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صعوبات تدريس مادة التعبير الشفهي
في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر
المدرسين و الطلبة
م.م .ناطق سعيد الحالق
طالب دكتوراه  /معهد اعداد المعلمات الصباحي – ديالى
ملخص البحث :
إن مشكلة الضعف في التعبير الشفهي من المشكالت المزمنة ويتجلى هذا
الضعف في الشكوى المستمرة من مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها وذلك من خالل
مقابلتهم  ،كما نلمسه في جوانب حياتنا المختلفة الثقافية واالجتماعية  ،متجليا ً في أن
المتعلمين والدارسين أغلبهم عاجزون عن التعبير الشفهي في أي موضوع بوضوح
وطالقة وبطريقة محببة وممتعة .
بما ان اللغ ة تعد لسان كل أمة وحالها ،وعنوان وجودها  ،ووسيلة التعبير عن
ذاتها فال غرابة أن يقال إن األمة هي اللغة واللغة هي األمة  ،ألنها إنما تسمى أمة إذا
ترابط أفرادها في وحدة التنظيم .
واللغة أهم النظم الحضارية ولذلك تستحق األهتمام الشديد بها ألنها أحد مقومات بناء
اإلنسان والمجتمعات  ،بل هي جزء ال يمكن فصله عن المجتمع واللغة وسيلة مهمة
من وسائل التعليم يع ّول عليها تعليم الطلبة المواد الدراسية ،
وأنها تساعد الطلبة على عملية التفكير .
يهدف البحث الحالي إلى تشخيص ( صعوبات تدريس مادة التعبير الشفهي
من وجهة نظر المدرسين والطلبة لدى المرحلة االعدادية في مركز قضاء
المقدادية)  0وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 .0ما صعوبات تدريس التعبير الشفهي في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر
مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها ؟
.3ما صعوبات تدريس التعبير الشفهي في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر
الطلبة؟
 .2ما مقترحات مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها  ،والطلبة للمساهمة في تذليل
صعوبات تدريس التعبير الشفهي ودراسته ؟
يقتصر البحث الحالي على :
 .0عينة من مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها الذين يدرسون المادة لطلبة الفرعين
(األدبي والعلمي) في المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية ( للبنين والبنات ) في
محافظة ديالى(مركز قضاء المقدادية) للعام الدراسي (3101 – 3119م ).
.3عينة من طلبة الفرعين األدبي والعلمي في المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية
(للبنين والبنات ) في محافظة ديالى(مركز قضاء المقدادية) للعام الدراسي (3119
– 3101م ).
Abstract :
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The problem of weakness in the oral expression of chronic
problems Nowhere is this weakness in the complaint
continuous Arabic language teachers and Madrsadtha through
interviewed, as in aspects of our different cultural, social, in
that learners and scholars, mostly incapable of oral expression
in any subject clearly and fluent manner grainy and fun
Since the language is the language of all the nation intact, and
the address of its existence, and as a means to express
themselves is not surprising that the nation is said to be the
language and is the language of the nation, because it is but a
nation if called interdependence of its members in the
organization unit
The language of the most important cultural systems and
therefore deserves serious attention because it is one of the
elements of building and human communities, it is a part can
not
be
separated
from
society
The language is an important means of teaching methods,
reliable
teach
students
subjects,
And it helps the students to the process of thinking,
Current research aims to diagnose (difficulties teaching oral
expression from the perspective of teachers and students in
middle school in the center of Muqdadiya) 0, by answering the
following questions:
1. What difficulties teaching oral expression in the preparatory
phase from the point of view of language teachers Arabic and
Madrsadtha?
2. Difficulties teaching oral expression in the preparatory phase
of the students' point of view?
3. What language teachers proposals Arabic and Madrsadtha,
and students to contribute in overcoming the difficulties of
teaching oral expression and study?
Current search limited to:
1. Sample of Arabic language teachers and Madrsadtha who
study material for students of sections (literary and scientific) in
middle school and high school day (for boys and girls) in the
province of Diyala (Muqdadiya center) for the academic year
(2009 - 2010 AD).
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2. Sample Mntalbh the literary and scientific branches in
middle school and high school day (for boys and girls) in the
province of Diyala (Muqdadiya center) for the academic year
(2009 - 2010 AD).
أوال :مشكلة البحث
إن مشكككلة الضككعف فككي التعبيككر الشككفهي مككن المشكككالت المزمنككة ويتجلككى هككذا
الضعف في الشكوى المستمرة من مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها وذلك مكن خكالل
مقابلتهم  ،كما نلمسه في جوانب حياتنكا المختلفكة الثقافيكة واالجتماعيكة  ،متجليكا ً فكي أن
المتعلمين والدارسين أغلبهم عاجزون عكن التعبيكر الشكفهي فكي أي موضكوع بوضكوح
وطالقككة وبطريقككة محببككة وممتعككة  ،وقككد كشككفع المنظمككة العربيّككة للتربيككة والثقافككة
والعلككوم مككن خككالل نتككائن اإلسككتبانة التككي وجهتهككا إلككى جهككات متخصصككة فككي األقطككار
العربيّككة عككام ( 0911م ) عككن ( ضككعف الطلبككة فككي التعبيككر الشككفهي والتحريككري فككي
المراحل الدراسية كافة ) (المنظمة العربية :0991:ص  ،)339وكذلك بما صدر مكن
توجيهات الندوات التي عقدتها وزارة التربية في العراق لمناقشة مناهن اللغة العربيّكة
وتطويرهككا ومنهككا نككدوة فككي مككادة التعبيككر بنوعيككه الشككفهي والتحريككري ( تدريسككها ،
وواقعهككا  ،وصككعوباتها ) فككي ( 0991/01/01م )  ،وقككد كشككفع النككدوة فيمككا يخ ك
التعبير الشفهي ( ضعف الطلبة في مادة التعبير الشفهي وهذا الضعف يظهكر جليكا فكي
المرحلككة المتوسككطة واإلعداديككة) (وزارة التربيككة:0991:ص  ، )5ويؤكككد ( خككاطر )
ذلك بقوله  ( :إن كثيراً من الطلبة عاجزون عن الكالم ممكا يجعكل المسكتمع ال يفهكم مكا
يقككال ) (خككاطر :0912:ص  ،)11ثككم يككرى الباحكككث أن ضككعف الطلبككة فككي التعبيكككر
الشككفهي فككي المككدارس اإلعداديككة والثانويككة ضككعف كبيككر وأن مشكككلة الضككعف هككذه
اصككبحع معروفككة للطالككب والمككدرس والمشككرو التربككوي ولكنهككا تحتككا إلككى دراسككة
وعككال ) (حسككن 0911:ص  ،) 51وعلككى ض كوء ذلككك إتلتقككى الباحككث مدرسككي اللغككة
العربيّككة ومدرسككاتها  ،وطلبككة الفككرعين ( األدبككي والعلمككي ) فككي عككدد مككن المككدارس
اإلعدادية والثانوية في محافظكة ديكالى (قضكاء المقداديكة) وذلكك للوقكوو علكى أسكبا
الضعف في التعبير الشفهي  ،فأكدوا ضعف مستوى الطلبة فكي التعبيكر الشكفهي  ،وأن
كثيراً من طلبة المرحلة اإلعدادية يتخرجون منها وهم غير قادرين على الكتكلم فكي أي
موضكوع فككفهي وبلغكة سككليمة وفصككيحة واضكحة  ،وقككد وضككعوا أسكبابا ً لهككذا الضككعف
منهككا  :إن درس التعبيككر الشككفهي يعككاني مككن األهمككال وهككذا مككا تككم تأكيككده ( بككأن درس
التعبير الشفهي في المرحلة اإلعدادية والثانويكة لكم يلكق العنايكة بمكا يتناسكب وأهميتكه ،
بل لم ينل نصكيبه الكامكل مكن الحصك المخصصكة لكدروس اللغكة العربيّكة  ،أو يككاد
يكون معدوما ً طوال أيام السكنة الدراسكية (حسكن:0911:ص  ،) 51ووجكد الباحكث أن
مدرسككي اللغككة العربيّككة ومدرسككاتها والطلبككة أغلككبهم يجهلككون أهككداو تككدريس التعبيككر
الشفهي ومعظمهم يهتمون بتدريس قواعد اللغة العربيّة أكثر من فكروع اللغكة العربيّكة
األخكرى  ،إذ يشككير( نصككار ) إلكى أن الضككعف فككي التعبيككر الشكفهي يرجككع إلككى أهتمككام
المدرسككين بتطبيككق قواعككد النحككو وإهمككال مككا سككواه إذ يقككول ( مككدرس العربيّككة يصككب
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أهتمامه كله على حفظ الطالب للقواعكد ال علكى قكدرة الطالكب علكى التعبيكر الشكفهي أو
المدون  ،وهذه القدرة هي الهدو الحق من التعليم (نصار 0910:ص . ) 9
إن مدرسي اللغة العربية ومدرساتها أغلبهم ال تنال العربيّة الفصكيحة إال قكدراً
ّ
ميسوراً من حديثهم  ،وضعف قدرتهم على توليكد الكدوافع والحكوافز للتعبيكر الشكفهي ،
وعدم تعويكد الطلبكة أد الحكديث والمناقشكة  ،وأد اإلصكغاء والنقكد  ،ووجكد الباحكث
أن من الصعوبات واألسبا ما يعكود للموضكوعات التكي تعطكى للطلبكة  ،ومنهكا يعكود
إلى طرائق التكدريس المسكتعملة فكي تكدريس التعبيكر الشكفهي  ،فالموضكوعات أكثرهكا
تقليدية وبعيدة عن محيط الطلبكة  ،أمكا طرائكق التكدريس فهكي غيكر مشكوقة  ،وال تنمكي
الجرأة لدى الطلبة  ،وال تراعي الفروق الفردية بين الطلبة  ،ومكن المعلكوم إن لطريقكة
التدريس أثراً فكي تحصكيل الطلبكة  ،وهكذا مكا يسكوا أهتمكام رجكال التربيكة بهكا واألخكذ
بأفضلها (زاير:0991:ص . )31
ويرى مدرسو اللغكة العربيّكة ومدرسكاتها والطلبكة معظمهكم أن الضكعف يكمكن
فككي الطلبككة أنفسككهم  ،فالطلبككة ال يمتلكككون الجككرأة والقككدرة فككي طككرح أفكككارهم و رائهككم
ففهيا  ،وهيمنة الخجل عليهم وقلة حصكيلتهم الثقافيكة واللغويكة  ،وتؤككد ( الشكعراني )
هذا بقولها ( :إن ضعف الطلبة فكي التعبيكر الشكفهي يعكود إلكى افتقكارهم إلكى المفكردات
اللغوية وضعف قدراتهم التعبيريكة ) (الشكعراني :0910:ص ،)211ومكنهم مكن يكرى
أن سبب الضكعف يتعلكق بكالتقويم إذ إن المدرسكين والمدرسكات يهملكون عمليكة التقكويم
فككي درس التعبيككر الشككفهي أو بعضككهم يعتمككد درجككة التعبيككر التحريككري درجككة تقويميككة
رئيسة  ،أو أغلبهم يق ّومون التعبير تقويما ً فكليا ً غير موضوعي .
ومن خالل العرض السكابق يظهكر أن هنكاش مشككلة ضكعف الطلبكة فكي مرحلكة
اإلعداديككة فككي التعبيككر الشككفهي  ،ولهككذا الضككعف صككعوباته وأسككبابه  ،لككذا كككان هككدو
الدراسة تعكرو صكعوبات تكدريس التعبيكر الشكفهي فكي المرحلكة اإلعداديكة مكن وجهكة
نظككر المدرسككين والطلبككة للفككرعين األدبككي والعلمككي  ،والمقترحككات التككي تطككور سككبل
تدريسه للنهوض بمستوى الطلبة في هذه المادة .
ثانيا :أهمية البحث:
بما ان اللغة تعد لسان كل أمة وحالها ،وعنوان وجودها  ،ووسيلة التعبير عن
ذاتها فال غرابة أن يقال إن األمة هي اللغة واللغة هي األمة  ،ألنها إنما تسمى أمة إذا
ترابط أفرادها في وحدة التنظيم (السامرائي :0910:ص . )31
واللغة أهم النظم الحضارية ولذلك تستحق األهتمام الشديد بها ألنها أحد
مقومات بناء اإلنسان والمجتمعات (مدكور:3111:ص  ، )33 – 30بل هي جزء ال
يمكن فصله عن المجتمع  ،فهي تحيا في أحضان المجتمع وتستمد كيانها منه ومن
عاداته وتقاليده  ،وسلوش أفراده  ،تتطور بتطوره فترقى برقيّه وتنحط بإنحطاطه
(الضامن:0991:ص  ، )01فالمجتمع اإلنساني يعد المقوم الرئيس للغة فهو كالتربة
للزهرة أو الحبة  ،فالحبة يكمن فيها سر الحياة ولكنّها ال تنبع إال في التربة الخصبة
(رسالن:3111:ص  ، )11وبذلك فاللغة الحية تدل على حيوية المجتمع  ،واللغة
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الجامدة تدل على تخلف المجتمع عن مسايرة الركب الحضاري  ،فأصبح مقياس رق ّي
المجتمعات في مدى عنايتها بلغتها القومية(السعران:0910:ص . )00
وللغة دور فاعل فينا وبيننا  ،وذلك لما تؤديه من وظائف مهمة للفرد
والمجتمع  ،وأن الوظيفة األساسية للغة هي التعبير عن عواطف اإلنسان وأحاسيسه ،
وهذا التعبير إما أن يكون فطريا ً أو وضعيا ً  ،فالتعبير الفطري هو التعبير عن
العواطف واإلنفعاالت واألحاسيس والمظاهر ( الالإرادية )  ،التي ندركها بالحواس
أما التع بير الوضعي فهو ما يدرش بالبصر مثل اإلفارات والحركات اليدوية التي
يستعملها الصم والبكم  ،والحركات التي نستعملها لتوضيح الكالم في التعبير الشفهي
 ،والعالمات اللغوية المكتوبة  ،وما يدرش بالسمع كاألصوات المركبة والجمل (الديوه
جي:0913 :ص  . )025واللغة وسيلة لنقل المعلومات وما يدور في ذهن الفرد من
أفكار و راء  ،وهي عامل من عوامل ربط الفرد بالجماعة نحو التطور (فضل
هللا:0991:ص  ، ) 05وهي لها أثر كبير في حركة المجتمع وديمومته  ،فهي األداة
التي تربط أفراد المجتمع فيما بينهم فيقضون مطالبهم ويوجهون أنشطتهم
(الدليمي:0999:ص  ، )31ويرى علماء المدرسة الفكرية (( اللغة حقيقة اجتماعية
نتيجة لألتصال االجتماعي  ،وظيفتها األساسية هي تسيير دقة األمور وتصريف
فؤون المجتمع اإلنساني )) (يونس والناقة:0911:ص  ،)00واللغة من أدوات الفكر
اإلنساني المهمة  ،فهي تم ّده بالرموز وتحدد له المعاني  ،وتمكنه من أداء األحكام ،
وتخرين األفكار  ،وتكوين المقدمات  ،واستخرا النتائن (عبد عون:0919:ص )30
 ،بل تعمل على تثبيع األفكار والمعاني التي تجول في الخواطر  ،وتالزم كل خطوة
من خطوات التفكير  ،فضال على أنها تعبّر عن النتائن التي ينتهي إليها الباحث ،
وتسهم في نقل النتائن إلى سائر الباحثين والمفكرين (الحصري:0915:ص  .)1ويعد
( بافلوو )  ( :اللغة هي المنظومة اإلفارية الثانية التي تميز الفكر اإلنساني  ،فهي
فكل لوجود الفكر كما أنها أداة للتعبير عنه (الفخري:0910:ص  ، )10واللغة تقدم
للفكر تعاريف جاهزة وتصف له األفياء بخصائصها حتى ال تتداخل مع غيرها ،
فهي وسيلة ألبراز الفكر من حيز الكتمان إلى حيز التصريح (الضامن0919:ص
. )021
واللغة وسيلة مهمة من وسائل التعليم يع ّول عليها تعليم الطلبة المواد الدراسية
 ،وأنها تساعد الطلبة على عملية التفكير ،ونشاط العقل عموما  ،ويهدو تعليمها إلى
تمكين الدارسين من إستعمالها في تثقيف أنفسهم في الحياة العلمية  ،وتساعدهم في
األتصال في المجتمع والتعامل مع غيرهم من األفراد وتحقيق المنافع والحاجات
(يونس والناقة:0911:ص . )39 - 31
وإذا كانع للغة هذه األهمية فإن للغة العربيّة أهمية كبيرة فوق تلك األهمية
تنطلق من أنها اللغة التي أنزل هللا سبحانه وتعالى بها ( القر ن الكريم ) صادعا
بالحق المبين على قلب النبي اآلمين محمد قال تعالى (( إنَّا أَ ْن َز ْلنَاهُ قُرْ نا ً َع َربتيّا ً لَ َعلَّ ُك ْم
تَ ْعقتلُون )) (يوسف)3/وفي سورة أخرى قال تعالى (( نَ َز َل بت ته الرُّ و ُح ْاألَ تم ُ
ين  بتلت َسا ٍن
ك لتتَ ُكونَ تمنَ ْال ُم ْن تذ ترينَ )) (الشعراء.)091-093/
ين َ علَى قَ ْلبت َ
َع َربت ٍّي ُمبت ٍ
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ويرى الباحث ان اللغة بما تحمل من مميزات واهمية فهي تعد حاملة هوية
االمة بما تحمل من مقومات سياسية واجتماعية واقتصادية ،فاالمة العربية متينة
العالقات فيما بينها ويعني ذلك يعود الفضل الى متانة اللغة.
يقول الفرّاء ( ت  311هـ ) ( وجدنا للغة العكر فضكال علكى لغكة جميكع األمكم
أختصاصكا ً مكن هللا تعكالى وكرامكة أككرمهم بهكا  ،ومكن خصائصكها أنكه يوجكد فيهكا مككن
اإليجاز ما ال يوجد في غيرها من اللغات (القلقشندي0902:ص . )019
ويقول إبن جنكي ( ت  292هكـ ) ( إعلكم أننكي علكى تقكادم الوقكع  ،دائكم التنقيكر
والبحكث ،فأجككد الككدواعي والخككوالن قويّككة التجكاذ لككي  ،مختلفككة الجهككات علككى فكككري
وذلك إذا تأملع حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها الحكمة واإلرهاو
والرقة بما يملك على جانب الفكر ) (ابن جني:0953:ص . )11
ويقول الثعالبي ( العربيّة خيكر اللغكات هكي أداة العلكم ومفتكاح التفقكه فكي الكدين
وسككبب إصككالح المعككاع والمعككاد ثككم هككي إلحككراز الفضككائل واألحتككواء علككى المككروءة
وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار ) (ثعلبي:د.ت:ص . )2
وهككي وسككيلة لدراسككة المككواد المختلفككة سككواء أكانككع أدبيككة أم علميككة نظريككة أو
عملية  ،وهذا يؤكد أن اللغة العربيّة وإن كانع مادة التخص لمدرسكي اللغكة العربيّكة
فهككي مفتككاح لمككواد تخص ك المدرسككين اآلخككرين لمككا يحتككاجون مككن قككراءة لمراجككع
موادهم وفرح موضوعاتها للطلبة  ،بكل إن تكأليف الكتكب فكي تلكك المكواد يعتمكد اللغكة
العربيّككككة لعككككرض الحقككككائق وفككككرحها وتنككككاول اآلراء واألفكككككار وطرحهككككا (ابككككو
الهيجاء:3110:ص . )01
وعليه أن تحرص على سالمتها لفظا ً وكتابةً وتنشئة الطال على حسن التعبيكر
والتفكير بها وإدراش مزاياها واإلعتكزاز بهكا ) (جمهوريكة العكراق:0911:ص ، )00
فضالً عن الدراسات في مجال اللغة العربية وحكرص المكربيين علكى العنايكة بالمنكاهن
الدراسية في المراحل الدراسية كلها لتنمية المقدرة اللغوية لدى الطلبة  ،وتهيئة كل مكا
يسهم في تطويرها من وسائل التعليم  ،ولكن علكى الكرغم ممكا نالكع اللغكة العربيكة مكن
أهتمام في ميادينها المختلفة  ،ما زلنا نلحظ قصورا في تطويرها علكى مسكتوى الكوطن
العربككي بشكككل عككام  ،ويشككهد هككذا التخلككف ضككعف مسككتوى أبنائهككا ممككن أتمككوا مراحككل
التعلككيم العككام  ،كمككا أن هنككاش كثيككراً مككن الصككعوبات فككي مجككال تككدريس اللغككة العربيككة
تحتككا إلككى دراسككة وحلككول مناسككبة لهككا ومككن بككين صككعوبات اللغككة العربيككة مككا يتعلككق
بتككككككككككككككككدريس التعبيككككككككككككككككر الشككككككككككككككككفهي فككككككككككككككككي المرحلككككككككككككككككة اإلعداديككككككككككككككككة
– مادة البحث الحالي  -حيث إن التعبير له منزلة كبيرة في الحياة  ،فهو ضرورة مكن
ضروراتها  ،وال يمكن ألي فخ أن يستغني عنه في أي مرحلة من مراحل عمره.
فهو ترجمة للنشاط اإلنساني بكل صوره  ،فهو ترجمة ألفكار اإلنسان وأدائكه ،
وخواطره  ،ومواقفه  ،وخبراته يعبر عنها بوسائل متعددة  ،ومختلفكة كاللغكة المنطوقكة
والمكتوبة (حسن :0911:ص. )52
والتعبيككر مككن فككروع اللغككة العربيككة المهمككة  ،إذ جعلككه اللغويككون فككي قمككة فككروع
اللغة العربية  ،فهكو غايكة ومكا سكواه وسكائل لتحقيكق هكذه الغايكة (حمكادي :0911:ص
 )312وفي ذلك يقول علماء اللغة  :إن اللغة العربية بفروعها من (القواعد  ،والقكراءة
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 ،والنصككككوص األدبيككككة  ،واألمككككالء) وسككككائل للتعبيككككر السككككليم ال غايككككة بحككككد ذاتهككككا
(علكككي:0990:ص  ، )1فالقواعكككد تعمكككل علكككى عصكككمة اللسكككان والقلكككم مكككن الخطكككأ ،
والقككراءة وحفككظ النصككوص األدبيككة مككن ( فككعر ونثككر ) تزيككد مككن الثككروة اللغويككة ،
وتسككاعد علككى إجككادة األداء وجمككال التعبيككر  ،واألمككالء وسككيلة لرسككم الكلمككات رسككما ً
صحيحا ً (ابراهيم :0912:ص  ، )015ففروع اللغة وسائل لهكذه الغايكة – غايكة أتقكان
التعبير بنوعيه الشفهي والتحريري حتى يصبح الطلبة قادرين على التعبير ممكا يخكالن
نفوسككهم بلغككة سككليمة مككن غيككر عثككرة وال خجككل (صككايل :0991:ص  ، )012وعليككه
يرى الباحث أنه ينبغي لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها أن يدركوا الصلة بين فكروع
اللغككة فهككي صككلة جوهريككة  ،وأن التعبيككر بنوعيككه ( الشككفهي والتحريككري ) همككا غايتككا
تدريس اللغة العربية  ،وبقية دروس فروع اللغة العربية وسائل لهما .
والتعبير وسيلة اإلبانة واإلفصاح عما في نفس اإلنسان ما يشعر به  ،ومكا يفككر
بككه  ،وبفضككله يككتمكن اإلنسككان مككن تنظككيم سككلوكه وبواسككطته يتكيككف مككع مجتمعككه الككذي
يعككيف فيككه (احمككد :0911:ص  ، )302ولككذلك عككده ( بككافلوو )  ( :المككنظم األرقككى
للسلوش اإلنساني ) (فيجوتسكي:0911:ص)9
ويقككول الحصككري ّ ( :
إن التعبيككر مككن أهككم التمككارين وأفيككدها مككن وجهككة نظككر
التربية  ،ومن أصكعب الكدروس وأعقكدها مكن وجهكة نظكر التعلكيم (الحصكري:0911:
ص ، )011وهذه األمور كلها قادت عكددا مكن البكاحثين التربكويين إلكى الكدعوة فكي أن
يخص ك للتعبيككر نصككف الوقككع الكلككي المخص ك لدراسككة اللغككة (زحلككوق:0991:
ص. )211
أهداف التعبير:
 .0تعويد الطالب التعبير الصحيح عن أحاسيسه وأفكاره بأسلو واضح وسليم .
 .3تزويده بتراكيب وتعابير ومفردات لغوية سيحتا إليها في حياته .
 .2تعويده وصف األفياء وما يحيط به .
 .1دفع الطالب للتخيل واألبتكار .
 .5تعويده التفكير الحر الشخصي والنقد الذاتي مع أحترام عضويته بين أقرانه .
 .1تهذيب وجدانه الفردي واالجتماعي والقومي واإلنساني .
 .1يسكككاعد درس التعبيكككر علكككى أكتشكككاو الطالكككب الموهكككو فكككي األد وصكككقل هكككذه
الموهبة ومساعدتها على التفتح والنمو واألنطالق ( .الراوي :3110:ص )201
أهمية التعبير التربوية واالجتماعية:
 .0يقضي على مظاهر الخوو والخجل ويعود الطلبة على الحديث في جماعة وينمكي
ثقتهم بأنفسهم .
 .3يعككد الطالككب للمواقككف القياديككة والخطابيككة  ،بمككا يتككيح لككه مككن أرتجككال الحككديث فككي
المواقف السريعة وإتقان لإللقاء والتمثيل في مراعاة المعاني .
 .2يتككيح الفرصككة للمعلككم أن يكشككف عيككو التفكيككر والتعبيككر لككدى بعك الطلبككة حتككى
يعمككل علككى معالجتهككا بصككورة سككريعة وعامككة أمككامهم وبككذلك تكككون الفائككدة أعككم
وأفمل.
 .1وسيلة من وسائل اإلرتقاء بالمستوى الثقافي عند الطلبة وزيادة معلوماتهم .
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 .5مجال يطلع فيه الطالب على نماذ من تفكيكره وتعبيكره  ،يتناولكه المعلكم والكزمالء
بالنقد والتحليل والموازنة بهدو اإلجادة والتحسين .
 .1فرصة لتدريب الطالب على قوة الحديث واإلصغاء وأحترام أقوال اآلخكرين الكذين
يتحدثون إليه وإن خالفوه في الرأي (الكندي :0995:ص. )01
تنمية المهارات:
 .0المهارة على حسن صوا البدء وحسن صوا الختام .
 .3إستعمال المنهن المالئم المنطقي بعرض المقدمات وأستخالص النتائن .
 .2القدرة على تقديم الصيغ المناسبة لتحقيق اإلقناع واإلمتاع .
 .1تم ّكن المتعلم من إدارة ندوة أو قيادة حوار في موضوع يهمه أو يهكم مجكتمعهم فكي
لباقة وحسن تصرو .
 .5القدرة على التعقب السليم على أي متحدث .
 .1تنمية القدرة على تحديد الخطأ الواضح في أثناء حديث غيره لغكة وتركيبكا ً وعالقكة
لفظ بآخر .
 .1القكككككككدرة اإللمكككككككام بنتكككككككائن الحكككككككوار  ،وتقديمكككككككه ملخصكككككككا ً بعبكككككككارة واضكككككككحة
محددة(العزاوي:0911:ص.)13–10
عناصر التعبير الشفهي:
 .0المتحكدث  :ويشككترط فيكه أن يكككون مسككتعداً إسكتعداداً كككامالً لمواجهكة اآلخككرين مككن
النككواحي النفسككية  ،ومككن حيككث اإلسككتعداد الككذهني  ،والككتمكن مككن المككادة المككراد
توصيلها لآلخرين .
 .3المتلقككي  :وهككو الشككخ المسككتمع وعككادة مككا يكككون المتلقككون متفككاوتين فككي مقككدار
الثقافة  ،من هنا كان البد للمتحدث أن يراعي هذه الظكروو وأن يخاطكب المتلقكين
على مقدار مستوياتهم الثقافية  ،فريطة أال يحاول أن يسف في أسلوبه بل يستعمل
األسلو السهل والبالغة في مثل هذه المواقف .
ً
 .2الغاية  :وهي الهدو الذي نرمي إلى تحقيقه من خالل التعبير الشكفهي  ،وغالبكا مكا
تكون الغاية سببا ً في تحديد األفكار .
 .1حسككن المقككال  :يتحمككل فككي إسككتعمال اللغككة الفصككيحة وتغييككر األلفككاظ المناسككبة ،
وبدون ذلك ال يكون التعبير فنا ً كالميا ً (صايل :0991:ص . )015 – 011
أشكال أو صور التعبير الشفهي:
 .0المحادثة .
 .3المحادثة عن الصور التي يجمعها الطلبة أو يعرضكها المكدرس  ،أو الموجكودة فكي
الكتا المدرسي .
 .2التعبير الشفهي بعد القراءة ،حيث يناقف الموضكوع المقكروء  ،أو التعليكق عليكه أو
تلخيصه ونقده  ،واإلجابة عما يدور حوله من أسئلة .
 .1حكاية القص أو تكملة القصة الناقصة منها ،أو التعبير عن القص المصورة.
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حديث الطلبة عن حياتهم وأنشطتهم داخل المدرسة وخارجها .
ما يقوم به الناس من أعمال في حياتهم وما يدور حولهم من أحداث .
الموضوعات الخلقية واألجتماعية والوطنية واالقتصادية .
الخطب والمناظرات (ابراهيم :0911:ص ( )050الكندي :0995:ص . )19

