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 الدراسة ممخص

 والسبؿ المغوية لمميارات الطمبة اكتساب في المدرسة دور تعرؼ إلى الدراسة ىدفت
. األردف في العربية المغة معممي نظر وجية مف ذلؾ في دورىا لتفعيؿ المقترحة

 الدراسة عينة عمى وتوزيعيا تطويرىا تـ أداة استخدمت الدراسة، أسئمة عف ولئلجابة
 العاصمة عماف محافظة مناطؽ في العربية المغة معممي مف معمماً  (50)مف المكونة

. 2012-2011 الدراسي لمعاـ في 1،2،3،4،5

    :منيا النتائج مف مجموعة إلى الدراسة وتوصمت

 أخصص وقتا مف في؛ ذلؾ وتمثؿ متدف، بمستوى (االستماع) لميارة المدرسة تمبية-       
    .الحصة الصفية لبلستماع

 المدرسي التقويـ في ُيفرد في؛ ذلؾ وتمثؿ عاؿ، بمستوى (القراءة) لميارة المدرسة تمبية-        
. لمقراءة مناسب عبلمات وزف

 كتابة في الطمبة يشارؾ ذلؾ؛ وتمثؿ ، متوسط بمستوى (الكتابة) لميارة المدرسة تمبية-        
 المتنوعة والموضوعات الكممات

 المدرسة توظؼ في؛ ذلؾ وتمثؿ متوسط، بمستوى (المحادثة) لميارة المدرسة تمبية-         
                 .            وبالعكس وطمبتيا المدرسة في العامميف بيف إيجابية عبلقات إقامة في المحادثة ميارة

ي يؿ بما التوصية يمكف الدراسة، نتائج ضوء في    

. والمحادثة االستماع ميارة لممارسة المدرسة في أو الصفية ةالحص مف وقت تخصيص- 

. والشفوي الكتابي التعبير ميارة لممارسة لمطمبة ةالفرص إتاحة- 

 .الطمبة بيف اآلراء وتقبؿ والنقاش الحوار قيـ غرس- 

مقدمة 
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تتولى المدرسة أمور تعميـ التبلميذ وتريبتيـ لتحقيؽ األىداؼ التي اقرىا المجتمع ، إذ 
المدير ، المعمميف ، )اف تنشئة األجياؿ ىي وظيفة المدرسة الرئيسة، وتبذؿ بعناصرىا كافة 

.جيودا منسقة إلعداد التبلميذ إعداد صحيا وسميما  (التمميذ  

كسابيـ الميارات المغوية التي تعد  ولتحقيؽ ذلؾ، تسعى المدرسة إلى تعميـ الطمبة وا 
ابرز أوجو التعمـ، وتمثؿ األىداؼ األساسية التي يسعى المعمـ لتحقيقيا عند المتعمميف،  اذ 
اف تعمـ اي لغة مف المغات، سواء كانت المغة األـ أـ لغة أجنبية ، إنما ىدفو ىو اف يكتسب 

المتعمـ القدرة عمى سماع المغة والتعرؼ عمى إطارىا الصوتي الخاص بيا ، وقراءتيا 
.  والتعبير مف خبلليا وكتابة ما يريد  بمغة سميمة

                                                                                          خمفية الدراسة 

دور المدرسة   

يبدأ دور المدرسة مف حيث انتيت إليو األسرة لما ليا دور ايجابي فاعؿ في تنمية 
ميوؿ الطمبة نحو االستماع والقراءة والكتابة والمحادثة، بما تقدمو مف مناىج وطرائؽ تدريس 
وتوفير المادة العممية المشوقة ليذه القراءات، كما أف لممعمـ دورا في تنمية ىذه الميوؿ عند 
تاحة  األطفاؿ ألنو القدوة، ما يتطمب منو إظيار ذلؾ مف خبلؿ سموكو اليومي الطبيعي وا 
الفرصة أماـ التبلميذ لكي يستمعوا ويعبروا عما قرأوه سواء بالمنافسة والحوار،أـ بتشجيعيـ 
عمى التعبير عف قراءاتيـ، وتنفيذ األنشطة التي يمارسونيا في المكتبة أو في معارض بيع 

عداد  عادة دور مجمة الحائط المدرسية وا  جراء المسابقات، وا  الكتب داخؿ المدرسة، وا 
. الممصقات وغيرىا

ويضطمع المعمـ بدور ىاـ في توجيو الطمبة، وتشويقيـ إلى الجوانب الممتعة في التعمـ، 
وممارسة  الميارات المغوية، وأف يكوف عمى دراية بمواد القراءة المتوافرة والمناسبة ألعمار 
األطفاؿ و مصادر الحصوؿ عمييا، ويشركيـ في بعض خبراتو؛ كأف يقرأ ليـ بعض ما 
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يعجبو حتى يتذوقوا المعنى المغوي واألسموب األدبي وأف يستعرض بعض القصص أو 
. الكتب الجديدة ومف ثـ يقوـ التعميؽ عمييا

 المغة

ميارة، )المشار إليو في - في كتاب الخصائص (ابف جني)المغة كما يقوؿ العبلمة 
دائرة المعارؼ )وفي (. المغة أصوات يعبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ - :) (2008

يمكف تحدييا بأنيا ) إف المغة : يقوؿ كاتبيا- (2008ميارة، )المشار إلييا في - (البريطانية
نظاـ مف الرموز الصوتية ، أو ىي عمى حد تعبير الكاتب نفسو في دائرة المعارؼ األمريكية 

نظاـ مف العبلمات الصوتية االصطبلحية   (

والمغة ميارة كمية تتألؼ مف ميارات فرعية تكتسب بالتدريب و الممارسة المستمريف ، 
البابمي، )وتعد السرعة احد جانبي الميارة التي يشكؿ اإلتقاف جانبيا االخر            

2005) .                           

وىي وسيمة أساسية لمتواصؿ اإلنساني، فمف خبلليا يستطيع اإلنساف أف يعبر عف 
رغباتو وحاجاتو وأفكاره وأف ينقميا لآلخريف، وىي في الوقت نفسو وسيمة اساسية لئلنساف 
ليفيـ المؤثرات التي تحيط بو، فالمغة ليست قدرة فحسب، بؿ ىي ميارة معقدة تشترؾ فييا 

جوانب فسيولوجية عضوية مع الجوانب االجتماعية التي تحيط بالفرد لتكوف ىذا الكؿ المعقد 
  .                                                                            ( 1986احمد،)أو المركب 

 المهارات المغوية

جمع ميارة، والميارة ىي الحذؽ في الشيء واإلحكاـ لو واإلدالء : الميارات في المغة
ويقاؿ مير . أحكمو وصار بو حاذقًا ، فيو ماىر "يقاؿ مير الشيء ميارة أي .  المتقف لو

والميارة  (حذؽ فيو فيو متمير )ويقاؿ تمير في كذا أي ". في العمـ وفي الصناعة وغيرىما
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المشار              - (لساف العرب )اإلحاطة بالشئ مف كؿ جوانبو واإلجادة التامة لو : 
- . (2008ميارة، )إليو في 

أداء صوتي أو )أما اصطبلحا، فيي الدقة والسيولة في تنفيذ عمؿ مف األعماؿ، وىي 
يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة ومراعاة األفكار والقواعد المغوية المنطوقة  (غير صوتي

والمكتوبة، وىي إحكاـ النطؽ والخط والفيـ واإلتقاف والتمرس والتداوؿ لمغة كتابة وقراءة  
واستماعا وتحاورا  ونطقا وصوتا ومعجما  وصرفًا ونحوا وداللة وأسموبا بحيث إذا أتقف 

الممارس لمغة ىذه المستويات بنية وتركيبا وداللة وأسموبا عمى الجية األحكاـ سمي ماىرا 
     .    (2008ميارة، )بالمغة 

