباحث من أفراد العينة من المعممين والمشرفين التربويين إبداء آرائيم في 

في المكان المناسب  (x)تقدير درجة واقع وتمبية كل فقرة بوضع إشارة 
 .والمخصص لذلك

استبانة تصورات ومقترحات أفراد عينة الدراسة لألنظمة : األداة الثانية
وتم .  بتعميم المغة العربية وتعمميا في المرحمة األساسيةةالتربوية المتعمقوالتعميمات 

:  بناؤه وفق اآلتي

 العالمية الحديثة في مجال األنظمة واالتجاىاتالتربوي والدراسات السابقة  -
والتعميمات التربوية، وفي مجال المغة العربية عمى تطوير أداة ثانية لمدراسة،  

 .من الخبراء والمحكمين (11)فقرة، تم عرضيا  (20)وىي استبانة تكونت من

 (%75)بعد اإلطالع عمى مالحظات وآراء المحكمين، تم األخذ بآراء  -
. منيم، فتم تعديل بعض الفقرات، أو حذف بعضيا اآلخر

فقرات عمى  (9)تم تصميم االستبانة بصورتيا النيائية، واشتممت عمى  -
بعد ذلك، تم توزيع االستبانة . (شكل مقياس ثالثي  موافق، محايد، غير موافق

عمى أفراد العينة من المعممين والمشرفين التربويين إبداء آرائيم في تقدير الدرجة 
التي يمكن أن تساىم في بمورة تصوراتيم ومقترحاتيم لما ىو مأمول من األنظمة 
. والتعميمات التربوية وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا في المرحمة األساسية
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 :صدق األداة
لمتأكد من صدق األداة األولى لمدراسة، تم عرضيا عمى عدد من المحكمين 

 ىيئة التدريس في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك، ومجموعة من أعضاءمن 
 عمى مإصدار أحكا والتربويين في وزارة التربية والتعميم، وطمب منيم اإلداريين

مناسبة األسئمة، ودرجة مناسبة الفقرات من حيث؛ الصياغة المغوية، وتقدير مدى 
جراء أي تعديالت مناسبةمالئمة  . الفقرات، وا 

وقد تم أخذ جميع المالحظات بعين االعتبار واألىمية، وعرضت بعد 
أسبوعين عمى لجنة أخرى من المحكمين من ذوي االختصاص في المناىج 

بعد . وأساليب التدريس، واعتبر ىذا مؤشر عمى صدق البناء والمحتوى لمقياس
. فقرة (16)ذلك، أخرجت األداة بصورتيا النيائية، واحتوت عمى 

 : ثبات األداة

لمتأكد من ثبات األداة، تم حساب معامل االتساق الداخمي باستخدام معادلة 
، إذ بمغ  معامل الثبات من خالل (( GRONBACH ALPA " كرونباخ الفا"

 . ، وىو كاف لغايات البحث(0.84)اإلحصائي، لألداة األولى SPSS) )برنامج 
: إجراءات الدراسة

: األداة األولى

بعد أن تم تحديد عينة الدراسة، وبعد التأكد من صدق وثبات األداة األولى، 
خراجيا بصورتيا النيائية، تم توزيع االستبانات عمى أفراد عينة الدراسة من  وا 
المعممين والمشرفين التربويين، ومعيا دليل يساعد عمى كيفية تنفيذ المطموب، 

. وكيفية إجرائو

 إجابات غير متحيزة عمى اعتبرتتمت استجابات أفراد عينة الدراسة، وقد 
بعد تمك اإلجراءات، تم تفريغ االستبانات، وأدخمت بياناتيا في . (1-3)المقياس 
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ذاكرة الحاسب اآللي، وتم استخراج النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا، ثم اقتراح مجموعة 
.                                                     من التوصيات

 :وتمت من خالل المراحل التالية، مراحل بناء األداة: األداة الثانية

تطرق إليو األدب التربوي والمغوي حول األنظمة والتعميمات  مراجعة ما -1
. التربوية المتعمقة بالمغة العربية

نتائج الدراسة الميدانية، إذ تم تعرف واقع األنظمة والتعميمات التربوية  -2
 .المتعمقة بالمغة العربية في المرحمة األساسية، واعتماد الفقرات

أفرزتو نتائج الدراسة في  الدمج بين ماركز عميو الجانب النظري،  وما -3
جانبيا العممي الذي أظير واقع األنظمة والتعميمات التربوية المتعمقة 

 . العالمية الحديثة في ىذا المجالواالتجاىاتبالمغة العربية، 

استبانة التصورات )لمتحقق من صدق األداة الثانية : صدق األداة -4
 :تم إجراء اآلتي (والمقترحات

