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صعوبات تدريس التعبير الشفهي في
المرحلتين المتوسطة واالعدادية من وجهة
نظر المدرسين
خالد ناجي احمد الجبوري

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
إنّ اللغة في حياة األمة العربية لها شأن كبير وقيمة اعظم من قيمتها في حيااة
أيااة أمااة أخاارب فتااد بلغااج لغتنااا درجااة ماان الرقااي أالتهااا الن ينا بهااا اعظاام كتااا
عرفته البشرية  ،فهي من أوسع لغاج العالم ثروة  ،لما لها من قابلية لمجااراة الا من
والتطور معتمدة على طبيعتها فاي النحاج واالشاتتاا والتعريا والتارادف والتضااد،
واااي وساايلة التعبياار عمااا فااي نأوساانا نحاان أبنااان األمااة العربيااة عاان مظاااار الحياااة
جميعها وأنشطتها  ،واي من متوماج الوحدة التومية .
وعلى الرغم من األامياة الكبيارة لادرل التعبيار الشاأهي ماا ا ااسا الادرل
بعيدا عن أن يحتا األغراض التي يراد باه أن ينتهاي إليهاا  ،بساب العاعوباج التاي
أكااداا كثياار ماان مدرسااي اللغااة العربيااة ومدرساااتها فااي المرحلااة ا عداديااة  ،وكااسل
أكدتها الكثير من األدبياج والدراساج  ،وأن عاعوباج تادريل التعبيار الشاأهي التاي
تعيا تحتيا األاداف الموضوعة  ،تعود إلى مجااالج متعاددة مثا مجاا األااداف ،
ومجا اختيار الموضوعاج  ،ومجا طرائاا التادريل وأسااليبها  ،ومجاا مدرساي
اللغااة العربيااة ومدرساااتها  ،ومجااا التتااويم  ،وانطيقااا ماان أاميااة التعبياار الشااأهي ،
وأامية المرحلة ا عدادية  ،ومن اج الوقوف على الععوباج التاي تواجاه مدرساي
اللغااة العربيااة ومدرساااتها فااي الماارحلتين المتوسااطة و ا عداديااة  ،وإيجاااد الحلااو
المتترحة لها أعدج اسه الدراسة .
يهادف البحاال الحاالي إلااى تشااخيا عاعوباج تاادريل التعبيار الشااأهي فااي
المرحلتين المتوسطة وا عدادية من وجهة نظر المدرسين ) .
من خي ا جابة عن األسئلة آالتية :
 .0ما ععوباج تادريل التعبيار الشاأهي فاي المارحلتين المتوساطة و ا عدادياة مان
وجهة نظر المدرسين؟
 .2مااا متترحاااج مدرسااي اللغااة العربيااة ومدرساااتها للمساااامة فااي تااسلي عااعوباج
تدريل التعبير الشأهي ودراسته ؟  ،يتألف مجتمع البحل مان مدرساي اللغاة العربياة
ومدرساتها  ،ويشم المدرسين والمدرساج السين يدرساون اللغاة العربياة للطلباة فاي
المدارل المتوساطة و ا عدادياة للبناين والبنااج ) فاي مركا محافظاة دياالى للعاام
الدراسي )1121-1122
وكانااج عينااة الدراسااة االسااتطيعية  )12مدرسااا ومدرسااة  ،بواقااع ) 21
مدرسا و  ) 21مدرسة  ،وكانت عينة البحث اساااثية وكونثة وث عيناة مدرساي
اللغااة العربيااة ومدرساااتها قااد ضاامج المدرسااين والمدرساااج الااسين يدرسااون اللغااة
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العربية لطلبة المرحلتين جميعهم في مدارل العينة األساساية  ،إس بلاع عاددام )87
مدرسا ً ومدرسة .
اعتماااد الباحااال ا ساااتبانة أداة لتحتياااا أااااداف بحثاااه  ،و عاااج العاااعوباج
المسااتمدة ماان الدراسااة االسااتطيعية  ،واألدبياااج  ،والدراساااج السااابتة علااى سااتة
مجاالج ااي األااداف  ،واختياار الموضاوعاج  ،وطرائاا التادريل  ،وأسااليبها ،
ومدرسو اللغة العربية ومدرساتها  ،والطلبة  ،والتتويم
وعولجج نتائج البحل إحعائيا باستعما الوسط المرجح  ،والو ن المئوي ،
ومعام ارتباط بيرسون  ،وسائ إحعاائية لتحليا نتاائج البحال  ،واساتعم الباحال
النسبة المئوية وسيلة حسابية
ثثث شخعاااج نتاااائج إساااتبانة مدرساااي اللغاااة العربياااة
اوثثثا نجثثثاحث البحثثث
ومدرساتها ععوباج تدريل التعبير الشأهي  ،وقد انحعرج حادتها باين – 1872
 ، ) 1،11وو نهاااااا المئاااااوي باااااين  ، ) 38،11 – 23811وباااااسل يكاااااون عااااادد
الععوباج الواقعية  )31ععوبة  ،وعدد الععوباج غير الواقعية  )21عاعوباج
 ،ومن اام نتائج اسه ا ستبانة اي :
 .0مدرسو اللغة العربية ومدرساتها أغلابهم لام يطلعاوا علاى أااداف تادريل التعبيار
الشأهي.
 .2ال يؤخس بالحسبان رأي مدرسي اللغة العربية ومدرساتها عند وضع األاداف
 .6ضعف إرتباط الموضوعاج بميو الطلبة وإاتماماتهم .
 .4قلة ا فادة من المكتبة المدرسية في اختيار الموضوعاج .
 .5ندرة استعما الوسائ التعليمية في أثنان تدريل التعبير الشأهي .
 .3طرائا تدريل التعبير أغلبها غير قادرة على تنمية الجرأة األدبية لدب الطلبة.
 .3ضعف الكأاية التدريسية لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها .
 .8قلااة الت ا ام مدرسااي اللغااة العربيااة ومدرساااتها أغلاابهم اللغااة الأعاايحة فااي أثنااان
تدريل التعبير الشأهي .
ومن أام االستنتاجاج التي توعلج إليها الدراسة الحالية :
 .0مدرسو اللغة العربية ومدرساتها أغلابهم لام يطلعاوا علاى أااداف تادريل التعبيار
الشأهي .
 .2ضعف إرتباط األاداف بواقع تدريل التعبير الشأهي .
 .6ضعف إرتباط الموضوعاج بميو الطلبة وإاتماماتهم .
 .4افتتار درل التعبير إلى منهج محدد .
 .5ضعف الطرائا المستعملة في التضان على الخج والخوف لدب الطلبة .
 .3ندرة استعما الوسائ التعليمية في أثنان تدريل التعبير الشأهي .
 .3ضعف الكأاية التدريسية لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها أغلبهم .
 .8ضعف قدرة أغل مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في تنمية رغباة الطلباة نحاو
درل التعبير الشأهي .
في ضون النتائج التي توعلج إليها الدراسة يوعى الباحل بتوعياج عدة منها :
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 ضرورة اطيع مدرساي اللغاة العربياة ومدرسااتها علاى أااداف تادريل التعبيار.9
. الشأهي
 ضرورة األخس بآران مدرسي اللغة العربية ومدرساتها عند وضع أاداف تدريل.01
. التعبير الشأهي
 وأن،  إعطان الحرية للطلبة فاي اختياار الموضاوعاج فاي درل التعبيار الشاأهي.00
 ليعباروا عنهاا، تكون الموضوعاج قريبة من نأوسهم ومرتبطة بميولهم وأاتمامااتهم
.  وأن تتسم بالتنوع والتجدد واالبتعاد عن الموضوعاج التتليدية المكررة، برغبة
 وتشاجيع مدرساي اللغاة،  ضرورة العناية بمكتباج المادارل ا عدادياة والثانوياة.02
 وتاسلي عاعوباج االساتعارة وجعا، العربية ومدرسااتها والطلباة علاى ا فاادة منهاا
 وتنويع نشاطاتها ألاميتهاا التعاوب فاي عايف ضاعف الطلباة، المكتبة درسا منهجيا
. في التعبير الشأهي
 أن ال يعتمد مدرسو اللغة العربية ومدرساتها على الطرائاا التتليدياة فاي تادريل.06
 ويج أن تكون الطرائا قادرة على التضان علاى الخجا والخاوف، التعبير الشأهي
. لدب الطلبة
وما توع إليه من نتائج يتترح الباحل التيام بدراساج مشاابهة للدراساة الحالياة فاي
. مراح تعليمية مختلأة
Difficulties in the teaching of oral expression in the
intermediate and secondary schools from the perspective of
teachers
Abstract :
The language in the life of the Arab nation to do with the
large and the value is greater than the value in the life of any
other nation has reached our language the degree of
sophistication allowed it because down the greatest book known
to mankind, they are of wider languages of the world's wealth,
because of their ability to keep up with time and development
based on nature Sculpture in the derivation and Urbanization
and synonymy and contrast, and is a means of expression than in
our souls We are the sons of the Arab nation for all aspects of
life and activities, one of the elements of national unity.
In spite of great importance to study the oral expression is still a
lesson away from that to achieve the purposes for which
intended to end it, because of the difficulties which confirmed
many of the teachers of the Arabic language and Madrsadtha in
middle school, as well as confirmed by a lot of literature and
studies, and that the difficulties of teaching oral
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expression which hinder the achievement of the objectives set,
back to the multiple areas such as field goals, and the selection
of subjects, and the field of teaching methods and methods, and
the field of Arabic language teachers and Madrsadtha, and the
area of the calendar, and from the importance of oral expression,
and the importance of the preparatory stage, in order to identify
the difficulties faced by teachers Arabic language and
Madrsadtha in intermediate and junior high, and the proposed
solutions have prepared this study.
The current research aims to diagnose (the teaching of oral
expression difficulties in intermediate and junior high from the
viewpoint of teachers).
By answering the following questions:
1. What difficulties teaching oral expression in the
intermediate and junior high from the viewpoint of teachers?
2. What proposals Arabic language teachers and Madrsadtha to
contribute to overcoming the difficulties in the teaching of oral
expression and study? Limited to the current search: a sample of
teachers of Arabic language and Madrsadtha who study material
for students in middle school and middle school day (for Benin
and girls) in the capital of Diyala province, for the academic
year (2011-2012 m) consisted of the research community of the
community of teachers of Arabic language and Madrsadtha,
including teachers who studying the Arabic language to students
in middle school and junior high day (for Benin and girls) in the
center of Diyala province, for the academic year (2011-2012)'s
(78) and a school teacher.
The sample survey (25) as a teacher and a school, by (12)
teachers and (13) School, and the sample core is composed of a
sample of teachers of Arabic language and Madrsadtha have
included male and female teachers who are studying the Arabic
language to students of the two stages are all in the schools of
the core sample, reaching number (78) and a school teacher.
The researcher questionnaire tool to achieve the objectives
of his research, and distributed the difficulties derived from the
survey, and literature, and previous studies on the six areas
(objectives, and the choice of subjects, teaching methods, and
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methods, and teachers of Arabic language and Madrsadtha,
students, and Calendar.
The results were treated statistically using the Find the
weighted average, weight percentile, and the Pearson correlation
coefficient, and statistical methods to analyze the results of
research, the researcher used the percentage method calculations
The results of the research results of questionnaire diagnosed
Arabic language teachers and teaching difficulties Madrsadtha
oral expression, has been narrowed down between the intensity
(2.89 - 2.02), and weight percentile between (96.33 - 67.33), and
thus the number of real difficulties (63) difficult, and the number
of difficulties unrealistic (10) difficulties, and the most
important results of this questionnaire are:
1. Teachers of Arabic language and Madrsadtha mostly had not
seen
the
goals
of
teaching
oral
expression.
2. Is not taken into account the opinion of teachers of Arabic
language
and
Madrsadtha
when
setting
goals
3. Weak correlation issues tendencies of students and their
interests.
4. Lack of benefit from the school library in the selection of
topics.
5. Scarcity of teaching aids used during the teaching of oral
expression.
6. Teaching methods of expression, most are unable to develop
moral
courage
among
students.
7. Weak enough to teaching Arabic language teachers and
Madrsadtha.
8. Lack of commitment of teachers of Arabic language and
eloquence Madrsadtha mostly during the teaching of oral
expression.
One of the main conclusions of the present study:
1. Teachers of Arabic language and Madrsadtha mostly had not
seen
the
goals
of
teaching
oral
expression.
2. Weak correlation goals by teaching oral expression.
3. Weak correlation issues tendencies of students and their
interests.
4. Studied the expression to lack of a specific approach.
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5. Weakness of the methods used in the eradication of shame
and fear among students.
6. Scarcity of teaching aids used during the teaching of oral
expression.
7. Weak enough to teaching Arabic language teachers and
Madrsadtha most of them.
8. Weak capacity of most of the teachers of the Arabic language
and Madrsadtha in the development of the desire of students to
study oral expression.
In the light of the findings of the study, the researcher
recommended several recommendations, including:
1. Teachers need to learn the Arabic language and Madrsadtha
on
the
objectives
of
teaching
oral
expression.
2. Need to take the views of teachers of Arabic language and
Madrsadtha when developing the objectives of teaching oral
expression.
3. Give students the freedom to choose the topics studied in oral
expression, and to be close to the issues associated with them
and Bmeulhm and interests, to express her desire, and that is
both diverse and renewal and to stay away from refined
traditional subjects.
4. Need to take care libraries in middle school and high school,
and to encourage teachers of Arabic and Madrsadtha and
students to take advantage of them, and to overcome difficulties
and make the library metaphor lesson systematically, and
diversify its activities to the utmost importance in the treatment
of poor students in oral expression.
5. That does not support Arabic language teachers and
Madrsadtha to traditional methods in the teaching of oral
expression, and methods must be able to eliminate the shame
and fear among students.
The findings suggests the researcher studies similar to the
current study in different educational stages.
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الفصل األول
التعريف بالبحث
وشكلة البح :
إن مشكلة الضعف في التعبير الشأهي من المشكيج الم منة ويتجلى اسا
الضعف في الشكوب المستمرة من مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها وسل من
خي متابلتهم  ،كما نلمسه في جوان حياتنا المختلأة الثتافية واالجتماعية  ،متجليا ً
في أن المتعلمين والدارسين أغلبهم عاج ون عن التعبير الشأهي في أي موضوع
بوضوح وطيقة وبطريتة محببة وممتعة  ،ويؤكد خاطر ) سل بتوله  :إن كثيراً
من الطلبة عاج ون عن الكيم مما يجع المستمع ال يأهم ما يتا ) خاطر ،
، 2271ا  ، )87وأن كثيراً من طلبة المرحلة ا عدادية يتخرجون منها وام غير
قادرين على التكلم في أي موضوع شأهي وبلغة سليمة وفعيحة واضحة  ،وقد
وضعوا أسبابا ً لهسا الضعف منها  :إن درل التعبير الشأهي يعاني من األاما واسا
ما تم تأكيده بأن درل التعبير الشأهي في المرحلة ا عدادية والثانوية لم يلا
العناية بما يتناس وأاميته  ،ب لم ين نعيبه الكام من الحعا المخععة
لدرول اللغة العربيّة  ،أو يكاد يكون معدوما ً طوا أيام السنة الدراسية حسن
، 2278،ا  ) 23ووجد الباحل أن مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها أغلبهم
يجهلون أاداف تدريل التعبير الشأهي ومعظمهم يهتمون بتدريل قواعد اللغة
العربيّة أكثر من فروع اللغة العربيّة األخرب  ،إس يشير نعار) إلى أن الضعف
في التعبير الشأهي يرجع إلى ااتمام المدرسين بتطبيا قواعد النحو وإاما ما سواه
مدرل العربيّة يع ااتمامه كله على حأظ الطال للتواعد ال على
إس يتو
قد رة الطال على التعبير الشأهي أو المدون  ،واسه التدرة اي الهدف الحا من
التعليم نعار ، 2272 ،ا . ) 2
ومنهم من يرب أن سب الضعف يتعلا بالتتويم إس إن المدرسين والمدرساج
يهملون عملية التتويم في درل التعبير الشأهي أو بعضهم يعتمد درجة التعبير
التحريري درجة تتويمية رئيسة  ،أو أغلبهم يتوّ مون التعبير تتويما ً شكليا ً غير
موضوعي .
ومن خي العرض السابا يظهر أن انا مشكلة ضعف الطلبة في مرحلتين
المتوسطة و ا عدادية في التعبير الشأهي  ،ولهسا الضعف ععوباته وأسبابه  ،لسا
كان ادف الدراسة تعرف ععوباج تدريل التعبير الشأهي في المرحلتين المتوسطة
و ا عدادية من وجهة نظر المدرسين  ،والمتترحاج التي تطور سب تدريسه
للنهوض بمستوب الطلبة في اسه المادة .
أهوية البح :
اللغة ابة هللا سبحانه وتعالى للبشر  ،واي الأارا األساساي باين ا نساان وغياره مان
الكائناااج  ،ولتااد فضاا ا نسااان ) خليأااة هللا فااي األرض علااى سااائر المخلوقاااج
باللغة ) .
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وقااا إباان جنااي ج  121ااا) )  :إن هللا ساابحانه وتعااالى خلااا ادم التاادرة علااى
اسااتخدام اللغااة ) اباان جنااي ، 2221،ا ، )81فاللغااة المنطوقااة مي ا ة أخااتا بهااا
ا نسان  ،وبها حتا لإلنسان من لته العليا بين الكائناج  ،فلغة ك أماة لساان حالهاا ،
وعنوان وجوداا  ،ووسيلة التعبير عن ساتهاا فاي غراباة أن يتاا إن األماة ااي اللغاة
واللغاااة ااااي األماااة  ،ألنهاااا إنماااا تسااامى أماااة إسا تااارابط أفرادااااا فاااي وحااادة التنظااايم
السامرائي، 2232 ،ا . )18
وللغااة دور فاعاا فينااا وبيننااا  ،وسلاا لماااا تؤديااه ماان وظااائف مهمااة للأااارد
والمجتمع  ،وأن الوظيأة األساسية للغة اي التعبير عن عواطاف ا نساان وأحاسيساه
 ،واااسا التعبياار إمااا أن يكااون فطرياا ً أو وضااعيا ً  ،فااالتعبير الأطااري اااو التعبياار عاان
العواطف وا نأعاالج واألحاسيل والمظاار اليإرادية )  ،التاي نادركها باالحوال
أما التعبير الوضعي فهاو ماا يادر بالبعار مثا ا شااراج والحركااج اليدوياة التاي
يستعملها العم والبكم  ،والحركاج التي نستعملها لتوضيح الكيم في التعبير الشاأهي
 ،والعيماااج اللغويااة المكتوبااة  ،ومااا ياادر بالساامع كاألعااواج المركبااة والجماا
الديوه جي  ، 2271،ا  . )212واللغة وسيلة لنت المعلوماج وما يدور في ساان
الأااارد مااان أفكاااار وآران  ،وااااي عامااا مااان عوامااا رباااط الأااارد بالجماعاااة نحاااو
التطور فض ا هللا، 2227 ،ا  ، )22واللغااة ماان أدواج الأكاار ا نساااني المهمااة ،
فهي تم ّده بالرمو وتحدد له المعاني  ،وتمكنه من أدان األحكاام  ،وتخاريج األفكاار ،
وتكوين المتدماج  ،واستخراف النتائج عامر، 1111،ا  .)12واللغاة وسايلة مهماة
من وسائ التعليم يعوّ عليها تعليم الطلبة المواد الدراسية  ،وأنها تساعد الطلبة على