         :ويمكف تصنيؼ الميارات المغوية كاآلتي

 :مهارة االستماع. 1

أولى العرب منذ القدـ أىمية بالغة لسماع المغة، وكانوا يحرصوف عمى تربية أبنائيـ في 
البوادي بعيدًا عف الحاضرة، ليتعمموا المغة العربية بطريقة سميمة صافية مف متكممييا الذيف لـ 

.يختمطوا باألعاجـ، ولـ يصب ألسنتيـ المحف  

أما اليوـ، فقد أولى الباحثوف اىتمامًا كبيرًا بميارة السماع، ويقصدوف بيا اإلنصات 
المركز الواعي، وىي الميارة األساسية األولى التي يجب بذؿ الجيد في تعميميا لضماف 

وقد وضعوا لذلؾ أىدافًا أساسية، ال بد لكؿ معمـ أف يعرفيا . نجاح العممية التعميمية كميا
:ويحسف الوصوؿ إلييا ضمانًا لنجاحيا، وىذه األىداؼ ىي  

.نقؿ المتعمـ مف المحيط الصوتي القديـ إلى المحيط الصوتي الجديد. 1     

.التعرؼ عمى األصوات والتمييز بينيا. 2  

 .إدراؾ المعنى العاـ لمكبلـ. 3
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كتغير )إدراؾ بعض التغيرات في المعنى الناتجة عف تغير ُبنية الكممة . 4
 (...الصوت،أو إضافة حرؼ

تقديـ بعض األساليب المستعممة في الحياة اليومية والمتصمة بثقافة المغة . 5
...    المتعممة، كالسؤاؿ، والجواب، واألمر، واإلشارة

 :(التحدث)مهارة الكالم . 2

ال بد لكؿ متعمـ ألي لغة مف استعماؿ ميارة الكبلـ والتحدث بيا ليتصؿ مع اآلخريف، 
وتتطمب ىذه الميارة مف المتعمـ القدرة عمى استعماؿ أصوات . ويعبر عف أفكاره ومقاصده

المغة بصورة صحيحة، والتمكف مف الصيغ الصرفية ونظاـ تركيب الكممات، وأخيرًا القدرة 
.عمى حسف صياغة المغة في إطارىا االجتماعي  

:ويسعى تعميـ ميارة الكبلـ إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ، منيا  

.إف ينطؽ المتعمـ أصوات المغة سميمة صحيحة. 1  

.اكتساب ثروة لفظية موافقة لمستوى نضجو وقدراتو. 2  

القدرة عمى استعماؿ أساليب المغة المفيدة في التواصؿ مع اآلخريف، في معانييا . 3
ووظائفيا 

: مهارة القراءة. 3

       الجمع : القراءة لغة

ىي نشاط فكري يقوـ عمى انتقاؿ الذىف مف الحروؼ واألشكاؿ التي تقع : واصطبلحاً 
وىي طريقة يظير فييا نشاط المعمـ . تحت األنظار إلى األصوات واأللفاظ التي تدؿ عمييا

 (1998، ومجاور، 1986احمد،  ). والمتعمـ عمى السواء
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ثـ تطور مفيـو القراءة عبر الزمف مف االنصراؼ إلى تمكيف المتعمـ مف القدرة عمى 
تعرؼ الحروؼ والكممات والنطؽ بيا صحيحًة، ثـ غدت القراءة تدؿ عمى تمؾ العممية 

المعقدة التي تدخؿ فييا العمميات العقمية، ثـ أصبحت تطمؽ ويراد بيا القراءة الناقدة أو األداة 
.التي ُيستعاف بيا لمبحث عف حموؿ لمشكبلت اجتماعية واقتصادية وسياسية  

وتبرز أىمية القراءة في أنيا غذاء لمعقؿ، ومفتاح لمعمـ والتعمـ، وطريؽ لمنبوغ، وتمد 
اإلنساف بأكثر مف حياة في عمره الواحد، وتشبع غرائزه في حب االستطبلع والمعرفة وتنمية 

فالقراءة : الخياؿ، وىي سبيمو إلى تنمية الثروة المفظية والتمكف مف األساليب، أما أنواعيا
. (2007عبد الفتاح،)الجيرية، والصامتة والحرة الذاتية 

 :مهارة الكتابة. 4

يعد التعبير عف الذات، وتوصيؿ األفكار والمشاعر، واألحاسيس لآلخريف مف أىـ 
ألنو أداة .ىو الثمرة المرجوة مف تعميميا (الشفوي والكتابي)والتعبير بنوعيو . وظائؼ المغة

برازه لآلخريف، والكشؼ عف  المعمـ في تعميـ المتعمـ، وأداة المتعمـ في توضيح ما تعممو، وا 
. مدى فيمو لو، فضبًل عف كونو مجاالً الكتشاؼ مواىب المتعمميف األدبية  

وحوت المغة المكتوبة حضارة البشرية، وميزت اإلنساف عف سائر المخموقات، فسجؿ 
تجاربو، مما قاد إلى تطور البشرية بتجنب السمبيات، وتعزيز اإليجابيات، والبدء مف حيث 

.انتيى اآلخروف، ألف التاريخ يبدأ بالكتابة والتدويف  

وتبرز أىمية التعبير الكتابي كوسيمة مف أىـ وسائؿ االتصاؿ، فبواسطتيا يستطيع 
اإلنساف التعبير عف آرائو، وأفكاره مستخدمًا جميع الميارات المغوية مف استماع وكبلـ 

كما تزداد أىميتو بالنسبة لمتمميذ في مراحؿ التعميـ المختمفة، مما يمكنو مف التفاعؿ . وقراءة
مع المجتمع الذي يعيش فيو تفاعبًل تتحقؽ معو األىداؼ المنشودة، إذا وجو ىذا التفاعؿ مف 
خبلؿ الممارسات التعميمية الصحيحة التي تأخذ بيده، وتوجيو نحو إعماؿ العقؿ كي يفكر، 
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. ثـ يعبر، وأخيرا  يبدع بما يعود عميو وعمى المجتمع الذي يعيش فيو بالنفع والفائدة عزازي، )
2004). 

بما " شعرًا ونثراً "ولعؿ مف أروع التعبيرات الكتابية ما وصؿ إلينا مف التراث األدبي 
يعكس مقدار العبلقة بيف التعبير الكتابي واإلنتاج األدبي، حيث يستشؼ فيو القارئ ألوانًا مف 

.األساليب الفنية التي عبر أصحابيا عف مجاالت وصور متعددة ومتنوعة  

ويمكف اإلشارة إلى وزف عبلمات المغة العربية بما فييا الميارات المغوية، فيخصص 
أسس النجاح )عبلمة  (100) (السادس األساسي- الرابع)لكؿ صؼ مف الصفوؼ 

. يبيف ذلؾ (1)والجدوؿ التالي رقـ  (2012-2011واإلكماؿ والرسوب 
 (1)الجدول رقم 

 ( األساسي6-4)توزيع عالمات مهارات المغة العربية لمصفوف 
الرقـ  المبحث النياية العظمى لعبلمات الفروع

أ  االستماع 15
ب  المحادثة 15
ج  القراءة 35
د  الكتابة 25
ىػ  األناشيد والمحفوظات 10
  المجموع  عبلمة100

 :مشكمة الدراسة
تتمثؿ مشكمة الدراسة في تعرؼ دور المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات المغوية،     

والكشؼ عف مدى تمبيتيا لذلؾ، وعف السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب 
.الطمبة ليذه الميارات مف وجية نظر معممي المغة العربية في األردف  
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: أهمية الدراسة
:تنبع أىمية الدراسة مف االعتبارات التالية      

.الدور الياـ لممدرسة في مختمؼ جوانب العممية التعميمية والعممية-   
.تعرؼ دور المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات المغوية-   
.الوصوؿ إلى سبؿ لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب الطمبة الميارات المغوية-   

