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ملخص: 
هدفت الدرا�ضة احلايل اإىل معرفة درجة اإ�ضهام معلمي العلوم والجتماعيات والرتبية 
الإ�ضالمية يف حت�ضني مهارات التوا�ضل اللغوي لدى طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي يف منطقة 

بني كنانة التعليمية، واأثر كّل من متغريي اجلن�ص والتخ�ض�ص والتفاعل بينهما يف ذلك.
طبقت الدرا�ضة على عينة مكونة من )22( معلما و )23( معلمة، بواقع )15( معلما 
ومعلمة  معلمًا   )45( جمموعه  ومبا  الثالثة،  التخ�ض�ضات  من  تخ�ض�ص  كّل  من  ومعلمة 

اختريوا ع�ضوائيًا ممن يدر�ضون ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي.
ولتحقيق اأهداف هذه الدرا�ضة فقد اأعّد الباحثان ا�ضتبانة ت�ضّمنت )26( فقرة مّثلت كل 
واحدة منها ممار�ضة تعليمية ذات �ضلة ب�ضلوك املهارة، حيث و�ضع اأمام كّل واحدة منها 

مقيا�ضًا ثالثيًا متدرجًا يقي�ص درجة اإ�ضهام املعلم يف حت�ضني مهارة التوا�ضل امل�ضتهدفة.
اأظهرت النتائج وجود اأثر دال ملعلمي املواد الدرا�ضية عينة الدرا�ضة يف حت�ضني مهارات 
اإذ حازت مهارة الكالم املرتبة الأوىل،  التوا�ضل الثالث، مع وجود تباين يف مقدار الأثر، 
ك�ضفت  الثالثة.و  املرتبة  الكتابة  مهارة  حازت  حني  يف  الثانية،  املرتبة  القراءة  مهارة  و 
النتائج عن وجود اأثر دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى )0.05( يف حت�ضني مهارة الكالم تعزى اإىل 
التخ�ض�ص ل�ضالح كّل من معلمي الدرا�ضات الإجتماعية ومعلمي الرتبية الإ�ضالمية.ووجود 
ل�ضالح  اجلن�ص  متغري  اإىل  تعزى  القراءة  مهارة  حت�ضني  يف   )0.05( اإح�ضائيا  دالة  فروق 
املعلمات، ومل يظهر اأثر دال اإح�ضائيا على املهارات الثالث يعزى اإىل متغري التفاعل بني 

اجلن�ص والتخ�ض�ص.
الكلمات املفتاحية: مهارات الت�ضال اللغوي، معلمو املواد الدرا�ضية، ال�ضف العا�رش.
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Abstract: 
The present study aimed at the identification of the contribution of the 

teachers of Sciences, Social studies and Islamic Education to the enhancement 
of the communicative skills of basic tenth graders in Bani Kinana the 
Educational Directorate and the effect of the variables gender, specialization 
variables as well as their interaction between them.

The study was administered on a sample consisting of 22 male teachers 
and 23 females )15( teachers from each group, totaling 45 chosen randomly 
from basic tenth graders schools.

The researchers developed and administered a questionnaire of 26 items; 
each item representing certain teaching technique related to the given major 
skill.The items were rated on a three level scale pointing the contribution 
level of the teachers to the enhancement of the target skill of the students.

The results showed significant effects of the subject teachers in improving 
the three communicative skills, with speaking first, reading second, and writing 
third.The results also revealed a statically significant effect at (&=0.05) on 
the improvement of conversation due to specialization, namely the teachers 
of Social Studies and Islamic Education.In addition, improvement in reading 
was statistically significant at (&=0.05) due to sex, the female teachers 
outperformed the male teachers, meanwhile

no statistically significant effect was shown due to the interaction between 
sex and specialization.

Key Words: Linguistic Communicative Skills, School Subject teachers, 
Tenth graders.
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خلفية الدراسة وأهميتها: 
اأو  الأداة  فهي  الب�رشية،  املجتمعات  جلميع  مهمة  متطلبات  التوا�ضل  مهارات  تعّد 
الأدوات التي ميكن من خاللها التفاهم بني الأفراد، كما ميكن من خاللها التعاون والتن�ضيق 
والعمل والتعلم وحّل امل�ضكالت، وبناء املعرفة وتطويرها، وا�ضتخدامها يف مواقف الدر�ص 

واحلياة.
التوا�ضل  مهارات  حت�ضني  اإىل  القرن  هذا  من  الثالثة  الألفية  يف  ما�ضة  احلاجة  ولعّل 
اللغوي لدى النا�ضئة من اأي وقت م�ضى؛ ومرّد ذلك النقلة النوعية يف التقانة التي �ضهلت 
تبادل املعلومات بني الأفراد على اختالف دولهم وثقافاتهم، وما قّدمه العامل من و�ضائل 
ما  اإىل  الدعوة  اإىل  بع�ضهم  الكوكب، حتى ذهب  هذا  على  النا�ص  احتياجات  لتلبية  حديثة 
ي�ضمى باملواطنة العاملية، ومبوجب هذا املنحى يتعلم الطلبة التحديات العاملية، ويكت�ضبون 
املهارات الالزمة ملواجهة تلك التحديات، ويتعلمون عرب ا�ضرتاتيجيات خا�ضة، ويخ�ضعون 

. )Madelyn & Sadri, 2011( اإىل تقوميات نوعّية ذات �ضلة بهذه التحديات
اللغوي دوراً مهمًا يف حياة الأفراد واجلماعات والدول والثقافات،  ويحتل الت�ضال 
والجتماعية  والثقافية  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  املجالت  جميع  يف  مميز  ح�ضور  له  و 
فاإن  الأهمية  هذه  من  الرغم  مهمة.وعلى  اإن�ضانية  ظاهرة  فهو  ولذا  والرتبوية؛  والع�ضكرية 
)م�ضاقبة،  اللغوي  التوا�ضل  ملفهوم  مانع  جامع  حمدد  تعريف  على  بعد  يتفقوا  مل  العلماء 
2011( .فهناك ما ي�ضري اإىل ان مهارات التوا�ضل وال�ضتب�ضار تتمثل يف قدرات الت�ضال 
والكتابة،  القراءة  عمليتي  ممار�ضة  يف  فقط  لي�ضت  واأ�ضا�ضية  مهمة  مهارات  وهي  اللفظية، 
اأجل  من  اأي�ضا  ومهمة  �رشورية  اأدوات  ولكنها  ال�ضتيعاب،  من  متقّدمة  م�ضتويات  وبلوغ 
 Krajcik( امل�ضاركة يف تناول ق�ضايا وم�ضكالت املجتمع العاملي للقرن احلادي والع�رشين

. )& Sutherland, 2010

هذا  قاد  فقد  اللكرتوين،  الت�ضال  الع�رش  هذا  املهمة يف  التوا�ضل  و�ضائل  ومن بني 
 SMS النوع من التوا�ضل اإىل كثري من الفعالية يف الكتابة، مبا يت�ضمنه من ر�ضائل ق�ضرية
Email، ، فقد ق�رّشت امل�ضافات، ووفرت اجلهد والوقت والتكلفة، ومع  والربيد االإلكرتوين 
ذلك فقد برزت م�ضكلة وقوع عدد من م�ضتخدمي هذه الو�ضائل يف اأخطاء لغوية قاتلة، تقع 
 Hamzah, & Ghorbani, & Abdullah,( املتطورة  التقانة  هذه  م�ضتخدمي  عاتق  على 