عمليااة التأكياار ،ونشاااط العت ا عمومااا  ،ويهاادف تعليمهااا إلااى تمكااين الدارسااين ماان
إستعمالها في تثتيف أنأسهم في الحياة العلمية  ،وتساعدام فاي األتعاا فاي المجتماع
والتعام مع غيرام من األفراد وتحتيا المنافع والحاجاج ياونل ، 2288،ا 17
  . )12وإسا كانااج للغااة اااسه األاميااة فااعن للغااة العرب ّيااة أاميااة كبياارة فااوا تل ااألاميااة تنطلااا ماان أنهااا اللغااة التااي أنا هللا ساابحانه وتعااالى بهااا التاارآن الكااريم )
عادعا بالحا المبين على قل النبي اامين محمد  )قا تعالى إ َّنا أَ ْن َ ْل َنااه قرْ آناا ً
*
َع َر ِب ّيا ً لَ َعلَّك ْم َتعْ تِلون ))
واللغااة العرب ّيااة أفض ا اللغاااج وأوسااعها  ،فكانااج خياار وعااان ألكاارم كتااا
من)  ،فتد استوعبج كيم هللا تعاالى الاسي ال يكأاي البحار مادادا لاه  ،إس وعاف هللا
ج َربلاي لَ َنأِا َد ْال َبحْ ار َقبْا َ أَنْ
ان ْال َبحْ ار مِا َداداً لِ َكلِ َماا ِ
أبعاده ومداه بتوله تعالى ق ْ لَ ْو َك َ
ً **
َت ْن َأ َد َكلِ َماج َربلي َولَ ْو ِج ْئ َنا ِبم ِْثلِ ِه َمدَدا ))
وقاد اساتوعبج اللغااة العربيّاة كا مااا نتا إليهااا مان علاوم األماام األخارب فااي
الألسأة والمنطا والط والعيدلة والكيميان والرياضياج فهاسا يجعلناا نادر الطاقاة
التااي تمتلكهااا اللغااة العرب ّيااة الحمرانيااة ، 1112،ا  )211ويتااو التلتشااندي فااي
وعأه البديع للغة العربيّة فاللغة العربيّة أمتن اللغاج  ،وأوضاحها بياناا ً  ،وأسلتهاا
لسانا ً  ،وأمداا رواقا ً  ،وأعسبها ماساقا ً  ،ومان ثام إختارااا هللا تعاالى ألشارف رساله ،
* سورة يوسف االية 2 /
** سورة الكهف االية019 /
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وخاتم أنبيائه  ،وخيرته من خلته  ،وعأوته من بريته  ،وجعلها لغة أا))) سمائ)ا)ه ،
وسكان جنته وأن بها كتابه المبين السي ال يأتيه الباط) من بين يدياه وال مان خلأاه
) التلتشاااندي، 2221،ا  . )287وااااي إحااادب متومااااج الشخعاااية العرب ّياااة ،
وأعبحج الرابطة التاي تجماع أبناان األماة العربيّاة وا عارار عليهاا إعاراراً علاى
إثباج الوجود العربي ،فالمأاخرة والمبار ة وإنشاد الشعر في األسواا األدبية  ،إنما
او تمثي ح العر للغتهم واألعت ا بها اير، 2228،ا . )22
ان اللغة العربيّة عظيمة ولغاة إباي وإفاضاة ولغاة فعااحة وفخاماة وحكماة
وقااوة طعيمااة، 1111،ا  ، )112يتااو معااطأى جااواد  :العرب ّيااة لغااة جساايمة
عظيمااة ألمااة كريمااة عظيمااة وقااد حافظااج علااى قوامهااا ونظامهااا وكيمهااا بترآنهااا
الع ي وتراثها األدبي البارع طوا الععور التي أنعرفج بين من الجاالية وااسا
الععاااار واااااي ال تاااا ا قويااااة الكيااااان عليااااة المكااااان مسااااتمرة باااا)اال داار )) .
جواد، 2281،ا . ) 2
إن التعبياار لااه من لااة كبياارة فااي الحياااة  ،فهااو ضاارورة ماان ضااروراتها  ،وال
يمكن ألي شاخا أن يساتغني عناه فاي أي مرحلاة مان مراحا عماره  ،فهاو ترجماة
للنشاااط ا نساااني بك ا عااوره  ،فهااو ترجمااة ألفكااار ا نسااان وأدائااه  ،وخااواطره ،
ومواقأه  ،وخبراته يعبر عنها بوسائ متعاددة  ،ومختلأاة كاللغاة المنطوقاة والمكتوباة
حسن ، 2278،ا. )21
والتعبير من فاروع اللغاة العربياة المهماة  ،إس جعلاه اللغوياون فاي قماة فاروع
اللغة العربية  ،فهو غاية وما ساواه وساائ لتحتياا ااسه الغاياة حماادي، 2278،ا
 )111فأاااروع اللغاااة وساااائ لهاااسه الغاياااة – غاياااة أتتاااان التعبيااار بنوعياااه الشاااأهي
والتحريري حتى يعبح الطلبة قاادرين علاى التعبيار مماا يخاالج نأوساهم بلغاة ساليمة
من غير عثرة وال خج عاي ، 2221،ا  ، )281وعليه يرب الباحل أنه ينبغاي
لمدرسااي اللغااة العربيااة ومدرساااتها أن ياادركوا العاالة بااين فااروع اللغااة فهااي عاالة
جواريااة  ،وأن التعبياار بنوعيااه الشااأهي والتحريااري ) امااا غايتااا تاادريل اللغااة
العربية  ،وبتية درول فروع اللغة العربية وسائ لهما .
ويساعد التعبير على ح المشكيج الأردية واالجتماعياة وسلا بتبااد ااران
ومناقشااتها  ،ويماانح المااتعلم التااوة فااي التعااور وإدراكاا ً للواقااع وتأهمااا لااه فااالتعبير
درل مان عااميم الحياااة مااادة ووساايلة ) الطاااار، 2237،ا  . )82وماان اااسا كلااه
يتضح لنا أن للتعبير أامية كبيرة في حياة الأرد والمجتمع .
ولدرل التعبير أاداف اي كما يأتي :
 .2تعويد الطال التعبير العحيح عن أحاسيسه وأفكاره بأسلو واضح وسليم .
 .1ت ويده بتراكي وتعابير ومأرداج لغوية سيحتاف إليها في حياته .
 .1تعويده وعف األشيان وما يحيط به .
 .8دفع الطال للتخي واألبتكار .
 .2تعويده التأكير الحر الشخعي والنتد الساتي مع أحترام عضويته بين أقرانه .
 .3تهسي وجدانه الأردي واالجتماعي والتومي وا نساني .
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 .8يساااعد درل التعبياار علااى أكتشاااف الطالاا المواااو فااي األد وعاات اااسه
الموابة ومساعدتها على التأتح والنمو واألنطيا  .الراوي، 1112،ا )128
ويتسم التعبير من حيل األدان إلى قسمين :
 .2التعبير الشأهي .
 .1التعبير التحريري .
إن اسين النوعين يمثين جهة ا رسا في اللغة  ،اسه الجهاة التاي تضام فناي
الكيم  ،والكتابة  ،فالتعبير الشأهي يمثا الكايم وااو يسابا التعبيار الكتاابي  ،وأداتاه
الرئيسة اي النطا فيتم تلتيه بواسطة األسن  ،فهو إفعاح ا نسان بلسانه عان أفكااره
ومشاعره يونل، 2272،ا . )71
أما التعبير التحريري أو الكتابي ) فهو عملية فكرية يتم عن طريتهاا عاو
األفكار ونتلها إلى ااخرين واسا عن طريا تحوي اسه األفكار إلى رمو كتابية مع
مراعاة التتيد باألسالي اللغوية السليمة عاي ، 2221،ا )282
والتعبير الشأهي يؤدي دوراً مهما ً في نمو حيااة ا نساان وتتدماه فاي العاالمين
الشرقي والغربي  ،وعن طريا التعبير الشأهي يتع الأارد بغياره مان بناي جنساه ،
وينت ا إليااه انأعاالتااه ومشاااعره وأفكاااره وماان انااا نسااتطيع أن نع ا ّد التعبياار الشااأهي
الشاااك الااارئيل ليتعاااا بالنسااابة لإلنساااان  ،فهاااو أاااام جااا ن فاااي ممارساااة اللغاااة
وإستعمالها يونل، 2288،ا . )288
والتعبير الشأهي أداة األتعا السريع بين الأرد وغياره  ،والنجااح فياه يحتاا
كثيراً من األغراض الحيوية في الميادين المختلأة ابراايم، 2281،ا . )221
ولدرل التعبير الشأهي أاداف عدة منها :
 .0تعويد التيميس على التعبير العحيح بلغة عحيحة بغير خج .
 .2تعويدام على نطا الحروف بعورة سليمة وإخراجها من مخارجها .
 .6أن يت ودوا بالكلماج والتعبيراج التي تناس مستواام .
 .4تدريبهم على سرعة ا جابة وعوابها  ،والتدرة على ا رتجا .
 .5أن يتتن التيميس المواقف الخطابية والجرأة األدبية .
 .3أن يعتااااد الطالااا علاااى ترتيااا األفكاااار وسااارداا علاااى وفاااا ترتيااا منطتاااي
الهاشمي، 2238،ا. )227
وكسل يسعى درل التعبير الشأهي على تنمية المهاراج ااتية :
 .0المهارة على حسن عو البدن وحسن عو الختام .
 .2إستعما المنهج الميئم المنطتي بعرض المتدماج وأستخيا النتائج .
 .6التدرة على تتديم العيع المناسبة لتحتيا ا قناع وا متاع .
 .4تم ّكن المتعلم من إدارة نادوة أو قياادة حاوار فاي موضاوع يهماه أو يهام مجاتمعهم
في لباقة وحسن تعرف .
 .5التدرة على التعت السليم على أي متحدل .
 .3تنميااة التاادرة علااى تحديااد الخطااأ الواضااح فااي أثنااان حااديل غيااره لغااة وتركيب اا ً
وعيقة لأظ بآخر .
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 .3التاااااادرة ا لمااااااام بنتااااااائج الحااااااوار  ،وتتديمااااااه ملخعااااااا ً بعبااااااارة واضااااااحة
محددة الع اوي، 2277،ا.)71 –72
ولدرل التعبير الشأهي عناعر البد من توافراا اي :
 .0المتحدل  :ويشترط فيه أن يكاون مساتعداً إساتعداداً كااميً لمواجهاة ااخارين مان
النواحي النأسية  ،ومن حيل ا ستعداد الساني  ،والتمكن من الماادة الماراد توعايلها
لآلخرين .
 .2المتلتاي  :واااو الشااخا المسااتمع وعااادة مااا يكااون المتلتااون متأاااوتين فااي متاادار
الثتافة  ،من اناا كاان الباد للمتحادل أن يراعاي ااسه الظاروف وأن يخاطا المتلتاين
على متدار مستوياتهم الثتافية  ،شاريطة أال يحااو أن يساف فاي أسالوبه با يساتعم
األسلو السه والبيغة في مث اسه المواقف .
 .6الغاية  :واي الهدف السي نرمي إلاى تحتيتاه مان خاي التعبيار الشاأهي  ،وغالباا ً
ما تكون الغاية سببا ً في تحديد األفكار .
 .4حساان المتااا  :يتحم ا فااي إسااتعما اللغااة الأعاايحة وتغيياار األلأاااظ المناساابة ،
وبدون سل ال يكون التعبير فنا ً كيميا ً عاي ، 2221،ا . )282 – 288
أما عور التعبير الشأهي فهي كما يأتي :
 .0المحادثة .
 .2المحادثة عن العور التي يجمعها الطلبة أو يعرضها المدرل  ،أو الموجودة فاي
الكتا المدرسي .
 .6التعبير الشأهي بعد الترانة ،حيل يناقش الموضوع المترون  ،أو التعليا علياه أو
تلخيعه ونتده  ،وا جابة عما يدور حوله من أسئلة .
 .4حكاية التعا أو تكملة التعة الناقعة منها ،أو التعبير عن التعا المعورة
.
 .5حديل الطلبة عن حياتهم وأنشطتهم داخ المدرسة وخارجها .
 .3ما يتوم به النال من أعما في حياتهم وما يدور حولهم من أحدال .
 .3الموضوعاج الخلتية واألجتماعية والوطنية واالقتعادية .
 .8الخط والمناظراج ابراايم، 2288،ا . )222
ويرب الباحل أنه ينبغي لمدرسي اللغة العربياة ومدرسااتها أن يعاودوا الطلباة
النتد العحيح  ،ويج أن يأهموا أنْ ليل المهم في النتد ساته او مجرد بيان العياو
واألخطان  ،وإنما األام التعاون درا العوا في الأكرة واللغة وا لتاان  ،ويجا
تعويد الطلبة أيضا أال ينتادوا المتحادل إال بعاد انتهاان الكايم  ،وأن يعاودوام أحتارام
آران بعضهم البعض .
وماان خااي العاارض السااابا ياارب الباحاال أنْ لاادرل التعبياار الشااأهي أثااراً
تربويا ً واجتماعيا ً واضحا ً  ،فهو أجدراا بالعناية والتنمية  ،فهو فايض يجاري بخااطر
المتكلم فيعور مدب انعكال ماا ياراه أو يسامعه بعبااراج فاي ألأااظ تحادد  ،وأفكاار
توضح ومعان تترجم  ،وما يختلج العدر من عواطف وأحاسيل .
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وقد اختار الباحل المرحلتين المتوسطة وا عدادياة لتكاون ميادان بحثاه وسلا
ألسب ا عدة منها أن المرحلة ا عدادية تعد الطال ألمارين  :أماا لمواعالة الدراساة
الجامعية  ،أو التوجه في ميادان العما  ،وكاي األمارين يتطلا ا جاادة والحسان فاي
التعبير الشاأهي وسلا لمواعالة مواقاف الحيااة والتعاما معهاا بعاورة ساليمة  ،ألن
الضعف في التعبير الشأهي في المرحلة ا عدادياة ساوف يعرقا مهماة نجااح الطلباة
في حياتهم الجامعية أو العملية  ،والنجاح فاي المرحلاة ا عدادياة يتار آثااراً إيجابياة
على ععيد المرحلة الجامعية  ،لاسا وجا تشاخيا العاعوباج التاي تعرقا تادريل
التعبير الشأهي في المرحلة ا عدادية وكسل في المتوسطة ووضع الحلو الميئماة
لها  ،وبالنتيجة نحع على مجتمع أكثار تطاورا كاون مساتواه الثتاافي  ،وإال فااثاار
السلبية سوف تثت أعبان الجامعة أو تعرق مسيرتها العلمية .
وفي ضون ما تتدم تتجلى أامية البحل فيما يأتي :
 .2أامية اللغة العربيّاة بوعاأها أساال فهام التارآن والسانة النبوياة الشاريأة  ،وااي
وسيلة التواع الرئيسة والتخاط بين أبنان األمة  ،واي التي يعبار بهاا عان الثتافاة
ومختلف العلوم فهي تتمتع بأامية وم ايا خاعة ال يمكن إغأالها .
 .1أامية التعبير  :التعبير من فروع اللغة العربية المهمة فهو غاية وما سواه وساائ
لهسه الغاية  ،واو المظهر العادا لتوة تأكير الماتعلم فهاو وسايلة التأااام باين الناال
ووسيلة عرض أفكارام ومشاعرام .
 .1أامية التعبير الشاأهي  :وتاأتي أامياة البحال الحاالي فاي الموضاوع الاسي يتناولاه
واو التعبير الشأهي السي يعد من أام ألاوان النشااط اللغاوي با يحتا بعاأة خاعاة
مرك ا مهما ً فاي المجتماع التاديم والحاديل  ،وفياه يتجساد كماا اللغاة  ،وعلياه يعتماد
التحعي الدراسي في عوره اغلبهاا  ،والتعبيار الشاأهي يعاود الطلباة الشاجاعة فاي
مواجهة ااخرين وتنمية التدرة على الخطابة ويكشاف عان األخطاان اللغوياة ويسااعد
الطال على النجاح في حياته العملية.
 .8أامية المرحلتين المتوساطة و ا عدادياة فاي أدوار نماوام  ،وماا يتعرضاون فيهاا
من نمو شام  ،ومن ثم اي مرحلة انتتالية إلى الجامعاة  ،وان تشاخيا العاعوباج
بوضع الحلو المناسبة لها تساعدام في مواعلة حياتهم الجامعية أو العملية .
 .2يأم الباحل عندما عمد إلى اسه الدراسة في تشخيعه ععوباج تادريل التعبيار
الشأهي في المرحلتين المتوسطة و ا عدادياة مان وجهاة نظار المدرساين ومتترحااج
عيجها  ،إمكانية إفاادة الجهااج المختعاة فاي و ارة التربياة مان نتاائج البحال لبناان
خططهااا المتعلتااة بمااادة التعبياار الشااأهي  ،وتطااوير تدريسااها خدمااة للعمليااة التعليميااة
والتربوية وللغتنا التومية .
ه ف البح :
يهدف البحل الحاالي إلاى تشاخيا عاعوباج تادريل التعبيار الشاأهي فاي
المرحلتين المتوسطة وا عدادية من وجهه نظر مدرساي اللغاة العربيّاة ومدرسااتها)
وسل من خي ا جابة عن األسئلة ااتية :
 .2مااا عااعوباج تاادريل التعبياار الشااأهي فااي الماارحلتين المتوس اطة وا عداديااة ماان
وجهة نظر مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها ؟
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 .1مااا متترحاااج مدرسااي اللغااة العرب ّيااة ومدرساااتها  ،فااي تااسلي عااعوباج تاادريل
التعبيرالشأهي ودراسته ؟
ح و البح :
يتتعر البحل الحالي على :
 .2عيناة مان مدرساي اللغاة العربيّاة ومدرساااتها الاسين يدرساون الماادة فاي الماادارل
المتوسااطة وا عداديااة للبنااين والبناااج ) فااي مرك ا محافظااة ديااالى للعااام الدراسااي
 1121/ 1122م .
جح ي الوصطلحات :
 .1الصعوبة :
لغـــة :
العااع خاايف السااه  ،نتاايض الااسلو  ،واألنثااى عااعبه بالهااان وجمعهااا عااعا ،
ونسااان عااعا بالتسااكين ألنااه عااأة  ،وعااع األماار وأعااع  ،عاان اللحياااني ،
يعع ععوبة  :عار ععبا :وأستعاع وتعاع وعاعبة وأعاع األمار وافتاه
ععبا ً .
وأستعع عليه األمر أي عاع وأستعاعبه :رآه عاعبا ً ابن منظاور، 1111،ا
)111
إصطالحـا :
 .2عرفهااا جااابر  )1111إنهااا تاادخ أو تعطي ا يحااو بااين االسااتجاباج وتحتيااا
جابر، 1111،ا . )111
الهدف )
الجعريف اإلجراحي للصعوبة :
وااااي ماااا يواجاااه مدرساااي اللغاااة العرب ّياااة ومدرسااااتها فاااي المااادارل المتوساااطة و
ا عدادية من معوقاج تؤثر سلبا ً في عملية تدريل التعبير الشأهي ودراسته  ،ويمكن
أن تحدد من خي إجابة مدرسي اللغة العربيّاة ومدرسااتها علاى فتاراج األساتبانة
أداة البحل ) .
 .2الج ريـس :
لغ)ة  :درل الشاين  ،يادرل دروساا ً  :عأاا ودرساته الاريح  ،ودرساه التاوم  :عأاوا
أثااااره  :ودرسااااته الااااريح تدرسااااه درسااااا ً أي محتااااه ودرل الكتااااا ياااادرل درسااااا ً
ً
ودراسةودراسة  ،كأنه ع)انده حتى انتا)اد لحأظا)ه  ،ابان منظاور، 1111،ا )113
.
اصطالحـاً:
 .2عرفه الخولادة  )2228اناه مجموعاة األنشاطة الوظيأياة المعاممة التاي يتاوم
بهااا المعلاام داخا البيئااة التعليميااة لغاارض تغياار ساالو المتعلمااين وأحاادال تعلاام عنااد
التيميس في سياا األاداف التربوية المتعودة ) الخوالدة، 2228،ا . )32
الجعريف اإلجراحي للج ريس :
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او نشاط منظم وإجران متعود يؤديه مدرسو اللغة العربيّة ومدرسااتها فاي تادريل
التعبياار الشااأهي لطلبااة فااي الماادارل المتوسااطة و ا عداديااة لتحتيااا أاااداف تاادريل
التعبير الشأهي .
الجعبير الشفهي :
التعبير لغة  :عبر  :عبر الرؤيا تعبيراً  ،وعبارة عبراا فسراا وأخبر بما ياؤو إلياه
أمراا  ، ،وأستعبره إيااا أي سأله تعبيراا  ،ويتا َعبّر عما في نأسه  :أعر وباين
 ،وعبر عنه غيره  :أعر عنه واالسم العبرة  ،والعِبارة وال َعبارة  ،وعبر عن فاين
تكلم عنه واللسان يعبر عما في الضامير ابان منظاور، 1111،ا ) 211 – 212
.
الجعبير الشفهي أصطالحا ً :
 .2عرفه إباراايم  )2281ااو أداة اتعاا ساريع باين الأارد وغياره مان األفاراد
والنجاااااح فيااااه يحتااااا كثيااااراً ماااان األغااااراض الحيويااااة فااااي الميااااادين المختلأااااة ) .
ابراايم، 2281،ا . )221-222
الفصل الثاني
دراسات سابقة :
سيعرض الباحل في اسا الأع عددا من الدراساج التي يعتتد ان لها علة معنوية
بالبحل الحالي  ،ويتم العرض على وفا سنة اعداد الدراسة  ،وعلى النحو األتي :
 .0دراسة سندل عبد التادر الخالدية  2221م .
 .2دراسة رغد عبد الرحمن جهاد الجميلية  1118م .
 .1رااة الخال ّية  1991م .
ععوباج تدريل البيغة لطلبة العف الخامل األدبي من وجهة نظار المدرساين
والطلبة))
أجريااج اااسه الدراسااة فااي جامعااة بغااداد – كليااة التربيااة – وااادفج تعاارّف
ععوباج تدريل البيغاة لطلباة العاف الخاامل األدباي مان وجهاة نظار المدرساين
والطلبة وسل من خي ا جابة عن األسئلة ااتية :
 .0ما ععوباج تدريل البيغة من وجهة نظر المدرسين ؟
 .2ما ععوباج تدريل البيغة من وجهة نظر الطلبة ؟
اعتمدج الباحثة ا ستبانة أداة لتحتيا أاداف بحثها  ،وبلغج عينة الدراسة السين
طبتج عليهم ا ستبانة  ) 187طالبا ً وطالبة من العف الخامل األدبي  ،و ) 21
مدرسا ً ومدرسة من السين يدرسون البيغة للخامل األدبي تم انتتاؤّ ام من ) 21
مدرسة إعدادية وثانوية في مدينة بغداد  ،وقد اعتمدج الباحثة في معالجة البياناج
إحعائيا ً معام ارتباط بيرسون  ،والنسبة المئوية  ،ومعادلة حدة الععوبة ومربع
كاي .
وأافرت ال رااة ع نجاحث ع ّ ة أهوها :
 .0ندرة توافر مراجع إضافية لكتا البيغة في المكتبة المدرسية .
 .2إغأا الكتا للجان النأسي في بنان محتواه .
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 .6كثرة المسؤولياج والواجباج الملتاة على عاتا مدرسي اللغة العربية ومدرساتها
 .4ضاعف قادرة بعاض مدرساي اللغاة العربيااة ومدرسااتها فاي رباط البيغاة بأااروع
اللغة العربية
 .5مأاجأة الطلبة بمادة البيغة ألنها تدرل لهم أو مرة
 .3ضعف ا مكانياج المتوافرة في المدارل لتطبيا طرائا التدريل الحديثة
 .3قلة الدرجة المخععة لمادة البيغة بين مواد اللغاة العربياة  .الخالدياة 2221،
،ا )22 – 82
 .2رااة الجويل ّية : 2002/
عااعوباج تعلاايم التاارآنة والكتابااة للتيميااس المبتاادئين ماان وجهااة نظاار المعلمااين
والمشرفين ))
أجريج اسه الدراسة في العراا في جامعة باب كلية التربية األساسية وادفج تعرّف
العااعوباج التااي تواجااه تعلاايم التاارانة والكتابااة للتيميااس المبتاادئين ماان وجهااة نظاار
المعلمين والمشرفين  ).وسل من خي ا جابة عن األسئلة ااتية :
 .0ما ععوباج تعليم الترانة والكتابة للتيميس المبتدئين من وجهة نظر المعلمين؟.
 .2ما ععوباج تعليم الترانة والكتابة للتيميس المبتدئين من وجهة نظر المشرفين؟
 .6ما المتترحاج الي مة لمعالجة ععوباج تعليم الترانة والكتابة للتيميس المبتادئين
من وجهة نظر المعلمين والمشرفين ؟
تألأج عينة الدراسة النهائية من  ) 111معلم ومعلمة  ،بواقع  ) 211معلما ً ممي ا
و  )271معلمة ممي ة اختيروا عشوائيا من  )211مدرسة ابتدائية في بغداد  ،وأما
عينة المشرفين والمشرفاج بلغج  )17مشرفا ومشرفة اختيروا عشوائيا من
المديرياج االربع لمدينة بغداد  ،بواقع  )8من المشرفين والمشرفاج من ك مديرية
من المديرياج العامة األربع  ،اعتمدج الباحثة ا ستبانة أداة لتحتيا أاداف بحثها ،
وأستعملج الباحثة في معالجة البياناج احعائيا معام ارتباط بيرسون  ،والوسط
المرجح  ،والنسبة المئوية  ،والو ن المئوي ) .