وفي ضوء ما تقدم تتجلى أهمية البحث فيما يأتي :
 .0أهميككة اللغككة العربيّككة بوصككفها أسككاس فهككم القككر ن والسككنة النبويككة الشككريفة  ،وهككي
وسككيلة التواصككل الرئيسككة والتخاطككب بككين أبنككاء األمككة  ،وهككي التككي يعبككر بهككا عككن
الثقافة ومختلف العلوم فهي تتمتع بأهمية ومزايا خاصة ال يمكن إغفالها .
 .3يأتي هذا البحث تمشيا مع :
أ .ما صدر من توصيات المؤتمر الرابع للكوزراء العكر 0913م للكدعوة للعنايكة
بدراسة مشكالت اللغة العربيّة المتصلة بالتربية والتعليم .
 .قانون سالمة اللغة العربيّة رقكم  11فكي  0911 / 1 / 31الكذي جكاء اسكتجابة
لتوجيهات جمهورية العراق للنهوض باللغة العربيّكة  ،المقكوم الكرئيس للقوميكة
العربيّككة  ،واألسككاس لوحككدة الفكككر بككين أبنائهككا  ،الككذي أكككد تنشككئة الطلبككة علككى
حسكككن التفكيكككر والتعبيكككر  ،وإدراش مزاياهكككا واالعتكككزاز بهكككا واعتمادهكككا فكككي
التخاطب .
 .ما صكدر مكن وزارة التربيكة فكي العكراق مكن تعمكيم ( ضكرورة العنايكة بكالتعبير
الشككفهي والتحريككري) فككي  0912/ 2 / 3والنظككر إلككى فككروع اللغككة العربيّكككة
وسيلة لتحقيق غاية التعبير .
د .ما صدر من تعميم من وزارة تربية العراق فكي  0991 / 3 / 5للكدعوة للعنايكة
بدرس التعبير الشكفهي وتكوخي السكبل والوسكائل المسكاعدة علكى تمككين الطلبكة
منه .
 .2أهمية التعبير  :التعبير من فروع اللغة العربية المهمة فهكو غايكة ومكا سكواه وسكائل
لهذه الغاية  ،وهو المظهر الصادق لقوة تفكير المتعلم فهو وسيلة التفاهم بين النكاس
ووسيلة عرض أفكارهم ومشاعرهم .
 .1يأمل الباحث عندما عمد إلى هذه الدراسة فكي تشخيصكه صكعوبات تكدريس التعبيكر
الشفهي في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر المدرسين والطلبة للفرعين (األدبي
والعلمي ) ومقترحات عالجها  ،إمكانية إفادة الجهات المختصة فكي وزارة التربيكة
من نتائن البحث لبنكاء خططهكا المتعلقكة بمكادة التعبيكر الشكفهي  ،وتطكوير تدريسكها
خدمة للعملية التعليمية والتربوية وللغتنا القومية .
أهداف البحث:
يهدو البحث الحالي إلى تشخي (صعوبات تدريس مادة التعبير الشفهي في
المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر المدرسين و الطلبة)  1وذلك من خالل اإلجابكة عكن
األسئلة اآلتية :
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 .0مككا صككعوبات تككدريس التعبيككر الشككفهي فككي المرحلككة اإلعداديككة مككن وجهككة نظككر
مدرسي اللغة العربيّة ومدرساتها ؟
.3ما صعوبات تدريس التعبير الشفهي في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظكر
الطلبة ؟
 .2مككا مقترحككات مدرسككي اللغككة العربيّككة ومدرسككاتها  ،والطلبككة للمسككاهمة فككي تككذليل
صعوبات تدريس التعبير الشفهي ودراسته ؟
حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي على :
 .0عينة من مدرسي اللغة العربيّكة ومدرسكاتها الكذين يدرسكون المكادة لطلبكة الفكرعين
(األدبي والعلمكي) فكي المكدارس اإلعداديكة والثانويكة النهاريكة ( للبنكين والبنكات ) فكي
محافظة ديالى(مركز قضاء المقدادية) للعام الدراسي (3101–3119م ).
.3عينة منطلبة الفرعين األدبي والعلمكي فكي المكدارس اإلعداديكة والثانويكة النهاريكة(
للبنين والبنات ) في محافظة ديالى(مركز قضاء المقدادية) للعام الدراسكي (– 3119
3101م ).
تحديد المصطلحات :
 الصعوبة ( ) Difficult
لغـــة :
الصككعب خككالو السككهل  ،نقككي الككذلول  ،واألنثككى صككعبه بالهككاء وجمعهككا صككعا ،
ونساء صعا بالتسكين ألنه صفة  ،وصعب األمر وأصعب  ،عن اللحيكاني  ،يصكعب
صعوبة  :صار صعبا :وأستصعب وتصعب وصعبة وأصعب األمر وافقكه صكعبا ً قكال
األعشى باهلة :
وكل أمر  ،سوى الفحشاء يأتمر
ال يصعب األمر إال ريث يرْ كبه
وأستصعب عليه األمر أي صكعب وأستصكعبه :ر ه صكعبا ً (ابكن منظكور:3112:ص
)221
إصطالحـا :
 عرفها كود  ( )1973( Goodإنها حالة اهتمام وارتباش حقيقكي أو اصكطناعي
يتطلب تفكيراً مليا ً ) (. )Good:1973: P.24
التعريف اإلجرائي للصعوبة :
وهكككي مكككا يواجكككه مدرسكككي اللغكككة العربيّكككة ومدرسكككاتها وطلبكككة الفكككرع األدبكككي
( الخككامس والسككادس ) وطلبكككة الفككرع العلمكككي ( الخككامس والسكككادس ) فككي المكككدارس
اإلعدادية والثانوية من معوقات تؤثر سلبا ً في عملية تدريس التعبيكر الشكفهي ودراسكته
 ،ويمكن أن تحدد من خالل إجابة مدرسي اللغكة العربيّكة ومدرسكاتها وطلبكة الفكرعين
(األدبي و العلمي ) على فقرات األستبانة ( أداة البحث ) .
 التدريـس :