بناء استبانة اشتممت عمى مؤشرات حول األنظمة والتعميمات المتعمقة  - أ
.  فقرات (9)بالمغة العربية، وتكونت من 

عرضت االستبانة عمى مجموعة من المحكمين، وفي ضوء  - ب
 .مالحظاتيم، تم تعديل بعض الفقرات أو حذف بعضيا

التي تشكل تصورات واقتراحات المعممين - تم توزيع االستبانات - ج 
.  عمى عينة الدراسة– والمشرفين التربويين 

تم تفريغ االستبانات وتحميميا حاسوبيا، ثم استخراج النتائج وتفسيرىا - د
. ومناقشتيا
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 :تصميم الدراسة

: اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية

. معمم، مشرف تربوي: متغير الوظيفة، ولو مستويان :المتغير المستقل- 

أما المتغير التابع، فيو تصورات أفراد عينة الدراسة لألنظمة التربوية  - 
. وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا في الصفوف األربعة األولى

: المعالجة اإلحصائية

 اإلحصائيةلإلجابة عن أسئمة الدراسة، تم استخدام المعالجات      
المناسبة بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب 

 .لمعينة الواحدة (ت)المئوية، واختبار 

: نتائج الدراسة

ما مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية : النتائج المتعمقة بالسؤال األول
لمتطمبات تعميم المغة العربية وتعمميا في الصفوف األربعة األولى من وجية نظر 

المعممين؟       

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات إيجادلإلجابة عن ىذا السؤال، تم 
المعيارية ودرجة تمبية األنظمة والتعميمات التربوية لتعميم المغة العربية وتعمميا من 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (7)ويبين الجدول رقم . وجية نظر المعممين
. من وجية نظر المعممين (الممارسة )المعيارية ودرجة التمبية 
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 (7)الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
 من المعممين عمى كل فقرة

المتوسط الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة التمبية 

تساعد المغة العربية التالميذ عمى - 1
تعديل سموكيم المغوي من خالل 

تفاعميم مع الخبرات واألنشطة المغوية 
. التي يحتوييا المنيج

عالية  0.566 2.1

يركز تعميم المغة العربية في المرحمة -  2
األساسية عمى التعميم من خالل 

. التمقين

عالية  0.65 2.01

تنص أسس النجاح واإلكمال - 3
 (100)والرسوب عمى تخصيص وزن

عالمة لمغة العربية في كل صف من 
. الصفوف األربعة األولى

عالية  0.60 2.11

يستخدم الطمبة المغة العربية في - 4
التعبير  )حياتيم اليومية والعامة 

. (...الوظيفي، تعبئة طمب، استدعاء،

عالية  0.66 1.84

يتقدم مناىج المغة العربية وفق طريقة - 5
مدروسة من قبل مختصين ووفق أسس 

. عممية سميمة

عالية  0.67 1.95

6 -
 

يتعرض طمبة المرحمة األساسية 
مشكالت لغوية مثل  

. (..الصوت،الكتابة،النحو،)

عالية  0.66 1.94
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7 -
 

تحمل التعميمات التربوية المعممين  
مسؤولية الضعف المغوي لدى بعض 

. الطمبة

عالية  0.71 1.97

يقوم أداء معمم المغة العربية وفق - 8
. الطريقة التقميدية لمتقييم

عالية  0.68 2.05

يعاد النظر في األنظمة والتعميمات - 9
. التربوية المتعمقة بالمغة العربية

عالية  0.83 1.92

ترتبط طريقة تدريس المغة العربية - 10
. بالمنيج والكتاب المقرر

عالية  0.65 2.14

تساعد المغة العربية التالميذ عمى - 11
تكوين شخصيتيم، وتحديد أفكارىم 

. واتجاىاتيم

عالية  0.71 2.03

تنص أسس الكمال والنجاح والرسوب - 12
عمى رسوب الطالب في مبحثي المغة 

. العربية والرياضيات معا ً 

عالية  0.82 2.11

تنص أسس النجاح واإلكمال - 13
حصص  (9)والرسوب عمى تخصيص

لمغة العربية في كل صف من 
. الصفوف الربعة األولى

عالية  0.65 2.25

يشترك الطمبة في مسابقاتٍ  لغوية - 14
.  وثقافية متنوعة

عالية  0.70 1.99

تستخدم التكنولوجيا والوسائل التعميمية - 15
في  الحديثة في تعميم المغة العربية

. المرحمة األساسية

متوسطة  0.78 1.76

يشيع استخدام المعممين لميجة العامية - 16
. في تدريس المغة العربية

متوسطة  0.71 1.67
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تنص أسس النجاح واإلكمال والرسوب عمى ) أن فقرة  (7)يبين الجدول رقم 
( حصص لمغة العربية في كل صف من الصفوف األربعة األولى (9)تخصيص