وأافرت ال رااة ع نجاحث ع ة أهوها :
أوالً /نجاحث اله ف اسول :
إن أام ععوباج تعليم الترانة والكتابة للتيميس المبتدئين من وجهة نظر المعلمين
الممي ين كانج كما يأتي :
 .0قلة عدد المعلمين وظهور ميكاج متأخرة .
 .2قلة الدوراج التدريبية لمعلمي العأوف األولى في المرحلة االبتدائية .
 .6يادة عدد تيميس الشعبة الواحدة واسا ال يوفر فرعة كافية للتيميس للمشاركة.
 .4تشابة عور الحروف وإختيف أعواتها .
 .5ندرة الوسائ التعليمية التي تثير ميو التيميس وإاتماماتهم .
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 .3مادة الترانة غير مشوقة للتيميس .
 .3عدم تناسا متاعد الدراسة مما يسب إرباكا ً للتيميس في المدارل .
 .8بيئة التيميس ال تحأ ام على الترانة والكتابة .
ثانيا  :نجاحث اله ف الثاني :
إن أااام عااعوباج تعلاايم التاارانة والكتابااة للتيميااس المبتاادئين ماان وجهااة نظاار
المشرفين كانج كااتي :
 .0قلة تعليم التيميس حسن األدان في الترانة .
 .2ضعف العيقاج التربوية بين المعلم والتيميس .
 .6الأروا الأردية الكبيرة بين التيميس.
 .4خوف بعض التيميس من المدرسة.
 .5الحاالج النأسية واالنأعالية التي تعي بعض التيميس .
 .3المعلم ال يحضر المادة مسبتا وال يخطط لتعليمها .
 .3ضعف تأكيد مادة الكتا على تنمية المهاراج اللغوية .
 .8قلة تتديم حواف تشجيعية للتيميس المتمي ين.
ـ ووازنة بي ال رااات الااب ة وال رااة الحالية :
يحاو الباحال مناقشاة الدراسااج الساابتة التاي عرضاج خيعااتها فيماا تتادم
حياال تمث ا تراكم اا ً معرفي اا ً حااو مااادة اللغااة العربيااة بأروعهااا  ،وعرضااها الباحاال
بحس التسلس ال مني لغرض استخيا بعاض المؤشاراج والادالالج الضارورية
التي يمكن االستأادة منها بتدر ما يتعلا بموضوع بحثه .
وفيماااا ياااأتي مناقشاااة للدراسااااج الساااابتة لبياااان مااادب اتأاقهاااا واختيفهاااا  ،وعيقتهاااا
بالدراسة الحالية .
 .0توع الباحل إلى اتأاا الدراساج السابتة معظمها على أامية دراسة عاعوباج
 ،تدريل اللغة العربية وفروعها ومشكيتها .
 .2اختلأج أماكن إجران اسه الدراسااج  ،فمنهاا ماا أجاري فاي العاراا وااي دراساة
الخالد ّيااة  ، ، ) 2221 /ودراسااة الجميل ّيااة  ) 1118 /فااي حااين أجريااج الدراسااة
الحالية في العراا ايضا ً  ،في جامعة ديالى  /كلية التربية األساسية .
 .6تباينااج الدراساااج السااابتة فااي أااادافها علااى الاارغم ماان مياادانها اااو تعلاايم اللغااة
العربية والتمكن منها  ،وتحديد ععوباج تدريل فروع اللغة العربية ومشكيتها  ،إس
تناولج اسه الدراساج جوان مختلأة  ،ودراس)ة الخالديّة  ) 2221 /ادفها تعرّف
عااعوباج تاادريل البيغااة لطلبااة العااف الخااامل األدبااي  ،ودراسااة الجميليّااة /
 ) 1118ااادفها تعااارف عاااعوباج تعلاايم التااارانة والكتاباااة للمبتاادئين فاااي المرحلاااة
االبتدائية .
في حين أن الدراسة الحالية ادفج تعرّف ععوباج تدريل التعبيار الشاأهي فاي
المرحلتين المتوسطة و ا عدادية من وجهة نظر المدرسين في مرك محافظاة دياالى
.
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 .4اعتمدج الدراساج السابتة جميعها منهج البحل الوعأي  ، ،والدراسة الحالية
اعتمدج منهج البحل الوعأي أيضا ً  ،ألنه يتناس وطبيعة أادافها .
 .5إن عدد أفراد العينة أمر يحدده ادف البحل  ،وطبيعة المجتمع المبحول  ،لسا
فتد تباينج أعداد عيناج الدراسة السابتة التي تم عرضها في اسا الأع  ،فأي
دراسة الخالديّة  ) 2221 /بلغج العينة  ) 21مدرسا ً ومدرسة و  ) 187طالبا ً
وطالبة  ،ودراسة الجميليّة  ) 1118 /بلغج العينة  ) 111معلم ومعلمة و 17
) مشرفا ومشرفة .أما الدراسة الحالية  ،فتد بلغج عينة الدراسة فيها  )87مدرسا ً
ومدرسة
 -3أسلو اختيار عيناج الدراساج السابتة كان بطرا عشوائية سوان أكانج الطرا
بسااايطة أم طبتياااة  ،وقاااد اتأتاااج الدراساااة الحالياااة ماااع الدراسااااج الساااابتة بطريتاااة
اختيارالعينة .
- 8اعتمدج الدراساج السابتة أغلبها ا ساتبانة أداة لتحتياا أغاراض البحال كماا فاي
دراسااة الخالديااة  ، ) 2221 /ودراسااة الجميل ّيااة  ، ) 1118 /فتااد اعتماادج علااى
ا ستبانة والمتابلة الشخعية  .،أما الدراسة الحالية فتد اعتمادج ا ساتبانة أداة لجماع
بياناتهااا وتحتيااا أااادافها  ،ويتضااح أنهااا تتأااا مااع معظاام الدراساااج السااابتة التااي
اعتمدج ا ساتبانة وسايلة لجماع البيانااج  ،ويبادو أن ا ساتبانة مان األدواج الميئماة
لمثااا ااااسه الدراسااااج  ،إس شااااع إساااتعمالها فاااي الوقاااج الحاضااار  ،وأعااابحج مااان
األسالي المتعارف عليها في الدراساج والبحول الوعأية.
 -7أمااا الوسااائ ا حعااائية  ،فتااد أتأتااج الدراسااة الحاليااة مااع دراسااة الجميل ّيااة /
 ) 1118في إستعما الوسائ ا حعائية ااتية  :معام ارتباط بيرساون  ،والوساط
المااارجح  ،والاااو ن المئاااوي  ،والنسااابة المئوياااة بوعاااأها وسااايلة حساااابية  .وبعاااض
الدراساج السابتة ادج على الوسائ ا حعائية المسكورة مرباع كااي) فاي دراساة
الخالدية . ) 2221 /
 -2أسااأرج الدراساااج السااابتة عاان نتااائج متباينااة  ،ويعااود السااب فااي سل ا لتباااين
أادافها وعيناتهاا  ،وأدواتهاا المساتخدمة  ،إال ّ أن الدراسااج الساابتة معظمهاا أشاارج
في نتائجها إلى أن كيًّ من مدرسي اللغة العربية ومدرساتها  ،ومعلميها  ،ومعلماتهاا
 ،والطلبة يواجهون ععوباج ومشكيج عديدة ومتنوعة فاي تادريل اللغاة العربياة ،
ودراستها بأروعها المختلأة  ،وسيسكر الباحل سل عند عرض نتاائج البحال الحاالي
 .إن تل ا الدراساااج قااد ساااعدج الباحاال وأمدتااه بمؤشااراج  . ،ودالالج ضاارورية
أساهمج فااي تعميااا رؤياة الباحاال بمشااكلة بحثاه بشااك مباشاار أو غيار مباشاار  ،وقااد
انعكل سل على منهجية البحل وإجراناته في الأع الثالل .
 -21أفاد الباحل من الدراساج السابتة في :
أ  -تعميم منهجية البحل وقسم من إجراناته .
 كيأية إعداد أداة البحل وتطبيتها .ف  -كيأية اختيار الوسائ ا حعائية المناسبة .
الفصل الثالث
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منهج البحث وإجراءاته :
يعاارض الباحاال فااي اااسا الأعا ماانهج البحاال وإجراناتااه التااي اتبعهااا لتحتيااا
أاداف البحل الحالي .
ونهث البح :
أتباع الباحال المانهج الوعااأي لتعارّف عاعوباج تاادريل التعبيار الشاأهي فااي
الماارحلتين المتوسااطة وا عداديااة ماان وجهااة نظاار المدرسااين  ،فااي مرك ا محافظااة
ديالى  ،ألنه المنهج الميئم لدراسة اسه الظاارة .
إجراءات البح :
أتبع الباحل ا جراناج ااتية :
أوالً :وججوع للبح وعينجه :
يتضااامن البحااال الحاااالي مجتماااع مدرساااي اللغاااة العربياااة ومدرسااااتها الاااسين
يدرسّون المرحاتين المتوسطة واالعدادية  ،في مرك محافظة ديالى .
ثانيا ً  :عينة البح :
بلغج عينة البحل  ) 87مدرسا ً ومدرسة  ،وقد شكلوا نسبة  ) %21من مجماوع
مدرسي اللغاة العربياة ومدرسااتها بعاد اساتبعاد العيناة االساتطيعية  ،وبواقاع )88
مدرسا ً  ،و  )18مدرسة  .الجدو  )2يبيّن سل .
جدو )2
النسبة المئوية
المجموع
المدرساج
المدرسين
%211
87
18
88
ثالثاً .أ اة البح
ولتحتيا ادف البحل الحاالي يارب الباحال أن ا ساتبانة ااي األداة الرئيساة لتحتياا
أاااداف بحثااه فااي الحعااو علااى المعلوماااج  ،ومعرفااة خبااراج ال يمكاان الحعااو
عليها بوسائ أخر
أ .بناء أ اة البح :
ولبنان اسه األداة أتبع الباحل الخطواج ااتية :
 .2أجرب الباحل دراسة استطيعية على عينة من مدرسي اللغة العربية ومدرساتها
الااسين يدرسااون المااادة فااي الماادارل المتوسااطة وا عداديااة  ،بلغااج  )12مدرسااا
ومدرسة اختياروا عشاوائيا مان مادارل المارحلتين المتوساطة واالعدادياة فاي مركا
المحافظة  ،وسل بتوجياه أساتبانتين مأتاوحتين تضامنج كا منهماا ساؤاال مأتوحاا ،إس
تضمنج األستبانتان المأتوحتان المجاالج ااتية :
 .2مجا أاداف تدريل التعبير الشأهي .
 .1مجا أختيار الموضوعاج .
 .1طرائا التدريل وأساليبها .
 .8مجا مدرسي اللغة العربية ومدرساتها .
 .2مجا الطلبة .
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 .3مجا التتويم .
وطل ا الباحاال تتااديم متترحاااج لعاايف عااعوباج ك ا مجااا ماان المجاااالج
المسكورة  ،وتار الباا مأتوحاا ل ياادة عاعوباج أخار  ،ومتترحااج عيجهاا  ،وال
سيما أن ا ستبانة المأتوحاة تسامح للمجيا أن يجيا بحرياة مطلتاة وبالطريتاة التاي
يرغاا فيهااا  .وقااد حاارا الباحاال علااى تو يااع ا سااتبانة المأتوحااة بنأسااه لكلتااا
العينتين – كيً على حدة – مما أتااح للباحال أن يلتتاي أفاراد العيناة مان أجا تحتياا
أاداف بحثه  ،وا جابة عان بعاض األستأسااراج واألسائلة حاو موضاوع ا ساتبانة
والهدف منها .
وكان اادف الباحال مان ا ساتبانة المأتوحاة الوقاوف علاى عاعوباج تادريل
التعبير الشأهي التي تواجه مدرسي اللغة العربية ومدرساتها والتي تمكن الباحال مان
عياغة فتراج ا ستبانة المغلتة .
 .1أفاد الباحل من الدراساج الميدانية التي أعتمدج دراساج سابتة في متن البحل
فااي الأعا المخعااا لهااا ) التااي عالجااج جوانا منأااردة ماان تلا العااعوباج فااي
مراح مختلأة .
 .1يادة على المعلوماج التي حع عليها الباحل من ا ستبانة األساتطيعية  ،فتاد
أطلع على قسم من األدبياج ساج العلة بموضوع البحل .
 .8نتيجااة للخطااواج السااابتة توعاا الباحاال إلااى عااياغة األسااتبانتين بعاايغتيهما
األوليتااين  ،وقااد تضاامنتا  )77فتاارة مو عااة علااى المجاااالج السااتة المااسكورة آنأ اا ً ،
والملحا  )2يبيّن سل .
ب .ص ق اس اة:
لغرض تحتيا عادا األداة أعتماد الباحال علاى اساتخراف العادا الظاااري
لهااا  ،وسل ا لعرضااها علااى مجموعااة ماان الخبااران والمتخععااين باللغااة العربيااة ،
وطرائااا تدريسااها  ،والمتخععااين بااالعلوم التربويااة والنأسااية  ،والتيااال والتتااويم ،
من أج إبدان آرائهم ومتترحاتهم فاي الحكام علاى مادب عايحية فتاراج االساتبانتين
لتيال ما أعدج لتياسه  .وفي ضون آران الخبران ومتترحاتهم  ،عاد الباحال بعاض
الأتراج  ،وأساتبعد الأتاراج التاي لام تحعا علاى نسابة  )%71مان أتأااا الخباران
ملحاا  ،) 1وباسل أعاابح عادد فتااراج إالساتبانة النهائيااة  )81فتارة  ،وجاادو )1
يبين سل .
جدو )1
عدد فتراج ا ستبانة بعيغتيها األولية والنهائية لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها
مو عة بحس مجاالتها
النسبة
عدد فتراج
عدد
عدد فتراج
ج الوجاالت
ا ستبانة بعيغتها المئوية
الأتراج
ا ستبانة
النهائية
المحسوفة
بعيغتها
األولية
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 2األاداف
 1أختياااااااااااااااااااااااااار
الموضوعاج
 1طرائا التادريل
وأساليبها
 8مدرساااااو اللغاااااة
العربيااااااااااااااااااااااااة
ومدرساتها
 2الطلبة
 3التتويم
المجم))))))وع