 ).2009
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 Information Technology and لقد اأدى التطّور ال�رشيع يف الت�ضالت واملعلومات
Communication اأو ما يطلق عليه )ITC( ، اإىل تغيريات عميقة يف املجتمعات املعا�رشة، 
املعلومات، وع�رش  اإىل ع�رش  ال�ضناعة  النتقال بهذه املجتمعات من ع�رش  اإىل  اأدى ذلك 
التقانة والقت�ضاد املعريف، و�ضغل التعليم عرب ال�ضبكة املعلوماتية حّيزاً وا�ضعًا نتيجة لتقدم 

 )Salas & Gomez & Lavingne, 2011(.هذا النوع من و�ضائل الت�ضال والتوا�ضل
اأطراف  ذات   )Process Social( اجتماعية  عملية  ال�ضامل  مبفهومه  الت�ضال  ويعّد 
متعددة، وميكن توظيفه وا�ضتخدامه بو�ضائل متنوعة كاأن يتّم التفاهم بني الأفراد با�ضتخدام 
البت�ضامة، اأو التجهم اأو العبو�ص، اأو عن طريق الإ�ضارات، اأوبحركة الراأ�ص، اأو هّز املنكبني، 
الإمياءات واللم�ص، و�رشعات املو�ضة،  وهو ما يطلق عليه بالت�ضال احلركي، ف�ضال عن 

وتعّد اللغة من بني و�ضائل الت�ضال الرئي�ضة و املهمة يف هذا ال�ضاأن )حممد، 2003( .
وللغة اأهمية بالغة يف هذا املجال فهي مظهر من مظاهر ال�ضلوك الب�رشي، و�ضاأن من 
�ضوؤون املجتمع، يتوا�ضل النا�ص من خاللها اأفراداً وجماعات، وتنتقل املعرفة واخلربات من 
جيل اإىل جيل ومن جمتمع اإىل جمتمع، كما اأّن اللغة م�ضتودع للم�ضاعر والأحا�ضي�ص، فمن 
خاللها يتّم الإقناع والفهم والإفهام، وتعديل ال�ضلوك، اأو ما ي�ضمى بالفهم امل�ضرتك )عطية، 

. )2008
وتعّد مهارات التوا�ضل اأدوات فاعلة يف تبادل املعرفة العاملية، وتطويرها، وتعميق 
 )Chan, 2010( حيالها  الناجعة  واحللول  الآراء  وتبادل  وامل�ضكالت،  بالق�ضايا  الوعي 
.وهناك من يرى “اأّن مهارات التوا�ضل اللغوي من بني اأبرز املتطلبات الالزمة للعمل، حيث 
ت�ضري اإحدى الدرا�ضات اأن 80% من الإعالنات املقّدمة ل�ضغل الوظائف ت�ضرتط اأن يتوافر يف 
املر�ضحني اإتقان مهارات الت�ضال والتوا�ضل مع الآخرين، ويف الوقت ذاته وجد اأن 49% من 
الذين �ضملهم ال�ضتطالع ي�ضرتط اأن يتوافر لديهم مهارات الكالم والقراءة والكتابة خا�ضة” 

. )North & Worth, 2004: 34(

اأّن اأرباب العمل يف جميع املجالت املهنية ي�ضعون قيمة اأكرب  وهناك ما ي�ضري اإىل 
Cali-(  ههارات الت�ضال يف اختيار املوظفني، مقارنة باملهارات املهنية اأوالفنية الأخرى

، وبخا�ضة   ).fornia State University,2000; Mc Pherson, 1998 ; Plushy, 1996
اأكرث من  اإذ يهتمون مبهارات التعبري لدى العاملني لديهم  يف الدول الناطقة بالإجنليزية، 
من  “العديد  اأّن  و   ،  )Gray & MacKay, 2005( والنوعية  التقنية  باملهارات  اهتمامهم 
املوؤ�ض�ضات ترف�ص العاملني الذين ل يجيدون التوا�ضل مع اأقرانهم يف العمل ب�ضورة فاعلة، 
اإميانا منهم باأّن التوا�ضل يف جمال الوظيفة و/ اأو العمل من امل�ضتلزمات الأ�ضا�ضية للتنمية 

. )Long ,2009: 39( ”اللغوية والأدائية ذات ال�ضلة باملهمة اأو العمل
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يف  البارزة  البحث  اأدوات  اإحدى  باعتبارها  اللغوي  التوا�ضل  مهارات  اأهمّية  وتظهر 
تطبيق منهجية البحث النوعي، الذي يعتمد ب�ضكل رئي�ص على ر�ضد احلوارات بني امل�ضتهدفني 
ي، ومالحظة ما يقومون به يف مواقف البحث واملالحظة، اإذ يبداأ الباحثون  بالبحث والتق�ضّ
هذه  ومثل  ظاهرة،  تعّد  قد  التي  والتباينات  الفجوات  ملعرفة  بعناية  ُيختار  �ضوؤال  بطرح 
املناق�ضات ت�ضع املحققني يف بداية وا�ضحة للدخول يف البحث بو�ضع خطة، ثّم ال�ضري قدمًا 

. )Chennai & Chennai, 2011( يف اإجراءات تنفيذها
هذه  وتوؤثر  ات�ضال،  وقناة  ور�ضالة  وم�ضتقبل  مر�ضل  من  الت�ضال  عملية  وتتكون 
العنا�رش يف كفاءة التوا�ضل، فعلى �ضبيل املثال جند اأّن املر�ضل وامل�ضتقبل يتاأثر كالهما 
باجتاهاته ومبعرفته ال�ضابقة، وبخلفيته الجتماعية، والثقافية، و تتاأثر الر�ضالة مبا ت�ضتمل 
عليه من معلومات وبيانات، وكذلك بكيفية اأداء تلك املعلومات.اأّما قناة الت�ضال فرتتبط 
باحلوا�ص اخلم�ص التي ن�ضتقبل بها كّل املعلومات عن العامل.وقد ن�ضاأ عن فهم هذه العنا�رش 
.“وتعّد   )HO, 2008( الت�ضال  �ضميت بنماذج  النماذج  التوا�ضل جمموعة من  املهمة من 
منظومة املهارات اللغوية جزءاً مهمًا للمعلم مهما كان تخ�ض�ضه؛ فبها يتمكن من التفاعل 
للتبادل  الفاعلة  احلقيقية  الأدوات  اأنها  عن  ف�ضاًل  التعلم،  مدار  املعارف  ومع  طلبته،  مع 
 “ عملهم  وجمالت  الأكادميية،  تخ�ض�ضاتهم  خمتلف  على  الأفراد  لدى  والثقايف  الفكري 

