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َةاراتَالقِرائـي َةَالمه َولَتنمي َح َ
َلدىَالطلب ةَفيَالأردن

َللدكتورَأمينَالكخن

 مقدمة:

فننالمخننم امللمالالننبلمالر ى ننبلالننا لمال اىننبللمننالمالمظ نن لنال ضنناًلظننراا ل ننا  م ل
فالم م للمالمرا للمالم مااب.لوضم جبلإل خاسلمالمن ى الىذن ملمالظنرخلن ن ومل وجذنوال

 الىرننن لض نننظملالمراالجمنننه.لو مقنننال نننبلمعضنننا مذللال أننن لنخنننىاىهذلال قنننوال ننن ملض 
لنخىابل  هلمالظرخلإالى:

لقّابلمالا مخاتلمالرام بلفالمجاللم و  لمالمرا للمالالويذ

لومزم مبلمالالبلمألجضى بلالالبلمالر ى بذل

لومالض صلفالإعامالمرامالمالالبلمالر ى بلوما  ىذللقىللمال امبلوفالنثضائذاذ

لوعاللموفالمال ومفزلالمرامالمالالبلمالر ى بذ

لللمخمرماللمالرا المالمرامالمالمومالمأل   لالاُّلبلمالاأ  ب.وعا

لومالمل ُّ لمال يل مّللفالمضا جلمالالبلمالر ى بلعاىلنخسلغ  لعام بذل

لوقابلمالمأال خلفالنابلمأل االلومال اىبذ

وعنننناللمالمننننزمللوخننننائللممأنننناللمالجمذننننو لىاالالننننبلمالاأنننن  ب لوغ نننن ل الننننًلمننننال
لمألخىاب.

ضذالمر ضهلعانىلمال ن م ةلومالاذنلذلوعانىل اذلإ لإمالامالالبلنامةلالضمّولش أ بللوُمَراّل
مالمأاللىاالم مثلوىاالمجممعذلومالمرى  لعمال  ماجلفال ضا اهلمنالمشناع  لقمنالنضذنال
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نامةلالضمنننولش أننن بلمالمجممنننع لفذنننالمخنننذللفنننالم   نننملمماخنننقهذلوو ننناةلمألمنننبذلمنننال
ر ى بل ظللو اةلمالالب.لومالنجللم   ملقلل  هلمالو ائخذل م ّابلما  سلمالالبلمال

مخنناعاةلمال اىننبلعاننىلمقمخننابلمالمذننا متلمالرا نناةلفننالمجنناالتلعنناةذلمضذننا:لمال نن م ةذل
فناللبومالقماىبذلومال ومعاذلومإلمظ ذلومالمرى  .لو  خالنالمقوال ن هلمالمذنا متلومظن 

ن  االمالمّا خ الالقال ممقضوملمالمما خمذالعاىلض ولخنا للفنالنثضنا لما  خنذللالالنبل
لمالر ى ب.

م ةلمارننبلاو م لىنناالهلمأل م ننبلف مننال مراننملىضمننولمال االننبلومننالمالومظنن لنالمال نن ل
خنوم لنقاضنتلمم امنبلل-ث اف ا لواللو ا ذلفذالمخاعالعاىلمالمأاللىاالث افاتلمالم ماانبل

ومالمااعللمرذاذلومخاعالعانىلمالمرى ن لىخنظمبلووظنوتذلومرمنللعانىلل-نللمراأ ةل
لااعالعانننىلضمنننّولمنننز نننااةلمالثننن وةلمالالو نننبذلوممخننناللامئننن ةلمالمراومنننات.لومال ننن م ةلمخننن مً 

مرنننّواهلنالانننبلمالقمنننابلوُ نننّبللامال االنننبلمالر ا نننبذلوم م نننا ل وقنننهلمألاىنننالومالاضننناذلقمنننالنضذننن
مالمقمىنننب.لو مقنننالمالوقنننوخلعانننىلن م نننبلمالننناو لمالننن يلمارىنننهلمال ننن م ةلفنننالعما نننبلمالنننمرالل

لمالالويلىاالض  لإالىلىر لمأل امخلمالممو اةلمضذالفالمالم  ابلمالثاضو بذلو ا:

لةلمالأ   بلى خ لوخ عبذمال  م لز ااةلمال ا ةلعاى

لذومال ا ةلعاىلفذللمالم  و لومخمضىا لمالمراوماتلمضه

لومضم بلمالم للإالىلمال  م ةلمال  ةذ

لومشج علمإلقىاللعا ذاذ

لومخم رابلمالضأوصلمألاى بلوم وقذاذ

لم  زلى النضومعذالومر فبل أائأذاذومال ا ةلعاىلمالم

لوما  بلمال اىبلعاىلمال  م ةلمالض ا ب.

هلإالىلىر لمالمذا متلمال  مئ بلومالمظ  ل فالعاالمالمالمام سلنالمالرضا بلُمَوجَّ
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اوالمالنننىر لم، ننن ذلوَقّامنننالممجنننهلمالرضا نننبلإالنننىلمالمنننا  بلعانننىلمال ننن م ةلمالخننن  ربلمنننعل
مخننم رابلمالمرنناضالوفذننللمالمننااةلمالم نن و ةلومالمااعننللمرذنناذلنولوأننللمال اىننبلىاالث افننبل

ر ى ب.لوقالضمجلعال ن ملعجنزلىرن لمال ّ بذلنولىاالمراجللومالم مجعلونمذاتلمالقمبلمال
خم خننناللفنننالمال ننن م ةذلمالمال اىنننبلعنننالما ننن صلمرضنننىلمنننال  ننن نواذلوعنننالمالض نننظملول

لوظرخلمإلقىاللعاىلمال  م ةلمال ّ ة.
ومننال ضننال حيلم ا ننالمالمما خنناتلمالمننالُ ضكَم نن لنالمقننوالمجا ننبلفننالإقخننابل

لمالم  ابلمالثاضو ب.ا متلمال  مئ بلمالممو اةلمالمضذاجلمالالبلمالر ى بلفالذمال اىبلمالم
 دراسات سابقة:

 ضاًلا مخاتلمضاوللقللمضذالجاضىا لنولنقث لمالمالجومضبلمالممرا نبلىذن هلمالا مخنبل
النننننىلإل(992ل-990ذلصل3291 نننننالنشنننننا تلا مخنننننبلخنننننمًل خنننننمًذلا ننننا جلمأل اا.لف

لمالمذا متلمال  مئ بلمالمظئمبلال اىبلمالم  ام اذلمإلعاما بلومالثاضو بذلو ا:
لمألالاا لونشقاللمالقاماتذلوماُّذللمراض ذاذمالمر خلمالخا للعاىل

لوعاىلمال ومى لمالمالى المالجمللومالم مق بلومالا  متذ
لومخم ظصلمالضمائجلومال  ائملمالمالم  و لوض اهذ

لمالمضاخىبلالا  م ةذلةومخملظللمالمقمىبلوم م ا لمالماا
لوم ا ال اخلمالقامبذ
لومضم بلمالث وةلمالالو بذ

لومالم مجعذلومخم امللمالمراجللواومئ لمالمرا خ
لومال  م ةلمالخا مبذ

لومزموالبلمال  م ةلنماللم،   الىأوتلومظ لونام لمحث .
ذللل3299ةل قنننو ةذل لوجنننا تلضمنننائجل ننن هلمالا مخنننبلممّا نننبلمنننعلضمنننائجلا مخنننبلقنننول