مف ىذا المنطمؽ، يشعر الباحث بجدوى دراسة دور المدرسة في اكتساب الميارات 
، والوصوؿ إلى سبؿ تفعؿ مف دور المدرسة (السادس األساسي-الرابع)المغوية في الصفوؼ 

.   في إكساب الطمبة الميارات المغوية
:  أهداف الدراسة وأسئمتها

     تيدؼ ىذه الدراسة إلى تعرؼ دور المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات المغوية، 
والكشؼ عف مدى تمبيتيا لذلؾ، وعف السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب 

وتحديدًا، سعت . الطمبة لمميارات المغوية مف وجية نظر معممي المغة العربية في األردف
:الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية  

ما مدى تمبية المدرسة لمتطمبات اكتساب الطمبة لمميارات المغوية مف وجية نظر - 1
 معممي المغة العربية في األردف؟

ما السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات المغوية مف وجية - 2
 نظر معممي المغة العربية في األردف؟

 :التعريفات اإلجرائية
- الرابع)ىي المؤسسة التعميمية الحكومية التي يتوافر فييا الصفوؼ مف : المدرسة- 

/مف طمبة مرحمة األساسية في مناطؽ محافظة العاصمة عماف (السادس األساسي 1 ،2 ،
3 ،4 ،5.  
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االستماع، القراءة، الكتابة، )ىي الميارات المغوية األساسية األربع : الميارات المغوية- 
.التي يتعمميا ويمارسيا طمبة ىذه الصفوؼ (المحادثة  

السادس - الرابع)ىـ معممو المغة العربية الذيف يدرسوف الصفوؼ مف : المعمموف- 
/في مدارس مديريات التربية والتعميـ في مناطؽ محافظة العاصمة عماف (األساسي 1 ،2 ،

3 ،4 ،5   .
 :محددات الدراسة

:تمت ىذه الدراسة في ضوء المحددات التالية      
مف معممي المغة العربية الذيف يدرسوف الصفوؼ  (50)اقتصرت ىذه الدراسة عمى   -    
في مدارس مديريات التربية والتعميـ في مناطؽ العاصمة عماف  ( األساسي4-6)
. 2012 -2011، لمعاـ الدراسي 1،2،3،4،5/

االستماع، القراءة،  )اقتصرت ىذه الدراسة عمى الميارات المغوية األساسية األربع وىي    - 
 .                                          (الكتابة، المحادثة

 :الدراسات السابقة
التي ىدفت إلى تعميـ التعبير الكتابي مف خبلؿ  (1989ىيرماف، ) أظيرت دراسة 

التعمـ التعاوني، وطبقت عمى عينة مف تبلميذ الصؼ الثامف في ثماني مدارس ىولندية، 
تشجيع المعمميف الحديث الشفوي بيف التبلميذ، وحثيـ عمى تقبؿ آراء بعضيـ، وكتابة 

تعميقاتيـ الشخصية إضافة إلى تعميقات المعمـ التقميدية عمى األوراؽ المكتوبة، وأف التعمـ 
التعاوني أصبح أداة فعالة في التعمـ إذ ساعد التبلميذ عمى التصرؼ ككتاب صغار، وجعميـ 

.                                               أكثر طبلقة وقدرة عمى تقديـ أفكار بناءة
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التي ىدفت إلى قياس مستوى تمكيف طبلب الفرقة  (1994عبد الوىاب،)وتوصمت دراسة 
األولى شعبة التعميـ االبتدائي بكمية دمياط مف بعض ميارات الكتابة، حوؿ محاور أربع ىي 

:، إلى(ميارات البحث، ميارات الدراسة، ميارات التعبير، ميارات الصحة المغوية)  

شعور الطبلب بضعؼ عاـ في مستوى تمكنيـ مف الميارات المغوية بصفة عامة،     - 
.وميارات الكتابة بصفة خاصة  

عدـ وجود فروؽ غير دالة إحصائيا بيف الطبلب والطالبات في ميارات التعبير      - 

 إلى وضع قائمة لواضعي مناىج المغة الفرنسية (1995إبراىيـ، )وخمصت  دراسة 
بالمرحمة الثانوية تحتوي عمى مجاالت وميارات األداء التحريري البلزمة لتبلميذ ىذه المرحمة 

".                                        كتابة الخطاب الشخصي"وكاف أبرز ىذه المجاالت . حتى يوضع المحتوى في ضوئيا

في دراستيا التي ىدفت إلى رفع كفاءة التبلميذ في التعبير  (2004عزازي، )  وتوصمت 
التجريبية )الكتابي، إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف

في التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي األدبي لصالح المجموعة التجريبية في كؿ  (والضابطة
بعد عمى حده، وفي المجموع الكمي لؤلبعاد، مما يدؿ عمى فاعمية الوعي األدبي في تنمية 

ووجود فروؽ أيضًا في التطبيؽ البعدي الختبار التعبير الكتابي، . ميارات التعبير الكتابي
لصالح المجموعة التجريبية في كؿ ميارة عمى حدة، وفي المجموع الكمي لمميارات، مما يدؿ 

وأكدت الباحثة عمى فاعمية . عمى فاعمية الوعي األدبي في تنمية ميارات التعبير الكتابي
الوعي األدبي كأحد المداخؿ الرئيسة التي تسيـ بدرجة كبيرة في تنمية ميارات التعبير 

 .الكتابي

فتوصمت في دراستيا التي ىدفت إلى تعرؼ الميارات المغوية  (2010)      أما نصار
البلزمة لتبلميذ الصؼ الرابع األساسي في الجميورية اليمنية، واألىمية النسبية لكؿ ميارة 
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مف وجية نظر معممي المغة العربية وموجيييا، إلى أف الميارات المغوية بفنونيا األربعة 
وكانت أساسًا لمتعميـ والتعمـ في المراحؿ المختمفة، وعف  (استماع، وتحدث، وقراءة، وكتابة)

كما ساعد التعمـ الفعاؿ ظيور الحاسب . طريقيا يتزود التمميذ بالمعرفة، والتراث الحضاري
الذي أنتج برمجيات الوسائط المتعددة التي ساعدت عمى الربط بيف الصوت والصورة، 

واعتماد االرتباطات التشعبية، والقدرة عمى حفظ البيانات، وظيور التعزيزات المباشرة مما 
)وخرجت الدراسة بػ. أدى إلى تحقيؽ تعميـ أمثؿ . ميارة موزعة عمى ميارات المغة األربع (39

 الطريقة واإلجراءات 

  مجتمع الدراسة

  تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المغة العربية الذيف يدرسوف الصفوؼ مف            
األساسي في المدارس التابعة لمديريات التربية و التعميـ الخمس في محافظة  (6 ػ 4)

 (1025)  والبالغ عددىـ 2012 ػ 2011 لمعاـ الدراسي 1،2،3،4،5/العاصمة عماف
. توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المديريات  ( 2 )ويبيف الجدوؿ رقـ . فردا  

 (2)الجدول رقم 

.توزيع مجتمع الدراسة حسب مديريات التربية والتعميم  
 المسمى الوظيفي 1عماف  2عماف  3عماف  4عماف  5عماف  المجموع

 معمـ لغة عربية 251 93 224 306 151 1025

 عينة الدراسة 

( السادس- الرابع )معمـ لغة عربية الذيف يدرسوف الصفوؼ  (50)تكونت عينة الدراسة مف 
  1،2،3،4،5/األساسي في مديريات التربية التعميـ الخمس في محافظة العاصمة عماف
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توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  ( 3) ويبيف الجدوؿ رقـ  . ( 2012 ػ 2011 )لمعاـ الدراسي 
. لممديرية 

 ( 3 )الجدول رقم 
 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المديرية 

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

 معمـ لغة عربية  10 10 10 10 10 50

 