خالد ناجي احمد

21
22

1
1

21
21

21881
28871

21

2

21

23888

28

1

28

22827

27
21
72

2
1
23

21
22
81

28871
22818
% 211

ج .ثبات اس اة:
ومن أج التأكد من ثباج األداة أعتمد الباحال طريتاة إعاادة تطبياا ا ساتبانة
)  ، ( Test – Retestإس طباا الباحال إالساتبانة علاى العيناة االساتطيعية نأساها
المتكوّ نااة ماان  ) 12مدرسااا ومدرسااة  ،وكانااج الماادة بااين التطبيااا األو والثاااني
أسبوعين .
وأليجاد معام ثبااج أداة البحال إساتعم الباحال معاما أرتبااط بيرساون)
ألنه أكثر معاميج األرتباط دقة وشيوعا في مث اسه البحول  .وقد وجد الباحال أن
معاااميج الثباااج إنحعاارج جميعااا بااين  ) 1873 - 1828سااتبانة مدرسااي اللغااة
العربية ومدرساتها ،وجدو  ) 1يبيّن سل .
جدو ) 1
معاميج ثباج استبانتي مدرسي اللغة العربية ومدرساتها بحس مجاالتهما
العينة

مجا
مجا
مجا أختيار طرائا
مجا
األاداف الموضوعاج التدريل المدرسين
وأساليبها

المدرسون

1821

1828

1877

1873

مجا
الطلبة

مجا
التتويم

المتوسط
العام
للمعاميج

1872

1822

1821

تعاااد ااااسه المعااااميج مناسااابة عناااد موا نتهاااا باااالمي ان العاااام لتتاااويم معامااا
األرتباط ال وبعي، 2272،ا  . )228واسا يؤكد أن األداة علاى درجاة عالياة مان
الثباج وبسل أعبحج األداة جاا ة للتطبيا .
 .جطبيق اس اة :
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طبا الباحل األداة بعيغتها النهائية  ،على أفراد عينة البحال األساساية التاي
بلغج  ) 87مدرسا ومدرسة  ،وقد حرا الباحل على تو يع ا ستبانة شخعايا ،
بمااا أتاااح لااه أن يلتتااي أفااراد العينااة كلهاام  ،موضااحا لهاام أاميااة البحاال وأادافااه ،
وا جابة على أستأساراتهم وحثهم على الدقة والموضوعية في إجاباتهم .
رابعا  :الوااحل اإلحصاحية :
استعم الباحل الوسائ ا حعائية ااتية ألغراض بحثه .
 .2معام ارتباط بيرسون Person Correlation Coefficient:
لحسا ثباج األداة بطريتة إعادة االختبار .
ر=

ن مج ( س ص ) – ( مج س ) ( مج ص )

[ ن مج س ( – 2مج س ) [ ] 2ن مج ص ( – 2مج ص )]2
حيل :
ر = معام أرتباط بيرسون
ن = عدد األفراد
المشهداني، 2272،ا )232
ل  ،ا = قيم المتغيرين
 .1الوسط المرجح Weighted Mean :
أستعم لوعاف كا فتارة مان فتاراج أداة البحال  ،ومعرفاة قيمتهاا وترتيبهاا
بالنساابة للأتااراج األخاارب ضاامن المجااا الواحااد لغاارض تأسااير النتااائج علااى وفااا
التانون ااتي :
ت + 3 × 1ت + 2 × 2ت1 × 3
الوسط المرجح =
مج ت
حيل :
ج = 2تكرار البدي األو ععوبة رئيسة ) .
ج = 1تكرار البدي الثاني ععوبة ثانوية ) .
ج = 1تكرار البدي الثالل ال تشك ععوبة ) .
مج ج = مجموع التكراراج لإلستجاباج الثيثة .
وأعطيج لك فترة من فتراج ا ستبانة التي اختاراا المنتخبون األو ان
ااتية :
 ثيل درجاج للبعد األو ععوبة رئيسة ) . درجتان للبعد الثاني ععوبة ثانوية ) . درجة واحدة للبعد الثالل ال تشك ععوبة )  .ايك ، 2233،ا )111 .1الو ن المئوي:
استعم لبيان التيمة النسبية لك فترة من فتراج ا ساتبانة  ،وا فاادة مناه فاي
تأسير النتائج .
الوسط المرجّح ×  211الغري  ، 2288،ا)83
الو ن المئوي =
الدرجة القصوى
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها
أوالً  :صثثعوبات ج ث ريس الجعبيثثر الشثثفهي و ث وجهثثة نغثثر و راثثي اللغثثة العربيثثة
وو رااجها .
ثانيا ً  :متترحاج مدرسي اللغة العربية ومدرساتها والطلبة لمعالجة الععوباج .
عرض النجاحث وجفايرها :
يتضمن اسا الأع عرضا ً وتأسيراً للنتائج التي توع إليها البحل على وفا أادافه
ماان خااي تعاارف عااعوباج تاادريل التعبياار الشااأهي فااي الماارحلتين المتوسااطة و
ا عدادية من وجهة نظر المدرسين لمعالجة اسه الععوباج .
وعرض الباحال العاعوباج علاى وفاا مجاالتهاا الساتة وااي عاعوباج مجاا
األااااداف ،وعاااعوباج مجاااا اختياااار الموضاااوعاج  ،وعاااعوباج مجاااا طرائاااا
التااادريل وأسااااليبها  ،وعاااعوباج مجاااا المدرساااين  ،وعاااعوباج مجاااا الطلباااة ،
وععوباج مجا التتويم .
وقد رت الباحل الععوباج على النحو االتي :
 .2ترتي الععوباج لك مجا تنا ليا" مان اكثار العاعوباج حادة إلاى اقلهاا حادة ،
ويتناو الباحل تأسير الععوباج التي وردج ضمن الثلال االعلاى  )%11بحسا
مجاالتها النها تمثا ااام العاعوباج  .والعاعوباج التاي اظهرااا البحال كثيارة وقاد
تعع مناقشتها كلها .
 .1ترتي المجاالج تنا ليا بحس حدتها  ،وو نها المئوي .
 .1تعد الأترة ععوبة من ععوباج اسا البحل إسا بلع متداراا  )1فأكثر.
أوالً  -:صثثعوبات ج ث ريس الجعبيثثر الشثثفهي و ث وجهثثة نغثثر و راثثي اللغثثة العربيثثة
ومدرساتها.
 .1صعوبات وجال اسه اف .
يتضاامن اااسا المجااا  )21فتااراج ،مثلااج  )2فتااراج ماان تل ا الأتااراج عااعوباج
واقعياااة انحعااارج درجاااة حااادتها باااين  )1828 -1883وو ن مئاااوي باااين – 21
 )82811وجدو  )8يبين سل .
جدو ) 8
إستجاباج مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في مجا األاداف
تسلس الأترة
في المجا
الرتبة ضمن
المجا
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ج

2

1

1

2

1

8

8

2

2

3

3

1

8

8

مدرسو اللغة
العربية
ومدرساتها
اغلبهم لم
يطلعوا على
أاداف تدريل
التعبير الشأهي
ضعف ارتباط
األاداف بواقع
تدريل التعبير
الشأهي
اليؤخس
بالحسبان رأي
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها عند
وضع األاداف.
قلة خبرة
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها
بطريتة اشتتاا
األاداف
السلوكية
للتعبير.
جع درل
التعبير حعة
واحدة اسبوعيا
غير كافية
لتحتيا األاداف
الموضوعة
ضعف مراعاة
األاداف
الموضوعة
الأروا الأردية
لدب الطلبة
قلة ااتمام

%

ج
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%

ج

%

56

31.11

3

10.26

6

5.21

2..5

92

50

.5.92

10

12.32

3

10.26

2.55

33.55

6.