. )Loss, 2000: 92(

اللغة يتميز بدور حمورّي يف  اأن معلم  ويعتقد بع�ص اخلرباء يف املناهج والتدري�ص 
تو�ضيع قاعدة التكامل بني اكت�ضاب اللغة، وتعّلم املواد الدرا�ضية الأخرى، وذلك من خالل ما 
يقوم به من ن�ضاطات، وبرامج ثقافية ولغوية ت�ضتدعي ب�ضكل اأو باآخر فتح قنوات الت�ضال، 
والتفاهم والتعاون مع مدر�ضي املواد الدرا�ضية الأخرى )علي، 1994( ، ذلك “لأن اللغة يف 
الذي تتفاعل فيه اخلربات املختلفة لدى املر�ضل وامل�ضتقبل،  التدري�ص هي املخرب  مواقف 
وهي الإطار الذي بو�ضاطته تت�ضكل املفاهيم وتنمو املعرفة، وهي اأي�ضًا الو�ضيلة التي ُيبنى 
بها املعنى و/ اأو اإعادة بنائه، وعليه تكون مهارات اللغة هي مهارات التوا�ضل الفعلي يف 

اأي موقف من مواقف التعلم والتعليم” )ن�رش، 2003: 84( .
والقراءة  الكالم  بعامة، وملهارات  اللغوية  للمهارات  املركزّي  الدور  الرغم من  وعلى 
والجتماعية،  والفكرية  اللغوية  باأ�ضكاله  والتفاعل  التعلم  مواقف  يف  بخا�ضة  والكتابة 
الأمة  اأبناء  النا�ضئة من  باإك�ضابها لدى  والدعوات املتوا�ضلة واملتجددة بوجوب الهتمام 
“اّن كثرياً من طلبة اجلامعة على م�ضتوى  باعتبارعا مهارات حياتية يف هذا الع�رش غري 
الوقوع يف  قالب عربي دون  العليا يعجز عن �ضياغة جملة يف  والدرا�ضات  البكالوريو�ص 
اأخطاء نحوية، اأو�رشفية، اأوتركيبية، وذلك لعدم متّكنهم من املهارات الأ�ضا�ضية، الأمر الذي 
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اأّدى – يف كثري من الأحيان- اإىل تعايل ال�ضيحات وال�ضكوى من �ضعف تعليم اللغة العربية 
وارتفاع  والثقافية  العلمية  النواحي  الطلبة من  م�ضتوى  واجلامعات، وهبوط  املدار�ص  يف 
اأ�ضابع التهام، م�ضرية اإىل مناهج التدري�ص تارة، و/ اأو اإىل معلمي املواد الدرا�ضية املقررة 

تارة اأخرى “ )عبد الوهاب، 2002: 103( .
الطلبة  يتعاون  اإذ  واملعارف،  العلوم  خمتلف  لتعّلم  ملحة  �رشورة  القراءة  ومهارات 
لفهم امل�ضاألة الريا�ضية والتحاور يف اأبعادها من املعطيات والعمليات واملخرجات، وهذا” 
يعطي الطلبة فر�ضة ذهبية للتعّلم ب�ضورة تعاونية تارة، وت�ضاركية تارة اأخرى، وذلك من 
خالل ا�ضتخدام الألفاظ والتو�ضيحات والرموز العددية، وهذا التعاون ل يدعم ا�ضرتاتيجيات 
حّل امل�ضكالت فح�ضب، بل ي�ضاعد الطلبة وب�رشعة كبرية على تعّلم مهارات التوا�ضل؛ التحدث 
تعلم  ملواقف  بالن�ضبة  احلال  وهكذا  الريا�ضيات،  تدري�ص  مواقف  عرب  والكتابة  والقراءة 

. )Mc Kane, 2011: 60( ”العلوم واملواد الدرا�ضية الأخرى
اأمناط  ت�ضعة  هناك  اأّن  كوريا  يف  احلديثة  الدرا�ضات  اإحدى  اأظهرت  الإطار  هذا  ويف 
للتحدث اأو الكتابة ت�ضتخدم يف �ضياق تدري�ص العلوم.كما اأ�ضارت اإىل حدوث حت�ّضن ملمو�ص 
 Ha &( يف �ضلوك معلمي العلوم نتيجة ا�ضتخدامهم لهاتني املهارتني من مهارات التوا�ضل
لي�ص  الجتماعية  والدرا�ضات  العلوم  اأّن معلمي  اأخرى عن  درا�ضة  .وك�ضفت   )Song, 2009
لديهم ا�ضرتاتيجيات للقراءة اأو الكتابة، اإل اأّنهم ي�ضتخدمون ا�ضرتاتيجية ال�ضوؤال واجلواب قبل 
واأثناء وبعد القراءة، وقد اأو�ضت الدرا�ضة ب�رشورة تاأهيل معلمي هاتني املادتني وتزويدهم 
Elu-(  ههارتي الإر�ضال ممثلة يف التحدث والكتابة، قبل اأن ميار�ضوا التعليم ب�ضورة فعلية

. )sory & Dedeoglu, 2011

والطلبة  املعلمني  من  يتطلب  الجتماعيات  مناهج  تدري�ص  اأّن  اإىل  ي�ضري  ما  وهناك 
�ضكل  ، وهي   )Social skills( الجتماعية  باملهارات  يطلق عليها  امتالك مهارات حمددة 
من اأ�ضكال مهارات التوا�ضل اللغوي؛ ومنها مهارات التخاطب اللفظية، ومهارات التخاطب 
النفعالية التي متّكن الفرد من اإقامة عالقات اجتماعية مع املحيطني به، كما تعّد عامال 
مهما يف م�ضاعدة الأفراد التغّلب على م�ضكالت التفاعل اللغوي، والفكرّي والجتماعي يف 

البيئة املحيطة )ادعي�ص & الك�ضاب، 2011( .
ويف �ضياق تدري�ص مبحث الرتبية الإ�ضالمية فقد ك�ضفت درا�ضة عن دور معلم الرتبية 
الإ�ضالمية يف الرتقاء مب�ضتوى الأداء اللغوّي لدى الطلبة، واأظهرت النتائج اأن لدى معلمي 
الرتبية الإ�ضالمية تقديرات عالية فيما ميتلكونه من وجهات نظر اإيجابية نحو ال�ضتخدام 
اللغوّي يف الأداء التدري�ضي ب�ضكل خا�ص، ويف احلياة املدر�ضية واملجتمعّية ب�ضكل عام، حيث 
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اأّن �ضعف امل�ضتوى  تراوحت الأهمّية الن�ضبية ما بني مرتفعة ومتو�ضطة، ويعتقد املعلمون 
اإدراج  اأو�ضت ب�رشورة  وقد  الأ�ضا�ضية،  املفاهيم  لتعلم  اأكرب عائق  يعّد  الطلبة  لدى  اللغوّي 
اختالف تخ�ض�ضاتهم  الدرا�ضية على  املواد  تدريب معلمي  برامج  اللغوّية �ضمن  الكفايات 

الأكادميية )ال�ضعودي، 2011( .
املجل�ص  »اأ�ضدر  فقد  التعليمية  التعّلمية  العملية  يف  القومية  اللغة  لأهمية  وتقديراً 
القومي ملعلمي اللغة الإجنليزية يف بريطانيا قراراً يق�ضي بعدم ال�ضماح لأّي معلم ممار�ضة 
اإىل  الجتاه  انتقل هذا  وقد  اللغة،  با�ضتخدام  الإملام  قدر من  لديه  يكون  اأن  التدري�ص دون 
التي  الربامج  وانت�رشت  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  كندا  اإىل  ثم  كافة،  الأوروبية  الدول 
ومل  كبرية،  ب�ضورة   ;  Language Awareness Courses fw,vm اللغوي  الوعي  تنّمي 
اللغوّي من  الوعي  اأ�ضبحت تنمية  اللغات وتعليمها فح�ضب، بل  تقت�رش على مقررات تعّلم 