، وىي ممارسة عالية، تميو؛ تنص (2.25) درجة بمتوسط بمغ أعمىحازت عمى 
أسس الكمال والنجاح والرسوب عمى رسوب الطالب في مبحثي المغة العربية 

، ثم؛ تساعد المغة العربية التالميذ عمى تعديل سموكيم (2.11)والرياضيات معا ً 
المغوي من خالل تفاعميم مع الخبرات واألنشطة المغوية التي يحتوييا المنيج 

التكنولوجيا والوسائل  بينما نجد أن درجة التمبية كانت متدنية في؛ تستخدم. (2.1)
،  ويشيع (1.76)التعميمية الحديثة في تعميم المغة العربية في المرحمة األساسية 

 .(1.67)استخدام المعممين لميجة العامية في تدريس المغة العربية 

لفحص داللة فرق المتوسط  (ت)ولبيان داللة الفروق، تم استخدم اختبار 
الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعممين عمى المعيار المعتمد في ىذه 

لفحص داللة فرق ( ت)نتائج اختبار  (8)ويبين الجدول رقم . (%60)الدراسة وىو 
.  المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة

 (8)الجدول رقم 

لفحص داللة فرق المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عن  (ت)نتائج اختبار
 (28.8%= 60)المعيار المعتمد 

المتوسط العدد 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  (ت)قيمة 
الداللة 

100 31.85 3.63 99 8.395 0.000 *

 أن المتوسط الحسابي الستجابات المعممين عمى (8) يبين الجدول رقم
أي . (3.63)، وبانحراف معياري مقدراه (31.85)بمغ  (األول)المجال )االستبانة 

. (3.05)بفارق  (28.8%= 60)أن المتوسط الحسابي أعمى من المعيار المعتمد 
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لمعرفة فيما كان ىذا الفرق ذا داللة إحصائية عند  (ت)واستخدم اختبار 
(α=0.05) ( ت)؛ فتبين أن ىذا الفرق ذو داللة إحصائية، إذ بمغت قيمة

. (0.000)وىي مرتبطة باحتمال مقداره  (8.395)المحسوبة 

ما مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية : النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  
لمتطمبات تعميم المغة العربية وتعمميا في الصفوف األربعة األولى من وجية نظر 

  المشرفين التربويين؟ 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إيجاد، تم لإلجابة عن هذا السؤال

لدرجة تمبية األنظمة والتعميمات التربوية لتعميم المغة العربية وتعمميا من وجية نظر 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (9)ويبين الجدول رقم . المشرفين التربويين

. من وجية نظر المشرفين التربويين (الممارسة)المعيارية ودرجة التمبية 

 (9)الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسية من 
المشرفين التربويين عمى كل فقرة 

المتوسط                                    الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
التمبية 

 يعاد النظر في األنظمة والتعميمات التربوية - 1
. المتعمقة بالمغة العربية

عالية  0.85 2.25

تستخدم التكنولوجيا والوسائل التعميمية الحديثة -  2
. في تعميم المغة العربية في المرحمة األساسية

عالية  0.79 2.00

يشيع استخدام المعممين لميجة العامية في - 3
. تدريس المغة العربية

عالية  0.76 2.20
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تنص أسس النجاح واإلكمال والرسوب عمى - 4
عالمة لمغة العربية في  (100)تخصيص وزن

. كل صف من الصفوف األربعة األولى

عالية  0.79 2.00

5 -

 

تنص أسس الكمال والنجاح والرسوب عمى 
رسوب الطالب في مبحثي المغة العربية 

. والرياضيات معا ً 

عالية  0.75 1.95

6 -

 

يتقدم مناىج المغة العربية وفق طريقة مدروسة 
. من قبل مختصين ووفق أسس عممية سميمة

عالية  0.77 2.01

ترتبط طريقة تدريس المغة العربية بالمنيج - 7
. والكتاب المقرر

عالية  0.69 2.20

تحمل التعميمات التربوية المعممين  مسؤولية - 8
.  الضعف المغوي لدى بعض الطمبة

عالية  0.22 2.05

يقوم أداء معمم المغة العربية وفق الطريقة - 9
. التقميدية لمتقييم

عالية  0.85 2.25

تنص أسس النجاح واإلكمال والرسوب عمى - 10
عالمة لمغة العربية في  (100)تخصيص وزن

. كل صف من الصفوف األربعة األولى

عالية  0.80 2.30

تعميم المغة العربية في المرحمة األساسية  يركز- 11
. عمى التعميم من خالل التمقين

عالية  0.65 2.30

تساعد المغة العربية التالميذ عمى تعديل سموكيم - 12
المغوي من خالل تفاعميم مع الخبرات واألنشطة 