.1.0.

12

1..92

.

3.9.

2.52

33

65

.1..9

12

1..92

3

10.26

2.51

3.

61

56.13

11

12.10

15

20.61

2.22

31.11

23

51.61

11

15.55

1.

21..9

2.19

.9.55

22

61.32

15

20.61

20

26.52

2.23

.5
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7

2

2

7

21 21

المشرفين
بأاداف تدريل
التعبير الشأهي.
قلة افادة
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها من
األاداف
بوعأها
موجهاج عامة
لنشاطاتهم
التدريسية
وضع األاداف
وعياغتها
التحتا وحدة
فروع اللغة
العربية
افتتار األاداف
إلى مايشعر
الطلبة بالمن لة
المرموقة
للتعبير الشأهي
في ترال امتنا
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13

23..1

22

23.20

13

21.0.

2.26

.6

12

21.02

26

12.06

21

25.92

2.12

.1.11

2.

12.51

21

25.92

10

13.25

1.95

56.11

أ .و راو اللغة العربية وو رااجها اغلبهم لم يطلعوا على أهث اف جث ريس الجعبيثر
الشفهي :
جانج اسه الأترة بالترتي األو  ،إس بلغج درجة حدتها  ، )1883وو نهاا المئاوي
 )21وقاااد يعااا ب ساااب ااااسه العاااعوبة إلاااى قلاااة ااتماااام مدرساااي اللغاااة العربياااة
ومدرساتها اغلابهم باألااداف التاي تمثا األساال فاي عملياة التادريل  ،وربماا يعاود
سااببها إلااى مااديرياج التربيااة التااي لاام تطلااع المدرسااين علااى األاااداف الموضااوعة
لتدريل التعبير الشأهي .
ب .ضعف ارجباط اسه اف بواقع ج ريس الجعبير الشفهي .
جانج اسه الأترة بالترتيا الثااني  ،إس بلغاج درجاة حادتها  )1833وو نهاا المئاوي
 )77833وقد يكون سب اسه العاعوبة إحساال مدرساي اللغاة العربياة ومدرسااتها
ببعااد األاااداف عاان واقااع تاادريل التعبياار الشااأهي الااسي يااتم بالدرجااة األولااى بعامااا
مدرسي اللغة العربية ومدرساتها اغلبهم لهسا التعبير وعدم التدري الكافي عليه .
ج  .اليؤخذ بالحابا رأي و راي اللغة العربية وو رااجها عن وضع اسه اف.
جاااانج ااااسه الأتااارة بالترتيااا الثالااال  ،إس بلغاااج درجاااة حااادتها  ) 1838وو نهاااا
المئوي  ، )77وتأعح اسه العاعوبة عان مساألة مهماة وااي ان المدرساين يشاكلون
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مااع الطلبااة محااور العمليااة التدريسااية وااام االقاادر علااى تشااخيا عااعوباج تاادريل
التعبير الشأهي  ،فعحسال مدرسي اللغة العربية ومدرساتها بهسه العاعوبة ياأتي مان
ايمااانهم بضاارورة المساااامة فااي وضااع أاااداف تاادريل التعبياار الشااأهي  ،وان تؤخااس
بالحسبان اراؤام  ،ومتترحاتهم لعيف ك ععوبة .
 .2صعوبات وجال اخجيار الووضوعات
يتضمن اسا المجا  )21فترة  ،مثلج  )22فترة من تل الأتراج ععوباج واقعية
انحعااارج درجاااة حااادتها باااين  ) 1181 – 1872وو ن مئاااوي بااااين – 23811
 ) 38،11وجدو  )2يبيّن سل

جدو )2
إستجاباج مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في مجا اختيار الموضوعاج
الرتبة ضمن
المجا

تسلس الأترة في المجا

8

2

الأتراج

1

2

ععوبة ثانوية

ج
ضعف ارتباط
الموضوعاج
بميو الطلبة
وااتمأمّاتهم .
قلة االفادة من
المكتبة
المدرسية في
اختيار
الموضوعاج .
افتتار درل
التعبير إلى
منهج محدد.
تكليف الطلبة
بالتكلم
بموضوعاج
تتليدية .

ج

%

%

درجة الحدة

1

8

ععوبة رئيسة

ج

الو ن المئوي

2

1

التشك
ععوبة

%

.2

92.10

2

6.12

2

2.65

2.39

95.11

51

30..5

9

11.61

5

..59

2..1

91

63

.2.16

11

12.10

9

11.61

2.52

3..11

66

.0.61

12

16.13

11

12.10

2.65

36.11
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2

3

3

8

8

1

7

2

2

7

21

21

ندرة اختيار
موضوعاج
تنمي لدب
الطلبة
التدرة التعبيرية
والجرأة األدبية
قلة االفادة من
مواد اللغة
العربية األخرب
االد
والنعوا –
المطالعة ) في
اختيار
الموضوعاج
للتعبير الشأهي
.
ندرة اختيار
موضوعاج
وظيأية
واجتماعية في
درل التعبير
الشأهي .
قلة مراعاة
مستوب الطلبة
الأكري واللغوي
عند اختيار
الموضوعاج
في درل
التعبير الشأهي.
قلة عدد
الموضوعاج
التي تعطى
للطلبة خي
السنة الدراسية
في المرحلة
ا عدادية
إسلوبأختيار
الموضوعاج ال
يثير دافعية
الطلبة نحو
التعبير الشأهي
.

خالد ناجي احمد

29

52.32

13

21.0.

11

12.10

2.23

32.55

22

61.32

20

26.52

15

20.61

2.11

...55

19

60

26

12.06

12

1..92

2.12

...11

1.

2..21

26

12.06

15

20.61

2.25

.6.11

16

22.3.

21

29.23

20

26.52

2.19

.1

12

21.02

22

23.20

22

10..5

2.10

.0
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22

21

21

22

21

21

ضعف الخ ين
الثتافي واللغوي
لدب الطلبة ال
يشجع في
23
أختيار
موضوعاج
جيدة للتعبير
الشأهي
تحديد الطلبة
بالتكلم في
موضوع واحد 21
في درل
التعبير الشأهي.
ضعف تتدير
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها
22
ألامية خطورة
أختيار
الموضوعاج
في نجاح التعبير

خالد ناجي احمد

16.39

22

10..5

25

11.11

2.02

5..11

29.23

26

12.06

10

13.25

1.91

51.55

23.20

22

10..5

12

21.02

1.3.

52.11

أ -ضعف ارجباط الووضوعات بويول الطلبة واهجوأ ّواجهم .
جانج اسه الأترة بالترتي األو إس بلغج درجة حدتها  ، )1872وو نهاا المئاوي
 ) 23811وقااد يعااود سااب اااسه العااعوبة إلااى قلااة ااتمااام مدرسااي اللغااة العربيااة
ومدرساتها بالتنويع في الموضوعاج بحيل تتوافا مع مياو الطلباة  ،وحاجااتهم فاي
اسه المرحلة من العمر .
ب -قلة اال ا ة و الوكجبة الو راية ي اخجيار الووضوعات .
جاااانج ااااسه الأتااارة بالترتيااا الثااااني  ،إس بلغاااج درجاااة حاااددتها  ) 1881وو نهاااا
المئوي  )22وقد يكون سب اسه الععوبة إلى قلة توافر الكتا التاي يعتتاد مدرساو
اللغة العربية ومدرسااتها انهاا تعيانهم فاي اختياار موضاوعاج التعبيار  ،وربماا ايضاا
السبا تتعلا بالمكتبة .
جـ .ا ج ار رس الجعبير إلى ونهث وح .
جانج اسه الأترة بالترتي الثالال  ،إس بلغاج درجاة حادتها  )1831وو نهاا المئاوي
 )78811وقد يكون سب اسه العاعوبة إحساال مدرساي اللغاة العربياة ومدرسااتها
ان عاادم وجااود ماانهج محاادد بأادافااه وموضااوعاته اليساااعد المدرسااين والمدرساااج
على تدريل المادة .
 ( .جكليف الطلبة بالجكلم بووضوعات ج لي ية )
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جانج اسه الأترة بالترتي الرابع  ،إس بلغج درجة حدتها  ) 1823وو نهاا المئاوي
 ) 72811وقااد يعااود سااب اااسه العااعوبة إلااى إحسااال مدرسااي اللغااة العربيااة ،
ومدرساتها بندرة أختيار الموضوعاج الوظيأية الهادفة في درل التعبير الشأهي .
 -1صعوبات وجال طراحق الج ريس وأااليبها .
يتضاامن اااسا المجااا  )21فتاارة  ،مثلااج  )21فتااراج ماان تلا الأتااراج عااعوباج
واقعية انحعرج درجة حدتها باين  )1817 - 1871وو نهاا المئاوي باين - 28
 ) 32811وجدو  )3يبين سل

جدو )3
إستجاباج مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في مجا طرائا التدريل وأساليبها
الرتبة ضمن المجا

تسلس الأترة في المجا

الأتراج

1

3

ج
ندرة إستعما
الوسائ
التعليمية في
أثنان تدريل
التعبير الشأهي
ندرة إقامة
الدوراج
التدريبية
لمدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها في
طرائا تدريل
التعبير الشأهي
الطرائا المتبعة
في التدريل ال
تواك التطور
الحاع في
طرائا التدريل
الحديثة
وأساليبها

%

ج

%

ج

%

درجة الحدة

1

1

ععوبة ثانوية

الو ن المئوي

2

8

ععوبة رئيسة

التشك
ععوبة

5.

36.39

3

10.26

1

1.32

2.32

92

52

.9.23

10

12.32

5

..59

2..1

90.11

50

.5.92

11

12.10

.

3.9.

2.5.

39
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8

2

2

7

3

2

8

1

7

8

2

7

طرائا تدريل
التعبير أغلبها
غير قادرة على
تنمية الجرأة
األدبية لدب
الطلبة
ضعف مراعاة
طرائا تدريل
المتبعة للأروا
الأردية لدب
الطلبة .
طرائا التدريل
المستعملة
تتليدية وغير
مشوقة
ضعف الطرائا
المتبعة في
تحتيا أاداف
تدريل التعبير
الشأهي .
قلة أاتمام
المشرفين
بتوجيه
المدرسين
والمدرساج
للطرائا
الناجحة لتدريل
التعبير الشأهي.
ندرة ربط
التعبير الشأهي
باألنشطة
اليعأية
واللغوية مث
قرانة الترآن ،
والخطابة ) .

خالد ناجي احمد

62

59.21

15

20.61

3

10.26

2.63

35

60

52.10

19

22.16

9

11.61

2.62

32

2.

50.26

21

25.92

10

12.32

2.2.

32.11

22

65.21

13

21.0.

15

20.61

2.16

.3.11

21

62.65

20

26.52

1.

21..9

2.10

.5.55

1.

2..21

22

23.20

19

22.16

2.21

.2.11
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21

22

21

طرائا التدريل
المتبعة في
التعبير الشأهي
ال تراعي
22
الترابط بين
التعبير وفروع
اللغة العربية
وتكاملها .
عدم توافر كتا
دلي المدرل
) بوعأه معينا
21
للمدرسين في
تدريل التعبير
الشأهي
ضعف
ا مكانياج
المادية للمدارل
 21ا عدادية تتل
من إستعما
الوسائ
التعليمية

خالد ناجي احمد

10

13.25

26

12.06

21

29.23

2.03

59.11

22

10..5

25

11.11

23

16.39

1.92

52.55

20

26.52

2.

12.51

11

19..2

1.36

51.55

أ .ن رة إاجعوال الوااحل الجعليوية ي اثناء ج ريس الجعبير الشفهي .
جااانج اااسه الأتاارة بالترتي ا األو إس بلغااج درجااة حاادتها  )1871وو نهااا المئااوي
 )28وقااد يعااود سااب اااسه العااعوبة إلااى إحسااال بعااض مدرسااي اللغااة العربيااة
ومدرساتها خطأ بأن مادة التعبير الشأهي ال تحتااف إلاى وساائ تعليمياة إس أن اغلابهم
ال يتدرون أامية اسه الوسائ التربوية في عملية التعلم .
ب .ن رة اقاوة ال ورات الج رياية للو راي ي طراحق ج ريس الجعبير الشفهي
جااانج اااسه الأتاارة بالترتيا الثاااني إس بلغااج درجااة حاادتها  )1882وو نهااا المئااوي
 )21811وقاااد يعاااود ساااب ااااسه العاااعوبة إلاااى إحساااال  ،مدرساااي اللغاااة العربياااة
ومدرساتها بضرورة إقامة دوراج تدريبية تعم على تطوير خباراتهم العلمياة ورفاع
الكأاية التدريسية والسيما للمتخرجين الجدد  ،لاسا يجا ان تتاام دوراج تدريبياة يتادم
فيها الجديد في مجا االختعاا  ،وطرا التدريل .
ج (( .الطراحق الوجبعة ي الج ريس الجواكب الجطور الحاصل ي طراحثق الجث ريس
الح يثة وأااليبها ))
جاااانج ااااسه الأتااارة بالترتيااا الثالااال  ،إس بلغاااج درجاااة حااادتها  )1838وو نهاااا
المئااوي  ، )72وقااد يعااود سااب اااسه العااعوبة إلااى ضااعف اطاايع مدرسااي اللغااة
العربية  ،ومدرساتها على طرائا التدريل الحديثة وأساليبها .
 .طراحق ج ريس الجعبير اغلبها غير قا رة على جنوية الجرأة اس بية ل ى الطلبة.
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جانج اسه الأترة بالترتي الرابع  ،إس بلغج درجة حدتها  )1827وو نها المئاوي
 ) 73وقااد يعودسااب اااسه العااعوبة إلااى ضااعف فااي التنشاائة االجتماعيااة للطلبااة ،
وكسل ضعف طرائا التدريل المستعملة في المرحلة السابتة االبتدائية )
 .2صعوبات وجال و راي اللغة العربية وو رااجها
يتضمن اسا المجا  )28فترة  ،مثلج  )21فترة من تل الأتراج ععوباج واقعية
إنحعاارج درجااة حاادتها بااين  )1813 – 1887وو نهااا المئااوي بااين – 21833
 ، ) 37833وجدو  )8يبيّن سل .

جدو )8
إستجاباج مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في مجا مدرسي اللغة العربية
ومدرساتها
الرتبة ضمن المجا

تسلس الأترة في المجا

الأتراج
ج
ضعف الكأاية
التدريسية
لمدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها
أغلبهم .
قلة ألت ام
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها
أغلبهم اللغة
الأعيحة في
أثنان تدريل
التعبير الشأهي .

ج

%

%

ج

%

درجة الحدة

1

1

ععوبة ثانوية

الو ن المئوي

2

3

ععوبة رئيسة

التشك
ععوبة

55

32.51

.

3.9.

6

5.21

2..3

92.55

051

.3.20

11

12.10

5

..59

2..0

90
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18
2

1

18
2

7

2

2

3

2

8

8

7

21

ضعف قدرة
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها على
خلا الدافع
والحاف لدب
الطلبة للتعبير
الشأهي .
حعر التدري
على التعبير
الشأهي في
درول التعبير
فتط
كثرة واجباج
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها .
مدرسو اللغة
العربية
ومدرساتها
أغلبهم يجهلون
أاداف تدريل
التعبير الشأهي
ضعف المستوب
الثتافي والعلمي
لمدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها
أغلبهم في
تخععهم .
مدرسو اللغة
العربية
ومدرساتها
أغلبهم يجهلون
أامية ممارسة
الخطابة
والمشاركة في
المهرجاناج
الشعرية .

خالد ناجي احمد

65

.1..9

11

15.55

9

11.61

2.50

35.55

66

.0.61

16

19.21

3

10.26

2.50

35.55

61

5..92

13

21.0.