ذل3291(ذلوا مخننبلن نن  لالاجمىظ ننالومالمومضخننال مالجمىظ ننالومالمومضخنناذل303ص
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ل(.081ل-082صل
 ظننننتلالامذننننا متلمال  مئ ننننبذلا مخننننبل ننننا  لومننننالمالا مخنننناتلمالمج  ى ننننبلمالمننننالمر

ل.لومالضمائجذا:3292ل–وزمظئهل
لفالمالم م للل-ن لمال  م ة لمالما خوالفالمرا ل نالمالمذا متلمالمال  قزلعا ذا

لمالثظثل ا:
لمال لوقّل لمألام ذ لو خا لمألفقا ذ لو ا  لمالمراضاذ لوفذل لمالض مذ أ ب

ل ز الفالمالم  ابلمالثاضو بل ولض المالم  و .
و ننزاماللذعاننىلمذننا متلمالمأننّا لقا ننللفننالمالم  اننبلمإلعاما ننبلنالمالمننا  بل-ب

لضخى ا لفالمالم  ابلمالثاضو ب.
نالمال ممنناللىاالمننا  بلعاننىلمخننم امللمالمقمىننبلومضم ننبلمالم ننللإالننىلمال نن م ةلل-ج

ذلل3291ظننننننئ للفننننننالمالمنننننن  ام المإلعاما ننننننبلومالثاضو ننننننب.ل لضنننننناو لمالضننننننو يذل
ل(.912ل-910ص

(لمالمننالمننالضمائجذننالنالOlson, 1970, p. 235 لوا مخننبلث ثنن لنوالخننا
ّامناتل خننم امالمالم ن  متلمالا مخنن بلمالمظئمنبلالمخننمو لقن م ةلمال اىننبلاومنا ذلى ضمننالرمالم

 خنننم امذالمالمرامننننوالىا جننننبلنَقننننّلذلونالنقثنننن لمننننالضأننننخلمالمرامنننناتلشننننر النضذننننال
ذل3218ا ب.لوال النج تلجامربل نا ف اذلا ا خالمالمذا متلمال  مئ بلالموظوعامذالىق

بلمرانن للمال نن م ة.لوال ننالمظننمالّ ننمالم  نن  لالى ضننامجل خنناعالعاننىل  ولللا مخننبلمننالنجنن
مالم  نن  :لخنن عبلمالضمذننا لمننالقنن م ةلمالقمنننبلمالم نن  ةلفننالمجنناللمال نن م ةذلومال ننن م متل
مإلظاف بلفالمالمقمىبذلومش عاتلى ث بذلوقماىبلمالم ا   ل نوللمنال  ومنوالى  م منهذل

ذل3299االلمخننموم ا.ل قننو ةذلوقنن م ةلقمننبلمال نن م ةلمالممممننبلالاقمننبلمالم نن  ةلومالمننالمرنن
ل(ل.330ل-339

ومنننننننننننالمالجنننننننننننا  لىاالننننننننننن ق لنالضمنننننننننننائجلا مخنننننننننننبلقنننننننننننللمنننننننننننال ووثلخنننننننننننم  ضجللللللللللللللللللل
 Strange, 1970, pp. 231- 232ذلصل3299(لوض وقننننوالسل قنننننو ةذل
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لممّاملمعلا مخبلجامربل ا فو ا.ل(330ل-339

بلممضنناوللمالمذننا متلجنن م لا مخنناتلمج  ى ننإومننالَم َنناَّللمىنناولمال اجننبلماّخننبلإالننىل
مال  مئ ننبذلومننا لمما خننمذالمننالقىننللمرامننالمالالننبلمالر ى ننبلفننالنق ننا لمالننو المالر ىننال

لمالم مااب.

 مشكلة الدراسة:

لم اولل  هلمالا مخبلمإلجاىبلعالمالخحمال المالماال  ا:

مالمننال ما خننذالل-ةفننالظننو لمالمضننا جلمالم نن  لل-مننال ننالمالمذننا متلمال  مئ ننبل -3
لابلمالثاضو ب؟مرّامولمالالبلمالر ى بلفالمالم  

فننالمجننااَلالمال نن م ةلومالضشننا لل–ّاةلمالمما خنناتلالامذننا متلمال  مئ ننب ننللفننالشنن -9
 م مظخلىخىبلمالمأ  للمالم ىويذلنولخضومتلمال ى ةذلنولمالجضس؟ل-مالالوي

لنمالف ظ بل  هلمالا مخبلفذا:

(لى الا جاتلمما خاتلمالمرام ال=ل3,31اللموجالف وملإ أائ بلمذمبل 
االالمال  م ةلومالضشنا لمالالنويلُمركنَز لإالنىلجنضسلمالمرامن اذلنولالامذا متلمال  مئ بلفالمج

لعاالخضومتل ى مذللفالما  سلمالالبلمالر ى بذلنولإالىلمأ  اذللمالم ىوي.
 نالمألخاخنن اتلمالالو ننبلمالمنال قخننىذالمال اىننبلفنناللتعريففا المرففارات القرا يففة:

ل(.332ذلص3291مجاللمال  م ةل جمىظ الومومضخاذل



 - 02- 

 طريقة البحث

 اسة:عينية الدر  -1

 مأالخلمجممعلمالا مخبلمالثظثبلعشن لق اعنا لممثّنللمنا   اتلمالم ى نبلومالمران لل
َ ننتل نن هلمالا مخننبل مالم مااننبلفننالمأل اا.لوالمننالقنناالمجممننعلمالا مخننبلومخننرا ذلفا ننالُنجك  
عانننننىلجم نننننعلمرّامنننننالمالالنننننبلمالر ى نننننبلومرّامامذنننننالفنننننالمالمنننننام سلمالثاضو نننننبلمالمقممانننننبل

مرا م نننبلمَنننلَّلم م ا  نننالعشنننومئ ا  لومالمضنننا ملل مال قوم نننبلومال اأنننب(لفنننالن ىنننعلمضنننا م
مالم ما ةلعشومئ ا ل ا:لما   بلعمااذلمالز قا ذلمال ا انبذلومال مثنا.لوىن الًل شنّقللعناال

مالعاالمرامالمالالنبلمالر ى نبلفنالمالمنام سلل%01مالمرام المالمشم ق الفالمالا مخبل
ثننناضويلفنننالمالثاضو ننبلفنننالمأل اا.لوممننال نننولجنننا  لىاالنن ق لنالعننناالمرامنننالمالمرانن للمال

 وزم ةلمالم ى ننننننننبلومالمرانننننننن لذلمالم   نننننننن لمإل أننننننننائالمالخننننننننضويلمالم ىننننننننويلل9329مأل اال
نننَسل ننن ملمالرننناالم   ىنننا .لل( لو ىانننهلمّا خنننولمالالنننبلمالر ى نننب322لذلصل91/3299 ُ مك
 وىانننهلعننناالمالخنننمما متلمالمنننالمنننّللجمرذنننالل321الع ضنننبلمالى نننثلمالضذائ نننبلمنننالوّلوممقننن
ذلألالإجاىامذننالغ نن لمالم ا ننللمإل أننائاذلومننّللمخننمىراالثننظثلمخننمما متلعضننال322

ومرامبل ّا خوالمالالبلمالر ى بلفنالخنىر الما خنبلثاضو نبل مَنّللمال أنولللمامب(لمرّاما ل
و نننبلالامنننام سلومالمرا نننالفنننالىمالم لمإل أنننا متلعانننىل ننن هلمإل أنننائ اتلمنننالاال نننلل
(ذل9(ذل 3ل(.لوم ذننن لمالجنننامولل قنننلل 3298/ل99مالمماقنننبلمأل اض نننبلمالذاشنننم بلالرنننالل