وظائف معلمي املواد الدرا�ضية كافة« )عبد الوهاب، 2002157:( .
وي�ضري جل�ضبي و ران�ضن�ضكيو: Gillespie & Ransinski ;1989 )55( يف هذل ال�ضدد 
اإىل “اأن معظم املربني واملهتمني بالتدري�ص يف املرحلتني املتو�ضطة والثانوية، يرون اأّن 
فقط  ولي�ص  الدرا�ضية،  املواد  معلمي  جميع  م�ضوؤولية  الدرا�ضة  ومهارات   ، القراءة  تدري�ص 
تكون   “ امل�ضوؤولية  هذه  اأّن   )Cohran,1993: 18( كوران  “.ويوؤكد  اللغة  معلم  م�ضوؤولية 
املتو�ضطة  املرحلتني  ومعلمي  الإبتدائية،  املرحلة  العليا من  امل�ضتويات  اأكرب على معلمي 
والثانوية، وتتلخ�ص يف تدريب الطلبة كيفية زيادة ا�ضتيعابهم ملحتويات املواد الدرا�ضية 

اأثناء قراءتها”.
اأدوار معلمي املواد الدرا�ضية يف املحافظة على ال�ضحة اللغوية، فتبدو جلّية يف  اأّما 
اللغة،  تعلم  بني  التدري�ص  مواقف  يف  الربط  اأهمية  على  التكاملي  املنحى  اأ�ضحاب  توكيد 
اللغة  امل�ضرتك بني مدر�ضي  التخطيط  الذي يتطلب  الأمر  الأخرى،  الدرا�ضية  املواد  و وتعّلم 
العربية، ومدر�ضي املواد الأخرى؛ لتحقيق اأكرب قدر من التعاون والتخطيط، لتح�ضني القدرة 
اللغوية لدى الطلبة عرب درا�ضة املواد املختلفة، حيث اإّن التعامل مع املعارف يف هذه املواد 
يعتمد ب�ضكل رئي�ص على املفردات والرتاكيب اللغوية املتوافرة، ف�ضال عن األفة الطلبة بهذه 
)ن�رش،  املختلفة  مب�ضتوياته  ال�ضتيعاب  بلوغ  على  ت�ضاعدهم  التي  املفردات  و  الرتاكيب 

. )Brown.2001 3003؛
بع�ص  عنها  اأ�ضفرت  التي  التو�ضيات  من  لعدد  ا�ضتجابة  احلالية  الدرا�ضة  وجتيء 
دور  اأهمّية  اأكدت  التي  والع�رشين،  احلادي  القرن  بداية  التي عقدت يف  العربية  املوؤمترات 
معلمي املواد الدرا�ضية يف حت�ضني مهارات التوا�ضل اللغوّي عند الطلبة )الن�ضار، 2001( 
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.كما تاأتي ا�ضتجابة لآراء اخلرباء الذين اأ�ضاروا اإىل الدور املهم الذي ميكن اأن يوؤديه معلمو 
املواد الدرا�ضية يف حت�ضني هذه املهارات جنبًا اإىل جنب مع اأقرانهم معلمي اللغة العربية 

)ال�ضيد، 2009( .
املناهج  اإعداد  على  القائمون  اإليه  دعا  ما  مع  اأي�ضًا  متناغمة  الدرا�ضة  هذه  تاأتي 
الف�ضيحة،  العربية  للغة  احلقيقي  ال�ضتخدام  �رشورة  من  الأردن،  يف  وتطبيقها  املدر�ضية 
وتوظيف مهارات التوا�ضل ال�ضفوية والكتابية واحلا�ضوبية، والتمثيل الريا�ضي والفيزيائي، 
لو�ضف املفاهيم العلمية وتف�ضريها )وزارة الرتبية والتعليم، 2005( .ول تكاد تخلو مناهج 
املواد الدرا�ضية الأخرى من اإ�ضارات، توؤّكد اأهمية الت�ضال والتوا�ضل من اأجل مواكبة التقّدم 

العلمي، وثورة الت�ضالت التي األقت بظاللها على خمتلف قطاعات احلياة.
من  اأعلت  التي  الدرا�ضة،  هذه  مقدمة  يف  وردت  التي  والأفكار  الآراء  اإىل  وا�ضتناداً 
املواد  ملعلمي  وملا  واجلماعات،  الأفراد  حياة  يف  اللغوّي  التوا�ضل  مهارات  متغري  �ضاأن 
الدرا�ضية من عالقة وارتباط وثيقني بت�ضكيل هذه املهارات وحت�ضينها، ونظرا لأهمية تنويع 
املحتويات التعليمية من خالل املواد الدرا�ضية املختلفة، التي توفر للطلبة ن�ضو�ضًا قرائية 
اأن البحث يف دور معلمي املواد الدرا�ضية يف حت�ضني  يف جمالت معرفية خمتلفة.وب�ضبب 
ًا حديث العهد على ال�ضعيدين العربّي واملحلّي، فاإّنه  مهارات الت�ضال اللغوي ما زال غ�ضّ
من املوؤمل اأن ت�ضّد هذه الدرا�ضة ثغرة يف هذا امليدان، وتدفع بالبحث خطوة اإىل الأمام يف 

جمال خدمة اللغة العربية، واحلّد من ظاهرة ال�ضعف اللغوي لدى النا�ضئة من اأبناء الأّمة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تكمن م�ضكلة الدرا�ضة يف �ضعف معلمي املواد الدرا�ضية الأخرى، بل عزوفهم عن الإ�ضهام 
وامل�ضاركة يف حت�ضني مهارات التوا�ضل اللغوي لدى طلبة ال�ضفوف الذين يدر�ضونهم مواد 
التخ�ض�ص، على الرغم من اأّن املناهج الدرا�ضية لهذه املواد كتبت باللغة العربية، واأّن لغة 
الباحثان  العربية.ويرى  اللغة  الأردن هي  التدري�ص امل�ضتخدمة يف املدار�ص احلكومية يف 
ومن واقع اخلربة يف جمال التدري�ص والإ�رشاف الرتبوي اأّن هذا ال�ضعف و/ اأو العزوف قد 
يختلف من معلم مادة اإىل اآخر.وهناك ما ي�ضري اإىل �ضعف قدرات معلمي املواد الدرا�ضية يف 
جمال التوا�ضل اللغوي ال�ضفوي، ويف جمال القراءة والكتابة، واإن كان هذا ال�ضعف يبدو اأكرث 
اأثناء العر�ص، والتو�ضيح والتعليق والتعقيب، على  و�ضوحًا يف مواقف ا�ضتخدام اللغة يف 
الرغم من اأّن الجتاهات احلديثة يف جمال التنمية اللغوية عرب مواقف التدري�ص املختلفة 
توؤّكد �رشورة اإ�ضهام كّل معلم مادة يف الرتقاء مب�ضتوى الطلبة يف اللغة القومية، وبخا�ضة 
اإذا كانت هي اللغة الر�ضمية يف التدري�ص، ويرى اأ�ضحاب هذا الجتاه اأّن كّل معلم مادة هو 