. المغوية التي يحتوييا المنيج

عالية  0.76 1.80

تساعد المغة العربية التالميذ عمى تكوين - 13
. شخصيتيم، وتحديد أفكارىم واتجاىاتيم

عالية  0.78 2.10
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يتعرض طمبة المرحمة األساسية لمشكالت - 14
. (..الصوت، الكتابة، النحو،)لغوية، مثل 

عالية  0.58 2.35

يستخدم الطمبة المغة العربية في حياتيم اليومية - 15
التعبير الوظيفي، تعبئة طمب، )والعامة 
. (...استدعاء،

عالية  0.75 2.05

يشترك الطمبة في مسابقاتٍ  لغوية وثقافية - 16
.  متنوعة

عالية  0.85 2.10

أن المتوسط الحسابي لفقرة؛ يتعرض طمبة  (9)يبين الجدول رقم 
حاز  (..الصوت، الكتابة، النحو،)المرحمة األساسية لمشكالت لغوية، مثل 

،تميو؛ تنص أسس النجاح واإلكمال (2.35)عمى أعمى درجة بمتوسط بمغ 
عالمة لمغة العربية في كل صف من  (100)والرسوب عمى تخصيص وزن

تعميم المغة العربية في المرحمة  ،  ثم ؛ يركز(2.30 )الصفوف األربعة األولى
.  (2.30)األساسية عمى التعميم من خالل التمقين 

لفحص داللة فرق  (ت)ولبيان داللة الفروق، تم استخدم اختبار 
المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين عن 

نتائج  (6) ، ويبين الجدول رقم(%60)المعيار المعتمد في ىذه الدراسة وىو 
. لفحص داللة فرق المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة (ت)اختبار

 (10)الجدول رقم 

لفحص داللة فرق المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة  (ت)نتائج اختبار
 (28.8%= 60)عن المعيار المعتمد 

 العدد

 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

مستوى  (ت)قيمة درجات الحرية 
الداللة  20 35.55 7.65 19 3.94 0.001 *
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أن المتوسط الحسابي الستجابات المشرفين  (10) يبين الجدول رقم 
، وبانحراف معياري مقدراه (35.55)بمغ  (األول)المجال )التربويين عمى االستبانة 

 (28.8%= 60)أي أن المتوسط الحسابي أعمى من المعيار المعتمد . (7.65)
لمعرفة فيما إذا كان ىذا الفرق ذا داللة ( ت)وقد استخدم اختبار . (6.75)بفارق 

؛  وأظيرت النتائج أن ىذا الفرق ذو داللة إحصائية، إذ (α=0.05)إحصائية عند 
.       (0.001)وىي مرتبطة باحتمال مقداره  (3.94)المحسوبة  (ت)بمغت قيمة 

ما تصورات معممي مرحمة التعميم : "   النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
" األساسي لألنظمة والتعميمات التربوية المتعمقة بتعميم المغة العربية وتعمميا ؟

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات إيجاد تم ،لإلجابة عن ىذا السؤال
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعممين عمى كل فقرة من الفقرات 

. ذلك (11)ويبين الجدول رقم . الخاصة بيذا المجال
 (11)الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من 
المعممين مرتبة حسب األهمية 

الفقرة الرقم 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الرتبة 

17 
يجب تعميم المغة العربية بأسموب شيق 

. ومناسب لمطمبة
2.09 0.66 1 

18 
ينبغي أن تكون مادة المغة العربية 

. منظمة قابمة لمتناول
2.08 0.84 2 

19 
يجب تطوير برنامج إلعداد معممي 
. المغة العربية في المرحمة األساسية

2.05 0.78 3 
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20 
يجب حذف بعض الفقرات في األنظمة 

  .والتعميمات التربوية
2.02 0.80 4 

21 

األنظمة والتعميمات  يجب أن تركز
التربوية عمى دور التطور العممي 
والتكنولوجي في تعميم المغة العربية 