اننىلمالمننومالالموز ننعلمالمرامنن الومالمرامنناتلفننالع ضننبلمالا مخننبل خننبلمالمضننا مل(ذلع0 
مالمرا م ننبذلو خننبلممل نن متلمالجننضسلومالمح ننلذلو خننبلممل نن متلخننضومتلمال ىنن ةلفننال

لالجضس.ممالمرا للول



 - 01- 

 (1جدول )

 توزيع المعلمين والمعلمات في عينة الدراسة حسب المناطق التعليمية

 إناث ذكور الجنس

 تعليميةالمنطقة ال

 03 18 عماا

 39 03 مالز قا 

 9 1 مال ا اب

 3 1لمال مثا

 

 (2جدول )

 في عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمؤهل والمعلمات توزيع المعلمين

 جامعي + دبلوم تربية جامعي المؤهل

 الجنس

 21 11  ق 

 33 01 نضثى

 (3جدول )

رات سنوات الخبرة توزيع المعلمين والمعلمات في عينة الدراسة حسب متغي
 في التعليم والجنس

 سنوات 7فوق  سنوات 7 -4 سنوات 3 -1 سنوات الخبرة

 الجنس

 19 08 33  ق 

 93 39 8 نضثى
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 أداة البحث: -ب

للالاى ننننثلمخننننمى االمننننلَّلمأننننم مهل أ أننننا لالذنننن ملمألمنننن ذلالامرنننن خلإالننننىلم ا  خننننُم ك
ا خننننمذالفننننالمالم  اننننبلمالمذننننا متلمال  مئ ننننبلمالمننننال ضىلننننالعاننننىلمراننننللمالالننننبلمالر ى ننننبلمم

لمالثاضو ب.لوقالمعُمم الفال الًلعاىلمال اا:

 نننننظللعانننننىلمالا مخننننناتلمالممرا نننننبلىموظنننننوللمالى نننننثذلومالخنننننئضاسلىذنننننالمال -3
 ا مخننناتلخنننمًذلقنننو ةذلمالجمظ نننالومالمومضخننناذلإىننن م  لذل نننا  ذلنوالخننناذل

ل.خم  ضجذلوض وقوالس(

متلمال  مئ ننبلم ا ننللمضننا جلمالالننبلمالر ى ننبلفننالمأل ااذلومشننم املقائمننبلىاالمذننا ل -9
 مالمال مقالم ى  ذالفالنثضا لما  سلمالالبلمالر ى ب.

ظثلوعش  الَظتلعاىلنعظا ل  أةلمالم ق للمالثوال المأالاتلمال ائمبلمالمالُع  ل
ذنننننا.لوىضنننننا لعانننننىلمالقم م ننننناتلمالمنننننالقنننننّاممذالغاالى نننننبلمألعظنننننا لمما خنننننبذلنَق َّ نننننالقاّل

لمالم قو  اذلممتلإظافبلمالمما خاتلمالماال ب:

لعاىلمر  المالموظوللمال ئ خالفالمالضص.ما  بلمال ظبل -

 إما بلمالا أبلالا ظبلالمضاقشبلمال خمروالومال قللعا ه. -

 إما بلمالا أبلالا ظبلالمضاقشبلمال  والومال قللعا ه. -

إ شننناالمال اىنننبلمالننن  ال جننناوالأنننروىبلفنننالقننن م ةلمالقمنننابلمالم ننن  لإالنننىلقمنننبل -
 مضاخبلمخمو امذللمال  مئ ب.

 ىاتلمالرامب.مشج علمال ظبلعاىلمال  م ةلفالمالمقم -

 أات.إ شاالمال ظبلإالىلعمللما َّل -

المالخننننمى االفننننالأننننو مهلمالضذائ ننننبلمننننالمخننننعلوعشنننن  المما خننننبلو قنننن ملمقننننوَّل
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البلمالر ى بلمال  الل أ لتلىجمللم     ب(لممثِّابلالامذا متلمال  مئ بلمالومجبلعاىلمراللمال
 لمالالوي.لمجاللمال  م ةذلومجاللمالضشال-اتلماًلمالمما خاتلفالمجاال ا:لىذا.لثللُأضِّل

وقننالىاننهلعنناالمما خنناتلمالمجنناللمألوللخننىعلعشنن ةلمما خننبذلوعنناالمما خنناتلمالمجننالل
ننعلنمنناللقننللمما خننبلمننالمما خنناتلمالخننمى اال مالثنناضالمثضمننالعشنن ةلمما خننب.لوال ننالَوظ 

 ننننبل اتل  لَمَمننننغاالىننننا ذلن  اضننننا ذلضنننناا م ".لثننننللمع"امئمننننا ذللن ىرننننبلمخننننمو اتلمننننالمإلجاىننننب:
قنننللإجاىنننبلمنننال ننن هلمإلجاىننناتلمأل ىنننعذلى نننثلم أنننللمالمأننن   لعانننىلم ا نننالا جنننبلال

ىلثنننظثلا جنننناتذلنقث  نننالإ جاى نننبل"امئمنننا "لعاننننىلن ىنننعلا جننناتذلوم أنننلل"غاالىننننا "لعاننن
لم اذل"وضاا م "لعاىلا جب."ون  اضا "لعاىلا ج

ا م نبلمالمنالشنمامذالتلفالمرىئبلمالخمى اضاتلفالمالمضنا ملمالمرومال    بلمالمالممُّى رَل
المخاعالمالاضالالما  لمالم ى بلومالمران للفنالقنللمضذنا لف نالقناللقنللىومخ بلملمالا مخبلممَّت

مخاعالىمقا خلمش فالمالالبلمالر ى بلفالمض  مهلموز علمالخمى اضاتلعاىلمرامالمالالبل
مالر ى بلومإلش مخلعاىلم ى  ذا.لوفالم اف بلعماالقاللمالمخاعالمالاضالىموج نهلقمنابل

جننللمرىئننبلمالخننمى اال  قننللمالقمنناب:ل خننمالإالننىلمننا  يلمالمننام سلمالثاضو ننبلومننا  ممذالأل
لل(.3298/ل38/1ىما  خلل32193/ل32/02ل/

 صدق األداة: -ج

ننننالمالأنننناملمالمض  ننننالمالمممثّننننللفننننالم ا ننننال نمننننالعننننالأنننناملمألامةذلف ننننالمُعمم 
مالالننبلمالر ى ننبذلو الننًلمننال ننظلللئ ننبلمالمننال ضىلننالنال ما خننذالمرامننومالمذننا متلمال  م

  أةلمالم ق للمالمحالابلمالعش  الم ّى نا ذلمنلللم ا للمضا جلمالالبلمالر ى بذلوفالن قال
لم م ا  للعاىلمالض ولمالماالا:

عشننن ةلمنننالنعظنننا ل  نننأةلمالمنننا  سلفنننالقخنننللمالالنننبلمالر ى نننبلىقا نننبلم،امبلل -3
لىاالجامربلمأل اض ب.

 ةلمالم ى بلومالمرا لل و للثظثبل ى م (. ل بلىوزمىجم عل ى م لمضا جلمالالبلمالر لل -9
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  مننننالعمنننناالومالظننننوم ال و ننننللخننننىربلجم ننننعلمننننوّجذالمالالننننبلمالر ى ننننبلىمضل -0
 موجذ ا(.