اف عدد افراد عينة الدراسة مف معممي المغة العربية بمغ  (3)     يبيف الجدوؿ رقـ 
. معمما ( 50)

 إجراءات الدراسة وأداتها  

:استخدمت في ىذه الدراسة أداه تكونت مف مجاليف  
استبانة تعرؼ مدى تمبية المدرسة الكتساب الطمبة لمميارات المغوية : المجال األول. 1

مف وجو نظر معممي المغة العربية ، طورت بعد الرجوع إلى األدب المغوي والتربوي ، واقتراح 
فقرة تعكس الميارات المغوية ، تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف لبياف مدى  (50)

وضوحيا، ودقتيا، ومدى مناسبتيا لقياس األىداؼ المطموبة مف الدراسة، وأي مبلحظات 
فقرة مثمت  (42)يرونيا مناسبة ، تـ تصميـ االستبانة بصورتيا النيائية، وتكونت مف 

-3)؛ (1-3):            مجاالت الميارات المغوية األربع، وعمى شكؿ مقياس ثبلثي
.  متوسطة (1,68-2,34. )عالية (2,35
ثـ طمب مف أفراد عينة الدراسة بياف آرائيـ في تقدير مدى تمبية . متدنية (1,67-1)

بعد استجابات أفراد . في المكاف المناسب والمخصص لذلؾ (X )كؿ فقرة بوضع إشارة 
العينة، ثـ تفريغ االستبانات وادخمت بيانات في ذاكرة الحاسوب ، ثـ استخراج النتائج 

                         .                    ومناقشتيا و اقتراح التوصيات



 

 
 

191 

:  واشتمؿ سؤاؿ إجابتو مفتوحة، وىو: المجال الثاني. 2
   ما السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات المغوية مف 

 وجية نظر معممي المغة العربية في األردف؟ 
   بعد إجابة أفراد عينة الدراسة عمى ىذا السؤاؿ، تـ حساب التكرارات والنسب المئوية 

. فقرات، ثـ تـ تفسيرىا ومناقشتيا واقتراح التوصيات (9)ؿ
 :صدق األداة

    لمتأكد مف صدؽ األداة تـ عرضيا عمى مجموعة مف أعضاء ىي التدريس في 
بعض الجامعات األردنية لبياف مدى مبلءمة الفقرات ومناسبتيا، ثـ أخذت مبلحظاتيـ بعيف 

)االعتبار، ثـ أخرجت األداة بصورتيا النيائية، واحتوت عمى . فقرة (42
: ثبات األداة

 لمتأكد مف ثبات األداة، تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا، 
.    ،  وىو كاؼ لغايات البحث(86.0)إذ بمغ معامؿ الثبات مف خبلؿ برنامج اإلحصائي لؤلداة 

: تصميم الدراسة
: اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية

.متغير التخصص وىو معمـ المغة العربية:  المتغير المستقؿ-  
 تمبية المدرسة لمتطمبات اكتساب الطمبة لمميارات المغوية: المتغير التابع- 

  لئلجابة عف أسئمة الدراسة، تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية :المعالجة اإلحصائية
   .             المناسبة بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والتكرارات والنسب المئوية

  :نتائج الدراسة
ما مدى تمبية المدرسة الكتساب الطمبة لمميارات :       النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

 المغوية مف وجية نظر معممي المغة العربية في األردف؟
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لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 
تمبية المدرسة لمتطمبات اكتساب الطمبة لمميارات المغوية مف وجية نظر معممي المغة 

مف وجية نظر ( االستماع)درجة التمبية لمميارة األولى  (4 )ويبيف الجدوؿ رقـ . العربية
  .المعمميف

                                                                                        (  4) الجدول رقم 

مف  (االستماع)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التمبية لممهارة األولى 
 وجية نظر المعمميف، مرتبة تنازليًا حسب أىميتيا

درجة 
 التمبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االستماع: المهارة األولى

 الرقم

الفقرة 

يكتسب الطمبة عف طريؽ االستماع الميارات  2.50 0.77 عالية
 .األخرى لمغة كبلمًا وقراءًة وكتابةً 

1. 

يكتسب الطمبة عف طريؽ االستماع المفردات  2.41 0.75 عالية
 والجمؿ واألفكار والمفاىيـ

2. 

 .3 يستمع التمميذ إلى اآلخريف ويفيـ ما يقولونو 1.75 0.60 متوسطة

يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة عمى  1.69 0.61 متوسطة
 حسف االستماع واإلصغاء

4. 

أساعد الطمبة عمى إدراؾ اإلشارات أو األلفاظ  1.45 0.60 متدنية
 المنقولة عف طريؽ األذف

5. 
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متوسطة  يفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات  1.90 0.59
مناسب لبلستماع 

6 .

متدنية  يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد  1.31 0.71
الطمبة عمى استخداـ ميارة االستماع 

7 .

متدنية  يراعي المنياج المدرسي ميارة االستماع في  1.28 0.67
. الدروس والنصوص وأسئمتيا وأنشطتيا

8 .

متدنية  يربط التمميذ بيف الصوت والحركة والصورة  1.20 0.65 9 .

متدنية  أخصص وقتا مف الحصة الصفية لبلستماع  1.15 0.51 10 .

متدنية  ميارة االستماع : الميارة األولى 1.66 0.60  

يكتسب الطمبة عف )وفيما يتعمؽ بميارة االستماع أف فقرة  (4 )يبيف الجدوؿ رقـ  
حازت عمى أعمى درجة  (طريؽ االستماع الميارات األخرى لمغة كبلمًا وقراءًة وكتابةً 

يكتسب الطمبة عف طريؽ )، وىي درجة تمبية عالية وكذلؾ في؛ (2.50)بمتوسط بمغ 
وىي درجة  (2.41)إذ حصمت عمى متوسط  (االستماع المفردات والجمؿ واألفكار والمفاىيـ

كانت متدنية في؛أخصص  وقتًا مف الحصة  (االستماع)بينما نجد أف ميارة .تمبية عالية 
وبشكؿ عاـ فإف درجة  (1.20)، وأربط بيف الصوت والحركة (1.15)الصفية لبلستماع 

.                                             (1.66)كانت بمستوى متدفٍن  (االستماع)تمبية المدرسة لميارة 
)يبيف الجدوؿ رقـ  (القراءة) وفيما يتعمؽ بالميارة الثانية مف الميارات المغوية  المتوسطات  (5

الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمبية مف وجية نظر المعمميف مرتبة تنازليًا حسب 
. أىميتيا
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 (5)الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمبية لممهارة الثانية 

 مرتبة تنازليًا حسب أهميتها.من وجهة نظر المعممين (القراءة)

 درجة التمبية
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 القراءة: الميارة الثانية
 الرقـ

الفقرة 
يفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات  2.91 0.71 عالية

 مناسب لمقراءة

1. 

تنمي القراءة لدى الطالب ميولو نحو  2.90 0.77 عالية
 مطالعة الصحؼ والكتب والمجبلت

2. 

 .3 تساعد القراءة الطالب عمى الفيـ والتركيز 2.88 0.72 عالية

عالية  يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة  2.85 0.67
 .عمى القراءة والمطالعة

4. 

عالية  0.67 2.76 
يراعي المنياج المدرسي ميارة القراءة في 

 .الدروس والنصوص وأنشطتيا وأسئمتيا

5. 

متوسطة  يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد  2.32 0.57
 الطمبة عمى استخداـ ميارة القراءة

6. 

متوسطة  يتقف التمميذ القراءة بأنواعيا المختمفة  2.30 0.59
 (الصامتة ، الجيرية ، االستماع )

7. 

متوسطة  ينطؽ التمميذ الحروؼ والكممات مف  2.25 0.62
 مخارجيا نطقا سميما

8. 