Instruction
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لغـة :
درس الشيء  ،يدرس دروسا ً  :عفا ودرسته الريح  ،ودرسه القوم  :عفوا أثكره :
ودرسته الريح تدرسه درسا ً أي محته ودرس الكتا يدرس درسا ً ودراسةً ودراسكة ،
كأنه عـانده حتى انقـاد لحفظـه  ،وقـد قـريء بهـما قولـه تعكالى (( َولتيَقُولُكوا َد َرسْكع ))
 (،وليقولوا دارسع ) وقيل  :درسع قرأت كتب أهل الكتا  ،ودارسع  :ذاكرتهم ،
وقُريء درس ودرسع هذه األخبار قد عفع وأمحكع  ،ودرسكع أفكد مبالغكة ودرسكع
الكتكككا أدرسكككه درسكككا  :أي ذللتككككه بكثكككرة القكككراءة حتكككى خككككف حفظكككه علكككي (ابككككن
منظور :3112:ص . )221
اصطالحـا ً :
عرفكككه الشكككبّر ( ( )3111بأنكككه عمكككل يتفاعكككل فيكككه المكككدرس بمهاراتكككه وإداراتكككه
وطريقته مع الطكال فكي تنكاولهم للخبكرات التعليميكة واسكتخدامهم األنشكطة والوسكائل
الالزمة على وفق خطة سابقة أو أسس علمية  ،من اجل تحقيق األهداو المنشودة مكن
تلك الخبرات ) (الشبر:3111:ص . )02
التعريف اإلجرائي للتدريس :
هو نشاط منظم وإجراء مقصكود يؤديكه مدرسكو اللغكة العربيّكة ومدرسكاتها فكي
تدريس التعبير الشفهي لطلبة الفرع األدبي ( الخامس والسادس ) وطلبة الفرع العلمي
(الخامس والسادس) في المدارس اإلعداديكة والثانويكة لتحقيكق أهكداو تكدريس التعبيكر
الشفهي.
التعبير الشفهي :
التعبير لغة :
عبر  :عبر الرؤيا تعبيراً  ،وعبارة عبرها فسرها وأخبر بمكا يكؤول إليكه أمرهكا  ،وفكي
التنـزيل العزيكز قكال تعكالى (( إت ْن ُك ْنكتُ ْم لتلرُّ ْؤيكا تَ ْعبُكرُونَ )) (يوسكف : )12/أي أن كنكتم
تعبرون للرؤيا  ،وأستعبره إياها أي سأله تعبيرها  ،ويقال َعبّر عما في نفسكه  :أعكر
وبين  ،وعبر عنه غيره  :أعر عنه واالسم العبرة  ،وال تعبكارة وال َعبكارة  ،وعبكر عكن
فككالن تكلككم عنككه واللسككان يعبككر عمككا فككي الضككمير (ابككن منظككور :3112:ص – 539
. ) 521
اصطالحا:
 عرفككه الدوسككري ( ( ) 0999التعبيككر الشككفهي أو التعبيككر ( اللسككاني ) هككو أهككم
نوع من أنواع النشاط اللغوي الذي يترجم به المتحدث عن إحساسكه ومشكاعره
ويشير إلى ما تحمله النفس البشرية من ألم أو سرور أو إعجكا فكي قضكية مكا
أو موضوع ما ) (الدوسري :0999:ص . )1
التعريف اإلجرائي للتعبير الشفهي :
هو نشاط لغوي ففهي يقوم به طلبة الفرع األدبي ( الخامس والسادس ) وطلبكة الفكرع
العلمككي ( الخككامس والسككادس ) للتعبيككر عككن الموضككوعات المختككارة فككي درس التعبيككر
ضمن مادة اللغة العربيّة  ،تعبيرا واضح الفكرة والمقصد بلغة سليمة وبجمل واضحة
مترابطة .
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المرحلة اإلعدادية :
هي المرحلة الدراسية التكي تلكي المرحلكة المتوسكطة فكي العكراق  ،وتككون مكدة
الدراسككة فيهككا ثككالث سككنوات  ،وظيفتهككا اإلعككداد للحيككاة العمليككة أو الدراسككة الجامعيككة
األكاديمية األولية .
وتتكون هذه المرحلة من الصفوو التية :
أ .الصف الرابع العام .
 .الصف الخامس اإلعدادي بفرعيه ( العلمي واألدبي ) .
 .الصف السادس اإلعدادي بفرعيه ( العلمي واألدبي ) (جمهورية العكراق:0991:
ص . )1
الفصل الثاني:
الدراسات السابقة:
 .0دراسة الهاشمي 8811م .
(( مشكالت تدريس التعبير التحريري في المرحلة اإلعدادية في العراق ))
أجريع هذه الدراسة في جامعة بغداد – كليكة التربيكة وهكدفع تعكرّو مشككالت
تككدريس التعبيككر التحريككري فككي المرحلككة اإلعداديككة فككي العككراق ومقترحككات حلولهككا ،
وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 .0ما مشكالت تدريس التعبير التحريكري فكي المرحلكة اإلعداديكة فكي العكراق مكن
وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساتها ؟
 .3هل هنالك فروق ذوات داللة إحصائية في المشكالت تبعا ً لمتغير الجنس ؟
 .2مكككا الحلكككول المقترحكككة لمشككككالت تكككدريس المكككادة مكككن وجهكككة نظكككر مدرسكككيها
ومدرساتها ؟
اختار الباحث المركز في كل من المحافظات الثالث بغداد  ،نينوى  ،البصرة .
موزعة جغرافيا ً بين مناطق القطر الشمالية  ،والوسطى  ،والجنوبية  .وتألف
مجتمع البحث من ( )011مدرسة إعدادية وثانوية توزع فيها ( )110مدرسا ً
ومدرسة للغة العربية  ،أختار الباحث منها بالطريقة العشوائية الطبقية ()91
مدرسة تضم ( )235مدرسا ً ومدرسة منهم ( )051مدرسا ً و ( )011مدرسة .
كانع أداة البحث استبانة أع ّدها الباحث اعتماداً على الدراسة االستطالعية ،
وتضمنع ستة مجاالت هي  :مشكالت مجال أهداو تدريس التعبير  ،مشكالت
مجال أختيار الموضوعات  ،مشكالت مجال طرائق التدريس وأساليبها  ،مشكالت
مجال مدرسي اللغة العربية ومدرساتها  ،مشكالت مجال الطلبة  ،مشكالت مجال
تصحيح موضوعات التعبير التحريري  .ثم طبق الباحث اإلستبانة النهائية على
عينة الدراسة بعد أن تحقق من صدق األداة وثباتها  .وقد اعتمد الباحث في
معالجته البيانات إحصائيا ً بإستعمال معادلة بيرسون  ،ومعادلة حدة المشكلة ،
ومربع كاي  ،والنسبة المئوية .
أسفرت الدراسة عن نتائن أهمها :
أوالً  :نتائج الهدف األول :
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إن أهممم مشممكالت تممدريس التعبيممر التحريممري مممن وجهممة نظممر مدرسممي اللغممة
العربية ومدرساتها هي :
 .0إغفكككال األهكككداو لكككبع الجوانكككب التكككي يسكككعى إليهكككا درس التعبيكككر  ،مثكككل (
عالمات الترقيم  ،ومراعاة مقتضى الحال ) .
 .3أفتقار درس التعبير إلى منهن محدد .
 .2نكككدرة اختيكككار الموضكككوعات الوظيفيكككة مثكككل ( المكككذكرات  ،و كتابكككة الرسكككائل  ،و
المكتبات ).
 .1ال يتوافر كتا ( مرفد المدرس ) بوصفه دليال معينا ً للمدرس فكي تكدريس التعبيكر
.
 .5قلة إستعمال الوسائل التعليمية في تدريس التعبير .
 .1كثرة واجبات مدرسي اللغة العربية ومدرساتها .
 .1ضعف الطلبة في اللغة العربية في المرحلتين األبتدائية  ،والمتوسطة .
 .1ليس هنالك معيار موضوعي لتصحيح التعبير .
ثانيا ً  :نتائج الهدف الثاني :
أظهممرت النتممائج المتعلقممة به م ا الهممدف ان هنالممك ( )88مشممكلة ظهممرت فيهمما
فروق ذوات داللة إحصائية تبعا ً لمتغير الجنس  ،وكان عدد المشكالت التمي واجهم
مدرسي اللغة العربية ( )81مشكلة فيما بلغ عدد المشكالت التمي واجهم مدرسماتها
(  ) 4مشكالت .
ثالثا  :نتائج الهدف الثالث
تقدم مدرسو اللغة العربية ومدرساتها بحلول مقترحة للمشكالت اهمها :
 .0ضرورة تأكيد األهداو ان درس التعبير ال يصنع كتابا ً وأدباء  ،وإنما يعمكل علكى
تمكين المتعلم من الفهم  ،واإلفهام بلغة عربية سليمة .
 .3زيككادة حص ك التعبيككر إلككى درسككين فككي األسككبوع بككدالً مككن درس واحككد  ،وذلككك
يساعد على تحقيق أهداو المادة .
 .2مناقشة أهداو تدريس التعبير مع الطلبة  ،فذلك يزيكد مكن اهتمكامهم بهكذه المكادة ،
ويخلق الدافعية للتعلم  ،ويبعد االعتقادات الخاطئة عن مادة التعبير
 .1تأكيككد اختيككار الموضككوعات الوظيفيككة مثككل ( كتابككة الرسككائل ،و المككذكرات  ،و
التقارير واإلعالنات ) .
 .5تزويد مدرسكي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها بكتكا ( مرفكد المكدرس ) ليككون دلكيالً
لمدرسي المادة  ،وعونا ً لتحقيق أهداو تدريس التعبير .
 .1العناية بتنمية المهارات اللغوية لتالميذ المرحلة االبتدائيكة علكى وفكق أسكس علميكة
للبناء اللغوي  ،إلغناء ذخيرتهم اللغوية .
 .1ضرورة إيجاد معيار لتصحيح التعبير التحريري .
التوصيات :
في ضوء نتائن الدراسة أوصى الباحث بتوصيات عدة منها :
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 .0أن تمتكككاز أهكككداو تكككدريس مكككادة التعبيكككر بالوضكككوح والبسكككاطة ومناسكككبتها لواقكككع
المدارس  ،وكذلك إمكانية ترجمتها إلى صيغ إجرائية قابلة للتنفيذ .
 .3زيادة الحص المقكررة لتكدريس التعبيكر إلكى حصكتين أسكبوعيا ً أحكداهما للتعبيكر
الشككفهي واألخككرى للتعبيككر التحريككري  ،علككى أن تسككتغل بمككا يعمككل علككى تطككوير
مهارات العبير عند الطلبة  ،ويدفع إلى تحقيق أهداو المادة .
 .2أن تأخذ الموضوعات الوظيفية نصيبا ً كافيا ً من العناية واالهتمام في التكدريس فكي
االمتحانات .
 .1أن يسكككتخدم المدرسكككون والمدرسكككات علكككى اخكككتالو تخصصكككاتهم اللغكككة العربيكككة
الفصيحة في التدريس .
 .5أن يعمل مدرسو التعبير على حمل الطلبة على كثكرة المطالعكة  ،وترتيكب األفككار
 ،وتنمية دوافع التعلم لديهم .
المقترحات :
اعتماداً على نتائن الدراسة اقترح الباحث ما يأتي :
 .0إجككراء دراسككة مماثلككة تتنككاول مشكككالت تككدريس التعبيككر الشككفوي فككي المرحلككة
اإلعدادية في العراق .
 .3إجراء دراسة مماثلة تتناول مشككالت تكدريس التعبيكر التحريكري فكي المراحكل
الدراسية األخرى .
 .2إجراء دراسة في مجال أو أكثر من المجاالت التي تناولتها الدراسة بشيء مكن
العمق والتوسع (الهافمي :0911:ص . )001 – 01
 .2دراسة الربيعي 8818م .
(( صعوبات تدريس قواعد اللغة العربية لطلبة الفرع العلمي في المدارس
الثانوية واإلعدادية ))
أجريكككع هكككذه الدراسكككة فكككي جامعكككة بغكككداد – كليكككة التربيكككة  ،وهكككدفع تعكككرو
صككعوبات تككدريس قواعككد اللغككة العربيككة لطلبككة الفككرع العلمككي فككي المككدارس الثانويككة
واإلعدادية وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية :
 .0مككا صككعوبات تككدريس قواعككد اللغككة العربيككة لطلبككة الفككرع العلمككي كمككا يككدركها
مدرسو اللغة العربية ومدرساتها  ،ومقترحاتهم في التغلب عليها ؟
 .3ما صعوبات تدريس قواعد اللغة العربية لطلبة الفرع العلمكي كمكا يكدركها الطلبكة ،
ومقترحاتهم في التغلب عليها ؟
ً
 .2هل هنالك فروق ذوات داللة معنويكة بكين طلبكة الفكرع العلمكي تبعكا لمتغيكر الصكف
( الخامس والسادس ) فيما يتعلق بصعوبات تدريس قواعد اللغة العربية ؟
وقككد اعتمككد الباحككث اإلسككتبانة أداة لتحقيككق أهككداو بحثككه  ،طبقهككا علككى عينككة
عشككوائية بلغككع ( )511طالب كا ً وطالبككة و( )19مدرس كا ً ومدرسككة تككم اختيككارهم بطريقككة
عشوائية من ( )21مدرسة ثانوية  ،وإعدادية ضمن أمانة بغداد .
وقد اعتمد الباحث في معالجته البيانات إحصائيا ً معامل ارتباط بيرسون  ،ومعادلة
فيشر  ،والوزن المئوي  ،ومربع كاي .
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أسفرت الدراسة عن نتائج عدة أهمها :
أوالً .نتائج الهدف األول :
أ .صممعوبات تممدريس قواعممد اللغممة العربيممة لطلبممة الفممرع العلمممي كممما يممدركها مدرسممو
اللغة العربية ومدرساتها ( الصعوبات التي انفرد بها المدرسون والمدرسات )
 .0مادة الكتا ال تساعد الطلبة على سرعة االداءات اللغوية
 .3كثرة واجبات مدرسي اللغة العربية ومدرساتها .
 .2يستعمل مدرسو اللغة العربية ومدرساتها اللهجة العامية بتدريس القواعد .
 .1طلبة الفرع العلمي معظمهم يدرسون قواعد اللغة العربية لالمتحان فقط .
 .5األسئلة االمتحانية لقواعد اللغة العربية غير موضوعية .
ب .صمعوبات تممدريس قواعمد اللغممة العربيممة لطلبمة الفممرع العلمممي كمما يممدركها الطلبممة
( الصعوبات التي انفرد بها طلبة الفرع العلمي ) .
الصعوبات التي انفرد بها الطلبة كانع واحدة فقط وهي :
( صياغة األسئلة األمتحانية لقواعد اللغة العربية غير دقيقة ) .
 .صعوبات تدريس قواعد اللغة العربية المشتركة بين المدرسين والطلبة :
 .0الساعات المقررة لتدريس قواعد اللغة العربية غير كافية .
 .3مفاجأة الطلبة بموضوعات جديدة ليس لها عالقة بما درسوه سابقا .
 .2قلة تأكيد مدرسي اللغة العربية ومدرساتها على التطبيقات النحوية ففويا
وتحريريا .
 .1إستعمال مدرسي المواد األخرى اللهجة العامية في التدريس .
 .5إزدواجية لغة الطلبة في التعبير بين الفصيحة والعامية .
 .1الدرجة المخصصة للقواعد ال تشجع الطلبة على التعليم الفعال .
 .1األسئلة األمتحانية لقواعد اللغة العربية ال تقيس قدرة الطالب اللغوية .
ثانيا  :نتائج الهدف الثاني :
الفروق المعنوية في صعوبات تدريس قواعد اللغة العربيكة كمكا يكدركها الطلبكة
تبعا لمتغير الصف ( الخامس العلمي والسادس العلمي ).
 .8أتسم الكتاب باإليجاز الشديد في عرض قواعد اللغة العربية .
 .3ضعف مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في تدريس تخصصهم .
 .2ضعف قدرة المدرسين والمدرسات في تنمية رغبة الطلبة نحو القواعد .
.1طلبة الفرع العلمي اغلبهم ينفرون من مادة قواعد اللغة العربية .
 .5األسئلة األمتحانية لقواعد اللغة العربية أعلى من مستوى الكتا المقرر .
مقترحات المدرسين والطلبة :
اقتممرم مدرسممو اللغممة العربيممة ومدرسمماتها والطلبممة مقترحممات للتغلمم علممى
الصعوبات التي أثارتها الدراسة من اهمها :
 .8زيادة الوق المخصص لتدريس موضوعات مادة قواعد اللغة العربية .
 .3إنتقاء الموضوعات النحوية والوظيفية في إستعماالت الطلبة .
.2فتح دورات تأهيلية مستمرة لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها .
 .1ضرورة إستعمال مدرسي اللغة العربية ومدرساتها للوسائل التعليمية .
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 .5زيادة محفوظات الطلبة من القر ن الكريم والحديث النبوي الشريف .
 .1مراعاة مستوى الطلبة في القواعد النحوية عند صياغة األسئلة األمتحانية .
التوصيات :
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بتوصيات عدة منها :
 .0إعادة النظر في تأليف كتا قواعد اللغة العربية والتأكيد على النحو الكوظيفي عنكد
تأليف الكتا .
 . 3إن يحث مدرسو اللغة العربية ومدرساتها الطلبكة علكى كثكرة المطالعكات الخارجيكة
في مجال موضوعات قواعد اللغة العربية .
 .3التركيمممز علمممى فمممت المممدورات التطويريمممة للكفممماءات التعليميمممة لمعلممممي المرحلمممة
االبتدائية ومعلماتها .
المقترحات :
إعتماداً على نتائن الدراسة اقترح الباحث ما يأتي :
 .8إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة صعوبات تمدريس القواعمد النحويمة
في أقسام اللغة العربية في كليات التربية .
 .3إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة صعوبات تدريس قواعد اللغة العربية
لطلبة الفرع األدبي .
 .2إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة صعوبات تدريس قواعد اللغة العربية
في المرحلة االبتدائية (الربيعي :0919:ص. ) 031 -9
.2دراسة هندرسن ( ) Henderson , 1976
أجري ه ه الدراسة في جامعة أوهايو األمريكية  ،وهدف تع ّرف :
أ .أثر طريقتين في تصحيح األخطاء في قدرة الطالب على الكتابة في التعبير .
 .المشكالت الرئيسة التي تواجه الطلبة األجانب عند كتابة موضوع تعبيري
باللغة اإلنكليزية .
تألفع عينة البحث من (  ) 31طالبا ً أجنبيا ً اختاروا دراسة اللغة اإلنكليزية،
واستمرت مدة (  ) 1أسابيع  ،في األسبوع الثاني منها قاس الباحث قدرة الطلبة
على وصف قصة مصورة  ،وكفاءتهم في اختيار المفردات  ،والنحو  ،والفهم  ،ثم
صنف الباحث الطلبة إلى مجموعتين  ،األولى فيها معدل األخطاء العامة واطئ ،
والثانية معدل األخطاء العامة فيها عا ٍل  ،وأتبع مع أحدهما طريقة تصحيح
األخطاء العامة فقط  ،وأتبع مع المجموعة األخرى طريقة تصحيح األخطاء العامة
الخاصة معا ً  ،بعد أن قسم عشوائيا ً كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين .
وأستمرت التجربة (  ) 1أسابيع أخرى أعطيع خاللها موضوعات في التعبير
مبنية على وصف قصة مصورة  ،ويصححها على وفق طريقة التصحيح التي
اخضع الطالب لها .
أجرى الباحث بعد انتهاء التجربة  ،أختباراً بعديا ً لكلتا المجموعتين  ،وأستعمل
( تحليل التباين ) وسيلة إحصائية .
وأسفرت الدراسة عن نتائج عدة أهمها :
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 .0ليسع هناش فروق ذوات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 1015في كتابة
التعبير بين المجموعتين على اختالو طريقة التصحيح .
 .3إن أهم المشكالت التي تواجه الطالب األجنبي عند كتابة التعبير هي :
أ .اإلستعمال الخاطئ لحروو الجر .
 .ضعف الطلبة في اإلمالء .
 .عدم التوافق النحوي بين الفاعل والفعل (هندرسن :0911:ص . )20
الفصل الثالث:
منهجية البحث واجراءاته:
يعرض الباحث في هذا الفصل مكنهن البحكث وإجراءاتكه التكي اتبعهكا لتحقيكق
أهككداو البحككث الحككالي  ،المتمثلككة بوصككف مجتمككع البحككث األصككلي  ،وتحديككد عينككة
البحككث وكيفيككة اختيارهككا  ،ثككم بنككاء أداة البحككث التككي اسككتخدمع لجمككع البيانككات ،
والوسائل اإلحصائية والحسابية التي اعتمدت في معالجة بيانات البحث .
منهج البحث
أتبككككع الباحككككث المككككنهن الوصككككفي (  ) Descriptive Researchلتعككككرّو
صكعوبات تكدريس التعبيكر الشكفهي فكي المرحلكة اإلعداديكة مكن وجهكة نظكر المدرسككين
والطلبة  ،في محافظة ديالى (مركز قضاء المقدادية) ألنه المكنهن المالئكم لدراسكة هكذه
الظاهرة  ،وهكو يعكد أستقصكاء ينصكب علكى ظكاهرة أو قضكية معينكة قائمكة فكي الواقكع
بقصككد تشخيصككها وكشككف جوانبهككا وتحديككد العالقككات بككين عناصككرها وبككين ظككواهر
تعليمية  ،أو نفسية  ،أو اجتماعية أخرى (الزوبعي:0910:ص . )50
إجراءات البحث
أوالً :المجتمع األصلي للبحث
يتضمن البحث الحالي ثالثة مجتمعات هكي المكدارس اإلعداديكة والثانويكة التكي
تضكككم الفكككرعين ( الفكككرع األدبكككي والفكككرع العلمكككي ) ومجتمكككع مدرسكككي اللغكككة العربيكككة
ومدرساتها الذين يدرسّون الفرعين المذكورين  ،ومجتمع الطلبة للفرع األدبي والفكرع
العلمي في محافظة ديالى (مركز قضاء المقدادية).
ولغكرض الحصكول علكى بيانكات دقيقكة ألعكداد المكدارس اإلعداديكة والثانويككة ،
وأعككداد مدرسككي اللغككة العربيككة ومدرسككاتها  ،وأعككداد الطلبككة للفككرعين ( الفككرع األدبككي
والفرع العلمي )  ،استعان الباحث بشعبة اإلحصاء في المديريكة العامكة لتربيكة ديكالى/
تربية قضاء المقدادية.
وفي أدناه عرض لهذه البيانات :
أ .المجتمع األصلي للمدارس اإلعدادية والثانوية :
بلغ عدد المكدارس اإلعداديكة والثانويكة ( للبنكين والبنكات ) التكي تضكم الفكرعين
(الفرع األدبي والفرع العلمي ) في محافظكة ديكالى ( قضكاء المقداديكة) للعكام الدراسكي
(3101 – 3119م) (  ) 31مدرسة إعدادية وثانوية.
وتوزعع المدارس اإلعدادية والثانوية كما يأتي :
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 ( قضككاء المقداديككة ) (  ) 31مدرسككة إعداديككة وثانويككة  ،فكككلع نسككبة مقككدارها
(  ) %11من المجتمع األصكلي  ،بواقكع (  ) 1مكدارس إعداديكة للبنكين و( ) 2
مككدارس إعداديككة للبنككات و(  ) 1مككدارس ثانويككة للبنككين و(  ) 1مككدارس ثانويككة
للبنات .
وجدول ( )0يبيّن ذلك :
جدول ()8
المجتمع األصلي للمدارس اإلعدادية والثانوية في مركز قضاء المقدادية
ت المديرية العامة المدارس اإلعدادية المدارس الثانوية المجموع النسبة
المئوية
بنات
بنين
بنات
بنين
11
31
1
1
2
1
 0تربية المقدادية
ب .المجتمع األصلي لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها:
بلغ عدد المدرسين والمدرسات الذين يدرسون اللغة العربية لطلبة الفرع األدبي
( الخامس والسادس ) وطلبة الفرع العلمي ( الخامس والسادس ) في المدارس
اإلعدادية والثانوية النهارية ( للبنين والبنات ) في محافظة ديالى (قضاء
المقدادية)للعام الدراسي (3101 – 3119م )  ) 15 ( ،مدرسا ً ومدرسة يتوزعون
كما يأتي :
 ( مركككز قضككاء المقداديككة ) (  ) 12مدرسكا ً ومدرسككة فككي المككدارس اإلعداديككة
والثانوية  ،فكلوا نسبة مقكدارها ( )%11مكن المجتمكع األصكلي  ،بواقكع ()33
مدرسا ً و ( )30مدرسة .
جدول ()2
المجتمع األصلي لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها في المدارس اإلعدادية
والثانوية في مركز قضاء المقدادية
النسبة
المدرسون المدرسات المجموع
المديرية العامة
ت
المئوية
11
12
30
33
تربية المقدادية
0