لوال الُ ا بلمالقللم مصلمال اا:

للمال قللفالمالإ ملقاضتلقللمما خبلمالمالمما خاتلمالممظمَّضبلفالمال ائمبلمضمم بلل-ن
لإالىلمجاللمالمذا متلفالمال  م ةلنولمالضشا لمالالوي.

 خناتلمالمشنا لمال قللعاىلمالم  ابلمالمرا م بلمالمنالمضاخنىذالقنّللمما خنبلمنالمالممال-ب
 إال ذا.

 مرا للأ لبلمالمما خاتلمالمال  ذ لنضذالى اجبلإالىلمرا ل.ل-ج

 إظافبلمما خاتلجا اةلقال  م  ذالمالم قَّموا.ل-ا

وىضنننا لعانننىلم ا نننللضمنننائجلمالم قننن لذلم م ننن تلمالمما خننناتلعانننىلنخننناسلممانننامل
الننىلمالمذننا متذلومظئمننبلالام  اننبلإنغاى ننبلمالم ّقمنن العاننىلقننوالقننللمما خننبلمضمم ننبل

المنالمخنعلولمالموأنللإمالثاضو ب.لو قن ملمنّلل عشن  المما خنبذلنجَمنَعلالنىلمخنمى االمقنوَّ
م العاىلنضذالومجىبلمالم ى ملفالنثضنا لمنا  سلمنااةلمالالنبلفنالمالم  انبلقّلنغاُبلمالم 
لمالثاضو ب.

 ثبات األداة: -د

جنن م لمالى ننثلاوالإمقاض ننبلإعننااةلم ى ننملمالخننمى االمنن ةلثاض ننبل االنتل نن وخلإ
مننالنجننللمالم  ّننملمننالثىامننه.لل-ىرننالمظننّالفمنن ةلزمض ننبلمر ضننبل– ضننبلعاننىلنفنن مالمالر

والذ ملمّللمالاجو لفال خابلثىاتلمال ائمبلإالىل    بل خنابلمرامنللمالثىناتلىمرااالنبل
ل(ق وضىاخل 

 Chronbach, 1970, p- 161:ل(لوقاضوال  هلمالمرااالبلىاال موزل و

ل(ل=لمرااالبلق وضىاخل 



 - 02- 

لومرضال  هلمال موزلمال اا:
لمالمخاملمالام اال مالثىات(.لمرامل=لل( 
لًل=لعاالف  متلمألامة.ل

لخل=لمجموللمىا المالخمجاىبلعاىلقّللمما خب.9مجلل
ل=لمىا الا جاتلمالمرام العاىلمألامةلقّاذا.ال9ل

َمَىنن لمرامننللمالثىنناتل3681وال ننالقاضننتلق مننبلمرامننللمالثىنناتلىذنن هلمال    ننبل .لوُ رك
ل  ملمضاخىا لألغ م لمالى ث.

 
ا لف ظنن بلمالا مخننبذلُ اِّاننتلمالمراومنناتلمالمننالمننّللمالموأننللإال ذننالمننالنجننللم مىنن

وقنننننالقاضننننتلو نننننامتلل.(0x9 (ذل9X9ىاخننننم امللنخنننناوبلم ا نننننللمالمىننننا المالثضننننائال 
ذلومجنننناللمالضشننننا لمالالننننويذلوفننننالمالم ا ننننللعىننننا ةلعننننالمالمذننننا متلفننننالمجنننناللمال نننن م ة

لمالمجاال المرا .
ل(ل مثللضمائجلم ا للمالمىا ا.2ومالجاولل قلل 

 (4رقم )الجدول 

 ( لممارسات المعلمين في مجال2X2تحليل التباين )

 القراءة على عاملي الجنس والمؤهل

 مصدر التغير
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسطات 
 المربعات

 ا

 3,93 9,09 3 9,09 مالجضس

 3,03 9,18 3 9,18 مالمح ل

لمالمااعل
 3,09 3610 3 3,10لمالمح ل(X ل مالجضس

  3,29 329 992,32 مال  أ
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(ذلعننناللوجنننوالفننن ومل2 ّمظننن لمنننالضمنننائجلمالمىنننا المالنننوم اةلفنننالمالجننناولل قنننلل 
(لىنننن الا جنننناتلمما خنننناتلمالمرامنننن الفننننالمجنننناللل=ل,31إ أننننائ بل متلاالالننننبل 

لمال  م ةلُمركَز لإالىلمالجضسلنولمالمأ  للمالم ىوي.
و ننن مل رضنننالنضنننهلالل وجنننالم نننمظخلفنننالمأنننّو متلمالمرامننن الالامما خننناتلمالمنننال

مجنناللمال نن م ةلفننالنثضننا لما  خننذللمالالننبلمالر ى ننبلىخننىبلجضخننذللنول  ومننوالىذننالفننال
لمأ  اذللمالم ىوي.

(لضمننائجلم ا ننللمالمىننا الالمما خنناتلمالمرامنن الفننالمجننالل1و ىنن المالجنناولل قننلل 
لمالضشا لمالالويلعاىلعاماالمالجضسلومالمح ل.

 (5الجدول رقم )

 ( لممارسات المعلمين في مجال النشاط اللغوي2X2تحليل التباين )

 المؤهلو على عاملي الجنس 

 مصدر التغير
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسطات 
 المربعات

 ا

 3,22 9,20 3 9,20 مالجضس

 3,82 3,39 3 3,39 مالمح ل

لمالمااعل
 3,38 3,90 3 3,90لمالمح ل(لXل مالجضس

  3,91 329 399,22 مال  أ

فنننن وملل(ل ّمظنننن لالضننننالعنننناللوجننننوا1مننننالضمننننائجلمالمىننننا المالننننوم اةلفننننالمالجنننناولل 
(ل ىننن الا جننناتلمما خننناتلمالمرامننن الفنننالمجننناللل=3,31إ أنننائ بل متلاالالنننبل 

لمالضشا لمالالويلمرز لإالىلمالجضسلومالمأ  للمالم ىوي.

ننن لمالجننناوللمالمننناالال قنننلل  (لضمنننائجلم ا نننللمالمىنننا الالمما خننناتلمالمرامننن ال1وُ  ذ 
لالامذا متلمال  مئ بلفالمالمجاال اذلوقظ مالعاىلعاماالمالجضسلومالمح ل.
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 (6رقم )الجدول 
 ( لممارسات المعلمين للمرارات القرا ية في المجالين،2X2تحليل التباين )

 على عاملي الجنس والمؤهل

 مصدر التغير
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسطات 
 المربعات

 ا

 9,93 39,31 3 39,31 مالجضس

 3,38 1,33 3 1,33 مالمح ل

لمالمااعل
 3,23 9,99 3 9,99لمالمح ل( X  مالجضس

  1,19 329 980,81   أمال

(ل ّمظننن لعننناللوجنننوالفننن ومل1منننالم ا نننللمالمىنننا المالنننوم الفنننالمالجننناولل قنننلل 
امننننن الالامذنننننا متل(لىننننن الا جننننناتلمما خننننناتلمالمر=ل3,31إ أنننننائ بل متلاالالنننننبل 

مال  م ةلومالضشا لمالالويلمرا ذلُمركَز لإالىلمالجضسلومالمأ  للمالم ىويذللمال  مئ بلفالمجااَلا
لالا مخب.و  ملمال اعللأ بلف ظ بلم
(لضمننائجلم ا ننللمالمىننا الالمما خنناتلمالمرامنن الفننالمجننالل9و ىننّ المالجنناولل قننلل 

لمال  م ةلعاىلعاماالمالجضسلوخضومتلمال ى ة.
 (7الجدول رقم )

 ( لممارسات المعلمين في مجال القراءة على عاملي3X2تحليل التباين )
 الجنس وسنوات الخبرة

 مصدر التغير
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
سطات متو 

 المربعات
 ا

 3,33 3,33 3 ,33 مالجضس

 3,90 3,19 9 3,02 مالمح ل

لمالمااعل
 3,23 2,32 9 8,39لمالمح ل(ل X مالجضس

  9,88 323 230,10 مال  أ
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لفالمالجاولل قلل  لمالضمائجلم ا للمالمىا المالوم اة (لعاللوجوال9 ّمظ لالضا
(لى الا جاتلمما خاتلمالمرام الفالمجاللل=3,31ف وملإ أائ بل متلاالالبل 

لمال  م ةذلُمركَز لإالىلمالجضسلنولإالىلخضومتلمال ى ة.