متوسطة   .9 .يعبر التمميذ عف المعاني تعبيرا سميما 2.00 0.72

متدنية  ادرب التمميذ عمى القراءة الجيرية  1.62 0.68
 .باستمرار

10. 

متدنية  يتقف التمميذ القواعد النحوية والصرفية اتقانا  1.42 0.64
 سميما

11. 

عالية  ميارة القراءة : الميارة الثانية 2.38 0.57  
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يفرد في التقويـ المدرسي )اف فقرة ( القراءة)وفيما يتعمؽ  بميارة   (5)يبيف الجدوؿ رقـ 
، وىي درجة تمبية  (2.91)حازت عمى اعمى درجة بمتوسط بمغ  (عبلمات مناسبة لمقراءة

إذ  (تنمي القراءة لدى الطالب ميولو نحو مطالعة الصحؼ والكتب والمجبلت)عالية، تمييا 
كانت ( القراءة)بينما نجد ميارة . ، وىي درجة تمبية عالية (2.90حصمت عمى متوسط 

، وفي؛ ادرب التمميذ  (1.42)متدنية في؛ يتقف التمميذ القواعد النحوية والصرفية اتقانا سميما 
، وفي؛ يعبر التمميذ عف المعاني تعبيرا سميما (1.62)عمى القراءة الجيرية باستمرار 

 .                                   كانت عالية( القراءة)وبشكؿ عاـ، فاف درجة تمبية المدرسة لميارة . (2.00)
المتوسطات الحسابية  (6)فيبيف الجدوؿ رقـ  (الكتابة) وفيما يتعمؽ بالميارة الثالثة      

.  واالنحرافات المعيارية ودرجة التمبية مف وجية نظر المعمميف ومرتبة تنازليا حسب أىميتيا
 (6)الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمبية لممهارة الثالثة 
 .من وجهة نظر المعممين مرتبة تنازليا حسب أهميتها (الكتابة)

درجة 
 التمبية

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الكتابة :           الميارة الثالثة 
 الرقـ 

                             الفقرة 
يفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات  2.88 0.88 عالية 

 . مناسب لمكتابة 

1. 

يراعي المنياج المدرسي ميارة الكتابة  2.70 0.68 عالية 
في الدروس والنصوص وأنشطتيا 

 وأسئمتيا 

2. 

يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة  2.55 0.70 عالية
 عمى ممارسة ميارة الكتابة 

3. 

أشجع الطمبة عمى التعبير عف أنفسيـ  2.45 0.71 عالية 
 كتابة 

4. 

يشارؾ الطمبة في كتابة الكممات  2.18 0.66 متوسطة 5. 
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 والموضوعات المتنوعة 

يتوافر في المدرسة ادوات ووسائؿ  2.20 0.60 متوسطة 
تساعد الطمبة عمى استخداـ ميارة 

 الكتابة 

6. 

الحروؼ )ينسؽ التمميذ وينظـ كتابة  2.25 0.61 متوسطة 
 (والكممات والعبارات

7. 

يكتب التمميذ ما يريده كتابة صحيحة  2.23 0.62 متوسطة
 .ومعبرة

8. 

 .9 يتقف التمميذ قواعد الخط بشكؿ صحيح 1.57 0.67 متدنية

يطبؽ التمميذ القواعد النحوية واإلمبلئية  1.50 0.67 متدنية
 .تطبيقًا صحيحاً 

10. 

يضع التمميذ عبلمات الترقيـ في  1.30 0.65 متدنية
 .مواضعيا الصحيحة

11. 

متوسطة  ميارة الكتابة : الميارة الثالثة 2.18 0.63  
ُيفرد في التقويـ المدرسي )أف فقرة ( الكتابة)وفيما يتعمؽ بميارة  (6)يبيف الجدوؿ رقـ 
، وىي درجة تمبية عالية، (2.88)حازت عمى أعمى متوسط بمغ  (عبلمات مناسبة لمكتابة

إذ  (يراعي المنياج المدرسي ميارة الكتابة في الدروس والنصوص وأنشطتيا وأسئمتيا)تمييا 
كانت ( الكتابة)بينما نجد أف ميارة . وىي درجة تمبية عالية، (2.70)حصمت عمى متوسط 

، وفي؛ يطبؽ التمميذ (1.30)متدنية في؛ يضع عبلمات الترقيـ في مواضعيا الصحيحة 
وبشكؿ عاـ، فإف درجة تمبية المدرسة  (1.50)القواعد النحوية واإلمبلئية تطبيقًا صحيحًا 

                                          .(2.18)كانت بمستوى متوسط  (الكتابة)لميارة 
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المتوسطات  (7)فيبيف الجدوؿ رقـ  (المحادثة)    أما فيما يتعمؽ بالميارة الرابعة 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمبية مف وجية نظر المعمميف مرتبة تنازليًا 

. حسب أىميتيا
 (7)الجدول رقم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمبية لممهارة الرابعة 
 .من وجهة نظر المعممين مرتبة تنازليًا حسب أهميتها (المحادثة)

درجة 
 التمبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المحادثة:المهارة الرابعة
 الرقم

الفقرة 
ُيفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات مناسب  2.80 0.86 عالية

 لممحادثة
1. 

يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة عمى المحادثة  2.40 0.88 عالية
 .والحوار

2. 

 .3 يعبر التمميذ عما يريد بمغة مفيومة 2.38 0.77 عالية

توظؼ المدرسة ميارة المحادثة في إقامة عبلقات  2.35 0.82 متوسطة
 إيجابية بيف العامميف في المدرسة وطمبتيا وبالعكس

4. 

 .5 . يجيد الطمبة اإللقاء والتنغيـ الصوتي حسب المعاني 2.30 0.70 متوسطة

 .6 .ينطؽ التمميذ الحروؼ والكممات نطقًا صحيحاً  2.25 0.67 متوسطة

 .7 يتمثؿ التمميذ المعنى بالحركات واإلشارة 2.10 0.60 متوسطة

يسمسؿ الطمبة األفكار ويربطونيا بطريقة متدرجة  2.00 0.71 متوسطة
 . وسميمة

8. 

يراعي المنياج المدرسي ميارة المحادثة في الدروس  1.45 0.63 متدنية
 . والنصوص وأنشطتيا وأسئمتيا

9. 

يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى  1.38 0.65 متدنية
 استخداـ ميارة المحادثة

10. 

      المحادثة  :الميارة الرابعة 2.14 0.59 متوسطة
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ُيفرد في التقويـ المدرسي )أف فقرة ( المحادثة)وفيما يتعمؽ بميارة  (7)يبيف الجدوؿ رقـ 
، وىي درجة تمبية عالية، (2.80)حازت عمى أعمى متوسط بمغ (عبلمات مناسبة لممحادثة

إذ حصمت عمى  (يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة عمى المحادثة والحوار)تمييا فقرة 
كانت متدنية في؛ ( المحادثة)بينما نجد أف ميارة . وىي درجة تمبية عالية (2.40)متوسط 

، (1.38)يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى استخداـ ميارة المحادثة 
وفي؛ يراعي المنياج المدرسي ميارة المحادثة في الدروس والنصوص وأنشطتيا وأسئمتيا 

كانت بمستوى متوسط ( المحادثة)وبشكؿ عاـ فإف درجة تمبية المدرسة لميارة . (1.45)
(2.14). 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمميارات المغوية  (8)ويبيف الجدوؿ رقـ   
. األربع مف وجية نظر   المعمميف مرتبة تنازليًا حسب أىميتيا

 (8)الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممهارات المغوية األربع من وجهة 
 .نظر المعممين مرتبة تنازليًا حسب أهميتها