معلم لغة، ول يجوز اأن ت�ضند مهمة تعليم اللغة اإىل معلم العربية وحده.
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ويظهر الأدب الرتبوي يف هذا املجال توكيد اأ�ضحاب املنحى التكاملّي اأهمّية الربط 
يف مواقف التعليم بني مهارات اللغة من ناحية، وبينها وبني املواد الدرا�ضية الأخرى من 
ناحية ثانية، وهناك ما ي�ضري اإىل اأّن تقّدم الطلبة يف اللغة العربية ينعك�ص ب�ضكل اأو باآخر 
على التح�ضيل يف املواد الدرا�ضية الأخرى، ولذا فاإّن م�ضكلة الدرا�ضة احلالية تكمن يف �ضعف 
العالقة، والتن�ضيق بني معلمي اللغة العربية ومعلمي املواد الدرا�ضية الأخرى لل�ضف الواحد 
من ناحية، وانخفا�ص الوعي عند معلمي املواد الدرا�ضية مب�ضوؤولياتهم جتاه الرتبية اللغوية 
لطلبتهم من ناحية ثانية،  وبالتحديد فقد حاولت الدرا�سة االإجابة عن ال�سوؤالني االآتيني: 

الإ�ضالمية  ● والرتبية  الجتماعية  والدرا�ضات  العلوم  معلمي  اإ�ضهام  مدى  ما  �ص1: 
يف حت�ضني مهارات التوا�ضل اللغوي لدى طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي يف مديرية الرتبية 

والتعليم للواء بني كنانة من وجهة نظر املعلمني اأنف�ضهم؟ 
كّل  ● حت�ضني  يف  الدرا�ضية  املواد  معلمي  تقديرات  تختلف متو�ضطات  هل  �ص2: 

التخ�ض�ص  باختالف  ككل  وعليها   ، والقراءة(  والكتابة،  )التحدث،  التوا�ضل  مهارات  من 
الإ�ضالمية(  واجلن�ص والتفاعل  والرتبية  الجتماعية،  والدرا�ضات  )العلوم،  الأكادميي:   

بينهما؟ .
حدود الدراسة: 

اأجريت هذه الدرا�سة وفق احلدود االآتية: 
والكتابة . 1 والقراءة،  الكالم،  التحدث/  الدرا�ضة:  يف  امل�ضتهدفة  التوا�ضل  مهارات 

مواقف  يف  وال�ضتقبال  الإر�ضال  م�ضتوى  على  اأكرب  باأهمية  حتظى  حيث  ال�ضتماع  دون 
تدري�ص العلوم والدرا�ضات الجتماعية والرتبية الإ�ضالمية، ويكون للمعلم دور ملمو�ص يف 

ا�ضتخدامها وتقومي اأداء الطلبة فيها.
عينة الدرا�ضة جمموعة من معلمي ال�ضف العا�رش من الذكور والإناث العاملني يف . 2

عدد من املدار�ص التابعة ملديرية تربية بني كنانة، ممن يدر�ضون مواد العلوم والدرا�ضات 
الجتماعية والرتبية الإ�ضالمية اختريوا بطريقة ع�ضوائية.

اأداة الدرا�ضة مقيا�ص ثالثي متدرج �ضادق وثابت من اإعداد الباحثنب يت�ضمن عدداً . 3
من املمار�ضات التعليمية املتعلقة بدور معلم/ معلمة املادة يف حت�ضني الأداء اللغوي لدى 

الطلبة، اأجريت لها معامالت ال�ضدق والثبات الالزمة.
اإ�ضهام املعلم/ املعلمة يف حت�ضني املهارات الثالث مو�ضوع البحث . 4 تقدير درجة 

منوط بالتقومي الذاتي للمعلم، ومدى حتّريه الدقة، واملو�ضوعية يف التقدير الذي ميّثل وجهة 
نظره الفعلية بعيداً عن التحّيز.
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التعريفات اإلجرائية: 
التعليمية  ◄ الدرا�ضة املحتويات  الدرا�ضية يف هذه  باملواد  يق�ضد  الدرا�سية:  املواد 

مل�ضتوى  املقررة  الجتماعية  والدرا�ضات  الإ�ضالمية،  والرتبية  العلوم،  مناهج  يف  املقررة 
طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي يف الأردن للعام الدرا�ضي 2011/ 2012م.

والكتابة،  ◄ والقراءة  التحدث  مهارات  بها  ويق�ضد  اللغوي:  التوا�سل  مهارات 
وموؤ�رشاتها ال�ضلوكية ذات ال�ضلة، وتقا�ص بالدرجة املتحققة لأداء معلم املادة عينة الدرا�ضة 
الثالث  اللغوّية  العالقة باملهارات  التعليم ذات  اإجراءات  على مقيا�ص تقدير مدى ممار�ضة 

مو�ضوع الدرا�ضة.

طريقة الدراسة وإجراءاتها: 

عينة الدراسة: 

العلوم  يدّر�ضون مناهج  الدرا�ضة احلالية من )45( معلمًا ومعلمة، ممن  تكونت عينة 
والدرا�ضات الإجتماعية والرتبية الإ�ضالمية مل�ضتوى طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضية اختريوا 
بطريقة ع�ضوائية من عدد من املدار�ص التابعة ملديرية تربية بني كنانة يف �ضمال الأردن، 
حيث بلغ عدد الذكور )22( معلمًا، وعدد الإناث )23( معلمة.وبواقع )15( معلمًا ومعلمة من 
تخ�ض�ص العلوم و )15( معلمًا ومعلمة من تخ�ض�ص الدرا�ضات الجتماعية و )15( معلما 

ومعلمة من تخ�ض�ص الرتبية الإ�ضالمية.

أداة الدراسة: 

اإىل  ا�ضتبانة يف �ضكل مقيا�ص ثالثي متدرج على غرار مقيا�ص )ليكرت( يهدف  وهي 
م�ضاعدة معلم املادة على تقدير مدى ممار�ضته الفعلية عرب مواقف التدري�ص اخلا�ضة مبادته 
يف ا�ضتخدام فّعاليات التدري�ص التي ت�ضهم يف ت�ضكيل و/ اأو حت�ضني اأي من مهارات التوا�ضل 

الثالث مو�ضوع البحث.
ب�ضلوك  املرتبطة  التدري�ضية  الفّعاليات  املمار�ضات/  املقيا�ص، وُحددت  وقد بني هذا 
املهارة بالرجوع اإىل عدد من الدرا�ضات، والكتب املتخ�ض�ضة يف جمال التدري�ص والتكامل 
بني منهاج اللغة واملناهج الدرا�ضية الأخرى املقررة للطلبة، ودور معلمي املواد الدرا�ضية 
يف التنمية اللغوية بعامة، ومهارات الت�ضال بخا�ضة )عطية، 2008؛ ن�رش، 2003؛ فرج، 

. )Brown,2001 2003؛ م�ضاقبة، 2011؛
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د. محمد أحمد عبابنهلدى طلبة الصف العاشر األساسي في منطقة بني كنانة التعليمية بشمال األردن.
أ.د. حمدان علي نصر

وقد تكون املقيا�س يف �سورته النهائية من )26( فقرة/ ممار�سة تغطي مهارات 
التوا�سل الثلث جاءت موزعة على النحو االآتي: 