. وتعمميا

1.98 0.65 5 

22 
يجب أن يركز في تعميم المغة العربية 
. في المرحمة األساسية عمى المشاركة

1.98 0.81 5 

23 
يجب أن يقوم أداء معممي المغة 

. العربية في ضوء كفاياتيم التخصصية
1.97 0.68 6 

24 
ينبغي ترسيخ مفيوم استخدام المغة 
. العربية لدى طمبة المرحمة األساسية

1.94 0.72 7 

25 
يجب أن تشدد األنظمة والتعميمات 
التربوية عمى أىمية دور المعمم في 

. تعميم المغة العربية
1.84 0.73 8 

أن المتوسطات الحسابية الستجابات المعممين تتراوح  (11)يبين الجدول رقم 
يجب تعميم المغة العربية بأسموب شيق " وقد حازت فقرة . (2.09)و (1.84)بين 

ينبغي "، تميو فقرة (2.09)عمى أعمى درجة بمتوسط حسابي بمغ " ومناسب لمطمبة 
يجب تطوير " ، ثم فقرة (2.08)" أن تكون مادة المغة العربية منظمة قابمة لمتناول 

. (2.05)" برنامج إلعداد معممي المغة العربية في المرحمة األساسية 
ما تصورات المشرفين التربويين لألنظمة : " النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع  

 "والتعميمات التربوية المتعمقة بتعميم المغة العربية وتعمم في مرحمة التعميم األساسي؟
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات إيجادلإلجابة عن ىذا السؤال، تم 
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين عمى كل فقرة من 

                                          . يبين ذلك (12)والجدول رقم. الفقرات الخاصة بيذا المجال
 (12)الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من 
المشرفين التربويين مرتبة حسب األهمية 

المتوسط الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
الترتيب المعياري 

يجب تعميم المغة العربية بأسموب شيق  17
 1 0.81 2.35. ومناسب لمطمبة

18 
يجب أن تشدد األنظمة والتعميمات 
التربوية عمى أىمية دور المعمم في 

. تعميم المغة العربية
2.25 0.85 2 

يجب أن يقوم أداء معممي المغة  19
 3 0.83 2.20. العربية في ضوء كفاياتيم التخصصية

يجب أن يركز في تعميم المغة العربية  20
 4 0.91 2.10. في المرحمة األساسية عمى المشاركة

ينبغي ترسيخ مفيوم استخدام المغة  21
 5 0.68 2.05. العربية لدى طمبة المرحمة األساسية

ينبغي أن تكون مادة المغة العربية  22
 6 0.72 2.00. منظمة قابمة لمتناول

يجب تطوير برنامج إلعداد معممي  23
 6 0.79 2.00. المغة العربية في المرحمة األساسية

24 
األنظمة والتعميمات  يجب أن تركز

التربوية عمى دور التطور العممي 
والتكنولوجي في تعميم المغة العربية 

. وتعمميا
1.90 0.71 7 

يجب حذف بعض الفقرات في األنظمة  25
 8 0.81 1.85. والتعميمات التربوية
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أن المتوسطات الحسابية الستجابات المشرفين التربويين  (12)يبين الجدول رقم 
يجب تعميم المغة العربية بأسموب " وقد حازت فقرة . (2.35)و (1.85) بين تتراوح

" ، تميو فقرة (2.35)عمى أعمى درجة  بمتوسط حسابي بمغ " شيق ومناسب لمطمبة 
يجب أن تشدد األنظمة والتعميمات التربوية عمى أىمية دور المعمم في تعميم المغة 

"                                                   ، ثم فقرة (2.25)" العربية

"  يجب أن يقوم أداء معممي المغة العربية في ضوء كفاياتيم التخصصية 
(2.20)   .

مناقشة النتائج 

ما مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية :  مناقشة نتائج السؤال األول
لمتطمبات تعميم المغة العربية وتعممها في الصفوف األربعة األولى من وجهة 

نظر المعممين؟ 

لبيان مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية لمتطمبات تعميم المغة العربية 
وتعمميا في الصفوف األربعة األولى من وجية نظر المعممين،  تم حساب 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد ىذه العينة،  واتضح 
: أنيا تمبي متطمبات تعميم المغة العربية وتعمميا بدرجة عالية، وتمثل ذلك في

حصص لمغة العربية في  (9)أسس النجاح واإلكمال والرسوب التي تخصص  -
.  كل صف من الصفوف األربعة األولى

أسس اإلكمال والنجاح والرسوب التي تنص عمى رسوب الطالب في مبحثي  -
 .المغة العربية والرياضيات معا

تساعد المغة العربية التالميذ عمى تعديل سموكيم المغوي من خالل تفاعميم مع  -
 . الخبرات واألنشطة المغوية التي يحتوييا المنيج
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 :  فيما تبين، أن درجة التمبية كانت متدنية من وجية نظر المعممين في الفقرات 

استخدام التكنولوجيا والوسائل التعميمية الحديثة في تعميم المغة العربية في  -
. المرحمة األساسية