المتوسط  االنحراؼ المعياري درجة التمبية
 الحسابي

 الرقـ الميارة

 .1 االستماع 1.69 0.61 متدنية

 .2 القراءة 2.38 0.57 عالية

 .3 الكتابة 2.18 0.63 متوسطة

 .4 المحادثة 2.14 0.59 متوسطة

  المجموع 2,12 .،60 متوسطة
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 (1.69)بمغ ( االستماع)أف المتوسط الحسابي لميارة  (8 )       يبيف الجدوؿ رقـ  
بانحراؼ  (2.38( )القراءة)وبمغ المتوسط الحسابي لميارة . (0.61)بانحراؼ معياري قدره 

بانحراؼ معياري  (2.18( )الكتابة)وبمغ المتوسط الحسابي لميارة . (0.57)معياري قدره 
بانحراؼ معياري قدره  (2.14( )المحادثة)وبمغ المتوسط الحسابي لميارة . (0.63)قدره 

                                                 .  (2,12) وكانت درجة التمبية ليذه الميارات بمستوى متوسط بمغ . (0.59)
ما السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب الطمبة : النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 لمميارات المغوية مف وجية نظر معممي المغة العربية؟
  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات والنسب المئوية ألىـ السبؿ التي أعتقد       

. ذلؾ (9 )ويبيف الجدوؿ رقـ . أفراد العينة أنيا تفعؿ مف دور المدرسة
 (9)الجدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية التي تفعل من دور المدرسة في اكتساب الطمبة 
. لممهارات المغوية من وجهة نظر المعممين مرتبة تنازلياً 

 الرقم الُسبل التكرارات النسب  المئوية

التقميؿ مف عدد الطبلب في الشعبة الصفية  37 23.4
 الواحدة

1. 

توفير بيئة تعمـ آمنة لممتعمـ ليعبر عف رأيو  32 20.25
 .ومشكبلتو بإشغالو بميارات لغوية مختمفة

2. 

توفير أدوات ووسائؿ تساعد في تطبيؽ  24 15.18
 .الميارات المغوية في المدرسة

3. 

تنظيـ مسابقات وأنشطة عمى مستوى المدرسة  21 13.29
تستيدؼ تعميـ الطمبة الميارات المغوية 

 .وتحفيزىـ

4. 

إعطاء الطالب الفرصة لمكبلـ والسؤاؿ  17 10.75
والتحاور والتقديـ في اإلذاعة المدرسية 

 ...والتمثيؿ

5. 

التركيز عمى إتقاف الطمبة لقواعد النحو  11 6.9
 والصرؼ واإلمبلء

6. 
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تسجيؿ الطبلب ألفكارىـ ومبلحظاتيـ  8 5.06
 .وتمخيص ما يقرأوه كتابيًا بعد كؿ درس لغوي

7. 

تشجيع الطالب عمى التحدث أماـ زمبلئو عف  5 3.16
ذاتو أو عف موضوع ما أو قصة أو وصؼ 

 .موقؼ وصفًا شفوياً 

8. 

التركيز عمى االستماع وتدريب الطمبة عمى  3 1.89
 .ُحسف اإلصغاء ومتابعة المتكمـ وسرعة الفيـ

9. 

أف أىـ السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب الطمبة  (9) يبيف الجدوؿ رقـ     
=ف)لمميارات المغوية ىو؛ التقميؿ مف عدد الطبلب في الشعبة الصفية الواحدة  بنسبة مئوية  (37

بينما جاء في المرتبة الثانية مف السبؿ؛ توفير بيئة تعمـ آمنة لممتعمـ ليعبر عف . (23.4)بمغت 
، وجاء (20.25)بنسبة مئوية بمغت  (32=ف)رأيو ومشكبلتو بإشغالو بميارات لغوية مختمفة 

في المرتبة الثالثة مف السبؿ؛ توفير أدوات ووسائؿ تساعد في تطبيؽ الميارات المغوية في 
بينما كانت أقؿ السبؿ أىمية ىي؛ التركيز عمى  (15.18)بنسبة مئوية بمغت (24=ف)المدرسة

=ف)االستماع وتدريب الطمبة عمى حسف اإلصغاء ومتابعة المتكمـ وسرعة الفيـ  بنسبة مئوية  (3
، تمييا في قمة األىمية؛ تشجيع الطالب عمى التحدث أماـ زمبلئو عف ذاتو أو عف (1.89)بمغت

=ف)موضوع ما أو قصة أو وصؼ موقؼ وصفًا شفويًا  ، تمييا (3.16)بنسبة مئوية بمغت  (5
في قمة األىمية؛ تسجيؿ الطمبة ألفكارىـ ومبلحظاتيـ وتمخيص ما يقرأوه كتابيًا بعد كؿ درس 

.   (5.06)بنسبة مئوية بمغت  (8=ف)

 :                                 مناقشة النتائج
ما مدى تمبية المدرسة الكتساب الطمبة لمميارات المغوية مف : مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ

 وجية نظر معممي المغة العربية في األردف؟

لبياف ذلؾ، تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد 
، وتمثؿ ذلؾ في مجموعة  (االستماع)العينة، وأتضح أف مدى التمبية في ميارة  كاف متدفٍن

 :منيا، وىي
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.أخصص وقتًا مف الحصة الصفية لبلستماع-     

.اربط بيف الصوت والحركة والصورة-   
.يراعي المنياج المدرسي ميارة االستماع في الدروس والنصوص وأنشطتيا وأسئمتيا-   
.يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى استخداـ ميارة األسماع-      

:  عاليًا، وتمثؿ ذلؾ في(القراءة)وكاف مدى التمبية في ميارة  
     .   ُيفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات مناسب لمقراءة- 

.تنمي القراءة لدى الطالب ميولو نحو مطالعة الصحؼ والكتب والمجبلت-   
.تساعد القراءة الطالب عمى الفيـ والتركيز-   

 :       متوسطًا، وتمثؿ ذلؾ في (الكتابة)وكاف مدى التمبية في ميارة 
.يشارؾ الطمبة في كتابة الكممات والموضوعات المتنوعة-    

.يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى استخداـ ميارة الكتابة-   
.بشكؿ سميـ (الحروؼ والكممات والعبارات)ينسؽ التمميذ وينظـ كتابة -     

:متوسطًا، وتمثؿ ذلؾ في (المحادثة) وكاف مدى التمبية في ميارة   
توظؼ المدرسة ميارة المحادثة في إقامة عبلقات إيجابية بيف العامميف في المدرسة - 

  .وطمبتيا وبالعكس
.يجيد الطمبة اإللقاء والتنغيـ الصوتي حسب المعاني-   
.ينطؽ التمميذ الحروؼ والكممات نطقًا صحيحاً -     
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التي خمصت إلى  ( 1989ىيرماف،)  تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
تشجيع المعمميف لمتبلميذ عمى الحديث الشفوي، وتقبؿ آراء بعضيـ، إضافة إلى كتابة 

 .تعميقاتيـ
المتيف توصمتا إلى  (2004عبد العزيز، )ودراسة  ( 1994عبد الوىاب، ) وتتفؽ مع دراسة     

.وجود فروؽ بيف الطبلب والطالبات في ميارات التعبير الكتابي  
     بناًء عمى نتائج ىذا السؤاؿ، يمكف أف يستنتج أف ىناؾ فروقًا في مدى تمبية 

المدرسة الكتساب الطمبة لمميارات المغوية، وقد يعود سبب ظيور ىذه الفروقات إلى 
تفاوت نظرة المعمميف في مدى تمبية المدرسة ليذه الميارات، إضافًة إلى تفاوت مدى 

 .ممارسة الطمبة ليذه الميارات، والختبلؼ قدراتيـ
ما السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات : مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني

 المغوية مف وجية نظر معممي المغة العربية في األردف؟
 لبياف ذلؾ، تـ حساب التكرارات والنسب المئوية والسبؿ التي يمكف أف تفعؿ مف دور      

المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات المغوية مف وجية نظر معممي المغة العربية، فتبيف أف أىـ 
 :السبؿ تمثؿ في اآلتي

.التقميؿ مف عدد الطبلب في الشعبة الصفية الواحدة-   
.توفير بيئة تعمـ آمنة لممتعمـ ليعبر عف رأيو ومشكبلتو بإشغالو بميارات لغوية مختمفة-     

.توفير أدوات ووسائؿ تساعد في تطبيؽ الميارات المغوية في المدرسة-   

:في حيف تمثؿ أقؿ السبؿ أىمية في اآلتي    

.  التركيز عمى االستماع وتدريب الطمبة عمى حسف اإلصغاء ومتابعة المتكمـ وسرعة الفيـ- 

تشجيع الطالب عمى التحدث أماـ زمبلئو عف ذاتو أو عف موضوع ما أو قصة أو - 
 .وصؼ موقؼ وصفًا شفوياً 
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تتفؽ نتائج . تسجيؿ الطمبة ألفكارىـ ومبلحظاتيـ وتمخيص ما يقرأوه كتابة بعد كؿ درس-  
التي أظيرت أىمية الوسائط والوسائؿ في  (2010نصار،)ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

ميارة موزعة عمى  (31)التعمـ الفعاؿ والربط بيف الصوت والصورة، وخرجت الدراسة بػ
. ميارات المغة األربع

 بناًء عمى نتائج ىذا السؤاؿ، يمكف أف يفسر ذلؾ، بأنو مف الضرورة تقميؿ عدد الطمبة     
في الشعبة الصفية الواحدة، وتوفير بيئة تعمـ آمنة ويسودىا الثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف 

أطراؼ العممية التعميمية، وأىمية توفير وسائؿ وأدوات تساعد في تطبيؽ الميارات المغوية 
وبخاصة ميارة االستماع، كما أنو مف الضرورة بمكاف تشجيع الطمبة عمى التحدث والحوار 

وىذا يتطمب قياـ المدرسة بدور أكثر فاعمية في . وتقبؿ اآلراء وتسجيؿ أفكارىـ ومبلحظاتيـ
اكتساب الطمبة لمميارات المغوية وبخاصة في ظؿ عالـ المعرفة وتبادليا واالنفتاح الذي 
يشيده العالـ، واستخداـ أساليب التدريس الحديثة، وما يخضع إليو المعمموف مف دورات 
.  تدريبية تسيـ في التنويع بأساليب التدريس بما ينعكس عمى الطمبة والمدرسة باإليجاب
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التوصيات 

    :في ضوء نتائج الدراسة، يمكف التوصية بما يمي

تخصيص وقت مف الحصة الصفية أو في المدرسة لممارسة ميارة االستماع - 
 .والمحادثة

تخصيص جزء في الدروس والنصوص وأنشطتيا وأسئمتيا لممارسة ميارة - 
 .االستماع والمحادثة

 .الحرص عمى إتقاف الطمبة لمقواعد النحوية واإلمبلئية والصرفية- 

 .إتاحة الفرصة لمطمبة لممارسة ميارة التعبير الشفوي والكتابي- 

تدريس وتعميـ الطمبة أىمية عبلمات الترقيـ ووضعيا في أماكنيا المناسبة في - 
 .النصوص والجمؿ

 .الحرص عمى إتقاف الطمبة لقواعد الخط العربي- 

 .توفير أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى استخداـ ميارتي االستماع والمحادثة- 

 .غرس قيـ الحوار والنقاش وتقبؿ اآلراء بيف الطمبة- 

إجراء دراسات أخرى مف وجية نظر معممي المغة اإلنجميزية، أو مف وجية نظر - 
 .    مديري المدارس أو مف وجيات نظر أخرى
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 ممحق الدراسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 أداة الدراسة

المحترم ............  السيد المعمم  
....  تحية طيبة وبعد

إلى تعرؼ دور المدرسة في اكتساب الطمبة يقـو الباحث بإجراء دراسة  تيدؼ 
لمميارات المغوية، والكشؼ عف مدى تمبيتيا لذلؾ، وعف السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور 
المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات المغوية مف وجية نظر معممي المغة العربية 

   في األردف
ذ يرجو الباحث   والسبؿ  التي تمثؿ ميارات المغة العربية  االستبانة ىذهتعبئةوا 

 بكؿ أناة وصبر، ليؤكد لمزمبلء المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتسابيا
 ، ألغراض البحث العممي التي ترد ستستخدـ المعموماتالمعمميف أف جميع  

 .سرية تامةوستكوف موضع 
: طريقة اإلجابة وتعبئة االستبانة

عالية، متوسطة، ) تحت الدرجة التي توافؽ رأيؾ مف الدرجات الثبلث (×) إشارة وضع يرجى- 
، فيب أنؾ اخترت (×)، فبإمكانؾ أف تختار إحدى ىذه الدرجات ، وتضع تحتيا إشارة (متدنية

:  الفقرة التالية ودرجة تمبيتيا متوسطة ، فإف اإلجابة تكوف 
متدنية متوسطة عالية الفقرة الرقم 

  ×  يكتب التمميذ ما يريد كتابة صحيحة ومعبرة  .1

.    شاكرًا لكـ حسف اىتمامكـ و تعاونكـ
.                                            مع وافر االحتراـ والتقدير
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متدنية  متوسطة  عالية    الرقـ االستماع :           الميارة األولى

يكتسب الطمبة عف طريؽ االستماع الميارات األخرى لمغة    
 .كبلمًا وقراءًة وكتابةً 

1. 

يكتسب الطمبة عف طريؽ االستماع المفردات والجمؿ واألفكار    
 والمفاىيـ

2. 

 .3 يستمع التمميذ إلى اآلخريف ويفيـ ما يقولونو   

يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة عمى حسف االستماع    
 واإلصغاء

4. 

أساعد الطمبة عمى إدراؾ اإلشارات أو األلفاظ المنقولة عف    
 طريؽ األذف

5. 

 .6 يفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات مناسب لبلستماع   

يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى استخداـ    
 ميارة االستماع

7. 

يراعي المنياج المدرسي ميارة االستماع في الدروس والنصوص    
 . وأسئمتيا وأنشطتيا

8. 

 .9 يربط التمميذ بيف الصوت والحركة والصورة   

 .10 أخصص وقتا مف الحصة الصفية لبلستماع   

 .11 يفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات مناسب لمقراءة   

تنمي القراءة لدى الطالب ميولو نحو مطالعة الصحؼ والكتب    
 والمجبلت 

12. 

 .13 تساعد القراءة الطالب عمى الفيـ والتركيز   

 .14 .يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة عمى القراءة والمطالعة   

يراعي المنياج المدرسي ميارة القراءة في الدروس والنصوص    
 .وأنشطتيا وأسئمتيا

15. 

يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى استخداـ    
 ميارة القراءة

16. 

الصامتة ، الجيرية ، )يتقف التمميذ القراءة بأنواعيا المختمفة    17. 
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متدنية  متوسطة  عالية    الرقـ االستماع :           الميارة األولى

  (االستماع 

 .18 ينطؽ التمميذ الحروؼ والكممات مف مخارجيا نطقا سميما   

 .19 . يعبر التمميذ عف المعاني تعبيرا سميما   

 .20 .ُأدرب التمميذ عمى القراءة الجيرية باستمرار   

 .21 يتقف التمميذ القواعد النحوية والصرفية اتقانا سميما    

 .22 . يفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات مناسب لمكتابة    

يراعي المنياج المدرسي ميارة الكتابة في الدروس    
 والنصوص وأنشطتيا وأسئمتيا 

23. 

يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة عمى ممارسة ميارة    
 الكتابة 

24. 