الأرقام . 1 ذوات  )9( ممار�ضات هي  وتغطيها  التحدث:  املتعلقة مبهارة  املمار�ضات 
. )24 ،18 ،15 ،13 ،9 ،7 ،2 ،1(

املمار�ضات املتعلقة مبهارة الكتابة: وتغطيها )10( ممار�ضات هي ذوات الأرقام . 2
. )21 ،20 ،19 ،17 ،16 ،14 ،11 ،10 ،8 ،3(

املمار�ضات املتعلقة مبهارة القراءة: وتغطيها )7( ممار�ضات هي ذوات الأرقام )4، . 3
. )26 ،23 ،22 ،12 ،6 ،5

م هذا املقيا�س يف �سكل ا�ستبانة ت�سمنت جمالني هما:  وقد �ُسمِّ
وي�ضمل الهدف من املقيا�ص، واملق�ضود مبهارات التوا�ضل يف الدرا�ضة، وتعليمات . 1

الإجابة وبيانات �ضخ�ضية عن املعلم يختار منها ما ينطبق عليه من حيث، اجلن�ص، واملوؤهل 
العلمي، والتخ�ض�ص الأكادميي.

و�ضهلة، وو�ضع . 2 التي �ضيغت يف عبارات ق�ضرية  الإجراءات  املمار�ضات/  وي�ضمل 
اأمامها مقيا�ص ثالثي متدرج يقي�ص مدى ممار�ضة املعلم لالإجراء، وا�ضتخدامه يف مواقف 
)دائمًا، وتعطى  التدري�ص بني:  ويتدرج مدى ممار�ص  يدّر�ضها،  التي  الدرا�ضية  املادة  تعليم 
اإىل: )نادراً وتعطى درجة واحدة( ، ووفقا   ، اإىل: )اأحيانًا وتعطى درجتان(  ثالث درجات( 
لالأوزان الن�ضبية لهذا التدريج، فاإّن الدرجة اخلام الكلية لأداء معلم املادة يف تقدير مدى 
اإ�ضهامه يف حت�ضني كّل مهارة من مهارات التوا�ضل الثالث على هذا املقيا�ص ترتاوح بني 

)26- 78( درجة.

صدق املقياس: 

وللتاأكد من �ضالحية هذا املقيا�ص، ُعر�ص يف �ضورته الأولية على هيئة حتكيم موؤلفة 
من خم�ضةع�رش ع�ضواً من الأ�ضاتذة يف اجلامعات الأردنية، وامل�رشفني الرتبويني من ذوي 
النف�ص، والقيا�ص والتقومي، حيث طلب  اخلربة والخت�ضا�ص يف املناهج والتدري�ص، وعلم 
اإليهم حتديد مدى �ضمولية املمار�ضات ملهارات التوا�ضل، ومدى انتماء املمار�ضات للمهارة 
التي و�ضعت لها.ويف �ضوء مالحظات ال�ضادة املحكمني اأجريت بع�ص التعديالت املتعلقة 
ال�ضادة  مبالحظات  الأخذ  وُعدَّ  البحث،  مدار  الثالث  املهارات  على  املمار�ضات  بتوزيع 

املحكمني، واإجراء التعديالت الالزمة املقرتحة مبثابة ال�ضدق املنطقي للمقيا�ص.
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معامل ثبات املقياس: 
ُح�ضب معامل الثبات با�ضتخدام معادلة كرونباخ األفا Cronbah Alfa، ، حيث بلغ بهذه 

الطريقة )0.86( ، وهو معامل ثبات منا�ضب لأغرا�ص هذه الدرا�ضة.
املعاجلة اإلحصائية: 

املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ُح�ضبت  الدرا�ضة  �ضوؤايل  عن  لالإجابة 
لتقديرات معلمي املواد الثالثة عينة الدرا�ضة على املقيا�ص عرب مواقف التعليم التي ينفذونها، 
وعلى املهارات جمال البحث، وذلك تبعًا ملتغري التخ�ض�ص الأكادميي: )العلوم، والجتماعيات، 
 ،  )Two- Way MANOVA( الثنائي املتعدد  التباين  والرتبية الإ�ضالمية( .وا�ضتخدم حتليل 
للمقارنات   )Scheffe( �ضيفيه  واختبار   ،  )Two- Way ANOVA( الثنائي  التباين  وحتليل 

البعدية ومعرفة دللة الفروق، ول�ضالح اأي من معلمي املواد الدرا�ضية مدار البحث.
نتائج الدراسة

تو�ضل الباحثان اإىل عدد من النتائج ذات ال�ضلة مبتغريات الدرا�ضة، وقد عر�ضت هذه 
النتائج يف �ضوء اأ�ضئلة الدرا�ضة على النحو الآتي: 

نتائج السؤال األول

ين�ص ال�ضوؤال الأول على: »ما مدى اإ�سهام معلمي املواد الدرا�سية يف حت�سني 
مديرية  يف  االأ�سا�سي  العا�رض  ال�سف  طلبة  لدى  اللغوي  االت�سال  مهارات 
الرتبية والتعليم للواء بني كنانة من وجهة نظر املعلمني اأنف�سهم؟«.ولالإجابة 
عن هذا ال�ضوؤال ح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات معلمي املواد 
عينة الدرا�ضة على كل مهارة من مهارات الت�ضال الثالث، وعليها ككل، وذلك كما هو مبني 

يف اجلدول )1( 
الجدول (1) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الممارسات التعليمية المرتبطة 
بكل مهارة وعليها ككل مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حازتها

الدرجةالرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيمهارة

متو�ضطة2.230.391التحدث
متو�ضطة2.000.362القراءة
متو�ضطة1.890.373الكتابة

متو�ضطة2.040.32ككل
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د. محمد أحمد عبابنهلدى طلبة الصف العاشر األساسي في منطقة بني كنانة التعليمية بشمال األردن.
أ.د. حمدان علي نصر

يتبني من اجلدول )1( اأن اإ�ضهام معلمي املواد الدرا�ضية يف حت�ضني مهارات الت�ضال 
معياري  وبانحراف   ،  )2.04( مقداره  ح�ضابي  ومبتو�ضط  متو�ضطة،  بدرجة  جاء  اللغوي 
)0.32( ، حيث جاءت املمار�ضات التعليمية املتعلقة بالتحدث يف املرتبة الأوىل مبتو�ضط 
املمار�ضات  تلتها  متو�ضطة،  تقدير  وبدرجة   )0.39( معياري  وانحراف   )2.23( ح�ضابي 
وبانحراف   )2.00( مقداره  الثانية مبتو�ضط ح�ضابي  املرتبة  القراءة يف  املرتبطة مبهارة 
معياري مقداره )0.36( وبدرجة تقدير متو�ضطة.اأما املمار�ضات املرتبطة مبهارة الكتابة، 
وبانحراف   )1.89( مقداره  ح�ضابي  ومبتو�ضط  والأخرية،  الثالثة  املرتبة  يف  جاءت  فقد 
معياري )0.37( وبدرجة تقدير متو�ضطة، علما اأّن املعيار الإح�ضائي لتف�ضري تقديرات عينة 
الدرا�ضة على كّل مهارة من املهارات الثالث قد مت با�ضتخدام الإح�ضائي من )1.00- اأقل 
 –  2.34( متو�ضطة.ومن  درجة   )2.34 من  اأقل   -1.67( متدنية.ومن  درجة   )1.67 من 

3.00( درجة عالية.