.  يشيع استخدام المعممين لميجة العامية في تدريس المغة العربية -

التي خمصت إلى  (2009الكخن،  )وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
.                                                      المعممين عمى الميارات الحاسوبية، وتوظيفيا في التعميم أىمية تدريب

التي بينت أىمية المغة العربية في تعميم  (2009شبانة،)وتتفق مع دراسة 
.  األطفال وتعديل سموكيم  المغوي

التي أبرزت أىمية التكنولوجيا  (2009عكاشة، )فيما اختمفت مع دراسة 
. والشبكة العنكبوتية في تقديم خدمات جميمة لمغة العربية

 يمكن أن يستنتج أن ىناك فروقًا بسيطة في ،بناء عمى نتائج ىذا السؤال
مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية لمتطمبات تعميم المغة العربية وتعمميا في 

 تفاوت نظرة إلىالصفوف األربعة األولى، وقد يعود سبب ظيور ىذه الفروقات 
 ألىمية امتالك الميارات الحاسوبية ومدى تفاوت نظرتيم إدراكيمالمعممين في 

. ألىمية المغة  في تعميم الطمبة وتعمميم ودورىم في ترسيخ مفيوميا لدى الطمبة

ما مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية : مناقشة نتائج السؤال الثاني
لمتطمبات تعميم المغة العربية وتعممها في الصفوف األربعة األولى منه وجهة 

نظر المشرفين التربويين؟ 

لبيان مدى تمبية األنظمة والتعميمات التربوية لمتطمبات تعميم المغة العربية 
وتعمميا في الصفوف األربعة األولى من وجية نظر المشرفين التربويين،  تم 
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حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات والمعيارية الستجابة أفراد ىذه العينة،  
رجة عالية، وتمثل ذلك في؛ \واتضح أنيا تمبي متطمبات تعميم المغة العربية وتعمميا بد

الصوت، الكتابة، )المرحمة األساسية لمشكالت لغوية، مثل تعرض طمبة  -
.  (..النحو،

عالمة لمغة العربية  (100)أسس النجاح واإلكمال والرسوب التي تخصص وزن -
 .في كل صف من الصفوف األربعة األولى

 . يركز تعميم المغة العربية في المرحمة األساسية عمى التعميم من خالل التمقين -

التي خمصت الى  ( 2002ستيتيو،ا )تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
يشتمل تنظيم الوحدة الدراسية عمى طرق التدريس بحيث يراعى فيو  أنو البد أن

. اإلمكان االبتعاد عن التمقين قدر

التي كشفت عن أن الضعف المتفشي  (2009عزازي، )وتتفق مع دراسة 
 التعميم األساسي والثانوي، بل يشمل مرحمتيفي المغة العربية ليس قاصرًا عمى 

. أيضًا طالب الجامعات

بناء عمى نتائج ىذا السؤال، يمكن أن يستنتج أن األمر يستدعي استخدام 
والتركيز عمى امتالك الطمبة لميارات . استراتيجيات وطرق تدريس حديثة ومتنوعة

إضافة إلى تشجيعيم . المغة العربية والتدرب عمييا، مع مراعاة الفروق بين الطمبة
. ركة في المسابقات واألنشطة الثقافيةاوالمش.  استخداميا في حياتيم اليومية والعامة

ما تصورات معممي الصفوف األربعة األولى : مناقشة نتائج السؤال الثالث
لألنظمة والتعميمات التربوية المنشودة لتعميم المغة العربية وتعممها ؟ 

لبيان تصورات المعممين لألنظمة والتعميمات التربوية المنشودة لتعميم 
المغة العربية وتعمميا في،  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
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والمعيارية الستجابة أفراد ىذه العينة، وأمكن التوصل الى مجموعة من 
: التصورات منيا 

 تعميم المغة العربية بأسموب شيق ومناسب لمطمبة-   

تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجية ضعف بعض الطمبة في المغة -   
. العربية

تطوير برنامج إلعداد معممي المغة العربية في المرحمة األساسية -   

بداء رأيو في مواقف -  استخدام طرق التدريس التي تركز عمى المشاركة المتعمم وا 
. وأنشطة تعمم المغة العربية

ما تصورات المشرفين التربويين لألنظمة : مناقشة نتائج السؤال الرابع
والتعميمات التربوية المنشودة في الصفوف األربعة األولى؟ 

لبيان تصورات المشرفين التربويين لألنظمة والتعميمات التربوية المنشودة 
لتعميم المغة العربية وتعمميا في الصفوف األربعة األولى،  تم حساب 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات والمعيارية الستجابة أفراد ىذه العينة وأمكن 
:  مجموعة من التصورات،  منياإلىالتوصل 