ج .المجتمع األصلي لطلبة الفرعين ( األدبي والعلمي ) :
عرض الباحث المجتمع األصلي لطلبة الفرعين ( األدبي والعلمي ) كما يأتي:
 .0المجتمع األصلي لطلبة الفرع األدبي ( الخامس والسادس ) .
 .3المجتمع األصلي لطلبة الفرع العلمي ( الخامس والسادس ) .
 .8المجتمع األصلي لطلبة الفرع األدبي ( الخامس والسادس ) :
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بلغ عدد طلبة الفرع األدبي ( الخامس األدبي والسادس األدبي ) في المدارس
اإلعدادية والثانوية النهارية ( للبنين والبنات ) في محافظة ديالى (قضاء المقدادية)
للعام الدراسي ( ) 3101 – 3119م (  )2311طالبا ً وطالبة يتوزعون كما يأتي :
 ( مركككز قضككاء المقداديككة ) ( )3311طالبككا ً وطالبككة  ،فكككلوا نسككبة مقككدراها
( )%11مككن المجتمككع األصككلي  ،بواقككع (  ) 131طالب كا ً و(  ) 511طالبككة فككي
الخامس األدبي( ) 591طالبا ً و (  ) 521طالبة في السادس األدبي .
وجدول ()3
المجتمع األصلي لطلبة الفرع األدبي ( الخامس والسادس ) في المدارس اإلعدادية
والثانوية في مركز قضاء المقدادية
الخامس األدبي السادس األدبي
النسبة
المديرية
المجموع
ت
المئوية
العامة
بنات
بنين
بنات
بنين
11
3311 521 591 511 131
تربية
0
المقدادية
 .2المجتمع األصلي لطلبة الفرع العلمي ( الخامس – السادس )
بلككغ عككدد طلبككة الفككرع العلمككي ( الخككامس العلمككي والسككادس العلمككي ) فككي المككدارس
اإلعدادية والثانوية ( للبنين والبنكات ) فكي محافظكة ديكالى (قضكاء المقداديكة) للعكام
الدراسي () 3101 – 3119م (  ) 0111طالبا ً وطالبة يتوزعون كما يأتي :
 ( مركككز قضكككاء المقداديكككة ) ( )0053طالبكككا ً وطالبكككة  ،فككككلوا نسكككبة مقكككدراها
( )%13مككن المجتمككع األصككلي  ،بواقككع (  ) 391طالب كا ً و(  ) 311طالبككة فككي
الخامس العلمي و( ) 392طالبا ً و (  ) 312طالبة في السادس العلمي .
وجدول ()4
المجتمع األصلي لطلبة الفرع العلمي ( الخامس والسادس ) في المدارس اإلعدادية
والثانوية في مركز قضاء المقدادية
الخامس العلمي السادس العلمي
النسبة
المجموع
ت المديرية العامة
المئوية
بنات
بنات بنين
بنين
13
 0تربية المقدادية 0053 312 392 311 391
ثانيا ً  :عينة البحث :
وكانع عينة البحث كما يأتي :
 .8عينة البحث االستطالعية .
 .2عينة البحث األساسية .
 .8عينة البحث االستطالعية :
اختار الباحث باألسلو العشوائي (  ) 1مدارس إعدادية وثانويكة مكن مكدارس
محافظككة ديككالى (مركككز قضككاء المقداديككة) ،ليطبككق عليهككا اإلسككتبانة األسككتطالعية  ،إذ
فكلع نسبة مقدارها (  ) % 12من المجتمع األصكلي للمكدارس اإلعداديكة والثانويكة ،
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ثم تم اختيار ( )111طالبا ً وطالبة من الفكرع األدبكي( الخكامس والسكادس ) و( ) 353
طالبا ً وطالبة من الفرع العلمي ( الخامس والسادس ) من مدارس العينكة االسكتطالعية
على وفق األسلو العشوائي أيضا ً .
وبهككذا كككان عككدد الطلبككة المشككاركين فككي عينككة البحككث االسككتطالعية للفككرعين
(األدبككككي والعلمككككي ) (  ) 123طالبككككا ً وطالبككككة  ،أمككككا عينككككة مدرسككككي اللغككككة العربيككككة
ومدرسككاتها االسككتطالعية فقككد ضككمع المدرسكين والمدرسككات جمككيعهم الككذين يدرسككون
اللغة العربية للفرعين ( األدبي والعلمكي ) فكي مكدارس العينكة االسكتطالعية  ،وقكد بلكغ
عكككددهم (  ) 09مدرسكككا ً ومدرسكككة بواقكككع (  ) 00مدرسكككا ً و(  ) 1مدرسكككة  ،جكككدول
( )1،1،5يوضح ذلك .
جدول ()1
أعداد مدارس عينة البحث األستطالعية في مراكز قضاء المقدادية
المدارس
المدارس الثانوية
اإلعدادية
المجموع
ت المديرية العامة
بنات
بنين
بنات
بنين
1
3
0
0
3
 0تربية المقدادية
جدول ()6
أعداد طالب عينة البحث األستطالعية في مراكز قضاء المقدادية
طلبة الثانوية
طلبة اإلعدادية
المجموع
ت المديرية العامة
بنات
بنين
بنات
بنين
123
010
015
011
 0تربية المقدادية 091
جدول ()7
أعداد عينة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها األستطالعية
المجموع
المدرسات
المدرسون
المديرية
ت
العامة
09
1
00
 3تربية المقدادية