لوَ رضننال ننن ملنضنننهلالل وجننالم نننمظخلفنننالمأننو متلمالمرامننن الالامما خننناتلمالمنننا
  ومنننوالىذنننالفنننالمجننناللمال ننن م ةذلخنننوم لنقننناالمالمما خنننوالالذنننالمنننالمالمرامننن النللمنننال

لفالما  سلمالالبلمالر ى ب.لمالمراماتذلوىلّ لمالض  لعالخضومتل ى مذل

(ل ىننّ الضمننائجلم ا ننللمالمىننا الالمما خنناتلمالمرامنن الفننالمجننالل8ومالجنناولل قننلل 
لالمالجضسلوخضومتلمال ى ة.مالضشا لمالالويلعاىلعاماَل

 (8الجدول رقم )
 يعلى عامل  النشاط اللغوي ( لممارسات المعلمين في مجال 3X2تحليل التباين )

 الجنس وسنوات الخبرة

مجموع  مصدر التغير
 المربعات

متوسطات  درجة الحرية
 المربعات

 ا

 3,91 3,29 3 3,29 مالجضس

 3,30 3,92 9 3,28 خضومتلمال ى ة

لمالمااعل
 3,29 3,92 9 0,18لمالمح ل(X ل مالجضس

  3,80 323 911,32 مال  أ

ل  لمالجاول لفا لمالوم اة لمالمىا ا لضمائج لما لالضا لف ومل8 ّمظ  لوجوا لعال )
ل  لاالالب ل مت لمجالل=3,31إ أائ ب لفا لمالمرام ا لمما خات لا جات لى ا )

لمالضشا لمالالويذلُمركَز لإالىلمالجضسلوخضومتلمال ى ة.

(لضمنائجلم ا ننللمالمىنا الالمما خناتلمالمرامن الالامذننا متل2وُ  ذن لمالجناولل قنلل 
لمال  مئ بلفالمالمجاال اذلوقظ مالعاىلعامَاالمالجضسلوخضومتلمال ى ة.
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 (9الجدول رقم )
 على عاملللمهارات القرائية في المجالين، ارسات المعلمين ( لمم3X2تحليل التباين )

 الجنس وسنوات الخبرة

 مصدر التغير
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسطات 
 المربعات

 ا

 3,31 3,21 3 3,21 مالجضس

 3,30 3,32 9 9,38 مالمح ل

لمالمااعل
 3,08 33,29 9 93,80لمالمح ل(لXل مالجضس

  9,12 323 3311,39 مال  أ

ل(ل ّمظنننن لالضننننالعنننناللوجننننوالفنننن وم2ضمننننائجلمالمىننننا المالننننوم اةلفننننالمالجنننناولل مننننال
(لىننننن الا جننننناتلمما خننننناتلمالمرامننننن الالامذنننننا متل =3,31إ أنننننائ بل متلاالالنننننبل 

نمال  مئ بلفنالمجنااَلالم َز لإالنىلمالجنضسلوخنضومتلمال ىن ةلال ن م ةلومالضشنا لمالالنويلمرنا ذلُمرك
لف ظ بلمالا مخب.فالمرا للمالالبلمالر ى ب.لوفال  هلمالضم جبلمال اعللأ بل

(لإالننننننننننىل31(ذل 32(ذل 30(ذل 39(ذل 33(ذل 33ومشنننننننننن  لمالجننننننننننامولل قننننننننننلل 
مموخننن اتلمما خننناتلمالمرامننن الالامذنننا متلمال  مئ نننبلفنننالمالمجننناالتلمالم ماانننبذلعانننىل

لعوممللمالجضسذلومالمح لذلوخضومتلمال ى ة.
 (11الجدول رقم )

متوسطات درجات ممارسات المعلمين في مجال القراءة على عاملي 

 والمؤهل الجنس

 جامعي ومؤهَّل تربويا   جامعي المؤهل
 مالجضس

 0,01 0,92  ق 

 0,29 0,00 نضثى

لل
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 (11الجدول رقم )
متوسطات درجات ممارسات المعلمين في مجال النشاط اللغوي، على 

 عاملي الجنس والمؤهل
 جامعي ومؤهَّل تربويا   جامعي المؤهل

 مالجضس

 0,93 0,39  ق 

 0,08 0,03 نضثى

 
 (12الجدول رقم )

متوسطات درجات ممارسات المعلمين للمهارات القرائية في المجالين، 

 على عاملي الجنس والمؤهل

 جامعي ومؤهَّل تربويا   جامعي المؤهل
 مالجضس

 0,02 0,92  ق 

 0,20 0,03 نضثى

 (13الجدول رقم )
 متوسطات درجات المعلمين في مجال القراءة، على عاملي

 نوات الخبرةالجنس وس
 سنوات 7فوق  سنوات 7 -4 سنوات 3 -1 سنوات الخبرة

 مالجضس

 0,98 0,03 0,29  ق 

 0,91 0,29 0,99 نضثى
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 (14الجدول رقم )
النشاط اللغوي على في مجال ممارسات المعلمين متوسطات درجات 

 الجنس وسنوات الخبرة عاملي

 واتسن 7فوق  سنوات 7 -4 سنوات 3 -1 سنوات الخبرة

 مالجضس

 0,30 0,91 0,91  ق 

 0,02 0,98 0,31 نضثى

 
 (15الجدول رقم )

 على عاملي للمرارات القرا ية في المجالين،متوسطات درجات المعلمين 
 الجنس وسنوات الخبرة

 سنوات 7فوق  سنوات 7 -4 سنوات 3 -1 سنوات الخبرة

 مالجضس

 0,93 0,99 0,09  ق 

 0,02 0,01 0,99 نضثى

لمالمم لا جات لالمموخ ات ل ومالممأمل ل قل لمالجاول لفا ل 33ا خات ل(ذ33(ذ
(ذل ظ  لوجوالف وملما و بلى المموخ اتلا جاتلمالمراماتلمالمح َّظتل39 

لمالا ومل لفإا لالامرام ا لىاالضخىب لونما لم ىو ا ذ لمأ  ظ  لمالمح ظت لومالمرامات جامر ا 
ا جاتلمالمما خاتذلقاضتل ا اب لوىاال غللمال  ملمالا ملمالما و لفالمموخ اتل

 (. =ل,31 لمالا مل ى ىلاوالمخمو لمالاالالبلمإل أائ بفإال

(ل ظ ننن لوجنننوالز نننااةل31(ذل 32(ذل 30ومالمنننممرالن ظنننا لفنننالمالجننناولل قنننلل 
ننَز لإالننىل ومظنن بلفننالمموخنن اتلا جنناتلمما خنناتلمالمرامنناتلالامذننا متلمال  مئ ننبذلُمرك

ضذنالإ وملقى ن ةلضخنى ا ذلفومنعلنال ن هلمالانل-خضومتل ى مذالفالما  سلمالالنبلمالر ى نب
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لمى ىلاوالمخمو لمالاالالبلمإل أائ ب.