تعميم المغة العربية بأسموب شيق ومناسب لمطمبة -  

بداء -   في موقف رأيواستخدام طرق التدريس التي تركز عمى مشاركة المتعمم وا 
. وأنشطة  تعمم المغة العربية

.   وقائية وأخرى عالجية ضعف بعض الطمبة في المغة العربيةأنشطةتصميم -  

المعمم في تعميم المغة  تشديد األنظمة والتعميمات التربوية عمى أىمية دور -
. العربية
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التوصيات 

: يمي في ضوء نتائج الدراسة، يمكن التوصية بما

تعزيز الثقة بالمغة العربية، واالعتزاز بيا حفاظًا عمى كيانات األمة، وترسيخًا - 
. لشخصيتيا ووجودىا

التوسع في نشر المغة العربية بمختمف الوسائل، وتقديم الدعم لكافة الجيود التي - 
إعادة - السبيل عمى مستوى الدول والمنظمات والمجامع واألفراد تبذل في ىذا

النظر سنوًيا باألنظمة والتعميمات التربوية وبخاصة المتعمق منيا بتعميم المغة 
. وتعمميا العربية

تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجية ضعف بعض الطمبة في المغة -  
. العربية

     .تطوير برامج إلعداد معممي المغة العربية في المرحمة األساسية-  

بداء رأيو في  - استخدام طرق التدريس المناسبة، والتي تركز عمى مشاركة المتعمم وا 
 .مواقف وأنشطة تعميم المغة العربية

 .استخدام أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومبتكرة  -

إجراء دراسات أخرى مماثمة، وبخاصة في األنظمة والتعميمات التربوية والمغة  -
 .العربية
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 (1)الممحق رقم 
 (1)أداة الدراسة رقم 

المشرف التربوي المحترم   / المعمم السيد 
....  تحية طيبة وبعد

يقوم الباحث بإجراء دراسة  تيدف  إلى  تعريف واقع  األنظمة والتعميمات 
التربوية وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي من وجية 

.  نظر المعممين والمشرفين التربويين
ذ يرجو الباحث  تعبئة   ىذه  االستبانة التي تمثل واقع  األنظمة   وا 
والتعميمات التربوية وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم 

األساسي بكل أناة وصبر، ليؤكد لمسادة األفاضل أن جميع  المعمومات التي ترد 
. ستستخدم ألغراض البحث العممي،  وستكون موضع سرية تامة

معمومات عامة : أوالً 
  ::داخل المربع المناسب (×)يرجى وضع إشارة 

                    :الجنس-                      أنثى            ذكر  
                   مشرف تربوي       معمم مرحمة       :المستوى الوظيفي -  
: المؤهل العممي- 
ه دكتورا                  ماجستير  دبموم فما دون + بكالوريوس  

: طريقة اإلجابة وتعبئة االستبانة: ثانياً 
 تحت الدرجة التي توافق رأيك من الدرجات الثالث (×)يرجى وضع إشارة - 

 أن تختار إحدى ىذه الدرجات،  وتضع فبإمكانك،  (متوفرة، محايد، غير متوفرة)
 اإلجابة الفقرة التالية ودرجة تمبيتيا محايد،  فأن اخترت،  فيب أنك (×)تحنيا إشارة 

:  تكون 
غير متوفرة  محايد متوفرًة الفقرة الرقم 

يقوم أداء معمم المغة العربية وفق الطريقة   .1
. التقميدية لمتقييم

  × 
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غير متوفرة محايد متوفرة                                    الفقرة الرقم 

تساعد المغة العربية التالميذ عمى تعديل سموكيم المغوي من - 1
. خالل تفاعميم مع الخبرات واألنشطة المغوية التي يحتوييا المنيج

   

يركز تعميم المغة العربية في المرحمة األساسية عمى التعميم -  2
. من خالل التمقين

   

تنص أسس النجاح واإلكمال والرسوب عمى تخصيص - 3
عالمة لمغة العربية في كل صف من الصفوف  (100)وزن

. األربعة األولى

   

    يستخدم الطمبة المغة العربية في حياتيم اليومية والعامة - 4
. (...التعبير الوظيفي، تعبئة طمب، استدعاء، )

   

5 -
 

يتقدم مناىج المغة العربية وفق طريقة مدروسة من قبل 
. مختصين ووفق أسس عممية سميمة

   

6 -
 

يتعرض طمبة المرحمة األساسية مشكالت لغوية مثل  
. (..الصوت،الكتابة،النحو،)

   

7 -
 

تحمل التعميمات التربوية المعممين  مسؤولية الضعف 
. المغوي لدى بعض الطمبة

   