 .عينة البحث األساسية :
أ .عينة المدارس :
لغكرض تحديككد العينكة األساسككية التكي تضككم ( عينكة المككدارس  ،وعينكة مدرسككي
اللغة العربية ومدرساتها  ،وعينة الطلبة )  ،اتبع الباحث الخطوات اآلتية :
 .0اسككتبعاد مككدارس العينككة االسككتطالعية البالغككة (  ) 1مككدارس إعداديككة وثانويككة مككن
مدارس مجتمع البحث البالغ (  ) 01مدرسة إعدادية وثانوية .
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 .3اختككار الباحككث نسككبة (  ) %51مككن مككدارس مركككز قضككاء المقداديككة  ،باألسككلو
العشكوائي مراعيكا ً فيكه متغيككر جككنس المدرسكة ،وبككذلك أصككبح عكدد مككدارس العينككة
األساسية (  ) 1مدرسة إعدادية وثانوية ،الملحق (  ) 3يبيّن أسماء تلك المدارس.
ب .عينة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها
إن عينككة مدرسككي اللغككة العربيككة ومدرسككاتها األساسككية قككد ضككمع المدرسككين
والمدرسككات جمككيعهم الككذين يدرسككون اللغككة العربيككة لطلبككة الفككرع األدبككي ( الخككامس
األدبككي والسككادس األدبككي) والككذين يدرسككون طلبككة الفككرع العلمككي ( الخككامس العلمككي
والسكككادس العلمكككي ) فكككي مكككدارس العينكككة األساسكككية  ،إذ بلكككغ عكككددهم (  ) 31مدرسكككا ً
ومدرسة.
وقد فكلوا نسبة (  ) %51من مجموع مدرسكي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها بعكد
استبعاد العينة االستطالعية  ،وبواقع (  ) 02مدرسا  ،و(  ) 00مدرسة .
ج .عينة الطلبة :
اختار الباحث عينة عشوائية بنسبة (  ) %51من طلبة الفرع األدبي (الخامس
األدبي والسادس األدبي ) و(  ) %51من طلبة الفرع العلمي ( الخامس العلمي
والسادس العلمي ) من مدارس عينة البحث األساسية البالغ عددها (  ) 1مدرسة
إعدادية وثانوية ،وبذلك بلغ عدد أفراد العينة األساسية (  ) 0921طالبا ً وطالبة في
الفرعين ( األدبي والعلمي).
ثالثا ً أداة البحث :
تحكك ّدد األداة بحسككب طبيعككة البحككث ومسككتلزماته ألن إسككتعمال األداة المناسككبة
يككؤدي إلككى تحقيككق نتككائن سككليمة  ،وبمككا ّ
أن الدراسككة الحاليككة تهككدو تع كرّو صككعوبات
تكدريس التعبيككر الشكفهي فككي المرحلكة اإلعداديككة مكن وجهككة نظكر المدرسككين والطلبككة ،
يرى الباحث أن اإلستبانة هي األداة الرئيسكة لتحقيكق أهكداو بحثكه فكي الحصكول علكى
المعلومكات  ،ومعرفككة خبككرات ال يمكككن الحصككول عليهككا بوسككائل أخككر  ،ألن اإلسكتبانة
هي أكثر أدوات البحث التربوي فيوعا  ،وأنتشارا بين المكربين (الكنكدي :0911:ص
. )011
وأنها من الوسائل الشائعة في جمكع البيانكات فكي البحكوث التربويكة التكي تتعلكق
باآلراء ،واألتجاهكات للحصكول علكى حقكائق بكالظروو واألسكاليب القائمكة فعكال (فكان
دالين:0915:ص . )295
فضكالً عمككا تتمتككع بككه اإلسككتبانة مككن مزايككا أهمهككا االقتصككاد بالجهككد والوقككع بمككا يم ّكككن
الباحككث مككن جمككع بيانككات مككن عينككة كبيككرة فككي مككدة زمنيككة مناسككبة  ،والسككيما إذا كككان
المجتمع منتشراً على رقعة جغرافية واسعة زيادة على سهولة وضكع أسكئلتها وترتيكب
نتائجها وتفسير بياناتها (داود :0991:ص . )93
أ .بناء أداة البحث :
ولبناء هذه األداة أتبع الباحث الخطوات اآلتية :
 .0أجرى الباحث دراسة استطالعية على عينة من مدرسي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها
الذين يدرسكون المكادة لطلبكة الفكرعين ( األدبكي والعلمكي ) فكي المكدارس اإلعداديكة
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والثانوية  ،بلغع (  ) 09مدرسا ومدرسة وعلى عينكة مكن طلبكة الفكرعين ( األدبكي
والعلمي ) بلغع ( ) 123اختيروا عشوائيا من (  ) 01مدارس إعدادية وثانوية فكي
مركز قضاء المقدادية ،وذلك بتوجيه أستبانتين مفتوحتين تضمنع كل منهمكا سكؤاال
مفتوحككا  ،الملحقككان (  ) 2و (  ، ) 1إذ تضككمنع األسككتبانتان المفتوحتككان المجككاالت
اآلتية :
 .0مجال أهداو تدريس التعبير الشفهي .
 .3مجال أختيار الموضوعات .
وطلككب الباحككث تقككديم مقترحككات لعككال صككعوبات كككل مجككال مككن المجككاالت
المككذكورة  ،وتككرش البككا مفتوحككا لزيككادة صككعوبات أخككر  ،ومقترحككات عالجهككا  ،وال
سككيما أن اإلسككتبانة المفتوحككة تسككمح للمجيككب أن يجيككب بحريككة مطلقككة وبالطريقككة التككي
يرغكككب فيهكككا ( .الزوبعكككي :0910:ص  . )019وقكككد حكككرص الباحكككث علكككى توزيكككع
– ككالً علكى حكدة – ممكا أتكاح للباحكث أن
اإلستبانة المفتوحة بنفسكه لكلتكا العينتكين
يلتقي أفراد العينكة مكن أجكل تحقيكق أهكداو بحثكه  ،واإلجابكة عكن بعك األستفسكارات
واألسئلة حول موضوع اإلستبانة والهدو منها .
وكككان هككدو الباحككث مككن اإلسككتبانة المفتوحككة الوقككوو علككى صككعوبات تككدريس
التعبير الشفهي التي تواجه مدرسي اللغة العربية ومدرساتها وطلبة الفكرعين ( األدبكي
والعلمي ) في المرحلة اإلعدادية  ،والتي تمككن الباحكث مكن صكياغة فقكرات اإلسكتبانة
المغلقة .
 . 3أفاد الباحث من الدراسات ( الميدانية التي أعتمدت دراسات سابقة فكي مكتن البحكث
في الفصل المخص لها ) التي عالجع جوانب منفكردة مكن تلكك الصكعوبات فكي
مراحل مختلفة .
 .2زيادة على المعلومات التي حصل عليها الباحكث مكن اإلسكتبانة األسكتطالعية  ،فقكد
أطلع على قسم من األدبيات ذات الصلة بموضوع البحث .
 .1نتيجكككة للخطكككوات السكككابقة توصكككل الباحكككث إلكككى صكككياغة األسكككتبانتين بصكككيغتيهما
األوليتين  ،وقد تضمنتا (  ) 19فقرة إلستبانة مدرسي اللغة العربية ومدرسكاتها و
(  ) 93فقرة إلستبانة طلبة الفكرعين ( األدبكي والعلمكي ) موزعكة علكى المجكاالت
الستة المذكورة نفا ً .
ب .صدق األداة:Validity
يعرّو الصدق بأنه قدرة األداة على قياس ما وضعع ألجله (المليجكي:0991:
ص ، )219ولغكككرض تحقيكككق صكككدق األداة أعتمكككد الباحكككث علكككى اسكككتخرا الصكككدق
الظككاهري لهككا  ،وذلككك لعرضككها علككى مجموعككة مككن الخبككراء والمتخصصككين باللغككة
العربيككة  ،وطرائككق تدريسككها  ،والمتخصصككين بككالعلوم التربويككة والنفسككية  ،والقيككاس
والتقويم  ،وبلكغ عكددهم (  )30خبيكرا  ،مكن أجكل إبكداء رائهكم ومقترحكاتهم فكي الحككم
على مدى صالحية فقرات االستبانتين لقياس ما أعدت لقياسه  .الملحق ( . ) 0
وفي ضوء راء الخبراء ومقترحاتهم  ،عدل الباحث بع الفقكرات  ،وأسكتبعد
الفقرات التي لكم تحصكل علكى نسكبة ( )%11مكن أتفكاق الخبكراء  ،وبكذلك أصكبح عكدد
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فقرات إستبانة مدرسكي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها النهائيكة ( )12فقكرة  ،وعكدد فقكرات
إسككتبانة طلبككة الفككرعين ( األدبككي والعلمككي ) ( )12فقككرة  ،وجككدوال ( )1و ( )9يبينككان
ذلك .
جدول ()1
عدد فقرات اإلستبانة بصيغتيها األولية والنهائية لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها
موزعة بحسب مجاالتها
عدد فقرات النسبة
عدد
عدد فقرات
ت المجاالت
المئوية
اإلستبانة
الفقرات
اإلستبانة
بصيغتها
المحذوفة
بصيغتها
النهائية
األولية
02011
01
2
02
 0األهداو
01011
02
3
05
 3أختيار الموضوعات
2005
32
5
31
المجمــــــوع
%
جدول ()8
عدد فقرات اإلستبانة بصيغتيها األولية والنهائية لطلبة الفرعين ( األدبي والعلمي )
موزعة بحسب مجاالتها
النسبة
عدد فقرات
عدد
عدد فقرات
ت المجاالت
المئوية
اإلستبانة
اإلستبانة الفقرات
بصيغتها
بصيغتها المحذو
النهائية
فة
األولية
01011
03
3
01
 0األهداو
05011
02
0
01
 3أختيار الموضوعات
%21003
35
2
31
المجمــــــوع
وبعد ذلك وضع الباحث إزاء كل فقرة ثالثة بكدائل متدرجكة لإلجابكة تبكيّن مكدى
فككعور المسككتجيب بالصككعوبة وهككي ( صككعوبة رئيسككة ) و ( صككعوبة ثانوي كة ) و ( ال
تشكل صعوبة ).
ج .ثبات األداة : Reliability
يعد الثبات من صفات أدوات القياس التي يعتمد عليها في البحوث  ،وثبات األداة
يعني أنها تمثّل أستقراراً  ،وتقاربا ً في النتائن عند إعادة تطبيقها على العينة نفسها
(عودة :3113:ص . )215
ومن أجل التأكد مكن ثبكات األداة أعتمكد الباحكث طريقكة إعكادة تطبيكق اإلسكتبانة
)  ، ( Test – Retestإذ طبكق الباحكث إسكتبانة مدرسكي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها
على العينة االستطالعية نفسها المتك ّونة من (  ) 09مدرسا ومدرسكة  ،وطبكق إسكتبانة
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الطلبكككة علكككى عينكككة عشكككوائية بلغكككع ( ) 123طالبكككا وطالبكككة مكككن الفكككرعين ( األدبكككي
والعلمي)  ،إذ فكلوا نسبة (  ) % 12من طلبة العينة االستطالعية .
وكانع المدة بين التطبيق األول والثاني أسبوعين  ،حيكث أفكار ) ( Adams
إلى (أن المدة الزمنيكة بكين التطبيكق األول لكألداة والتطبيكق الثكاني لهكا يجكب أن ال تقكل
عن أسبوعين وال تزيد على ثالثة أسابيع ) . )Adams:1960:P.85( .
وأليجاد معامكل ثبكات أداة البحكث إسكتعمل الباحكث معامكل أرتبكاط ( بيرسكون )
)  ( Person Correlation Coefficientألنككه أكثككر معككامالت األرتبككاط دقككة
وفيوعا فكي مثكل هكذه البحكوث ( .خيكري :0951:ص  ، )351وقكد وجكد الباحكث أن
معككامالت الثبككات إنحصككرت جميعككا بككين (  ) 1011 - 1091إلسككتبانة مدرسككي اللغككة
العربية ومدرساتها و ( ) 1011 – 1092إلستبانة طلبة الفرعين ( األدبي والعلمكي ) ،
وجدول ( )01يبيّن ذلك
جدول ()80
معامالت ثبات استبانتي مدرسي اللغة العربية ومدرساتها والطلبة بحسب مجاالتهما
المتوسط العام للمعامالت
مجال أختيار
مجال األهداو
العينة
الموضوعات
1092
1091
1093
المدرسون
1019
1011
1091
الطلبة
تعد هذه المعامالت مناسبة عند موازنتها بالميزان العام لتقويم معامل األرتباط
(الوبعي :0910:ص  . )091وهذا يؤكد أن األداة على درجة عالية من الثبات
وبذلك أصبحع األداة جاهزة للتطبيق .
د .تطبيق األداة :
طبق الباحث األداة بصيغتها النهائية في المدة من  3101 / 2 / 05إلى
 ، 3101 / 5 / 2على أفراد عينة البحث األساسية التي بلغع (  ) 31مدرسا
ومدرسة
و( )0921طالبا وطالبا من الفرعين ( األدبي والعلمي )  ،وقد حرص الباحث على
توزيع اإلستبانة فخصيا  ،بما أتاح له أن يلتقي أفراد العينة كلهم على الرغم من حجم
العينة وسعة رقعة أنتشارها  ،موضحا لهم أهمية البحث وأهدافه  ،واإلجابة على
أستفساراتهم وحثهم على الدقة والموضوعية في إجاباتهم .
رابعا  :الوسائل اإلحصائية والحسابية :
استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية ألغراض بحثه .
 .0معامل ارتباط بيرسون Person Correlation Coefficient :
 .3الوسط المرجح Weighted Mean :
 .2النسبة المئوية Percentage
 .1الوزن المئوي Coefficient of Diffecaly
الفصل الرابع:
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عرض النتائج وتفسيرها:
أوالً  :صكككعوبات تكككدريس التعبيكككر الشكككفهي مكككن وجهكككة نظكككر مدرسكككي اللغكككة العربيكككة
ومدرساتها .
ثانيا ً  :صعوبات تدريس التعبير الشفهي من وجهة نظر الطلبة .
ثالثا ً  :مقترحات مدرسي اللغة العربية ومدرساتها والطلبة لمعالجة الصعوبات .
عرض النتائن وتفسيرها :
يتضمن هذا الفصل عرضا ً وتفسيراً للنتائن التي توصل إليها البحث علكى وفكق
أهدافه من خالل تعرو صعوبات تدريس التعبيكر الشكفهي فكي المرحلكة اإلعداديكة مكن
وجهة نظر المدرسين والطلبة لمعالجة هذه الصعوبات .
وعككرض الباحككث الصككعوبات علككى وفككق مجاالتهككا السككتة وهككي صككعوبات مج كال
األهداو ،وصعوبات مجال اختيار الموضوعات  ،وصعوبات مجال طرائق التكدريس
وأسككاليبها  ،وصككعوبات مجككال المدرسككين  ،وصككعوبات مجككال الطلبككة  ،وصككعوبات
مجال التقويم .
وقد رتب الباحث الصعوبات على النحو االتي :
 .0ترتيب الصعوبات لكل مجكال تنازليكام مكن اكثكر الصكعوبات حكدة إلكى اقلهكا حكدة ،
ويتناول الباحث تفسير الصكعوبات التكي وردت ضكمن الثلكث االعلكى ( )%22بحسكب
مجاالتهككا النهككا تمثككل اهككم الصككعوبات  .والصككعوبات التككي اظهرهككا البحككث كثيككرة وقككد
تصعب مناقشتها كلها .
 .3ترتيب الصعوبات لكل مجال تنازليا بحسب حكدتها (بغك النظكر عكن مجاالتهكا) ،
وسيفسر الباحث الصعوبات التي لم يرد تفسيرها ضمن المجاالت السابقة .
 .2ترتيب المجاالت تنازليا بحسب حدتها  ،ووزنها المئوي .
 .1تعد الفقرة صعوبة من صعوبات هذا البحث إذا بلغ مقدارها ( )3فأكثر.
أوالً  -:صككعوبات تككدريس التعبيككر الشككفهي مككن وجهككة نظككر مدرسككي اللغككة العربيككة
ومدرساتها.
 .0صعوبات مجال األهداو .
يتضكككمن هكككذا المجكككال ( )01فقكككرات ،مثلكككع ( )9فقكككرات مكككن تلكككك الفقكككرات
صعوبات واقعية انحصرت درجة حدتها بين ( )3001 -3011ووزن مئكوي بكين (93
–  )10022وجدول ( )03يبين ذلك .
جدول ()82
إستجابات مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في مجال األهداف
الرتبة
ضمن
المجال

تسلسل
الفقرة
في
المجال

8

2

الفقرات

مدرسممممممو اللغممممممة العربيممممممة
ومدرسمممممماتها اغلممممممبهم لممممممم
يطلعوا على أهداف تدريس

صعوبة رئيسة

ت
61

%
13.33

صعوبة ثانوية

ت
1
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%
80.21

التشكل صعوبة

ت
1

%
6.48

درجة
الحدة

2.76

الوزن
المئوي

82
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8

3

7

4

1

1

6

6

3

7

4

1

8

8

1

80

80

التعبير الشفهي .
ضمممممعف ارتبممممماط األهمممممداف
بواقممممممع تممممممدريس التعبيممممممر
الشفهي
اليؤخممممممم بالحسمممممممبان رأي
مدرسممممممي اللغممممممة العربيممممممة
ومدرسممممماتها عنمممممد وضمممممع
األهداف .
قلمممة خبمممرة مدرسمممي اللغمممة
العربية ومدرساتها بطريقة
اشمتقاق األهممداف السمملوكية
للتعبير .
جعمممل درس التعبيمممر حصمممة
واحدة اسمبوعيا غيمر كافيمة
لتحقيمممممممممممممممق األهمممممممممممممممداف
الموضوعة
ضممممعف مراعمممماة األهممممداف
الموضممممممممممموعة الفمممممممممممروق
الفردية لدى الطلبة
قلممممممة اهتمممممممام المشممممممرفين
بأهممممداف تممممدريس التعبيممممر
الشفهي .
قلممممة افممممادة مدرسممممي اللغممممة
العربيممممة ومدرسمممماتها مممممن
األهداف بوصمفها موجهمات
عامة لنشاطاتهم التدريسية
وضممع األهممداف وصممياغتها
التحقممق وحممدة فممروع اللغممة
العربية
افتقار األهداف إلى مايشعر
الطلبممة بالمنزلممة المرموقممة
للتعبيممر الشممفهي فممي تممرا
امتنا االسالمية
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78.78
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87.84
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80.21