(لف شنن  مالإالننىلمموخنن اتلا جنناتلمما خننبلمالمرامنن ال39ذل31نمننالمالجنناوالال 
لالامذا متلمال  مئ بلم مىبل خبلشّامذا.
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 (16الجدول رقم )
 في مجال القراءة مرتبة حسب شدترامتوسطات درجات ممارسة المعلمين 

مال قلل
 مالمخاخاا

مالمما خبل قلل
 فالمالخمى اا

 ضوللمالمما خب
مراللا جبل
 مالمما خب

مشا قبلمال ظبلفالمخنم ظصلمالمان امتل 9 3
 .ومالمراى  لفالقللموظوللوش  ذا

0,92 

منننننا  بلمال نننننظبلعانننننىلمر ننننن المالرضاأننننن ل 1 9
 .مألخاخ بلفالمالموظول

0,91 

منننننا  بلمال نننننظبلعانننننىلمر ننننن المالموظنننننولل 2 0
 مال ئ خالفالمالضص.

0,11 

شننننناالمال نننننظبلإالنننننىلم ا نننننللمنننننال  ننننن نوالإ ل 99 2
 ومال قللعا ه.

0,19 

 0,19 مضاقشبلمال ظبلفالمالق نوه. 90 2

 يالعمللللللت ميللللللق األمبلللللل  اللللللل    ا   لللللل 99 1

  اإلحساس  الجمال لدى الطيب .

0,18 

اشللجبا الطلللى ميللق البللسا ف     للا  للي  32 9

 الم ا  الم ّصي   درا  هم.

0,03 

اقشلللل   للللا إااحلللل  ال سللللل  ليطلللللى لمأل 91 8

 يسمع ن  الحكم ميبه.

0,92 

احديللللد  قللللن قصلللللبس  ألا لللل  ليبلللللسا ف ل0ل2

الصا    السسيع  لكي يع ا  الطلى ميلق 

 السسم   ي ال هم  اال  بعاى.

ل0,99

إااح  ال سل  ليطللى لمألاقشل   لا يلس ن ل92ل33

  الحكم ميبه.

ل0,90
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 (16تابع الجدول رقم )

مال قلل
 مالمخاخاا

 قللمالمما خبل
 ى اافالمالخم

مراللا جبل ضوللمالمما خب
 مالمما خب

مالمرننن خلإالنننىلقنننا متلمال نننظبلمال  مئ نننبلمنننال 92 33
  ظللمألاومتلمالم و م بلمالمما ب.

0,93 

إ شاالمال ظبلإالنىلمضم نا لمالمنااةلمالأناال بل 30 39
 ال  م مذل.

0,31 

مال  نننننناللىاالممذ ننننننالالا مخننننننبلمالقمننننننابلمالم نننننن  ل 3 30
ىم امننبلممظننمال  نناةلمالمحالننخذلوموظننولل

 قمابذلو    بلمأال اه.مال

0,31 

مشنننج علمال نننظبلعانننىلمال ننن م ةلىموخنننعلفنننال 91 32
 مالمومالمالممأابلىا مخمذل.

0,38 

م أنن صلىرنن لمالوقننتلالمننا  بلمال ننظبل 9 91
 عاىلمال  م ةلمالأاممب.

0,33 

منننننا  بلمال نننننظبلعاننننننىلمجننننناالتلمال نننننن م ةل 1 31
مالجذ  نننننننبلمالم ماانننننننبلفنننننننالمال  ننننننناةذلقإال نننننننا ل

ع ننننننبذلنولقأنننننن اةلشننننننر  بذلنولموج ننننننهلمول
 ق م ةلخو ةلفالمالأظة.

9,20 

إ شنناالمال ننظبلمالنن  ال جنناوالأننروىبلفننال 39 39
قنننن م ةلمالقمننننابلمالم نننن  لإالننننىلقمننننبلمضاخننننبل

 مخمو امذللمال  مئ ب.

9,83 

ل0,09لمالمموخ لمال خاىالل

ل
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 (17الجدول رقم )
 متوسطات درجات ممارسة المعلمين في مجال النشاط اللغوي مرتبة

 حسب شدترا
مال قلل

 اخاامالمخ

 قللمالمما خبل
 فالمالخمى اا

مراللا جبل ضوللمالمما خب
 مالمما خب

مشج علمال ظبلعاىلمالج نةلمألاى بلومضم بل 93 3
 قا مذللعاىلمومجذبلمالجمذو .

0,91 

مشننننننج علمال ننننننظبلعاننننننىلمخننننننم امللمالالننننننبل 8 9
 مالر ى بلمالخا مبلالامرى  لعمال   نوا.

0,99 

اتلمشج علمال ظبلعاىلمالشم مًلىاالضشا  93 0
مالمنننننالممأنننننللىاالالنننننبلقاإل معنننننبلمالما خننننن بل

 الخ.لإ...للوأ  ابلمال ائ 

0,29 

مشج علمال ظبلعاىلمال  م ةلمال  ةلمالومخربل 31 2
 فالنوقاتلف مغذل.

0,01 

لام معنناةلمننومف لعضأنن لمالاقننبلومالوظننوتلفنن 98 2
 مالومجىاتلمالما خ بلمالمر اةلالا ظب.

0,02 

لمشج علمال ظبلعاىلمال  م ةلفنالمالمقمىنات 38 1
 مالرامب.

0,30 

مالموم نبلعانىلإضمناجللمشج علمال نظبل وي 32 9
 مالشر لومالضث لىأو  مالمالم مااب.

0,39 

 0,33لموظ  لق ا بلمخمرماللمالمراجللالا اىب. 33 8

ل0,33لمللمالما أات.إ شاالمال ظبلإالىلعل39ل2
إ شنناالمال ننظبلإالننىل    ننبلقماىننبلمالم ننا   لل33ل33

ل.نولمألى اث
ل0,28
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ل
 (17رقم )تابع الجدول 

مال قلل
 مالمخاخاا

 قللمالمما خبل
 فالمالخمى اا

مراللا جبل ضوللمالمما خب
 مالمما خب

 9,29 مخاعاةلمال ظبلفالمخم امللمالمقمىب. 2 33

موج ننننهلمال ننننظبلال نننن م ةلىرنننن لمالضأننننوصل 31 39
 مالنمذاتلمالقمبلمالر ى ب.