   يقوم أداء معمم المغة العربية وفق الطريقة التقميدية لمتقييم  - 8
يعاد النظر في األنظمة والتعميمات التربوية المتعمقة بالمغة - 9

. العربية
   

   . ترتبط طريقة تدريس المغة العربية بالمنيج والكتاب المقرر- 10

تساعد المغة العربية التالميذ عمى تكوين شخصيتيم، وتحديد - 11
. أفكارىم واتجاىاتيم

   

تنص أسس الكمال والنجاح والرسوب عمى رسوب الطالب - 12
. في مبحثي المغة العربية والرياضيات معا

   

 (9)تنص أسس النجاح واإلكمال والرسوب عمى تخصيص- 13
. حصص لمغة العربية في كل صف من الصفوف الربعة األولى

   

   .  يشترك الطمبة في مسابقاتٍ  لغوية وثقافية متنوعة- 14

تستخدم التكنولوجيا والوسائل التعميمية الحديثة في تعميم - 15
. في المرحمة األساسية المغة العربية

   

يشيع استخدام المعممين لميجة العامية في تدريس المغة - 16
. العربية
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 (2)الممحق رقم 

 (2)أداة الدراسة رقم 

 

المشرف التربوي المحترم   / المعمم السيد 

.... تحية طيبة وبعد

يقوم الباحث بإجراء دراسة  تيدف  إلى  تعريف واقع  األنظمة والتعميمات 
التربوية وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم األساسي من وجية 

.  نظر المعممين والمشرفين التربويين

ذ يرجو الباحث  تعبئة  ىذه التي تمثل  اقتراح تصور لألنظمة  االستبانة وا 
والتعميمات التربوية وأثرىا في تعميم المغة العربية وتعمميا في مرحمة التعميم 

األساسي بكل أناة وصبر، ليؤكد لمسادة األفاضل أن جميع  المعمومات التي ترد 
ستستخدم ألغراض البحث العممي،  وستكون موضع سرية تامة، عممًا أن طريقة 

تحت الدرجة التي توافق رأيك من الدرجات الثالث  (×)اإلجابة تكون بوضع إشارة 
. (موافق، محايد، غير موافق )

. شاكرًا لكم حسن اىتمامكم و تعاونكم

. مع وافر االحترام والتقدير
الباحث 

 منذر الشبول. د
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غير موافق محايد موافق الفقرة رقم 

   . تعميم المغة العربية بأسموب شيق ومناسب لمطمبة  .1

تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجية ضعف بعض   .2
. الطمبة في المغة العربية

   

تطوير برنامج إلعداد معممي المغة العربية في المرحمة   .3
. األساسية

   

   . حذف بعض الفقرات في األنظمة والتعميمات التربوية  .4

تشديد األنظمة والتعميمات التربوية عمى أىمية دور المعمم في   .5
. تعميم المغة العربية

   

بداء   .6 استخدام طرق التدريس التي تركز عمى مشاركة المتعمم وا 
   . رأيو في مواقف وأنشطة تعمم المغة العربية

   . تقويم أداء معممي المغة العربية في ضوء كفاياتيم التخصصية  .7

8.  
ترسيخ مفيوم استخدام المغة العربية لدى طمبة المرحمة 

   . األساسية

تركيز األنظمة والتعميمات التربوية عمى دور التطور العممي   .9
. والتكنولوجي في تعميم المغة العربية وتعمميا
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التعليقات والمناقشات 

 

: أحد الحاضرين- 

يرى أن التوصيات جاءت بعيدة عن عنوان البحث، وتمنَّى أن يسمع النتاجات 
. التي خرجت بيا الدراسة

: منذر الشبول. سامي المحاسيس باإلنابة عن د. رد د- 

أسس النجاح واإلكمال والرسوب التي تمبِّي : ذكر بعض نتائج الدراسة من مثل
متطمبات تعميم المغة العربية وتعمميا بدرجة عالية من خالل رسوب الطمبة في 

. مادتي الرياضيات والمغة العربية معًا إذا ما أكمل بيما

وظيور درجة عالية في مساعدة المغة العربية لمطمبة في تعديل سموكيم 
المغوي، وظيور درجة متدنية في استخدام التكنولوجيا والوسائل التعميمية الحديثة 

. في تعميم المغة العربية

ومن النتائج أيضًا، تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجية ضعف 
بعض الطمبة في المغة العربية، وتطوير برامج إلعداد معممي المغة العربية في 

 من –وكذلك ظيور درجة عالية . المرحمة األساسية وذلك من وجية نظر المعممين
في تعميم المغة العربية بأسموب شيِّق - وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين

 .ومناسب لمطمبة
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