2.68
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18

61.31

88

84.80

86

20.18

2.44

18.33

41

68.13

83

86.66

87

28.78

2.38

78.66

42

13.14

86

20.18

20

21.64

2.21

76

31

41.78

22

21.20

81

23.07

2.21

71

32

48.02

21

32.01

28

26.82

2.84

78.33

27

34.68

28

26.82

30

31.46

8.86

61.33

أ ( .مدرسو اللغة العربية ومدرساتها اغلبهم لم يطلعوا علمى أهمداف تمدريس التعبيمر
الشفهي )
جاءت هذه الفقكرة بالترتيكب األول  ،إذ بلغكع درجكة حكدتها ( ، )3011ووزنهكا
المئكوي ( )93وقكد يعكزى سكبب هكذه الصكعوبة إلكى قلكة اهتمكام مدرسكي اللغكة العربيكة
ومدرسككاتها اغلككبهم باألهككداو التككي تمثككل األسككاس فككي عمليككة التككدريس  ،وربمككا يعككود
سببها إلى مديريات التربية التي لم تطلع المدرسين على األهداو الموضوعة لتكدريس
التعبيككر الشككفهي  ،إذ إن األهككداو تككؤدي دوراً كبيككراً فككي عمليككة التككدريس  ،وقككد أفككار
المتخصصون إلكى أن األهكداو تسكاعد علكى تنظكيم جهكد المدرسكين وتوجيكه أنشكطتهم
وأساليبهم نحو األهداو الحقيقية للعملية التعليمية  ،وليس نحكو نتاجكات جانبيكة ال قيمكة
لها (اتحاد المعلمين:0911:ص )21 – 22
ب ( .ضعف ارتباط األهداف بواقع تدريس التعبير الشفهي )
جككاءت هككذه الفقككرة بالترتيككب الثككاني  ،إذ بلغككع درجككة حككدتها ( )3011ووزنهككا
المئككوي ( )11011وقككد يكككون سككبب هككذه الصككعوبة إحسككاس مدرسككي اللغككة العربي كة
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ومدرساتها ببعد األهداو عن واقع تكدريس التعبيكر الشكفهي الكذي يكتم بالدرجكة األولكى
بإهمال مدرسي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها اغلكبهم لهكذا التعبيكر وعكدم التكدريب الككافي
عليه  ،وتساهلهم فكي الكزام الطلبكة بإسكتعمال اللغكة الفصكيحة فكي التحكدث  ،واسكتغالل
حصككة التعبيككر لغككرض تككدريس فككروع أخككرى  ،أو جعلهككا اسككتراحة بككين الحص ك ،
لكون المدرس غير ملزم بمنهن مقرر ،مما سبب فقدان الحماس لكدى الطلبكة نحكو هكذه
المادة  ،وربما يعود السبب لواقع تدريس اللغة العربية القائم علكى الفصكل بكين موادهكا
 ،ومن ثم تقسيمها إلى فروع لكل فرع منهجة ،حصصه  ،فعمل هذا على تمزيكق اللغكة
 ،وتفتيع الخبرة اللغوية التي يكسكبها الطلبكة  ،الن اللغكة وحكدة مترابطكة  .وتتفكق هكذه
النتيجة مع دراسة (احمد) الذي وجد ّ
أن من بين اسبا ضكعف الطلبكة فكي التعبيكر هكو
(عدم االهتمام بدرس التعبير ( الشفهي والتحريري ) ويشترش بذلك المعلكم والطالكب )
( .احمد :0915:ص . )321
ومككع قككول (حسككن)  (( :ان مككادة التعبيككر الشككفهي والتحريككري فككي المككدارس
الثانويككككة التحظككككى باالهتمككككام المطلككككو والتأخككككذ نصككككيبها المخصكككك كككككامال ))
(حسكن 0911:ص . )15ومكع قككول (الشكعالن )  (( :مكن اسككبا ضكعف الطلبكة فككي
التعبير الشفهي هي عدم اهتمام المدرسين بالتعبير الشفهي والتدريب الككافي عليكه )) .
(الشعالن :3110:ص. )1
 (( .اليؤخذ بالحسبان رأي مدرسي اللغة العربية ومدرساتها عند وضع األهداو))
جاءت هذه الفقرة بالترتيكب الثالكث  ،إذ بلغكع درجكة حكدتها (  ) 3011ووزنهكا
المئوي( ، )11وتفصح هذه الصعوبة عن مسألة مهمة وهي ان المدرسين يشكلون مكع
الطلبة محور العملية التدريسية وهكم االقكدر علكى تشكخي صكعوبات تكدريس التعبيكر
الشفهي  ،فإحساس مدرسي اللغة العربية ومدرسكاتها بهكذه الصكعوبة يكأتي مكن ايمكانهم
بضرورة المساهمة فكي وضكع أهكداو تكدريس التعبيكر الشكفهي  ،وان تؤخكذ بالحسكبان
اراؤهم  ،ومقترحاتهم لعال كل صعوبة .
إن تحديد األهداو والمحتوى العلمي للمادة يسكهم فكي وضكوح الغايكة المرجكوة
من المادة  ،ويمد المدرسين والطلبة بالحافز فينشكطون لتحقيكق األهكداو  ،وان معرفكة
هككذه األهككداو يزيككد ميككل الطلبككة نحككو المككادة الن وضككوح األهككداو يحككدد معككالم المككادة
ويساعد الطلبة على ربطها بخبراتهم واهتمأ ّماتهم (المنظمة العربية 0912:ص)12
لذا يرى الباحث ضرورة اسهام المدرسكين فكي وضكع األهكداو الن مسكاهمتهم
تخدم بالشكل الكبير العملية التدريسية  ،إذان وضع المدرسين ألهداو المادة يسهم فكي
تزويككد المككتعلم بمعلومككات عنهككا واختيككار الموضككوعات المناسككبة لدراسككتها واألسككاليب
والطرائق للتدريس ومساعدة المتعلم على اختيار ذاته وتوجيه جهوده الذاتية بالصورة
الصحيحة نحو تحقيق األهداو .
 .2صعوبات مجال اختيار الموضوعات
يتضمن هذا المجال ( )02فقرة  ،مثلع ( )00فقرة من تلك الفقكرات صكعوبات
واقعية انحصرت درجة حكدتها بكين( ) 3103 – 3019ووزن مئكوي بكين ( – 91022
 ) 11،22وجدول ( )02يبيّن ذلك .
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جدول ()83
إستجابات مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في مجال اختيار الموضوعات
الرتبة
ضمن
المجال

تسلسل
الفقرة
في
المجال

الفقرات

8

2

2

7

3

1

4

8

1

6

6

4

7

3

1

8

8

1

80

80

88

83

82

88

83

82

ضعف ارتباط الموضوعات
بميول الطلبة واهتمأ ّماتهم .
قلة االفادة من المكتبة
المدرسية في اختيار
الموضوعات .
افتقار درس التعبير إلى
منهج محدد.
تكليف الطلبة بالتكلم
بموضوعات تقليدية .
ندرة اختيار موضوعات
تنمي لدى الطلبة
القمممدرة التعبيريمممة والجمممرأة
األدبية
قلممة االفممادة مممن مممواد اللغممة
العربيممممممممممممممممة األخممممممممممممممممرى
( االدب والنصممممممممممممممممو –
المطالعممممممة ) فممممممي اختيممممممار
الموضمممممممممموعات للتعبيممممممممممر
الشفهي .
نممممدرة اختيممممار موضمممموعات
وظيفيمممممة واجتماعيمممممة فمممممي
درس التعبير الشفهي .
قلمة مراعمماة مسممتوى الطلبممة
الفكري واللغوي عند اختيار
الموضممممممموعات فمممممممي درس
التعبير الشفهي.
قلة عمدد الموضموعات التمي
تعطمممى للطلبمممة خمممالل السمممنة
الدراسممممممية فممممممي المرحلممممممة
اإلعدادية
إسلوب أختيار الموضوعات
ال يثيممر دافعيممة الطلبممة نحممو
التعبير الشفهي .
ضمممممعف الخمممممزين الثقمممممافي
واللغممممموي لمممممدى الطلبمممممة ال
يشمممممممممجع فممممممممممي أختيممممممممممار
موضممموعات جيمممدة للتعبيمممر
الشفهي
تحديمممد الطلبمممة بمممالتكلم فمممي
موضمممموع واحممممد فممممي درس
التعبير الشفهي .
ضممعف تقممدير مدرسممي اللغممة
العربيممة ومدرسمماتها ألهميممة
خطورة أختيار الموضوعات
في نجام التعبير

صعوبة رئيسة

صعوبة ثانوية

التشكل صعوبة

درجة
الحدة

الوزن
المئوي

ت
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82.30

ت
4
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88.1
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70.18

82
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62.12
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0
81.3
1
23.0
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8
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88

12.66 2.41 84.80

42
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86

77.66 2.33 20.18

38

10

21

32.0
1

84

77.33 2.32 87.84
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47.43

21

32.0
1

86

71.33 2.26 20.18

86.33 2.18
2.73

88

31

44.17

23

28.4
1

20

2.88 21.64
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32

48.02

22

21.2
0

24

2.80 30.76

70

21

31.18

24

30.7
6

26

67.33 2.02 33.33

23

28.41

21

32.0
1

30

63.66 8.88 31.46

22

21.20

24

30.7
6

32

62.33 8.17 48.02
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أ ( -ضعف ارتباط الموضوعات بميول الطلبة واهتمأ ّماتهم )
جككاءت هككذه الفقككرة بالترتيككب األول إذ بلغككع درجككة حككدتها ( ، )3019ووزنهككا
المئككوي (  ) 91022وقككد يعككود سككبب هككذه الصككعوبة إلككى قلككة اهتمككام مدرسككي اللغككة
العربيكككة ومدرسكككاتها بكككالتنويع فكككي الموضكككوعات بحيكككث تتوافكككق مكككع ميكككول الطلبكككة ،
وحاجاتهم في هذه المرحلة من العمر  ،وان الرغبة في استخدام اللغة الشكفهية والقكدرة
على ذلك تتأصل فقط عند الطالب عند ما يهيأ له الجو  ،منها االفكار والموضكوعات ،
فالطالككب عنككدما يشككعر ان الموضككوع الككذي سككيناقف يتصككل بعالمككه ويككرتبط بميولككه
وخبراتكككككككككككككككككككككككككه سكككككككككككككككككككككككككوو يككككككككككككككككككككككككككون تعبيكككككككككككككككككككككككككره افضكككككككككككككككككككككككككل
وتؤكد االبحاث والدراسات ان من اسبا ضعف الطلبكة فكي التعبيكر الشكفهي هكي بعكد
الموضوعات المختارة عن اهتمامات الطلبة  ،ولعل قضية الموضوع من اهم القضكايا
التي تثار في تدريس التعبير النه االساس الذي يستند اليه التعبير (( فإذا احسن اختيار
الموضوع واتفق مكع ميكول الطلبكة ورغبكاتهم  ،واتصكل بتجربكة مكن تجكاربهم  ،اقبلكوا
عليه وانطلقوا يعبرون عنه )) (أحمد:0911:ص . )331ويرى الباحكث هنكا أن سكبب
هككذه الصككعوبة هككو ضككعف إدراش مدرسككي اللغككة العربيككة ومدرسككاتها لمككا تكككون عليككه
ميككول الطلبككة  ،وحاجككاتهم مككن تنككوع فككي هككذه المرحلككة  ،وعككدم إدراكهككم لمككا يجككب أن
تكككون عليككه الموضككوعات مككن توافككق مككع ميككول الطلبككة أو ضككيق دائككرة مدرسككي اللغككة
العربيككة ومدرسككاتها الثقافيككة  ،ممككا ابقككاهم يككدورون فككي نمككط محككدد مككن الموضككوعات
واليخرجون عنها .
ب ( -قلة االفادة من المكتبة المدرسية في اختيار الموضوعات )
جاءت هذه الفقرة بالترتيب الثاني  ،إذ بلغكع درجكة حكددتها (  ) 3012ووزنهكا
المئوي ( )90وقد يكون سبب هذه الصعوبة إلكى قلكة تكوافر الكتكب التكي يعتقكد مدرسكو
اللغككة العربيككة ومدرسككاتها انهككا تعيككنهم فككي اختيككار موضككوعات التعبيككر  ،وربمككا ايضككا
السبا تتعلق بالمكتبة  ،إذ تبين للباحث في أثنكاء زياراتكه الميدانيكة للمكدارس  ،ولقائكه
عككددا مككن مدرسككي اللغككة العربيككة ومدرسككاتها تبككين أن المكتبككة المدرسككية بككالرغم مككن
اهميتها وفائدتها لطلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية وللمراحل كافة اال اننا نجدها مقفلكة
اليستفيد منها الطلبة قلكيالً أو كثيكراً  ،والسكبب فكي هكذا فكي الغالكب يعكود إلدعكدم وجكود
مسؤول عن المكتبة يقوم بإعارة الكتب إلى الطلبكة  ،أو فكي أغلكب االحيكان عكدم تفكرا
المشككرو عليهككا إذ يكككون فككي الغالككب احككد مدرسككي اللغككة العربيككة ومدرسككاتها  ،وهككو
مكلف بتدريس عدد من الحص تغطي ساعات الدوام معظمهكا  ،أو أن فتكرة الراحكة
بين الدروس التمكن المدرس والطلبة من الذها إلى المكتبة واالطكالع علكى مكا فيهكا
أو أن المدرسة غير معدة ذاش اإلعداد الجيد الستقبال الطلبة وتؤككد دراسكة ( عبكاس )
هككككذه النتيجككككة التككككي أظهككككرت ان ( ) %15مككككن المسككككتجيبن عككككانوا مككككن صككككعوبة
( عدم كفاية المكتبة لحاجكات الهيكأة التدريسكية والطلبكة ) (عبكاس :0911:ص )011
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( الهافمي . )0911
جـ ( .افتقار درس التعبير إلى منهج محدد )
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جككاءت هككذه الفقككرة بالترتيككب الثالككث  ،إذ بلغككع درجككة حككدتها ( )3013ووزنهككا
المئككوي ( )11022وقككد يكككون سككبب هككذه الصككعوبة إحسككاس مدرسككي اللغككة العربيككة
ومدرسككاتها ان عككدم وجككود مككنهن محككدد بأهدافككه وموضككوعاته اليسككاعد المدرسككين
والمدرسات على تدريس المادة وربما في ذلك يثير مدرسي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها
إلى حاجة مادة التعبير إلكى مكنهن محكدد مثكل فكروع اللغكة األخكرى  ،أو اعتقكادهم بكان
وجككود المككنهن يلككزم مدرسككي اللغككة العربيككة  ،ومدرسككاتها بتدريسككه ويتككابع المشككرفون
المتخصصون طرائق تدريسه وخطة اكماله  ،ويرى الباحث أن هذا يسكاعد علكى تقكدم
الطلبة في التعبير  ،ومن ثم يعمكل علكى تنميكة المهكارات اللغويكة والقكدرة علكى التعبيكر
بكككالم واضككح وسككليم  .ويككرى الباحككث ايضككا ّ
أن مككن االجككدى وضككع مككنهن وجعككل هككذا
المنهن مرنّكا ً فكي تنفيكذه ليهتكدي بكه المدرسكون والمدرسكات  ،وهكذا مكا اكدتكه دراسكة (
احمد) التي اظهرت أن ( )%11من المستفتين يرون امكان وضكع خطكة علميكة يسكتند
اليها اختيار موضوعات التعبير( الشفهي والتحريري ) ( .احمد :0915:ص.)311
د ( .تكليف الطلبة بالتكلم بموضوعات تقليدية )
جاءت هذه الفقرة بالترتيكب الرابكع  ،إذ بلغكع درجكة حكدتها (  ) 3051ووزنهكا
المئوي (  ) 15022وقد يعود سبب هذه الصعوبة إلكى إحسكاس مدرسكي اللغكة العربيكة
 ،ومدرساتها بندرة أختيار الموضوعات الوظيفية الهادفكة فكي درس التعبيكر الشكفهي ،
التي تسهم في رفع مستوى الطلبة في التعبير  ،أو يعود السبب إلى قلة ثقافة المدرسين
والمدرسككات ومطالعككاتهم الخارجيككة  ،أو يعككود السككبب إلككى أفتقككار درس التعبيككر إلككى
منهن معلوم فيه موضوعات مقسمة ( وظيفيكة وأبداعيكة ) تسكاعد المكدرس فكي أختيكار
الموضوع والتعبير عنه  ،أو محاكاة تلك الموضكوعات والنسكن علكى منوالهكا  ،ويكرى
الباحث ضرورة أن تبتعد الموضوعات عن التقليدية والتكرار وأن تككون موضكوعات
جديدة مستوحاة من واقكع الطلبكة وتسكهم فكي رفكد عقليكة الطلبكة بالمعلومكات يسكتفيدون
منها في حياتهم العملية والعلمية .
خامسا ً  :ترتيب المجاالت بشكل عام تنازليا ً بحسب درجات حدتها وأوزانها المئوية.
بعد أن عرض الباحكث الصكعوبات وفسكر الثلكث األعلكى منهكا  ،أرتكأى ترتيكب
المجاالت تنازليا ً بحسب درجات حدتها وأوزانهكا المئويكة  ،والجكدوالن ( )31و ()31
يبيّنان ذلك .
جدول ()26
حدة صعوبة كل مجال ووزنه المئوي في إستبانة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها
الوسط المرجح الوزن المئوي
ت المجاالت
% 91022
3019
 0مجال اختيار الموضوعات
% 93
3011
 3مجال األهداو
جدول ()27
حدة صعوبة كل مجال ووزنه المئوي في إستبانة الطلبة
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الوسط المرجح
3013
3019