نتائج السؤال الثاني: 

املواد  تقديرات معلمي  »هل تختلف متو�سطات  الثاين على:  ال�ضوؤال  ين�ص 
)التحدث،  اللغوي:  التوا�سل  مهارات  من  مهارة  كلرّ  حت�سني  يف  الدرا�سية 
للمعلم  االأكادميي  التخ�س�س  باختلف  ككل  وعليها  والكتابة(،  والقراءة 
)العلوم، واالجتماعيات، والرتبية اال�سلمية( ، واجلن�س والتفاعل بينهما؟«.
ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال كان ل بد من الإجابة عن ال�ضقني الآتيني من ال�ضوؤال وهما: 

الدرا�ضة  ● املعلمني عينة  لتقديرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  الفروق بني  حتديد دللة 
)العلوم، والدرا�ضات  التخ�ض�ص:  )التحدث، والقراءة والكتابة( تبعًا ملتغريي  على مهارات: 

الجتماعيات، والرتبية الإ�ضالمية( واجلن�ص والتفاعل بينهما.
الدرا�ضة  ● املعلمني عينة  لتقديرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  الفروق بني  حتديد دللة 

والرتبية  الجتماعيات،  والدرا�ضات  )العلوم،  التخ�ض�ص  ملتغريي  تبعًا  ككل  الأداة  على 
الإ�ضالمية( واجلن�ص والتفاعل بينهما.

املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية،  املتو�ضطات  ح�ضبت  الأول،  ال�ضق  عن  ولالإجابة 
مهارات  من  مهارة  بكّل  املرتبطة  الفقرات  على  الدرا�ضة  عينة  املواد  معلمي  لتقديرات 
التوا�ضل الثالث )التحدث، والقراءة، والكتابة( ، وذلك تبعًا ملتغريي التخ�ض�ص الأكادميي 
هو  كما  وذلك  واجلن�ص،   ، الإ�ضالمية(  والرتبية  الجتماعيات،  والدرا�ضات  )العلوم،  للمعلم 

مبني يف اجلدول )2( 
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الجدول (2) 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي المواد عينة الدراسة على الممارسات/ 

 االجراءات لكل مهارة من (التحدث، والكتابة، والقراءة) ، وذلك تبعًا لمتغيري التخصص والجنس 

التخ�س�ساملهارة 

اجلن�س

الكلياأنثىذكر

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

التحدث

1.860.152.290.292.090.32العلوم

2.190.312.400.382.300.35الدرا�ضات الجتماعيات

2.170.342.430.582.290.47 الرتبية الإ�ضالمية 

2.080.312.370.412.230.39الكلي

 الكتابة

1.730.251.890.151.810.21العلوم

2.000.382.060.412.030.38الدرا�ضات الإجتماعيات

1.740.461.940.431.830.45 الرتبية ال�ضالمية 

1،820.381.970.341.890.37الكلي

القراءة

1.590.221.910.231.760.27العلوم

2.220.252.090.322.150.28الدرا�ضات الإجتماعيات

2.070.432.100.412.090.41 الرتبية ال�ضالمية 

1.970.412.030.322.000.36الكلي

ويظهر اجلدول )2( وجود فروق ظاهرية بني املتو�ضطات احل�ضابية لتقديرات معلمي 
من  مهارة  لكل  التعليمية  املمار�ضات  الإجراءات/  على  الدرا�ضة  عينة  الدرا�ضية  املواد 
املهارات اللغوية الثالث: )التحدث، والكتابة، والقراءة( ، وح�ضب متغريي التخ�ض�ص: )العلوم، 
لتلك  الإح�ضائية  الدللة  واجلن�ص.وملعرفة  ال�ضالمية(  والرتبية  الجتماعيات،  والدرا�ضات 
 ،)Two- Way MANOVA( الفروق الظاهرية؛ فقد ا�ضتخدم حتليل التباين الثنائي املتعدد

وذلك كما هو مبني يف اجلدول )3( 
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الجدول (3) 
نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد للمتوسطات الحسابية لتقديرات معلمي المواد 

على الممارسات التعليمية لكل مهارة من مهارات التواصل (التحدث، الكتابة، القراءة) 
بحسب متغيري التخصص والجنس والتفاعل بينهما

جمموع امل�ستوىم�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

التخ�ض�ص الأكادميي
Hotelling›s Trace=0.227

الدللة الإح�ضائية = 0.053

1.0311o31.17.8320.008التحدث
0.22710.2271.7010.200الكتابة
0.05710.0570.5530.461القراءة

اجلن�ص
Wilks› Lambda =0.642

0.011= الدللة الح�ضائية

0.48920.2441.8570.170التحدث
0.43520.2171.6320.209الكتابة
*1.40520.7026.7900.003القراءة

اجلن�ص × التخ�ض�ص
Wilks› Lambda=0.872

الدللة الإح�ضائية = 0.516

0.10020.0500.3790.687التحدث
0.04020.0200.1490.862الكتابة
0.38920.1951.8820.166القراءة

اخلطاأ
5.135390.132التحدث
5.198390.133الكتابة
4.033390.103القراءة

املجموع

6.75544التحدث
5.89944الكتابة
   5.88444القراءة

 )0.05 = α( ذات داللة إحصائية عند مستوى *

وبالنظر اإىل نتائج اجلدول )3( يتبني ما ياأتي: وجود فروق ذات دللة اح�ضائية عند 
م�ضتوى الدللة الح�ضائية )α=0.05( بني املتو�ضطات احل�ضابية لتقديرات معلمي املواد 
الدرا�ضية عينة الدرا�ضة على املمار�ضات اخلا�ضة مبهارة )التحدث( يعزى ملتغري التخ�ض�ص: 
)العلوم، والدرا�ضات الجتماعيات، والرتبية ال�ضالمية( ، حيث كانت قيمة الدللة الإح�ضائية 
اأي من  اأكرب من م�ضتوى الدللة الإح�ضائية )α=0.05( .وملعرفة اجتاه الفروق، ول�ضالح 
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معلمي املواد ُي�ضتخدم اختبار �ضيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية، وذلك كما هو مبني يف 
اجلدول )4( 

الجدول (4) 
نتائج اختبار شيفيه (Scheffe) للمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية لتقديرات معلمي المواد 

عينة الدراسة على فقرات مهارة (التحدث) بحسب متغير التخصص األكاديمي للمعلم 

الرتبية اال�سلميةاالجتماعياتاملتو�سط احل�سابيتخ�س�س املعلم

0.21*0.21*2.09العلوم

2.300.01الجتماعيات

2.29الرتبية الإ�ضالمية

وبالنظر اإىل اجلدول )4( يتبني: 
الإح�ضائية )α=0.05( بني  - الدللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  وجود فرق ذي دللة 

املمار�ضات  على  الدرا�ضة  عينة  الدرا�ضية  املواد  معلمي  لتقديرات  احل�ضابيني  املتو�ضطني 
الدرا�ضات  وملعلمي  جهة،  من  العلوم  ملعلمي  التحدث  مبهارة  املرتبطة  اللغوية  التعليمية 
الدرا�ضات  تخ�ض�ص  معلمي  ل�ضالح  اأخرى،  جهة  من  الإ�ضالمية  والرتبية  الجتماعية 