 .25 أشجع الطمبة عمى التعبير عف أنفسيـ كتابة    

 .26 يشارؾ الطمبة في كتابة الكممات والموضوعات المتنوعة    

يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى    
 استخداـ ميارة الكتابة 

27. 

 .28 (الحروؼ والكممات و العبارات )ينسؽ التمميذ وينظـ كتابة    

 .29 .يكتب التمميذ ما يريده كتابة صحيحة ومعبرة   

 .30 يتقف التمميذ قواعد الخط بشكؿ صحيح   

 .31 .يطبؽ التمميذ القواعد النحوية واإلمبلئية تطبيقًا صحيحاً    

 .32 .يضع التمميذ عبلمات الترقيـ في مواضعيا الصحيحة   

 .33 ُيفرد في التقويـ المدرسي وزف عبلمات مناسب لممحادثة   

يشجع مدير المدرسة والمعمموف الطمبة عمى المحادثة    
 .والحوار

34. 

 .35 يعبر التمميذ عما يريد بمغة مفيومة   

توظؼ المدرسة ميارة المحادثة في إقامة عبلقات إيجابية بيف    
 العامميف في المدرسة وطمبتيا وبالعكس

36. 

 .37 . يجيد الطمبة اإللقاء و التنغيـ الصوتي حسب المعاني   
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متدنية  متوسطة  عالية    الرقـ االستماع :           الميارة األولى

 .38 .ينطؽ التمميذ الحروؼ والكممات نطقًا صحيحاً    

 .39 يتمثؿ التمميذ المعنى بالحركات واإلشارة   

 .40 . يسمسؿ الطمبة األفكار ويربطونيا بطريقة متدرجة وسميمة   

يراعي المنياج المدرسي ميارة المحادثة في الدروس    
 . والنصوص وأنشطتيا وأسئمتيا

41. 

يتوافر في المدرسة أدوات ووسائؿ تساعد الطمبة عمى    
 استخداـ ميارة المحادثة

42. 

ما السبؿ المقترحة لتفعيؿ دور المدرسة في اكتساب الطمبة لمميارات : السؤاؿ الثاني
المغوية مف وجية نظر معممي المغة العربية في األردف؟ 
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التعليقات والمناقشات 

 
بشار عواد .  د- 

تساءؿ عف دور وزارة التربية والتعميـ في مسألة االزدواجية في تدريس المغات 
منذ الصفوؼ األولى، ويرى أنيا مسالة تحتاج إلى دراسة تربوية لتبياف مدى 

. الضرر الناجـ عنيا
حمدان نصر .  د- 

تحدث عف ميارات المغة العربية في مناىجنا، التي كانت تنقصيا ميارتا 
التحدث واالستماع المتاف أدخمتا قبؿ ست سنوات تقريبًا في المناىج الجديدة، 

وأعدت تدريبات وكتيبات بشأنيما ولكف، لؤلسؼ، حتى اآلف كثير مف المدارس لـ 
تطبؽ ىاتيف الميارتيف، ويرى أنو عمى الوزارة ميمة تطبيؽ وتنفيذ ىذه الميارات 

. واإلشراؼ عمييا
في ظؿ معايير التقييـ مف الداخؿ والخارج : وفيما يخص المناىج المطورة قاؿ

وبحسب الدراسات التي أجريت عمييا تشير أنيا جيدة ومتكاممة وبنيت في ضوء 
. المنحى التكاممي مف بيف ميارات المغة، ولكف تنقصيا السمات اإلبداعية

ورأى ىنا أف المنياج جيد ولكف التنفيذ ضعيؼ؛ وىذا ما يجعؿ المردود أقؿ 
ما دور الوزارة في متابعة تنفيذ المناىج؟  : جودة وكفاءة، ويتساءؿ

الجزائر / دلوم محمد.  د- 
قاؿ إف كؿ شيء في حياة الطفؿ مدرسة لمغة العربية؛ فاألـ مدرسة، والشارع 
مدرسة، والمدينة مدرسة، والمدرسة بشكميا الكبير مدرسة وليست منحصرة في 
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درس المغة العربية، فبمجرد أف يفتح باب المدرسة يجب أف يكوف كؿ ما يقدَّـ 
. لمطفؿ بالمغة العربية، ابتداء مف اإلدارة ووصواًل إلى حاجب المدرسة

وضرب مثبًل بالمدارس الجزائرية أياـ طفولتو؛ إذ كانت فرنسية بكؿ ما فييا مف 
حاجبيا إلى معممييا إلى أكبر إداري فييا، وكاف المشارقة يعتقدوف أف الجزائرييف 

شعب جميؿ بكؿ : " يـو زارىـ–فرنسيوف؛ إذ قاؿ فييـ أمير الشعراء أحمد شوقي 
وذكر تناقضًا ". ما فيو إال أنؾ إذا خاطبتو بالعربيَّة فيمؾ وردَّ عميؾ بالفرنسية

ـَ تجني كؿ المواد عمى مادة المغة العربية وىي ال تجني عمى : طريفًا، إذ قاؿ ِل
أحد، فإذا أخطأ أحدنا في مسألة حسابية، مثبًل، صار ميزلة، بينما تجده ُيكسِّر 

. المغة فيختمؽ لو اآلخروف َكؿَّ األعذار

وأشاد بدور بعض المسؤوليف الذيف يأخذوف عمى عاتقيـ بعض القرارات التي 
مف شأنيا االرتقاء بالمغة وأخذىا باالعتبار وااللتفات إلييا لتأخذ دورىا الذي 
تستحؽ، ومف ذلؾ ما تفاجأ بو حيف جاءه طالب دراسات عميا ليقرأ لو رسالتو 

نما كاف مما ُفرض  وينقحيا ويصوبيا قبؿ عرضيا، ولـ يكف ىذا اجتيادًا شخصيًا وا 
عميو؛ إذ ال تقبؿ رسالة عممية كتبت بالعربية إال إذا ُعرضت عمى أستاذ لغةٍن 

. لتنقيحيا
منذر الشبول .  رد د- 

أشار إلى لجاف التأليؼ التي تشرؼ عمى تأليؼ المناىج المدرسية؛ إذ ليست 
نما ىناؾ لجاف تأليؼ ولجاف  وزارة التربية ىي وحدىا مف يشرؼ عمى تأليفيا وا 
إشراؼ مف أساتذة جامعات وخبراء ومختصيف، وتُبذؿ جيود كبيرة في التأليؼ 

. واإلعداد، ولكف المشكمة في كيفية تنفيذ ىذه المناىج
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وفيما يخص التحدث بالمغة العربية في وزارة التربية والتعميـ، تطرؽ إلى تجربة 
خالد الكركي الذي أصدر قرارًا يقضي بااللتزاـ مف جميع . الوزارة أياـ وزارة د

موظفي الوزارة التحدث بالمغة العربية في أروقة الوزارة كافة، وحتى فيما يخص 
المخاطبات الخارجية مع المنظمات األجنبية، وما زاؿ ىذا األمر معتمدًا حتى 

اآلف، ولكف الحديث بالمغة العربية في المدارس بحاجة إلى إجراءات عممية تنفيذية 
. عمى أرض الواقع ضمف خطط وبرامج

بشار عواد، أجاب أف وزارة التربية اطمعت عمى . وفيما يخص تساؤؿ د
تجارب لدوؿ أخرى عربية وغربية في ىذا المضمار، ووجدت أف ىذه التجارب 

والدراسات تفيد بأف الطمبة استفادوا مف ىذه االزدواجية في تعميـ المغات، ولـ تتوفر 
حتى اآلف دراسات عممية وحقيقية تشير إلى أثر تدريس المغة اإلنجميزية عمى المغة 
العربية أو إيجابيتيا، فنحف بحاجة إلى دراسات عممية وواقعية ومنطقية وموضوعية 

 .ُتجرى بخصوص ىذا الموضوع