الوزن المئوي
% 91011
% 19011

يلحظ مكن جكدول ( )31فكي نتكائن إسكتبانة مدرسكي اللغكة العربيكة  ،ومدرسكاتها
أظهرت أن مجال ( أختيار الموضوعات ) كان أكثر المجكاالت حكدة ووزنكا ً مئويكا ً  ،إذ
بلغع درجة حدته (  ، ) 3019ووزنه المئوي (  ، ) % 91022أ ّما مجال ( األهكداو)
فكككان أقلّهككا حككدة ووزنكا ً مئويكا ً  ،إذ بلغككع درجككة حدتككه ( ، )3011ووزنككه المئككوي (93
. )%
ويلحظ من جدول ( )31في نتائن إستبانة الطلبكة أظهكرت أن مجكال ( الطلبكة )
كككان أكثككر المجككاالت حككدة ووزنككا ً مئوي كا ً  ،إذ بلغككع درجككة حدتككه (  ، )3019ووزنككه
المئوي ( . ) %92
سادسا ً  :مقترحات مدرسي اللغة العربية ومدرساتها والطلبة لحل صمعوبات تمدريس
التعبير الشفهي .
تحقيقا للهكدو الثالكث مكن أهكداو البحكث  ،وهكو معرفكة أهكم الحلكول المقترحكة
التي يراها أفراد العينة مناسبة لمعالجة الصعوبات التكي تكواجههم  ،فقكد درس الباحكث
ما ذكره افراد العينة بهذا الصدد من مقترحات و راء وعرضها على وفق مجاالتها .
 .8مقترحات مجاالت األهداف :
أ .ضرورة اطالع مدرسكي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها والطلبكة علكى أهكداو تكدريس
التعبير الشفهي .
 .ضكرورة تاكيككد األهككداو  ،أن درس التعبيككر الشكفهي يعمككل علككى تمكككين المككتعلم
من الفهم واالفهام بلغة عربية سليمة .
 .أن يؤخذ بالحسبان راي مدرسي اللغة العربية ومدرساتها عند وضع األهداو 1
د .إن تمتاز األهداو بالوضوح .
هـ  .أن تترجم أهداو تدريس التعبير الشفهي إلى صيغ اجرائية تمككن مدرسكي اللغكة
العربية ومدرساتها والطلبة من تطبيقها واالسترفاد بها .
و .رفككد مدرسككي اللغككة العربيككة ومدرسككاتها بالمعلومككات التككي تسككاعدهم عككى إفككتقاق
األهداو السلوكية .
ز .زيكككادة الحصكككك المخصصككككة لككككدرس التعبيككككر  ،لتحقيككككق األهككككداو بالمسككككتوى
المطلو .
ح.أن تكون األهداو مالئمة للمستوى الفكري والنضن اللغوي للطلبة .
ط.يجب خضوع األهداو إلى دراسة تقويمية بين مدة واخرى لغرض إضكافة بعك
األهداو أو حذو بعضها .
ي .أن تظهكككر األهكككداو منزلككككة التعبيكككر الشكككفهي فككككي التكككراث العربكككي واهميتككككه
في حياة الطالب .
ش .على مدرسي اللغة العربية ومدرساتها مناقشة األهداو مع الطلبكة  ،فكذلك يزيكد
من أهتماماتهم بالدرس  ،وتزيد دافعيتهم للتعلم .
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ل .أختيككار أفضككل السككبل والطرائككق الناجحككة لتحقيككق األهككداو الموضككوعة لككدرس
التعبير الشفهي .
 .2مقترحات مجال اختيار الموضوعات :
أ .االبتعاد عن الموضوعات المكررة التي تم طرحها في اكثر من درس .
 .مراعاة مستوى الطلبة الفكري واألدبي عند اختيار لموضوعات .
 .مككنح الطلبككة الحريككة فككي اختيككار الموضككوعات القريبككة مككن نفوسككهم وتتفككق مككع
ميولهم واهتمأ ّماتهم .
د .إغناء المكتبة المدرسية  ،بكتب متنوعة لمكواد مناسكبة لمسكتوى الطلبكة الدراسكي
واللغوي .
هككـ  .تككذليل صككعوبات االسككتعارة مككن المكتبككة والتفككرا لواجباتهككا  ،وجعلهككا درسككا
منهجيا.
و .يفضل اختيار موضوعات من مواد دراسية اخرى كالتاريخ والتربية االسكالمية
وغيرها مما يحقق ويؤكد الصلة بين اللغة العربية والمواد الدراسية االخرى .
ز .يفضل جعكل الموضكوعات اغلبهكا عبكارة عكن ملخصكات لقصكة قرأهكا الطلبكة ،
أو موضوع في درس المطالعة  ،أو نثر ن حفظه في درس النصكوص  ،ممكا
يؤكد التكامل بين فروع اللغة .
ح .إثراء كتا المطالعة التوجيهية بالموضوعات التي تأخكذ بيكد الطالكب لتقليكدها ،
ومحاكاتها  ،وتنمي فيه القدرة على التعبير الشفهي والتزويد باألفكار الجديدة .
ط .حكرص مدرسكي اللغكة العربيكة ومدرسكاتها علكى التنويكع فكي الموضكوعات بككين
موضوعات وظيفية  ،وصفية ورثائية  ،وخياليكة  ،وذلكك لزيكادة قكدرات الطلبكة
في توظيف لغتهم لمجاالت الحياة جميعها .
ي .ان يصاا عنوان الموضوع بإسلو ادبي يثير حيوية الطالب ونشاطه .
ش .ضرورة وضع منهن محدد لمادة التعبير  ،يحتوي على مختارات ادبية فكعرية
 ،أو نثرية .
ل .أن تعنككى الموضككوعات بككالمواقف الحياتيككة التككي تواجككه الطلبككة وتككدربهم علككى
التعبير ففهيا .
م .يفضل أن تسكتوحى عنكاوين الموضكوعات مكن األحكداث الجاريكة سكواء اكانكع
على النطاق الوطني أم العالمي .
الفصل الخامس:
أوالً  :اإلستنتاجات
بعككد إكمككال الباحككث إجككراءات دراسككته  ،وعككرض النتككائن التككي توصككلع إليهككا
الدراسة  ،وتفسيرها  ،وعرض مقترحات مدرسي اللغة العربية  ،ومدرسكاتها والطلبكة
للتغلب على الصعوبات  ،يستنتن الباحث ما يأتي :
 .0مدرسو اللغة العربية  ،ومدرساتها أغلبهم لم يطلعوا على أهكداو تكدريس التعبيكر
الشفهي .
 .3ضعف إرتباط األهداو بواقع تدريس التعبير الشفهي .
 .2الحص المخصصة للتعبير الشفهي غير كافية لتحقيق األهداو الموضوعة .
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 .1الطلبة غير مطلعين على أهداو تدريس التعبير الشفهي .
 .5ال يؤخذ بالحسبان رأي مدرسي اللغة العربية  ،ومدرساتها عند وضع األهداو .
 .1إغفال األهداو أهمية تنمية القدرة على االرتجال في درس التعبير الشفهي .
 .1ضعف إرتباط الموضوعات بميول الطلبة  ،واهتماماتهم .
 .1قلة اإلفادة من المكتبة المدرسية في إختيار الموضوعات .
 .9يفرض المدرسون  ،والمدرسات أغلبهم على الطلبة التكلم في موضوع واحد .
 .01إفتقار درس التعبير إلى منهن محدد .
 .00الموضوعات التي تعطى لطلبة المرحلة اإلعدادية قليلة خالل السنة الدراسية .
 .03الموضوعات أغلبها ال تراعي المستوى الفكري لطلبة المرحلة اإلعدادية .
ً  :التوصيات
ثانيا
في ضوء النتائج التي توصل إليها الدراسة يوصي الباحث بما يأتي :
 .0ضرورة إطالع مدرسي اللغة العربيكة  ،ومدرسكاتها علكى أهكداو تكدريس التعبيكر
الشفهي وتدوينها لديهم .
 .3ضككرورة األخككذ بككرأي مدرسككي اللغككة العربيككة  ،ومدرسككاتها عنككد وضككع أهككداو
تدريس التعبير الشفهي .
 .2أن تمتاز أهداو تدريس التعبير الشفهي بالموضكوعية والبسكاطة ومناسكبتها لواقكع
التدريس  ،وكذلك إمكانية تحويلها إلى صيغ إجرائية قابلة للتنفيذ .
 .1زيكادة الحصك المقكررة لتككدريس التعبيككر إلكى حصككتين أسكبوعيا أحككدهما للتعبيككر
الشفهي  ،واألخكرى للتعبيكر التحريكري  ،علكى أن تسكتثمر بمكا يعمكل علكى تطكوير
قدرات التعبير لدى الطلبة  ،ويدفع إلى تحقيق أهداو المادة .
 .5ضرورة تأكيد األهداو على أهمية تنمية القدرة على اإلرتجكال  ،والجكرأة األدبيكة
في درس التعبير الشفهي .
 .1إعطككاء الحريككة للطلبككة فككي إختيككار الموضككوعات فككي درس التعبيككر الشككفهي وان
تكون قريبة من نفوسهم ومرتبطة بميولهم  ،واهتمامكاتهم  ،ليعبكروا عنهكا برغبكة ،
وصككدق  ،وأن تتسككم بككالتنوع  ،والتجككدد  ،واالبتعككاد عككن الموضككوعات التقليديككة
المكررة .
 .1إعكككداد مكككنهن لتكككدريس التعبيكككر يتضكككمن أهكككداو تكككدريس المكككادة والموضكككوعات
المقترحككة وهككذه الموضككوعات مقسككمة علككى فكككل محككاور فككاملة لكككل النشككاطات
اللغويككة ( اإلبداعيككة والوظيفيككة )  ،وهككذا قككد يككدفع المدرسككين ،والمدرسككات إلككى
التخطيط لتنفيذ فقرات المنهن  ،ويسهل متابعة المشرفين .
 .1تنمية قدرة الطلبة على الكتابكة فكي المناسكبات والمواضكيع المختلفكة التكي يحتاجهكا
في حياته العملية  ،على أن تأخذ الموضوعات الوظيفية واإلجتماعيكة نصكيبا كافيكا ً
من العناية  ،واإلهتمام في درس التعبير الشفهي .
 .9ضرورة العناية بمكتبات المدارس اإلعدادية والثانوية  ،وتشجيع مدرسي اللغة
العربية  ،ومدرساتها  ،والطلبة على اإلفادة  ،وتذليل صعوبات االستعارة ،
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وجعل المكتبة درسا ً منهجيا ً ،وتنويع نشاطاتها ألهميتها القصوى في عال
ضعف الطلبة في التعبير الشفهي .
 .01ضككرورة زيككادة عككدد الموضككوعات التعبيريككة خككالل المرحلككة الدراسككية  ،وذلككك
لمعرفة الطلبة أكبر عدد من الموضوعات األدبية النثرية  ،أو الشعرية  ،وككذلك
لزيادة ثقافتهم .
 .00يجب مراعاة الموضوعات للمستوى الفكري لطلبة المرحلة اإلعدادية .
ً  :المقترحات
ثالثا
إستكماالً لجوان الدراسة الحالية  ،وما توصل إليها من نتائج يقترم
الباحث المقترحات اآلتية :
 .0إجراء دراسكة مماثلكة تتنكاول صكعوبات تكدريس التعبيكر الشكفهي ( المحادثكة ) فكي
المرحلة األبتدائية من وجهة نظر المعلمين  ،والمشرفين التربويين .
 .3إجكراء دراسكة لتقكويم تككدريس التعبيكر الشكفهي فكي المرحلككة اإلعداديكة مكن وجهككة
نظر المدرسين  ،والمشرفين التربويين .
 .2إجككراء دراسككة اسككتطالعية لقيككاس اتجاهككات طلبككة المككدارس الثانويككة نحككو مككادة
التعبير بنوعيه ( الشفهي  ،والتحريري ) .
 .1بنكككاء برنكككامن لتطكككوير تكككدريس التعبيكككر ( الشكككفهي  ،والتحريكككري ) فكككي المرحلكككة
اإلعدادية .
المصادر:
أوال  :المصادر العربية :
* القر ن الكريم .
 .0إبراهيم  ،عبد العليم  ،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية .ط  ، 1دار المعارو ،
مصر 0912 ،م .
 .3إبراهيم  ،يوسف حنا  ،صعوبات الدارسين والمعلمين والمشرفين في مشروع
محو األمية اإللزامي في قضاء الحمدانيّة وحلولهم المقترحة  .جامعة بغداد  ،كلية
التربية 0911 ،م ( ،رسالة ماجستير غير منشورة ) .
 .2إبن جني  ،أبو الفتح عثمان  ،الخصائ  .ط  ، 3تحقيق محمد علي النجار ،
مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة 0953 ،م .
 .1إبن منظور  ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت (  100هـ )  ،لسان
العر  ،المجلد ( ، )5( ، )2طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من األساتذة
المتخصصين  ،دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة 3112 ،م .
 .5أبو الهيجاء  ،فؤاد  ،أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية
باألهداو السلوكية  .ط ، 0دار المناهن للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ع ّمان 3110 ،م.
 .1أحمد  ،محمد عبد القادر  ،طرق تعليم التعبير  .ط ، 0مكتبة النهضة المصرية ،
القاهرة 0915 ،م.
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 .1ــــــــــــ  ،طرق تعليم اللغة العربية  .ط ، 5مكتبة النهضة المصرية  ،القاهرة ،
0911م.
 .1الثعالبي  ،أبو منصور عبد الملك بن محمد  ،فقه اللغة وسر العربية  .مطبعة
اإلستقامة  ،القاهرة  ،د.ت .
 .9جمهورية العراق  ،وزارة التربية  ،منهن الدراسة اإلعدادية  ،المديرية العامة
للمناهن والوسائل التعليمية  .ط ، 2مديرية الكتب العامة  ،بغداد 0919 ،م .
 . 01حسن  ،منعم حميد  ،واقع تدريس التعبير في المدارس الثانوية في البصرة .
مجلة المعلم الجديد  ،العدد ( )0و ( ، )3بغداد 0911 ،م .
 .00الحصري  ،أبو خلدون ساطع  ،دروس في أصول التدريس  ، 3 .دار الكشاو
 ،بيروت 0911 ،م .
 .03ـــــــــــــــ  ،في اللغة واألد وعالقتهما بالقومية  .ط ، 3دار العودة  ،لبنان ،
بيروت 0915 ،م .
 .03حمادي  ،يوسف  ،و محمد إسماعيل ظافر  ،التدريس في اللغة العربية  .دار
المريخ للطباعة والنشر  ،الرياض 0911 ،م .
 .02خاطر  ،محمود رفدي  ،و خرون  ،طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية
في ضوء اإلتجاهات التربوية الحديثة  .ط ، 3المكتبة األموية  ،بيروت 0912 ،م .
 .01خيري  ،السيد أحمد  ،اإلحصاء في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية .
ط ، 3دار الفكر العربي  ،مصر  ،القاهرة 0951 ،م .
 .05داود  ،عزيز  ،وأنور حسين  ،مناهن البحث التربوي  .وزارة التعليم العالي ،
جامعة بغداد 0991 ،م .
 .01الدليمي  ،كامل محمود نجم  ،طرائق تدريس اللغة العربية  .دار الكتب للطباعة
والنشر  ،جامعة بغداد 0999 ،م .
 .01الديوه جي  ،سعيد  ،التربية والتعليم في اإلسالم  .مطبعة جامعة الموصل ،
0913م .
 . 01الراوي  ،أحمد بحر  ،أصول تدريس التعبير والقص لألطفال في المدارس
االبتدائية ،مجلة األستاذ  ،0 ،العدد ( )30وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
جامعة بغداد  ،كلية التربية ( إبن رفد) 3110 ،م
.09رسالن  ،محمد مصطفى  ،تعليم اللغة العربية والتربية الدينية  .دار الثقافة ،
القاهرة 3111 ،م .
.31زاير  ،سعد علي  ،مقارنة أثر طريقة التعبير الحر وطريقة التعبير الموجه في
األداء التعبيري لطالبات الصف الخامس األدبي  .جامعة بغداد  ،كلية التربية ( إبن
رفد ) 0991 ،م  ( ،رسالة ماجستيرغير منشورة ) .
.30زحلوق  ،مها  ،الترجمة الخاصة للمتفوقين  ،منشورات جامعة دمشق  ،سورية ،
دمشق 0991م .
.33الزوبعي  ،عبد الجليل إبراهيم  ،ومحمد أحمد الغنام  ،مناهن البحث في التربية .
مطبعة جامعة بغداد 0910 ،م .
 .32السامرائي  ،إبراهيم  ،دراسات في اللغة  .مطبعة العاني  ،بغداد 0910 ،م .
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 .31السعران  ،محمود  ،اللغة والمجتمع  .ط ، 0مصر  ،اإلسكندرية 0910م .
 .35الشبّر  ،عفاو حسن محمد  ،بناء برنامن لتطوير تدريس التعبير في المرحلة
المتوسطة  .الجامعة المستنصرية  ،كلية التربية 3111 ،م ،
( أطروحة دكتوراه غير منشورة ) .
 .31الشعراني  ،أمان كبارة  ،تعليم اللغة العربية في مدارس بيروت الرسمية  .ط0
 ،دار العلم للماليين  ،لبنان  ،بيروت  0910 ،م .
 .31صايل  ،محمد  ،و خرون  ،مفاهيم أساسية في اللغة واألد  .دار الكندري
للنشر والتوزيع  ،األردن  ،أربد 0991 ،م .
 .31الصرافيّة  ،سرى مؤيد فاضل  ،صعوبات تدريس مادة الكتا القديم في أقسام
اللغة العربية في كليات التربية في بغداد  .جامعة بغداد  ،كلية التربية للبنات ،
3112م  ( ،رسالة ماجستير غير منشورة ) .
 .39الضامن  ،حاتم صالح  ،علم اللغة  .وزارة التعليم العالي  ،جامعة الموصل ،
 0919م.
 .21ــــــــــ ،فقه اللغة  .دار الحكمة للطباعة  ،بغداد  0991 ،م .
 .20عباس  ،محمد علي  ،مشكالت اإلدارة المدرسية إلعداديات التجارة في العراق
 .جامعة بغداد  ،كلية التربية 0911 ،م  ( ،رسالة ماجستير غير منشورة ) .
 .23عبد عون  ،فاضل ناهي  ،تقويم تدريس التعبير في المرحلة المتوسطة  .جامعة
بغداد  ،كلية التربية 0919 ،م  ( ،رسالة ماجستير غير منشورة ) .
 .22العزاوي  ،نعمة رحيم  ،من قضايا تعليم اللغة العربية  ،رؤية جديدة  .مديرية
مطبعة وزارة التربية  ،رقم ( ، )2بغداد 0911 ،م .
 .21علي  ،مشتاق بشير  ،التعبير الفني في كتابة اإلنشاء والخطابة  .ط ، 0مكتب
دار الثقافة للطباعة  ،بغداد 0990 ،م .
 .25عودة  ،أحمد سليمان  ،القياس والتقويم في العمليّة التدريسيّة  .ط ، 1مطبعة
ع ّمان  ،األردن  ،ع ّمان 3113 ،م .
 .21فان دالين  ،ديوبولد  ،مناهن البحث في التربية وعلم النفس  .ترجمة محمد
نبيل نوفل  ،و خرون  ،ط ، 2مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة 0915 ،م .
 .21الفخري  ،سالم داود  ،و خرون  ،سيكولوجية الطفولة والمراهقة  .مطبعة
جامعة بغداد 0910 ،م .
 .21فضل هللا  ،محمد رجب  ،األتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة
العربية  .عالم الكتب  ،القاهرة 0991 ،م .
 .29فيجوتسكي  ،ل س  ،التفكير واللغة  .ترجمة طلعة منصور  ،ط ، 0مكتبة
األنجلو المصرية  ،القاهرة 0911 ،م .
 .11القلقشند ّ
ي  ،أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد  ،صبح األعشى في صناعة
اإلنشا  0 .مطبعة اآلمرية  ،القاهرة 0902 ،م .
 .10الكندي  ،عبد هللا عبد الرحمن  ،تنمية مهارات التعبير األبداعي  .ط ، 0مؤسسة
الكويع للتقدم العلمي  ،الكويع 0995 ،م .
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 .13الكندي  ،عبد هللا عبد الرحمن  ،و محمد أحمد الدايم  ،المنجية العلمية في
البحوث التربوية واألجتماعية  .ط ، 3منشورات ذات السالسل  ،الكويع 0911 ،م .
 .12مدكور  ،علي احمد  ،تدريس فنون اللغة العربية  .دار الفكر العربي  ،القاهرة ،
3111م .
 .11المديرية العامة للتخطيط التربوي  ،توصيات المؤتمر الرابع التربوي للتربية
والتعليم العر في صنعاء من 0913 / 03 / 31 – 32م  .كانون الثاني  ،العدد
( ، )5التوثيق التربوي  ،السنة الثانية 0912 ،م .
 .15المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،تطوير مناهن تعليم القواعد النحوية
وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي  ،تونس 0912،م .
 .11نصّار  ،حسين  ،دراسات لغوية  .دار الرائد العربي للطباعة والنشر  ،بيروت
0910 ،م .
 .11الهافمي  ،عبد الرحمن علي  ،مشكالت تدريس التعبير التحريري في المرحلة
اإلعدادية في العراق  .جامعة بغداد  ،كلية التربية 0911 ،م ،
( رسالة ماجستير غير منشورة ) .
 .11يونس فتحي علي  ،ومحمود كامل الناقة  ،أساسيات تعليم اللغة العربية  .دار
الثقافة للطباعة والنشر  ،القاهرة 0911 ،م .
ثانيا :المصادر االجنبية:
49. Adams , Georgia’s , Measurement and Evaluation in
Education , Psychogy and Guidance . Holt , Rnehart and
winton , New York , 1960.
50. Good , Garter , V, Dictionary of education . 3rd , ed , New
York , Megram , Hill , 1973 .