9,18 

 0693 مالمموخ لمال خاىا

مموخننننن لمال خننننناىالالا جنننننبل(لنالمال39(ذل 31و ظ ننننن لمنننننالمالجننننناوال ال قنننننلل 
(ذلى ضمننالقاضننتلمما خننامذللفننال0,09مما خننبلمالمرامنن الفننالمجنناللمال نن م ةلقننالىاننهل 

ل(.0,93مجاللمالضشا لمالالويل 

(لُ ظَ ننن لنالنقثننن لمالمذنننا متلمما خنننبلفنننالمجنننالل31وىننناال جوللإالنننىلمالجننناولل قنننلل 
لمال  م ةل م مىبل خبلن م مذا(لىاالضخىبلألف مالمالر ضبلقاضت:

لخم ظصلمالما امتلوش  ذا.مالمشا قبلفالم -

 مر  المالرضاأ لمألخاخ بلفالمالموظول. -

 مر  المالموظوللمال ئ خالفالمالضص. -

 م ا للمالُ   نلومال قللعا ه. -

 مضاقشبلمالضصلمالم  و . -

لنف مال لجاضب لما لمال  م ة لمجال لفا لمما خب لمالمذا مت لنقلَّ لنا لُ ظَ   قما
لمالر ضبل ا:
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مالقمنننابلمالم ننن  لإالنننىلقمنننبللإ شننناالمال نننظبلمالننن  ال جننناوالأنننروىبلفنننالقننن م ة -
لمضاخبلمخمو امذللمال  مئ ب.

 ما  ىذللعاىلمجاالتلمال  م ةلمالجذ  بلمالم ماابلفالمال  اة. -

 ما  ىذللعاىلمال  م ةلمالأاممب. -

 مضاقشبلمال  والومال قللعا ه. -

 مالممذ الالا مخبلمالقمابلمالم   . -

ل(لنالنقث لمما خبلفالمجاللمالضشا لمالالويلمنا39و مى المالمالجاولل قلل 
لجاضبلنف مالمالر ضبل ا:

مشنننننج علمال نننننظبلعانننننىلمالجننننن نةلمألاى نننننبذلومضم نننننبلقنننننا مذللعانننننىلمومجذنننننبل -
لمالجمذو .

 مخم امللمالالبلمالر ى بلمالخا مبلالامرى  لعمال   نوا. -

مالشنننم مًلىاالضشنننا اتلمالمنننالممأنننللىاالالنننبذلقاإل معنننبلمالما خننن بلوأننن  ابل -
 مال ائ .

 مال  م ةلمال  ةلمالومخربلفالنوقاتلمالا مغ. -

 ضأ لمالاقبلومالوظوتلفالمالومجىاتلمالما خ بلمالمر اة.مومف لع -

قمال مى المالمالجناوللمالمن قو ةلنالنقنللمالمذنا متلمما خنبلفنالمجناللمالضشنا ل
لمالالويلمالجاضبلنف مالمالر ضبل ا:

لموج هلمال ظبلإالىلق م ةلىر لمالضأوصلفالنمذاتلمالقمبلمالر ى ب. -

 مخاعامذللفالمخم امللمالمقمىب. -
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 بلمالم ا   لنولمألى اث.إ شاا للإالىل    بلقماى -

 إ شاا للإالىلق ا بلمخمرماللمالمراجل. -

 إ شاا للإالىلعمللمالما أات. -
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 مناقشة النتا ج والتوصيات

 ذ لمالضمائجل ن هلمالا مخنبلنالمالمموخن لمال خناىالالا جنبلمما خنبلمالمرامن ال
لالمذا متلمال  م ةلومالضشا لمالالويلقاالم مارا .لو مقال ّال الًلإالى:

لاالالبلمالر ى بلألضذالاللبلمال  ثالمالق  ل.م مماللمالمرام الى -3

 معمزمز للىاالالبلمالر ى بلألضذالمالن للم ّوماتلمالو اةلمالر ى ب. -9

 قوالمااةلمالالبلمالر ى بلمااةلنخاخ بلفالم م للمالمرا للمالم مااب. -0

 أننوللمر ننللمرامننالمالالننبلمالر ى ننبلفننالمالم  اننبلمالثاضو ننبلفننالمأل االعاننىل -2
 ما لمضذلل  مللمح ظ لم ىو ا .مح ظتلجامر بذلإظافبلإالىلنالقخ

 ذنن لمالم ا ننللمإل أننائالنالمالمموخنن لمال خنناىالالا جننبلمما خننبلمالمرامنن النول
فالمجاللمال  م ةلنعانىلمضنهلفنالجناللمالضشنا لمالالنوي.لوالرنّلل النًل  جنعلإالنىلشنرو ل
مالمرام الىأالإقخابلمالمذنا متلمال  مئ نبلالا اىنبل نأمالفنال ا رنبلمذمنامذللمالمرا م نبذل

 نننن والإالننننىلمالضشننننا لمالالننننويلمالم مفننننملعاننننىلنضننننهلمننننالمالمذمنننناتلفننننال نننن النضذننننلل ض
مإلظنناف ب.لوالذنن ملىنناتلمننالمالظنن و يلمال  نناللىموع ننبلمرامننالمالالننبلمالر ى ننبلىننأث ل نن مل

لمالضشا لفالم و بلمالمذا متلمال  مئ بلوماع مذا.

وال ال ذ لمالضمائجلم ا للمالمىا النضهلالل وجالفالا جبلمما خاتلمالمرام ال
ركَز لإالىلمالمأ  نللم مظخل ُلل-ا لمالالويفالمجاالالمال  م ةلومالضشل–الامذا متلمال  مئ بل

وللمالمموخنن اتلمشنن  لممالم ىننويذلنولخننضومتلمال ىنن ةذلنولمالجننضس.لوىنناال غللمننالنالجننا
إالىلوجوالف وملما و بلى المموخ اتلا جاتلمالمرام المالمح ا المنأ  ظ لم ىو نا ذل

ال  هلمالا وملجو   نبذلىاالالنبلإجامر ا ذلإاللنضهلالل مقالمال وللومالمرام المالمح ا ال
نالقنننن للمإل أننننائال خ(لالننننللمقننننال متلاالالننننبذلوىنننن الًلمقننننوالف ظنننن بلمالا مخننننبلقننننال

لم   ت.
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و  هلمالضم جبلمش  لإالنىلنالمالمرامن الومالمرامناتلمألقنّلل ىن ةلفنالمجناللمران لل
مالالننننبلمالر ى ننننبذلنولغ نننن لمالمننننح ا الم ىو ننننا ذل ض نننن والإالننننىلمالمذننننا متلمال  مئ ننننبلض نننن ةل

 ما خوضذالىا جبلاللم نّللعنالزمظئذنللوزمن ظمذللمألقثن ل ىن ةلومالمنح ا الإ جاى بذلول
لم ىو ا .

وقشنناتلمالا مخننبلعننالنالمالمرامنن ال ما خننوالىرنن لمالمذننا متلمالظنن و  بلفننال
مجنننناللمال نننن م ةلومالضشننننا لمالالننننويذلىمرننننّالل قنننناال قننننوالفننننوملمالمموخنننن .لومننننال نننن هل

لمالمما خات:

لمالم ماابلفالمال  اة.ما  بلمال ظبلعاىلمجاالتلمال  م ةلمالجذ  بل -

 ما  ىذللعاىلمال  م ةلمالأاممب. -

 موج ذذللإالىلق م ةلمالضأوصلمالنمذاتلمالقمبلمالر ى ب. -

 مخاعامذللفالمخم امللمالمقمىب. -

 إ شاا للإالىلق ا بلمخمرماللمالمراجل. -

 إ شاا للإالىلعمللمالما أات. -

 لمنننالقاّنننبلإقىننناللعننناالمنننالو مقنننالماخننن  ل ننن هلمالضم جنننبلفنننالظنننو لمنننالُ ظَ ننن
مننن العانننىلمخنننم امللمالمقمىننناتلومالمرننناجلذلوقاّنننبل جنننوعذللإالنننىلنمذننناتلمالقمنننب.لمالمرا