.

3.9.

2.63

35

60

52.10

20

26.52

3

10.26

2.61

32.11

25

63.9.

21

25.92

11

12.10

2.22

31.11

26

6..59

21

25.92

12

16.13

2.22

30.55
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2

21

21

22

22

2

21

28

األستئثار في
الكيم لمدسي
اللغة العربية
ومدرساتها في
درل التعبير
الشأهي .
مدرسو اللغة
العربية
ومدرساتها
أغلبهم
ال يراعون
الأروا الأردية
لدب الطلبة في
المرحلة
ا عدادية .
ضعف تتدير
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها
أغلبهم لألامية
اللغوية واألدبية
لدرل التعبير
الشأهي .
ضعف قدرة
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها على
ربط التعبير
الشأهي بألوان
األنشطة اللغوية
اليعأية
ا ساعة
المدرسية و
المسرح و
العحافة
المدرسية ) .

خالد ناجي احمد

20

61.23

26

12.06

11

15.55

2.12

.3

15

25.16

21

29.23

19

22.16

2.21

.1.55

10

13.25

25

11.11

22

23.20

2.10

.0

23

16.39

2.

12.51

21

29.23

2.05

53.55
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21

21

28

8

ضعف قدرة
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها
أغلبهم على
تدري الطلبة
على عمليتي
التحلي
والتركي )
قلة تشجيع
مدرسي اللغة
العربية
ومدرساتها
الطلبة على
أرتياد المكتباج

خالد ناجي احمد

21

29.23

25

11.11

29

1..1.

1.92

52

21

25.92

22

10..5

11

22.10

1.32

51.11

أ .ضعف الكفاية الج رياية لبعض و راي اللغة العربية وو رااجها.
جاااانج ااااسه الأتااارة بالترتيااا األو  ،إس بلغاااج درجاااة حااادتها  )1878وو نهااااا
المئوي  )21833وقد يعود ساب ااسه العاعوبة إلاى أعتتااد مدرساي اللغاة العربياة ،
ومدرساتها بضرورة تمكن المدرسين والمدرساج غير المؤالين تربويا من التادريل
.
ب .قلة الجزام بعض و راي اللغة العربيثة وو راثاجها اللغثة الفصثيحة ثي جث ريس
الجعبير الشفهي.
جانج اسه الأترة بالترتيا الثااني  ،إس بلغاج درجاة حادتها  )1881وو نهاا المئاوي
 . )21وقد يعاود ساب ااسه العاعوبة إلاى األعتتااد الخااطد عناد عادد مان مدرساي
اللغااة العربيااة ومدرساااتها بااأن اللغااة الأعاايحة ليسااج اااي الوساايلة األيساار لتاادريل
التعبير الشأهي من خي شارح عناعار الموضاوع  ،وإيضااح الأكارة الرئيساة التاي
يتحدل عنها الطلبة .
ج -ضثثعف قث رة و راثثي اللغثثة العربيثثة وو راثثاجها علثثى خلثثق الث وا ع والحثثوا ز
ل ى الطلبة للجعبير شفهياًو حصر الج ريب على الجعبير الشثفهي ثي روس الجعبيثر
ط.
جااانج ااتااان الأترتااان بالترتي ا الثالاال  ،إس بلغااج درجااة حاادة ك ا منهمااا )1831
وو نهما المئوي  ، )73833وربماا يرجاع ساب العاعوبة األولاى إلاى أسابا عادة
منها ضعف اطيع مدرسي اللغة العربياة ومدرسااتها اغلابهم علاى األساالي الحديثاة
فااي طرائااا التاادريل أو ضااعف ا عااداد المهنااي لاابعض المدرسااين والمدرساااج فااي
تدريل التعبير  ،أو قلة الوسائ التربوية واألسالي المحأ ة للطلبة .
 كثرة واجبات و راي اللغة العربية وو رااجها .جانج اسه الأترة بالترتي الراباع  ،إس بلغاج درجاة حادتها  )1827وو نهاا المئاوي
 )73وقد يعود سب اسه الععوبة إلى كثرة فروع اللغة العربية والساعاج المنوطة
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بمدرساايها ومدرساااتها  ،فساااعاج التاادريل الأعليااة التااي تربااو علااى أثنتااين وعشاارين
حعااة أساابوعيا ً ب ا تتجاااو إلااى الثماااني والعشاارين  ،وعليااه أن يتومااوا بالتحضااير
اليومي لمواد عدة اي التواعد  ،و األد  ،و المطالعة  ،و البيغة  ،و النتاد  ،وكا
فرع من اسه الأروع بحاجاة إلاى خطاة يومياة  ،وطريتاة مناسابة  ،وتتاويم  ،ومتابعاة
الطلبة .
 .6صعوبات وجال الطلبة :
يتضاامن اااسا المجااا  )21فتاارة  ،مثلااج  )22فتاارة ماان تل ا الأتااراج عااعوباج
واقعياااة انحعااارج درجاااة حااادتها باااين  )1822 – 1872وو نهاااا المئاااوي – 22
 ، )81811وجدو  )7يبيّن سل .

جدو )7
إستجاباج مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في مجا الطلبة
الرتبة ضمن المجا

تسلس الأترة في المجا

الأتراج
ج

%

نأااااااور الطلبااااااة
اغلاااااااابهم ماااااااان
39..2 .0
درل التعبيااااااااار
الشأهي
ضااااعف الطلبااااة
في اللغة العربية
فااااي الماااارحلتين
32.06 52
السااااااااااااااابتتين
األبتدائياااااااااااااااااااة
والمتوسطة )

ج

%

ج

%

درجة الحدة

1

8

ععوبة ثانوية

الو ن المئوي

2

2

ععوبة
رئيسة

ال تشك
ععوبة

6

5.21

1

1.32

2.36

96

9

11.61

6

5.21

2..6

91.55
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ظااااارة الخجااا
والخااااوف لاااادب
2
1
الطلبة في درل
التعبير الشأهي
جهاااااا الطلبااااااة
أغلاااابهم بأاميااااة
1 882
درل التعبيااااااااار
الشأهي .
قلاااااة مطالعااااااج
 8 882الطلبة الخارجية
.
غلبااااااة العاميااااااة
علاااى الأعااايحة
 3في أثنان التعبيار
3
الشااااااأهي عنااااااد
الطلبة أغلبهم .
ضااااااعف قاااااادرة
الطلباااااااة علاااااااى
المناقشااااااااااااااااااااة
7
8
والحاااااديل فاااااي
درل التعبيااااااااار
الشأهي .
ضااعف الااسخيرة
 1اللغوياة واألدبياة
7
لدب الطلبة .
ضااااعف الطلبااااة
أغلااااااابهم بنتاااااااد
 2المتحااااادل فاااااي
2
درل التعبيااااااااار
الشأهي
جهاااااا الطلبااااااة
أغلاااابهم بأاميااااة
المكتباااااااااااااااااااااااة
21 21
المدرسية ب يادة
قاااااااااااااااااااااادراتهم
التعبيرية .
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.9.23 52

12

16.13

2

6.12

2..2

91.11

.6.52 69

11

12.10

3

10.26

2.56

33.11

.2.16 63

11

15.55

.

3.9.

2.56

33.11

5..92 61

16

19.21

10

12.32

2.66

36

56.13 61

15

20.61

11

12.10

2.61

31.55

51.61 23

13

21.0.

12

16.13

2.25

32

65.21 22

19

22.16

16

19.21

2.1.

.9

22

23.20

1.

21..9

2.23

.5

19

60
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22

21

21

تخلااااف التأكياااار
العلماااي المااانظم
لاااادب الطلبااااة إس
تظهااااااااار فياااااااااه
2. 13.25 10
21
متااااااااااااااااااااادماج
واألسااابا وماااا
يترت عليها من
نتائج .
ضااااعف الطلبااااة
بتوظيااااااااااااااااااااف
2. 29.23 21
22
خبااااااراتهم فااااااي
التعبير الشأهي.
جهاااااا الطلبااااااة
أغلاااابهم بأاميااااة
المشااااااااااااااااااركة
 21بالمهرجانااااااااااج 10 26.52 20
الشااااااااااااااااااااعرية
والخطابيااااااااااااااااة
التعبيرية.
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12.51

21

25.92

2.11

.0.11

12.51

23

16.39

1.91

52.11

13.25

23

12.39

1.39

51

أ .نفور الطلبة اغلبهم و رس الجعبير الشفهي .
جانج اسه الأتارة بالترتيا األو  ،إس بلغاج درجاة حادتها  )1872وو نهاا المئاوي
 ) 22وقد يعود سب اسه العاعوبة إلاى قلاة حعايلة الطالا الثتافياة وضاآلة ثروتاه
اللغوية  ،فيجد الطال ععوبة في التعبير الشأهي .
ب .ضعف الطلبة ي اللغة العربية ي الورحلة الااب ة ( االبج احية ) .
جانج اسه الأترة بالترتيا الثااني  ،إس بلغاج درجاة حادتها  )1882وو نهاا المئاوي
 ) 22833وتلمل الباحل معاناة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في اسه الععوبة
 ،وماتسببه لهم من ضياع كبير لجهودام .
ج .الخجل والخوف ل ى الطلبة ي رس الجعبير الشفهي .
جانج اسه الأترة بالترتي الثالال  ،إس بلغاج درجاة حادتها  )1888وو نهاا المئاوي
 )22811وقد يعود سب اسه الععوبة إلى الضعف في التنشئة االجتماعياة للطالا
وبخاعة في المرحلة ما قب دخوله المدرسة أو حتى في المرحلة االبتدائية.
 .جهل الطلبة اغلبهم أهوية الجعبير الشفهي وقلة وطالعات الطلبة الخارجية .
جااانج ااتااان الأترتااان بالترتي ا الرابااع  ،إس بلغااج درجااة حاادة ك ا منهمااا )1832
وو نهمااا المئااوي  . )77811وقااد يعااود سااب العااعوبة األولااى إلااى معلمااي اللغااة
العربيااة ومعلماتهااا ومدرساايها ومدرساااتها فااي الساانواج السااابتة وسل ا لعاادم تعريااف
الطلبة بأامية التعبير الشأهي في حياتهم اليومية أو الدراسية .
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أمّا الععوبة الثانية فتد يعود سببها إلاى نادرة وجاود مادرل أو مدرساة يشاجع طلبتاه
علااى المطالعااة  ،أو يحااثهم علااى البحاال والمتابعااة وقاارانة النعااوا األدبيااة البليغااة
وحأظهما  ،ويعطي األولوية من تل النعوا إلى الترآن الكريم .
 -5صعوبات وجال الج وم .
يتضاامن اااسا المجااا  )22فتارة  ،مثلااج  )21فتااراج ماان تل ا الأتااراج عااعوباج
واقعيااة أنحعاارج درجااة حاادتها بااين  )1812 – 1882وو نهااا المئااوي – 21
 ، )37811وجدو  )2يبيّن سل
جدو )2
إستجاباج مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في مجا التتويم .
الرتبة ضمن المجا

تسلس الأترة في المجا

182

8

2

8

3

7

الأتراج

182

2

تتااااااااااويم التعبياااااااااار
الشاااااااأهي ال يتسااااااام
بالجد والدقة
نااااااااااادرة تااااااااااادري
مدرساااااااااي اللغاااااااااو
العربيااة ومدرسااااتها
علاااااااااى الطرائاااااااااا
الحديثة في التتويم
ال يوجد انا معيار
موضااااوعي لتتااااويم
التعبير الشأهي .
قلااااااااااااة الدرجااااااااااااة
المخععاااة للتعبيااار
الشااأهي بااين فااروع
اللغة العربية .
عاااااااااعوبة تتاااااااااويم
التعبياار الشااأهي فااي
العاأوف الم دحمااة
بالطلبة .
ضاااااااااعف الطلباااااااااة
أغلااابهم فاااي تعااارف
األخطان ونتداا .

ج

%

ج

%

درجة الحدة

1

2

ج

%

ععوبة ثانوية

الو ن المئوي

2

1

ععوبة
رئيسة

التشك
ععوبة

55

32.51

3

10.26

2

6.12

2..9

91

69

.6.52

11

15.55

5

..59

2.5.

39

62

59.21

16

19.21

9

11.61

36.55 2.6.

61

5..92

1.

21..9

3

10.26

36.55 2.6.

25

63.9.

20

26.52

12

16.13

2.21

21

66.12

22

10..5

11

12.10

30.11 2.21

-466-

31

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

8

1

7

3

2

21

21

22

22

2

قلة أاتمام المشرفين
باادرجاج الطلبااة فااي
التعبير الشأهي .
ال ينااااااقش مدرساااااو
اللغااااااااااة العربيااااااااااة
ومدرسااااتها أغلااابهم
الطلبة عان أخطاائهم
اللغوية الشائعة .
قلاااااااااااااة الوقاااااااااااااج
المخعاااا للحعاااة
الدراسااااية ال يساااااهم
فااااي تتااااويم حااااديل
الطلبة أغلبهم .
ناااااااااادرة تسااااااااااجي
مدرساااااااااي اللغاااااااااة
العربيااة ومدرسااااتها
أغلاااابهم ميحظاااااج
إنشاااااادية وتتويمياااااة
حو حديل الطلبة.
إاما مدرسي اللغاة
العربيااة ومدرسااااتها
إسااااالو المشااااااركة
الجماعية فاي عملياة
التتويم .
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20

61.23

21

29.23

16

19.21

...11 2.12

15

25.16

26

12.06

1.

21..9

.2.55 2.22

11

22.10

25

11.11

19

22.16

.2.11 2.1.

23

16.39

25

11.11

22

10..5

53.11 2.06

22

10..5

26

12.06

29

1..1.

52.11 1.91

أ .ج ويم الجعبير الشفهي ال يجام بالج وال قة .
جانج اسه الأترة بالترتي األو  ،إس بلغج درجة حادثها  ) 1882وو نهاا المئاوي
 ) 21وقد يعود سب اسه الععوبة إلاى إعتمااد مدرساي اللغاة العربياة ومدرسااتها
أغلبهم أسالي تتليدية في التتويم  ،وقلة معرفتهم بالطرا الحديثة .
ب .قلثثة ج ث ريب و راثثي اللغثثة العربيثثة وو راثثاجها علثثى إاثثجعوال طراحثثق ج ث ريس
ح يثة للج ويم .
جانج اسه الأترة بالترتي الثاني  ،إس بلغج درجة حدتها  ) 1838وو نها المئوي
 ) 72وقد يعود سب اسه الععوبة او إحسال مدرسي اللغة العربية ومدرساتها
عدم وجود عناية جدية بتدري المدرسين والمدرساج على الطرائا الحديثة في
التتويم .
ج .اليوج هناك وعيار ووضوعي لج ويم الجعبير الشفهي و قلة ال رجة
الوخصصة للجعبير الشفهي بي روع اللغة .
جااانج ااتااان الأترتااان بالترتي ا الثالاال  ،إس بلغااج درجااج حاادة ك ا منهااا ) 1828
وو نهااا المئااوي  ) 72833وتأعااح العااعوبة األول اى عاان إحسااال مدرسااي اللغااة
العربية ومدرساتها بحاجته إلى معيار موضوعي لتتويم التعبير الشأهي .
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أمّا الععوبة الثانية فتأعح عن إدرا مدرسي اللغة العربياة ومدرسااتها أغلابهم باان
قلة الدرجة التتويمياة للتعبيار الشاأهي ااي العاائا أمّاام تحأيا الطلباة وأنادفاعهم نحاو
درل التعبير الشأهي.
جرجيب الوجاالت بشكل عام جنازليا ً بحاب رجات ح جها وأوزانها الوحوية :
بعاااد أن عااارض الباحااال العاااعوباج وفسااار الثلااال األعلاااى منهاااا  ،أرتاااأب ترتيااا
المجاالج تنا ليا ً بحس درجاج حدتها وأو انها المئوية  ،والجادو  )21يبايّن سلا
:
جدو )21
حدة ععوبة ك مجا وو نه المئوي في إستبانة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها
ج
2
1
1
8
2
3

مجا
مجا
مجا
مجا
مجا
مجا

المجاالج
اختيار الموضوعاج
الطلبة
طرائا التدريل وأساليبها
التتويم
مدرسي اللغة العربية ومدرساتها
األاداف