المالحق
ملحق ()8
اسماء وعناوين السادة الخبراء بحسب االلقا العلمية والحروو الهجائية وطبيعة
االستشارة
ت

اسم الخبير

0

أ.د.احسان علوان الدليمي

3

أ.د.انور حسين
عبدالرحمن

االختصاص

قياس
وتقويم
طرائق
تدريس
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الكلية
الجامعة
بغداد

التربية /ابن الهيثم

بغداد

التربية /ابن الهيثم
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2

ا.د.حسن علي فرحان

1

ا.د.سعد علي زاير

5

ا.د.صفاء طارق حبيب

1

ا.د .عبداالمير الشمسي
ا.د.عدنان رجب
المهداوي

1

ا.د.سالم الشمري

9

ا.د.مثنى علوان الجشعمي

01

ا.د.محمد السامرائي

00

ا.د.مقداد اسماعيل الدباا

03

ا.م.د.حسين ابراهيم
مبارش

02

ا.م.د.رحيم علي صالح

01

ا.م.د.رقية عبداالئمة

05

ا.م.د.رياض علي حسين

01

ا.م.د .فذا عادل فرمان

01

ا.م.د.ضياء عبدهللا

01

ا.م.د.ليث حمودي
ابراهيم

09

ا.م.د.ناز بدرخان السندي

31

ا.م.د.نجدت عبدالرؤوو

30

ا.م.د.نسرين فبلي

1

م.م .ناطق سعيد الحالق

طرائق
عربي
طرائق
عربي
قياس
وتقويم
تربوي

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية /ابن رفد

علم النفس

ديالى

التربية /االصمعي

ديالى

التربية

ديالى

التربية /االصمعي

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية /ابن رفد

ديالى

التربية /االصمعي

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية /ابن رفد

ديالى

التربية

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية للبنات

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية /ابن رفد

بغداد

التربية /ابن الهيثم

طرائق
تدريس
طرق
عربي
قياس
وتقويم
فلسفة
التربية
لغة عربية
طرائق
عربي
طرائق
عربي
طرائق
عربي
طرائق
تدريس
طرائق
عربي
طرائق
جغرافية
طرائق
تدريس
طرائق
جغرافية
مناهن
وطرائق

الملحق ()2
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اسماء عينة المدارس في المركز
الموقع
اسم المدرسة
المقدادية /الحي العصري
اعدادية علي بن ابي طالب للبنين
المقدادية /الثورة
اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين
المقدادية /حي المعلمين
اعدادية المقدادية للبنات
المقدادية /الحرية
ثانوية تل الزعتر للبنات
المقدادية /حي فلسطين
ثانوية النجوم للبنات
المقدادية /حي العصري
ثانوية الفجر االهلية للبنات
المقدادية /حي المعلمين
ثانوية المقدادية للبنين
المقدادية /حي المعلمين
ثانوية الرسالة للبنات

ت
0
3
2
1
5
1
1
1

الملحق ( ) 3
م /اإلستبانة النهائية  /لصعوبات تدريس التعبير الشفهي في المرحلة اإلعدادية من
وجهة نظر مدرسي اللغة العربية  ،ومدرساتها
تعليمات اإلجابة
) إزاء ككل فقكرة تحكع حقكل واحكد تختكاره مكن حقكول
أوالً :يرجى وضع عالمكة (
المقياس الثالثي المتدر وحسب أهمية الصعوبة من وجهة نظرش وكما يأتي :
 .0اذا كنككع تككرى أن الفقككرة الموضككوعة تمثككل صككعوبة رئيسككةفي تككدريس التعبيككر
الشفهي فيرجى وضع العالمة في حقل ( صعوبة رئيسة)
 .3واذا كنع ترى أن الفقرة الموضوعة تمثكل صكعوبة ثانويكة فكي تكدريس التعبيكر
الشفهي فيرجى وضع العالمة في حقل ( صعوبة ثانوية )
 .2وإذا كنككع تككرى أن الفقككرة الموضككوعة ال تشكككل ص كعوبة فككي تككدريس التعبيككر
الشفهي فيرجى وضع العالمة في حقل ( ال تشكل صعوبة ) .
ثانيا ً  :يرجى التفضل ببيان حلولكم المقترحة لمعالجة كل صعوبة من الصمعوبات فمي
المجاالت كلها .
ثالثا ً :يرجى اإلجابة عما يأتي :
.8

أسم المدرسة
 .2الفرع

 .3الجنس

الصف
ذكر

انثى
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أوالً  :صعوبات مجال األهداو
ت

الفقرات

8
2

ضعف إرتباط األهداو بواقع تدريس التعبير الشفهي .
مدرسككي اللغككة العربيككة  ،ومدرسككاتها أغلككبهم لككم يطلعككوا
على أهداو تدريس التعبير الشفهي .
ضعف مراعاة األهداو الموضوعة الفروق الفردية لدى
الطلبة .
قلة إهتمام المشرفين بأهداو تدريس التعبير الشفهي .
قلككة خبككرة مدرسككي اللغككة العربيككة  ،ومدرسككاتها بطريقككة
افتقاق األهداو السلوكية للتعبير
جعككل درس التعبيككر حصككة واحككدة اسككبوعيا غيككر كافيككة
لتحقيق األهداو الموضوعة .
ال يؤخكككككذ بالحسكككككبان رأي مدرسكككككي اللغكككككة العربيكككككة ،
ومدرساتها عند وضع األهداو .
وضككع األهككداو وصككياغتها التحقككق وحككدة فككروع اللغككة
العربية
قلة افادة مدرسي اللغة العربية  ،ومدرساتها من األهداو
بوصفها موجهات عامة لنشاطاتهم التدريسية .
إفتقار األهداو الى مكا يشكعر الطلبكة بالمنزلكة المرموقكة
للتعبير الشفهي في تراث امتنا العربية االسالمية

3
4
1
6
7
1
8
80

صعوبة صعوبة
رئيسة ثانوية

ال تشكل
صعوبة

ثانيا ً :صعوبات مجال إختيار الموضوعات
ت الفقرات
8
2
3
1
1
6

صعوبة صعوبة
رئيسة ثانوية

تكليف الطلبة بالتكلم بموضوعات تقليدية .
ضعف إرتباط الموضوعات بميول الطلبة وإهتماماتهم .
ندرة إختيار الموضوعات الوظيفية واالجتماعية .
قلكككة االفكككادة مكككن مكككواد اللغكككة العربيكككة االخكككرى ( األد
والنصكككوص  ،و المطالعكككة ) فكككي إختيكككار الموضكككوعات
للتعبير الشفهي .
إفتقار درس التعبير الى منهن محدد .
نككككدرة إختيككككار موضككككوعات تنمككككي لككككدى الطلبككككة القككككدرة
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7
1
8
80
88
82
83
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التعبيرية والجرأة األدبية .
قلة االفادة من المكتبة المدرسية فكي إختيكار الموضكوعات
.
قلككة عككدد الموضككوعات التككي تعطككى للطلبككة خككالل السككنة
الدراسية .
قلككة مراعككاة مسككتوى الطلبككة الفكككري واللغككوي عنككد إختيككار
موضوعات في درس التعبير الشفهي .
إسككلو إختيككار الموضككوعات ال يثيككر دافعيككة الطلبككة نحككو
التعبير الشفهي الجيد .
تحديد الطلبة بكالتكلم فكي موضكوع واحكد فكي درس التعبيكر
الشفهي .
ضعف تقكدير مدرسكي اللغكة العربيكة  ،ومدرسكاتها الهميكة
خطورة إختيار الموضوع في نجاح التعبير .
ضعف الخزين الثقافي واللغوي للطلبة ال يشجع في إختيار
موضوعات جيدة للتعبير الشفهي .

الملحق ( ) 4
م /اإلستبانة النهائية  /لصعوبات تدريس التعبير الشفهي في المرحلة اإلعدادية
من وجهة نظر الطلبة
تعليمات اإلجابة
) إزاء ككل فقكرة تحكع حقكل واحكد تختكاره مكن حقكول
أوالً :يرجى وضع عالمكة (
المقياس الثالثي المتدر وحسب أهمية الصعوبة من وجهة نظرش وكما يأتي :
 .0اذا كنككع تككرى أن الفقككرة الموضككوعة تمثككل صككعوبة رئيسككة فككي تككدريس التعبيككر
الشفهي فيرجى وضع العالمة في حقل ( صعوبة رئيسة)
 .3واذا كنككع تككرى أن الفقككرة الموضككوعة تمثككل صككعوبة ثانويككة فككي تككدريس التعبيككر
الشفهي فيرجى وضع العالمة في حقل ( صعوبة ثانوية )
 .2وإذا كنع ترى أن الفقرة الموضوعة ال تشكل صعوبة فكي تكدريس التعبيكر الشكفهي
فيرجى وضع العالمة في حقل ( ال تشكل صعوبة ) .
ثانيا ً  :يرجى التفضل ببيان حلولكم المقترحة لمعالجة كل صكعوبة مكن الصكعوبات فكي
المجاالت كلها .
ثالثاً :يرجى اإلجابة عن ما يأتي
مالحظة  :يرجى اإلجابة عن ما يأتي :
أ .األسم إختياري :
 .أسم المدرسة
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الفرع
أنثى

أوالً :صعوبات مجال األهداو
صعوبة
رئيسة

ت الفقرات

صعوبة
ثانوية

ال تشكل
صعوبة

 0الطلبكككة غيكككر مطلعكككين علكككى أهكككداو تكككدريس التعبيكككر
الشفهي .
 3إغفككال األهككداو أهميككة تنميككة القككدرة علككى االرتجككال فككي
درس التعبير الشفهي .
 2الحص ك المحككددة للتعبيككر غيككر كافيككة لتحقيككق أهككداو
التعبير الشفهي .
 1تدريس التعبير الشفهي باألسلو التقليدي ال يساعد على
تحقيق أهداو الدرس .
 5ضعف اإلمكانات المتوافرة إلسكتعمال الوسكائل التعليميكة
الحديثة في تحقيق أهداو تدريس التعبير الشفهي .
 1األهككككداو قاصككككرة عككككن تنميككككة القككككدرة التعبيريككككة لككككدى
الطلبة .
 1إستقاللية درس التعبير الشفهي .
 1لم تظهر األهداو أهمية التعبير الشفهي في حياة الطالب
.
 9إغفال األهداو أهمية تنمية روح المناقشة في درس
التعبير الشفهي .
 01ال تلبي األهداو حاجات الطلبة ميولهم واهتماماتهم .
 00قلككة إطككالع مدرسككي اللغككة العربيككة  ،ومدرسككاتها علككى
أهداو تدريس التعبير الشفهي .
 03ليس هناش أسس ثابتة وواضحة لتحديد مسكتويات الطلبكة
في بناء األهداو .

ثانياً :صعوبات مجال إختيار الموضوعات
صعو
بة
رئيسة

ت

الفقرات

0

إختيكككار موضكككوعات بعيكككدة عكككن إهتمامكككات الطلبكككة
وميولهم .
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3
2
1
5
1
1
1
9
01
00
03
02

ندرة إختيار موضوعات وظيفية  ،واجتماعية هادفكة
.
ضعف ثقافة الطلبة ال تشجع فكي إختيكار موضكوعات
جيدة في درس التعبير الشفهي .
يفككرض مدرسككو اللغككة العربيككة  ،ومدرسككاتها أغلككبهم
علكككى الطلبكككة الكككتكلم فكككي موضكككوع واحكككد فكككي درس
التعبير الشفهي .
ال يوجد لدرس التعبير منهن محدد معلوم .
إختيكككار موضكككوعات ال تراعكككي المسكككتوى الفككككري
لطلبة المرحلة اإلعدادية.
إهمككككال الموضككككوعات الوجدانيككككة والوصككككفية ذات
االنفعاالت المثيرة للخيال .
الموضككوعات التعبيريككة التككي تعطككى لطلبككة المرحلككة
اإلعدادية قليلة .
عككككدم اإلفككككادة مككككن المكتبككككة المدرسككككية فككككي إختيككككار
الموضوعات .
نككككدرة توظيككككف موضككككوعات النشككككاطات الالصككككفية
والتعبير عنها ففهيا .
قلككة اسككتفادة مدرسككي اللغككة العربيككة  ،ومدرسككاتها مككن
خبرة بعضهم البع في إختيار الموضوعات .
نككدرة إختيككار موضككوعات تتعلككق بككالمواقف الحياتيككة
التي تواجه الطلبة .
تكليككككف الطلبككككة بككككالتكلم فككككي موضككككوعات تتطلككككب
معلومككككات تخصصككككية ( تاريخيككككة  ،أو علميككككة  ،أو
جغرافية ) .
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