الىننننناال ى متلمالقاف نننننبلفنننننالمنننننال مرانننننمل  ظننننناخلإالنننننىل ننننن ملنالمالقث ننننن لمنننننضذللالنننننلل نننننزوَّ
ىاالمما خنناتلمالأننّا بلمال اأننبلىما  خننذللمالمذننا متلمال  مئ ننبذلممننال شنن  لإالننىلظنن و ةل

 لقنن الًلفننالظننو لمالننض صلعننامالمالمرامنن القىننللمال امننب.لوماخَّننموج ننهلعضا ننبلنقىنن لإل ل
فالمماىربلمالمرام الفالنثضا لمال امبذلخوم لنقاضتل  هلمالمماىربلعاىل  أةلاو متذل
نللز نننننا متلأنننننا بذلنللا وسلم ى   نننننبذلممنننننال شننننن  لإالنننننىلظننننن و ةلمالرضا نننننبلىمضم نننننبل
مالمرامنن الفننالنثضننا لمال امننب.لو مقننال ّالجاضننبلمننالمالضم جننبلمالمشننا لإال ذننالإالننىلعننالل
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مالالننبلمالر ى ننبذلوعنناللمضاوالذننالالامما خنناتلمال  مئ ننبلمالمننال ضىلننالقاا ننبلنخنناال بلمننا  سل
مال  ننناللىذنننالمنننالجاضنننبلمالمرانننلذلنولإالنننىلض نننصلفنننالمإلشننن مخلمالم ىنننويلوفنننالمال امنننبل
مإلش مف بلمالقىللإام ةلمالما خبذلممال ش  لإالىلظ و ةلمقث نخلمال ناماتلمإلشن مف بل

ام ةلمالما خب. لمالقىللمالمش ف المالم ىو  الوم 

لشم بلمالضمائجل  هلمالا مخبل ا:ومالموأ اتلمالم

نالُمَوفَّ لالا اىبلمااةلق مئ نبلقاف نبلمشنوقذلذلومخنّال اجناتلضمنّو لذلومن ى ذلل -3
 ىاالم مثلمالر ىا.

لنالُمَذ َّألمومالق مئ بلن   لالا اىبلمال  الالل ج اوالق م ةلمالقمابلمالم   . -9

لنال  مَعننىلفننال أننصلمال نن م ةلمننا  بلمال اىننبلعاننىلنضننومللمال نن م ةلمالم مااننب -0
  مالأاممبذلومالجذ  بذلومالخمر ب(.

َمَضننىلفننالمرانن للمال نن م ةلىاقمخننابلمالمذننا متلومال ننا متلمالاق  ننبلومالم وق ننبذل -2 نالُ رك
 ونالُ ركَمللعاىلمضم مذالمضم بلمخمم ة.

نالُ ننَا َّبلمال اىننبلعاننىلم و ننعل    ننبلمال نن م ةلالاذنناخلمضذنناذلوال ى رننبلمالمننااةل -1
 مالم  و ة.

هلمالجذوالإالىلإج م لا ل -1 مخاتلال  اسلما لممّقالمال اىبلمالمالمذنا متلنالُمَوجَّ
 مال  مئ بلفالم ماخلمالم م للمالمرا م ب.

نالُ  مَعنننىلمالنننن ى لىنننن المال ننن م ةلونالننننومالمالضشننننا لمالالنننويلمالم مااننننبذلقاإل معننننبل -9
 مالما خ بذلومالأ افبذلومالممث لذلومالاجاالمألاى بلومالا ض بلفالمالما خب.

 مال امب.لعامالمرامالمالالبلمالر ى بلقىلىإ للنالُ ركَمضى -8

َمض -2  ىمضم بلمرامالمالالبلمالر ى بلفالنثضا لمال امب.لىنالُ رك
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خلمال ننناماتلمإلشننن مف بلالمرامنننالمالالنننبلمالر ى نننبذلخنننوم لنقاضنننتلمنننالنالُمَقثَّنن -33
قىننننللمالمشنننن ف المالم ىننننو  اذلنللمننننالقىننننللمالمننننا سلمألولذلنللمننننالقىننننللإام ةل

 مالما خب.

اتلمالمال ضىلنالنالممظمالمالقمبلمالممرا بلىما  سلمالالبلمالر ى بلمالمما خ -33
 عاىلمرامالمالالبلمالر ى بلنال  وموملىذالفالمجاللمرا للمالمذا متلمال  مئ ب.
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 "المراجع"

ذل0لذلام لمالمرا خلىمأ ذلمال ا  ةذل تعليم اللغة العربية خ الخا ماالقو ةذل -3
ل.ل3299

ففففف اللنففففي لمدِّرسففففي اللغففففة العربيففففةعىننننامالرا للإىنننن م  لذل -9 ذلام لمالمرننننا خلالموجِّ
 ل.3299ذل1لةذل ىمأ ذلمال ا  ل

األصفففول الحديثفففة لتفففدريس اللغفففة عانننىلمالجمىظ ننناذلنىنننولمالامنننوتلمالمومضخننناذل -0
 ل.3291ذلم ىربلضذظبلمأ ذلمال ا  ةذلالعربية والتربية الدينية

ففففن التفففدريس لالعغفففة العربيفففة وانطباعاترفففا المسفففلكية ا.لم منننالأننناال لخنننمًذل -2
 ل.ل3291ذلمقمىبلمألضجاولمالمأ  بذلمال ا  ةذلوأنماطرا العلمية

ا.لم منننننننالمأننننننن اىل نننننننام ةذل"ن نننننننامخلمنننننننا  سلمالالنننننننبلمالر ى نننننننبلفنننننننالم م نننننننلل -1
نففففففدوة خبففففففراء اللغففففففة العربيففففففة لتطففففففوير مالمرانننننن للمالرنننننناللووخننننننائللم    ذننننننا"ذل

جامرننننبلمال  ننننا ذللذلم نننناىعوسففففا ل إعففففداد مدرسففففيرا فففففي الففففوطن العربففففي
 .9ل–3ذلص3291مال  ا ذل

ير تعلفففيم اللغفففة تطفففو ضننناو لمالضنننو يذل"فننن وللمالالنننبلمالر ى نننبلو  مئنننملما  خنننذا"ذل -1
ذلمم نننناالمالمرامنننن المالرنننن بذلمالمننننحمم لمالماخننننعذلام لمال ىاعننننبلمال ا ثننننبذلالعربيففففة
 .981ل-922لذلص3291مال   ولل

دليففل اصحصففاءات التربويففة للمففدارس قخننللمإل أننا ذلل-وزم ةلمالم ى ننبلومالمرانن ل -9
 ل.99/3298ذلعاللوالمعاهد في المملكة األردنية الراشمية

التقريفففر اصحصفففا ي السفففنوي خنننللمإل أنننا لمالم ىنننويذلوزم ةلمالم ى نننبلومالمراننن لذلق -8
 ل.3291/3299ذلالتربوي

ذلمنفاهج اللغفة العربيفة للمرحلفة الثانويفةقخللمالمضا جذلل–وزم ةلمالم ى بلومالمرا لل -2
 ل.3293جمر بلعماللمالم اىعلمالمراوض بذلعمااذل



 - 18- 

مففنرج المرحلففة إام ةلمألى نناثلومالمضننا جلومالمننومالمالمرا م ننبذلل-وزم ةلمالمرننا خ -33
 ل.3292ذلمالم اىعلمأل ا بلالألوفختذلمال  ا ذلثانوية العامةال
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