الوسط المرجح
1872
1872
1871
1882
1887
1883

الو ن المئوي
% 23811
% 22
% 28
% 21
% 21833
% 21

ييحظ من جدو  )21ان نتاائج أظهارج أن مجاا أختياار الموضاوعاج)
كااان أكثاار المجاااالج حاادة وو ن اا ً مئوي اا ً  ،إس بلغااج درجااة حدتااه  ، ) 1872وو نااه
المئوي  ، ) % 23811أمّاا مجاا األااداف ) فكاان أقلّهاا حادة وو ناا ً مئوياا ً  ،إس
بلغج درجة حدته  ، )1883وو نه المئوي . )% 21
ثانيا ً  :و جرحات و راثي اللغثة العربيثة وو راثاجها لحثل صثعوبات جث ريس الجعبيثر
الشفهي .
تحتيتااا للهاادف الثالاال ماان أاااداف البحاال  ،واااو معرفااة أااام الحلااو المتترحااة التااي
يرااا أفراد العينة مناسبة لمعالجة العاعوباج التاي تاواجههم  ،فتاد درل الباحال ماا
سكره افراد العينة بهسا العدد من متترحاج وآران وعرضها على وفا مجاالتها .
 .1و جرحات وجاالت اسه اف :
أ .ضرورة اطيع مدرسي اللغة العربياة ومدرسااتها والطلباة علاى أااداف تادريل
التعبير الشأهي
ب .ضرورة تاكيد األاداف  ،أن درل التعبير الشأهي يعم على تمكين الماتعلم مان
الأهم واالفهام بلغة عربية سليمة .
ج .أن يؤخس بالحسبان راي مدرسي اللغة العربية ومدرساتها عند وضع األاداف.
د .إن تمتا األاداف بالوضوح .
ا)  .أن تترجم أاداف تدريل التعبير الشأهي إلى عيع اجرائية تمكان مدرساي اللغاة
العربية ومدرساتها والطلبة من تطبيتها واالسترشاد بها .
 .2و جرحات وجال اخجيار الووضوعات :
أ  -االبجعا ع الووضوعات الوكررة الجي جم طرحها ي اكثر و رس .
 -مراعاة مستوب الطلبة الأكري واألدبي عند اختيار لموضوعاج .
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ف  -ماانح الطلبااة الحريااة فااي اختيااار الموضااوعاج التريبااة ماان نأوسااهم وتتأااا مااع
ميولهم وااتمأمّاتهم
د  -إغنان المكتبة المدرسية  ،بكتا متنوعاة لماواد مناسابة لمساتوب الطلباة الدراساي
واللغوي .
ااا)  .تااسلي عااعوباج االسااتعارة ماان المكتبااة والتأاار لواجباتهااا  ،وجعلهااا درسااا
منهجيا .
و .يأض اختيار موضوعاج من مواد دراساية اخارب كالتااريا والتربياة االسايمية
وغيراا مما يحتا ويؤكد العلة بين اللغة العربية والمواد الدراسية االخرب .
ز .يأض جع الموضوعاج اغلبها عباارة عان ملخعااج لتعاة قرأااا الطلباة  ،أو
موضوع في درل المطالعاة  ،أو نثار ناا حأظاه فاي درل النعاوا  ،مماا يؤكاد
التكام بين فروع اللغة .
ح .إثران كتا المطالعاة التوجيهياة بالموضاوعاج التاي تأخاس بياد الطالا لتتلياداا ،
ومحاكاتها  ،وتنمي فيه التدرة على التعبير الشأهي والت ويد باألفكار الجديدة .
ط .حاارا مدرسااي اللغااة العربيااة ومدرساااتها علااى التنويااع فااي الموضااوعاج بااين
موضاوعاج وظيأياة  ،وعااأية ورثائياة  ،وخياليااة  ،وسلا ل ياادة قاادراج الطلباة فااي
توظيف لغتهم لمجاالج الحياة جميعها .
ي .ان يعا عنوان الموضوع بعسلو ادبي يثير حيوية الطال ونشاطه .
 .1و جرحات وجال طراحق الج ريس وأااليبها :
أ .إجااران درول تدريبيااة فااي مااادة التعبياار  ،يتااوم بهااا مدرسااون ومدرساااج سوو
كأاياااج وتحااج متابعااة المشاارفين المتخععااين وتطبااا فيهااا األسااالي الحديثااة ماان
حيل عرض المادة وكيأية أختيار الوسائ التعليمية وإستعمالها .
ب .ا بتعاد عن طرائا التدريل التتليدياة وإساتعما طرائاا تساهم فاي تنمياة الجارأة
األدبية والتضان على الخج والخوف لدب لطلبة .
مرشاد المادرل ) ليكاون دلاييً
ج .ت ويد مدرسي اللغة العربياة ومدرسااتها بكتاا
لمدرسي المادة ويساعدام في تحتيا أادافهم .
د .أنْ تراعي طرائا التدريل الأروا الأردية بين الطلبة .
ا)  .أن يتبع مدرسو اللغاة العربياة ومدرسااتها طرائاا مشاوقة فاي تادريل التعبيار
الشأهي .
 .2و جرحات وجال و راي اللغة العربية وو رااجها :
أ .رفااع كأايااة مدرسااي الغااة العربيااة ومدرساااتها علميااا ومهنيااا فااي التعبياار واعااو
تدريسه لطلبة التخعا في الكلياج والجامعاج .
ب .أن يلت م مدرسو اللغة العربية ومدرساتها باللغة الأعيحة في التدريل .
ج .على مدرسي اللغة العربية ومدرساتها مراعاة الأروا الأردية بين الطلبة .
د .أن يكااون مدرسااو اللغااة العربيااة ومدرساااتها علااى إتعالمستمربمعااادر العلااوم
والثتافة والمعرفة وخاعة في مجا اختعاعهم .
 .6و جرحات وجال الطلبة :
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أ .توعية الطلبة بأامية التعبير الشأهي فاي اللغاة والحيااة العلمياة كوناه األساال فاي
التعبير .
ب .العناية بتنمية المهاراج اللغوية للطلباة مناس المرحلاة األبتدائياة علاى أسال علمياة
للبنان اللغوي  ،فكثير ما تعتمد لغة طال ا عدادية على ماتعلمه وكتباه فاي السانواج
السابتة .
ج .ضرورة متابعة الطلبة في ياراتهم المكتبة المدرسية  ،وتشجيعهم على سل .
د .ا اتمام بمحيط الطلبة اللغوي في ساماعه الأعايح مان الكايم مان مدرسايه علاى
إختيف تخععهم ومن العحافة  ،وا ساعة .
ا) .حل الطلبة على الترانة والمطالعة .
و .تو يع الطلبة في العف الواحد بحيل اليكون عددام كثيراً لكي تتاح لهم فرعاة
المشاركة في الدرل واألنتبااه ولكاي ياتمكن مدرساو اللغاة العربياة  ،ومدرسااتها مان
إشرا الطلبة جميعهم في الدرل .
ز .تنميااة رغبااة الطلبااة نحااو درل التعبياار الشااأهي وإسااتعما عنعاار التشااويا فااي
الدرل .
ح .تنميااة قاادراج الطلبااة فااي التعبياار الشااأهي عاان طريااا إشااراكهم فااي المسااابتاج
اللغوية وفي حأظ الترآن والنعوا األدبية .
ط .إل ام الطلبة بالتحدل بلغة فعيحة في درل التعبير الشأهي .
 .5و جرحات وجال الج ويم :
أ .تدري مدرسي اللغة العربية  ،ومدرساتها على إستعما طرائا حديثة للتتويم.
ب .ضرورة إيجاد معيار موضوعي لتتويم التعبير الشأهي .
ج .مناقشة األخطان الشائعة عند الطلبة ا سلوبية  ،و النحوية  ،و اللغوية ) .
د .ضرورة إشرا الطلبة في عملية التتويم  ،وتعويدام عملية النتد البنان .
ا)  .أن يراعى التتويم الأروا الأردية لدب الطلبة .
الفصل الخامس
اإلستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أوالً  :اإلاجنجاجات
بعد إكما الباحل إجراناج دراسته  ،وعرض النتائج التي توعالج إليهاا الدراساة
 ،وتأساايراا  ،وعاارض متترحاااج مدرسااي اللغااة العربيااة  ،ومدرساااتها للتغلا علااى
الععوباج  ،يستنتج الباحل ما يأتي :
 .0مدرسااو اللغااة العربيااة  ،ومدرساااتها أغلاابهم لاام يطلعااوا علااى أاااداف تاادريل
التعبير الشأهي .
 .2ضعف إرتباط األاداف بواقع تدريل التعبير الشأهي .
 .6الحعا المخععة للتعبير الشأهي غير كافية لتحتيا األاداف الموضوعة.
 .4الطلبة غير مطلعين على أاداف تدريل التعبير الشأهي .
 .5ال يؤخس بالحسبان رأي مدرسي اللغة العربية  ،ومدرساتها عند وضاع األااداف
.
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 .3إغأا األاداف أامية تنمية التدرة على االرتجا في درل التعبير الشأهي .
ثانيا ً  :الجوصيات
ي ضوء النجاحث الجي جوصلت إليها ال رااة يوصي الباح بوا يأجي :
 .0ضرورة إطيع مدرسي اللغة العربية  ،ومدرساتها على أااداف تادريل التعبيار
الشأهي وتدوينها لديهم .
 .2ضاارورة األخااس باارأي مدرسااي اللغااة العربيااة  ،ومدرساااتها عنااد وضااع أاااداف
تدريل التعبير الشأهي .
 .6أن تمتا أاداف تدريل التعبير الشأهي بالموضوعية والبساطة ومناسابتها لواقاع
التدريل  ،وكسل إمكانية تحويلها إلى عيع إجرائية قابلة للتنأيس .
 .4يادة الحعا المتاررة لتادريل التعبيار إلاى حعاتين أسابوعيا أحاداما للتعبيار
الشااأهي  ،واألخاارب للتعبياار التحريااري  ،علااى أن تسااتثمر بمااا يعم ا علااى تطااوير
قدراج التعبير لدب الطلبة  ،ويدفع إلى تحتيا أاداف المادة .
 .5ضرورة تأكيد األاداف على أامية تنمية التدرة على ا رتجا  ،والجرأة األدبياة
في درل التعبير الشأهي .
 .3إعطااان الحريااة للطلبااة فااي إختيااار الموضااوعاج فااي درل التعبياار الشااأهي وان
تكااون قريبااة ماان نأوسااهم ومرتبطااة بميااولهم  ،وااتماماااتهم  ،ليعبااروا عنهااا برغبااة ،
وعدا  ،وأن تتسم بالتنوع  ،والتجدد  ،واالبتعاد عن الموضوعاج التتليدية المكاررة
.
ثالثا ً  :الو جرحات
إاثثجكواالً لجوانثثب ال رااثثة الحاليثثة ص ووثثا جوصثثلت إليهثثا و ث نجثثاحث ي جثثر الباح ث
الو جرحات اآلجية :
 .0إجااران دراسااة مماثلااة تتناااو عااعوباج تاادريل التعبياار الشااأهي فااي المرحلااة
األبتدائية من وجهة نظر المعلمين  ،والمشرفين التربويين .
 .2إجران دراسة لتتويم تادريل التعبيار الشاأهي فاي المرحلاة ا عدادياة مان وجهاة
نظر المدرسين  ،والمشرفين التربويين .
 .6بنااان برنااامج لتطااوير تاادريل التعبياار الشااأهي  ،والتحريااري ) فااي المرحلااة
ا عدادية .
أوال  :الوصا ر العربية :
* ال رآ الكريم .
 .1إبراهيم ص عب العليم ص الموجه الأني لمدرسي اللغة العربية .ط  .ص ار الوعثارف
ص وصر ص 19.1م .
)1ا إباان منظااور  ،أباو الأضا جمااا الادين محمااد باان مكارم ج  822ااا) )  ،لسااان
العاار  ،المجلااد  ، )2 ، )1طبعااة مراجعااة ومعااححة بمعرفااة نخبااة ماان األساااتسة
المتخععين  ،دار الحديل للطباعة والنشر والتو يع  ،التاارة 1111 ،م .
 .1جثابر ص جثابر عبث الحويث ص مادرل التارن الحاادي والعشارين الأعاا بالمهااراج
والتنمية المهنية  .ط 1ص ار الفكر العربي للطباعة والنشر ص وصر ص 2000م .
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 .2الجويل ّيثة ص رغث عبث الثثرحو جهثا ص عااعوباج تعلايم التاارانة والكتاباة للتيميااس
المبتدئين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين  .جاوعة بابل ص كلية الجربية اساااثية
ص 2002م ص ( راالة واجاجير غير ونشورة ) .
 .6ـــــــــــــــــ ص منهج الدراسة ا عدادياة  .ط 1ص شثركة الفنثو للطباعثة الوحث و ة
ص بغ ا 1990م
 .5الجن ي ص أنور ص الأعحى لغة الترآن  .ار الكجاب اللبناني ص بيروت ص .ت.
 ..جوا ص وصطفى ص ق وال تت ص ج 1ص وطبعة أاع ص بغ ا ص 19.0م .
 .3حا ص وثنعم حويث ص واقاع تادريل التعبيار فاي المادارل الثانوياة فاي البعارة .
مجلة المعلم الجديد ص الع ( )1و ( )2ص بغ ا ص 1932م .
 .9حوا ي ص يوساف  ،و محماد إساماعي ظاافر  ،الجث ريس ثي اللغثة العربيثة  .دار
المريا للطباعة والنشر  ،الرياض 2278 ،م .
.10الحوران ّية ص إنجصثار كثاغم ص سايكولوجية التادريل ووظائأاه  .ار اسخثوة للنشثر
والجوزيعص اسر ص ع ّوا ص 2006م .
 .11خثثاطر ص وحوثثو رش ث ي ص وآخثثرو ص طاارا تاادريل اللغااة العربيااة والتربيااة
الدينيااة فااي ضااون ا تجاااااج التربويااة الحديثااة  .ط 2ص الوكجبثثة اسوويثثة ص بيثثروت ص
1931م .
 .12الخال ّية ص ان س عب ال ا ر عزيز بكر صعاعوباج تادريل البيغاة ودراساتها
لدب طلبة العف الخامل األدبي من وجهة نظر المدرسين والطلبة  .جاوعة بغث ا ص
كلية الجربية ( إب رش ) ص 1991م ص ( راالة واجاجير غير ونشورة ) .
 .11الخوال ث ة ص وحو ث وحوثثو ص وآخثثرو ص طاارا التاادريل العامااة  .ط 1ص وزارة
الجربية والجعليم ص اليو ص 199.م .
 .12ال يوه جي ص اثعي ص التربياة والتعلايم فاي ا سايم  .وطبعثة جاوعثة الووصثل ص
1932م .
 .16الثثثثراوي ص أحوثثثث بحثثثثر ص أعااااو تاااادريل التعبياااار والتعااااا لألطأااااا فااااي
المدارس ااالبتدائيةص مجلااة األسااتاس صج1ص الع ث ( )21وزارة الجعلثثيم العثثالي والبح ث
العلوي ص جاوعة بغ ا ص كلية الجربية ( إب رش ) ص 2001م
 .23اير  ،سعد علي  ،و ارنة أثر طري ة الجعبير الحر وطري ة الجعبير الووجه ي
اس اء الجعبيري لطالبات الصف الخاوس اس بي  .جامعة بغاداد  ،كلياة التربياة إبان
رشد ) 2228 ،م  ،رسالة ماجستيرغير منشورة ) .
 .28را ير  ،نعوم جارجيل  ،ليثل الوحا ثثة واإلنشثاء  .ط ، 1مطبعاة النعماان ،
النجف األشرف 2282 ،م .
 .27ال وبعي  ،عبد الجلي إبراايم  ،ومحمد أحمد الغنام  ،وناهث البح ي الجربية
 .مطبعة جامعة بغداد 2272 ،م
 .22السامرائي  ،إبراايم  ،رااات ي اللغة  .مطبعة العاني  ،بغداد 2232 ،م.
 .11عااي  ،محماد  ،وآخارون  ،وفثاهيم أاااثية ثي اللغثة واس ب  .دار الكناادري
للنشر والتو يع  ،األردن  ،أربد 2221 ،م .

-469-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

خالد ناجي احمد

 .12الطاار  ،علي جواد  ،ج ريس اللغة العربية ي الو ارس الوجواطة والثانويثة
 .مطبعة النعمان  ،النجف األشرف 2237 ،م .
 .11طعيمة  ،رشدي أحمد  ،ومحماد السايّد م ّنااع  ،جعلثيم اللغثة العربيثة والث ي بثي
العلم والف  .ط ، 1دار الأكر للطباعة والنشر  ،التاارة 1111 ،م .
 .11عامر  ،فخر الدين  ،طرق الج ريس الخاصة باللغة العربية والجربية اإلاثالوية
 .ط ، 1عمّان 1111 ،م .
 .18الع اوي  ،نعمة رحيم  ،و قضايا جعليم اللغة العربية ص رؤية ج يث ة  .مديرياة
مطبعة و ارة التربية  ،رقم  ، )1بغداد 2277 ،م .
 .12الغريااا  ،رم ّياااة  ،الج ثثثويم وال يثثثاس النفاثثثي والجربثثثوي  .مكتباااة األنجلاااو
المعرية  ،التاارة 2288 ،م .
 .13فض ا هللا  ،محمااد رج ا  ،اسججاهثثات الجربويثثة الوعاصثثرة ثثي ج ث ريس اللغثثة
العربية  .عالم الكت  ،التاارة 2227 ،م .
 .18التلتشنديّ  ،أبو العباال أحماد بان علاي بان أحماد ص صثب اسعشثى ثي صثناعة
اإلنشا  .ف 2مطبعة اامرية  ،التاارة 2221 ،م .
 .17الكناادري  ،عبااد هللا عبااد الاارحمن  ،جنويثثة وهثثارات الجعبيثثر اسبثث اعي  .ط، 2
مؤسسة الكويج للتتدم العلمي  ،الكويج 2222 ،م .
 .12المشهداني  ،محمود حسن  ،أصول اإلحصاء والطرق اإلحصاحية  .ط ، 3بغاداد
2272 ،م .
عاااار  ،حساااين  ،رااثثثات لغويثثثة  .دار الرائاااد العرباااي للطباعاااة والنشااار ،
 .11ن ّ
بيروج 2272 ،م .
 .12الهاشمي  ،عابد توفيا  ،اللغة العربيثة والطثرق العوليثة لج رياثها  .ف ، 2ط2
 ،مطبعة ا رشاد  ،بغداد 2238 ،م .
 .11ايك  ،عبد الع ي فهمي  ،وبا ئ اساثاليب اإلحصثاحية  .ط ، 2دار النهضاة ،
بيروج 2233 ،م .
 .11يونل فتحي علي  ،ومحمود كام الناقاة  ،أاااثيات جعلثيم اللغثة العربيثة  .دار
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الولحق ()1
م /إاجبانة آراء الخبراء والوجخصصي ي صالحية رات اإلاجبانة
و وجهة نغر و راي اللغة العربية وو رااجها
حضرة االاجاذ الفاضل  ........................................................الوحجرم
حضرة االاجاذة الفاضلة  ....................................................الوحجروة
السيم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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يروم الباحل اجران دراسة تهدف الى تعرف صعوبات ج ريس الجعبير الشفهي
ي الورحلجي الوجواطة و اإلع ا ية و وجهة نغر الو راي ) في مرك
المحافظة ديالى .
وقد اجرب الباحل دراسة استطيعية لعينة ممثلة من مدرسي اللغة العربية
 ،ومدرساتها لطلبة الأرع األدبي  ،و الأرع العلمي ) وحع الباحل على الأتراج
الواردة في ا ستبانة إضافة الى إطيع الباحل على األدبياج ساج العيقة بموضوع
البحل  ،ونظرا لما تتمتعون به من خبرة علمية ومكانة متمي ة فأن الباحل يرجو
) في الحت
إبدان رأيكم في عيحية الأتراج المسكورة ووضع عيمة
السي يد على عيحية الأترة ووضع عيمة ( )Xفي الحت السي يد إنها غير
عالحة ان كانج كسل .كما يرجو الباحل إبدان متترحاتكم ب يادة بعض الأتراج أو
دمجها أو حسفها حيل ما ترون سل ضروريا .
أساتستي األفاض  ....إن الجهد السي سوف تبسلونه او خير معين للباحل على
إنجا بحثه اسا  .وفتكم هللا لخدمة لغتنا العربية وتتبلوا شكر الباحل وتتديره .
طال الماجستير
خالد ناجي احمد
طرائا تدريل اللغة العربية
أوالً  :صعوبات وجال اسه اف
الف رات
ت
2
1
1
8
2
3
8

صالحة

عاااادم محدوديااااة األاااااداف الموضااااوعة
للتعبير الشأهي
ضااعف إرتباااط األاااداف بواقااع تاادريل
التعبير الشأهي .
أااداف تادريل التعبياار الشاأهي عاايغج
عياغة عامة .
مدرسااااو اللغااااة العربيااااة  ،ومدرساااااتها
أغلاابهم لاام يطلعااوا علااى أاااداف تاادريل
التعبير الشأهي
قلااة إاتمااام المشاارفين بأاااداف تاادريل
التعبير الشأهي
ال يؤخااس بالحساابان رأي مدرسااي اللغااة
العربيااااااة  ،ومدرساااااااتها عنااااااد وضااااااع
األاداف
ضاااعف مراعااااة األااااداف الموضاااوعة
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7
2
21
22
21
21

الأروا الأردية لدب الطلبة
قلااااة خباااارة مدرسااااي اللغااااة العربيااااة ،
ومدرسااااتها بطريتاااة اشاااتتاا األااااداف
السلوكية لدرل التعبير
ال توجاااد اناااا أسااال واضاااحة لتحدياااد
مستوياج الطلبة في بنان األاداف
جعااااا درل التعبيااااار حعاااااة واحاااااادة
أسااابوعيا غيااار كافياااة لتحتياااا األااااداف
الموضوعة
قلااااة إفااااادة مدرسااااي اللغااااة العربيااااة ،
ومدرسااااااتها مااااان األااااااداف بوعاااااأها
موجهاج عامة لنشاطاتهم التدريسية
وضااااع األاااااداف وعااااياغتها ال تحتااااا
وحدة فروع اللغة العربية
إفتتااار األاااداف إلااى مااا يشااعر الطلبااة
بالمن لااة المرموقااة للتعبياار الشااأهي فااي
حياة أمتنا العربية ا سيمية .

ثانيا ً  :صعوبات وجال إخجيار الووضوعات
الف رات
ت
2
1
1
8
2
3
8
7

خالد ناجي احمد

الموضوعاج المختارة أغلبها تتليدية.
إفتتار درل التعبير الى منهج محدد .
ضااااعف إرتباااااط الموضااااوعاج بميااااو
الطلبة وإاتماماتهم
قلااااة عاااادد الموضااااوعاج التااااي تعطااااى
للطلبة خي السنة الدراسية .
ندرة إختيار موضوعاج تنمي لدب
الطلبة التدرة التعبيرية والجرأة األدبية
قلاااة مراعاااااة مساااتوب الطلبااااة الأكااااري
واللغااوي عنااد إختيااار موضااوعاج فااي
درل التعبير الشأهي .
تحديد الطلبة باالتكلم فاي موضاوع واحاد
في درل التعبير الشأهي .
قلااة االفاااادة ماان المكتباااة المدرسااية فاااي
إختيار الموضوعاج .
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2
21
22

21
21
28

22

نااادرة إختياااار الموضاااوعاج الوظيأياااة
واالجتماعية
قلمااا يراعااى عنااد إختيااار الموضااوعاج
أعمار الطلبة  ،أو جنسهم .
قلاااة ا فااااادة ماااان مااااواد اللغااااة العربيااااة
األخاااااااااااارب األد والنعااااااااااااوا ،
والمطالعااة ) فااي إختيااار الموضااوعاج
للتعبير .
ضعف الخا ين الثتاافي واللغاوي للطلباة
اليشااجع فااي إختيااار موضااوعاج جياادة
للتعبير الشأهي .
اسااالو إختياااار الموضاااوعاج اليثيااار
دافعيه الطلبة نحو التعبير الشأهي الجيد
إختيااار موضااوعاج التعنااى بااالمواقف
الحياتياااااااااااااااااااااااااااااااة للطلباااااااااااااااااااااااااااااااة
الشخعااية ،و االجتماعيااة  ،والدينيااة ،
والتأريخية )
ضااعف تتاادير مدرسااي اللغااة العربيااة ،
ومدرساااااتها ألاميااااة خطااااورة إختيااااار
الموضوع في نجاح التعبير.

ثالثاً :صعوبات وجال طراحق الج ريس واااليبها .
صالحة
الف رات
ت
2
1
1
8
2
3

خالد ناجي احمد

طرائا التادريل المساتعملة تتليدياة وغيار
مشوقة .
ندرة إستعما الوساائ التعليمياة فاي أثناان
تدريل التعبير الشأهي .
دلياااا الماااادرل )
عاااادم تااااوافر كتااااا
بوعأه معينا للمدرسين  ،والمدرساج فاي
تدريل التعبير الشأهي .
ناادرة إقامااة الاادوراج التدريبيااة لمدرسااي
اللغاااة العربياااة  ،ومدرسااااتها فاااي طرائاااا
تدريل التعبير الشأهي
ضعف الطرائا المتبعة في تحتيا أاداف
تدريل التعبير الشأهي .
الطرائا المتبعة في التدريل ال تواك
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8
7
2
21
22
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التطور الحاع في طرائا التدريل
الحديثة وأساليبها.
ناااادرة ربااااط التعبياااار الشااااأهي باألنشااااطة
اليعاااأية اللغوياااة مثااا قااارانة التااارآن
الكريم  ،ومسابتاج ا لتان  ...الا )
قلااة إاتمااام المشاارفين بتوجيااه المدرسااين
للطرائا الناجحة لتدريل التعبير الشأهي
ضااعف مراعاااة طرائااا التاادريل المتبعااة
للأروا الأردية لدب الطلبة .
ضااعف ا مكاناااج الماديااة المتااوافرة فااي
المدارل تتل من إستعما وسائ تعليمياة
حديثة .
طرائا تدريل التعبيار أغلبهاا غيار قاادرة
على تنمية الجرأة األدبية لدب الطلبة .
عدم تأكيد طرائاا تادريل التعبيار المتبعاة
على اسلو التع ي والتحأي للطلبة .
طرائااااا التاااادريل المتبعااااة فااااي التعبياااار
الشااأهي التراعااي التاارابط والتكاماا بااين
التعبير وفروع اللغة العربية االخرب

رابعاً :صعوبات وجال و راي اللغة العربية ص وو رااجها
صالحة
الف رات
ت
2
1
1
8
2

خالد ناجي احمد

مدرسو اللغة العربية  ،ومدرساتها أغلابهم
يجهلون أاداف تدريل التعبير الشأهي .
ضعف قدرة بعض مدرساي اللغاة العربياة
 ،ومدرساتها على خلا الادوافع والحاواف
لدب الطلبة للتعبير شأهيا
ضااعف المسااتوب الثتااافي والعلمااي لاابعض
مدرسااي اللغااة العربيااة  ،ومدرساااتها فااي
تخعيعهم
قلة التا ام بعاض مدرساي اللغاة العربياة ،
ومدرساااااتها اللغااااة الأعاااايحة فااااي اثنااااان
تدريل التعبير الشأهي
ضعف تتدير بعض مدرسي اللغة العربية
 ،ومدرساتها االامية اللغوية واألدبية
لدرل التعبير الشأهي .
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3
8
7
2
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ضعف قابلية بعض مدرسي اللغة العربية
 ،ومدرساتها بتدريل التعبير الشأهي .
كثاااارة واجباااااج مدرسااااي الغااااة العربيااااة
ومدرساتها
ضاعف الكأاياة التدريساية لابعض مدرسااي
اللغة العربية ومدرساتها
قلة تشجيع بعض مدرساي اللغاة العربياة ،
ومدرساتها الطلبة على ارتياد المكتباج
حعار التادري علاى التعبيار الشاأهي فااي
درول التعبير فتط.
مدرسو اللغة العربية  ،ومدرساتها أغلابهم
يجهلاااااااون أامياااااااة ممارساااااااة الخطاباااااااة
والمشاركة في المهرجاناج الشعرية .
مدرسو اللغة العربية  ،ومدرساتها أغلابهم
ال يراعون الأروا الأردية لدب الطلبة .
األستئثار في الكيم لابعض مدرساي اللغاة
العربياااة  ،ومدرسااااتها فاااي درل التعبيااار
الشأهي .
ضااااعف دور المشاااارفين التربااااويين فااااي
توجياااااه المدرساااااين والمدرسااااااج علمياااااا
لدرل التعبير الشأهي .
ضعف قدرة بعض مدرساي اللغاة العربياة
 ،ومدرسااااتها علاااى تااادري الطلباااة علاااى
عمليتي التحلي والتركي ) .
ضعف قدرة بعض مدرساي اللغاة العربياة
 ،ومدرساااتها علااى ربااط التعبياار الشااأهي
بأروع اللغة العربية األخرب
ضعف قدرة بعض مدرساي اللغاة العربياة
 ،ومدرساااتها علااى ربااط التعبياار الشااأهي
بااااااألوان األنشااااااطة اللغويااااااة اليعااااااأية
ا ساعاااااااة المدرسااااااااية  ،والمساااااااارح ،
والعحافة المدرسية )

خاواا ً  :صعوبات وجال الطلبة
الف رات
ت
2

خالد ناجي احمد

صالحة

نأاااور الطلباااة أغلااابهم مااان درل التعبيااار
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الشأهي .
جه الطلبة أغلبهم أامياة التعبيار الشاأهي
.
ضاااااعف الطلباااااة باللغااااااة العربياااااة فااااااي
المااااااااااااااااااااااااااارحلتين الساااااااااااااااااااااااااااابتتين
االبتدائية  ،والمتوسطة) .
الشااارود الاااساني لااادب الطلباااة فاااي درل
التعبير الشأهي .
ظاااارة الخج ا والخااوف لاادب الطلبااة فااي
درل التعبير الشأهي.
ضاااعف الاااسخيرة اللغوياااة واألدبياااة لااادب
الطلبة .
غلباااة العامياااة علاااى الأعااايحة فاااي أثناااان
التعبير الشأهي عند الطلبة أغلبهم .
قلة مطالعاج الطلبة الخارجية
الضمور في خبراج الطلبة .
ضااعف قاادرة الطلبااة علااى المشاااركة فااي
المناقشاااااة والحاااااديل فاااااي درل التعبيااااار
الشأهي .
اعتماااد الطلبااة علااى حأااظ قطااع تعبيريااة
جاا ة
ضعف الطلبة أغلبهم في نتد المتحدل فاي
درل التعبير الشأهي .
تخلف التأكيار العلماي المانظم لادب الطلباة
الااااسي تظهاااار فيااااه المتاااادماج واالساااابا
ومايترت عليها من نتائج .
االضااطرا عنااد مااا يوضااع الطال ا فااي
موقف التان .
ضااااعف الطلبااااة بتوظيااااف خبااااراتهم فااااي
التعبير الشأهي .
جهاااا الطلبااااة أغلاااابهم أاميااااة المشاااااركة
بالمهرجاناااااااااج الشااااااااعرية والخطابيااااااااة
والتعبيرية .
جهااااا الطلباااااة أغلااااابهم أامياااااة المكتباااااة
المدرسية ب يادة قدراتهم التعبيرية .

اا ااً :صعوبات وجال الج ويم
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الف رات

ت

خالد ناجي احمد

صالحة

غير
صالحة

 2عاااااعوبة تتاااااويم التعبيااااار الشاااااأهي فاااااي
العأوف الم دحمة بالطلبة .
 1ال يوجااد انااا معيااار موضااوعي لتتااويم
التعبير الشأهي .
 1قلاااة إاتماااام المشااارفين بااادرجاج الطلباااة
بالتعبير الشأهي .
 8قلااااة تاااادري مدرسااااي اللغااااة العربيااااة ،
ومدرساااتها علااى إسااتعما طرائااا حديثااة
للتتويم .
 2دخو التحي والساتية في التتويم .
 3تتااااويم التعبياااار الشااااأهي ال يتساااام بالجااااد
والدقة.
 8ال يناااااااقش مدرسااااااو اللغااااااة العربيااااااة ،
ومدرساااتها أغلاابهم الطلبااة عاان أخطااائهم
الشائعة
 7قلااة الدرجااة المخععااة للتعبياار الشااأهي
بين فروع اللغة .
 2ضعف الطلبة أغلبهم فاي تعارف األخطاان
ونتداا .
 21إاماااااااا مدرساااااااي اللغاااااااة العربياااااااة ،
ومدرساااتها أغلاابهم أساالو المشاااركة فااي
عملية التتويم.

اللت
العلمي

ج

ولحق () 2
ااواء الخبراء الذي ااجعا بخبرجهم الباح
االسم الثيثي

2

أ.د

اسمان كاظم فندي

1

أ.د

عاد عبد الرحمن

1

أ.م.د

خالد جما الدليمي

8

أ.م.د

رياض حسين علي

2

أ.م.د

عبد الحسن عبد االمير
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م.م

جعأر قاسم محمد
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