الجتماعية والرتبية الإ�ضالمية.
-  )0.05=α( الإح�ضائية  الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذي  فرق  وجود 

الفقرات  على  الدرا�ضة  عينة  الدرا�ضية  املواد  معلمي  لتقديرات  احل�ضابيني  املتو�ضطني  بني 
املتعلقة مبهارة القراءة يعزى اإىل متغري اجلن�ص ل�ضالح املعلمات، حيث كانت قيمة الدللة 

. )0.05=α( الإح�ضائية اأقل من م�ضتوى الدللة الإح�ضائية
-  )0.05=α( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللةالإح�ضائية

م�ضتويات  جميع  على  الدرا�ضة  عينة  املواد  معلمي  لتقديرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  بني 
املقيا�ص اأداة الدرا�ضة تعزى اإىل التفاعل الثنائي بني متغريي التخ�ض�ص الأكادميي واجلن�ص، 

. )0.05=α( حيث كانت قيم الدللة الإح�ضائية لها اأكرب من م�ضتوى الدللة الإح�ضائية
احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضبت  فقد  ال�ضوؤال،  هذا  من  الثاين  بال�ضق  يتعلق  وفيما 
والنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمني عينة الدرا�ضة على املهارات الثالث ككل، وذلك 

تبعًا ملتغريي التخ�ض�ص الأكادميي واجلن�ص، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )5( 
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الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي المواد عينة الدراسة 

على مهارات التواصل ككل وذلك تبعًا لمتغيري التخصص األكاديمي والجنس

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيعدد الطلبةاجلن�سالتخ�س�س

 العلوم
1.740.18 7ذكر
2.030.13 8اأنثى
151.900.21الكلي

الجتماعيات
2.130.27 7ذكر
2.190.30 8اأنثى
152.160.27الكلي

الرتبية ال�ضالمية
1.980.37 8 ذكر

2.150.46 7  اأنثى
2.060.41 15 الكلي

لتقديرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )5( اجلدول  من  يتبني 
معلمي املواد الدرا�ضية على مهارات الت�ضال الثالث ككل، وذلك تبعًا ملتغريي التخ�ض�ص 
التباين  ا�ضتخدم حتليل  الفروق فقد  لتلك  الإح�ضائية  الدللة  الأكادميي واجلن�ص، وملعرفة 

الثنائي )Two- Way ANOVA( ، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )6( 
الجدول (6) 

نتائج تحليل التباين الثنائي لتقديرات المعلمين على مهارات التواصل ككل، 
وفق متغيري التخصص والجنس والتفاعل بينهما

جمموع م�سدر التباين
متو�سط درجات احلريةاملربعات

 الداللة  قيمة فاملربعات
االإح�سائية

0.35110.3513.8180.058التخ�ض�ص الأكادميي
0.57120،2853.1060.056اجلن�ص

0.10720.0530.5800.565التخ�ض�ص × اجلن�ص
3.583390.092اخلطاأ

4.61144املجموع
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م�ضتوى  عند  اح�ضائية  دللة  ذات  فروق  عدم وجود  يتبني   )6( اجلدول  اإىل  وبالنظر 
الدرا�ضة- على  – عينة  لتقديرات املعلمني  )α=0.05( بني املتو�ضطات احل�ضابية  الدللة 
واجلن�ص  للمعلم،  الأكادميي  التخ�ض�ص  متغريي  اإىل  تعزى  ككل،  الثالث  التوا�ضل  مهارات 
الدللة  م�ضتوى  من  اأكرب  الإح�ضائية  الدللة  قيم  جميع  كانت  حيث  بينهما،  والتفاعل 

.)0.05=α( الإح�ضائية عند

مناقشة النتائج والتوصيات: 
مدار  الدرا�ضية  املواد  معلمي  اإ�ضهام  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  احلالية  الدرا�ضة  هدفت 
البحث، يف حت�ضني عدد من مهارات الت�ضال اللغوي لدى طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي عرب 
قيام كّل معلم مادة بتدري�ص املبحث اخلا�ص به انطالقا من اأّن كّل معلم مادة هو معلم لغة، 
وبخا�ضة اللغة القومية حيث تدّر�ص جميع املباحث يف املرحلة الأ�ضا�ضية باللغة العربية 
عن  مبا�رشة  م�ضوؤولية  م�ضوؤول  املادة  معلم  فاإّن  وعليه  الإجنليزية،  اللغة  مبحث  عدا  ما 
تعديل ال�ضلوك اللغوي لدى طلبته يف مواقف التحدث و القراءة والكتابة اخلا�ضة بالأن�ضطة 
امل�ضاحبة لعملية تدري�ص مادة التخ�ض�ص، وقد نوق�ضت النتائج املتح�ضلة يف �ضوء اأ�ضئلة 

الدرا�ضة ومتغرياتها.
مناق�سة نتائج ال�سوؤال االأول: يالحظ اأن املتو�ضطات احل�ضابية لتقديرات املعلمني  ◄

على املقيا�ص اأداة الدرا�ضة، جاءت بدرجة متو�ضطة، حيث تراوح متو�ضط تقديرات املعلمني 
على املقيا�ص اأداة الدرا�ضة ما بني )- 2.23 1.89( .وعلى الرغم من اأّن درجة تقدير املعلمني 
فاإّن  متو�ضطة،  بدرجة  الثالث جاءت  الت�ضال  واإ�ضهاماتهم يف حت�ضني مهارات  لأدوارهم 
واملوؤهل  واجلن�ص،  اإىل عوامل متدخلة كاخلربة،  يعود  قد  التقديرات  تباينًا يف هذه  هناك 
والتي  اآخر،  اإىل  �ضخ�ص  من  تختلف  التي  ال�ضخ�ضية  العوامل  عن  ف�ضاًل  للمعلم،  العلمي 
مواقف  يف  الفعلي  العربية  اللغة  ا�ضتخدام  نحو  الأدبية  والجتاهات  امليول  يف  تتمثل  قد 

التدري�ص املتخ�ض�ضة.
وقد يعزى تفوق تقدير معلمي املواد الدرا�ضية عينة الدرا�ضة لدرجة اإ�ضهامهم يف حت�ضني 
مهارة التحدث التي حازت املرتبة الأوىل، حيث بلغ متو�ضط التقديرات )2.23( ، اإىل عامل 
مهم يتعلق با�ضتخدام معلمي املواد الدرا�ضية ل�ضرتاتيجيات التدري�ص القائمة على التفاعل 
اللغوي ال�ضفوي كاحلوار والنقا�ص، واعتمادهم هذا النوع من التوا�ضل مدخاًل لهذا التفاعل 
الذي يتمثل يف ممار�ضة عمليات كالتو�ضيح وال�رشح وتعميق الوعي باملعارف واملفاهيم 
امل�ضتهدفة من تدري�ص كّل من العلوم والدرا�ضات الجتماعية والرتبية الإ�ضالمية، ف�ضاًل عن 
تاأكيد القائمني على العملية التعليمية باأن يكون الطالب حمور العملية التعليمية، الأمر الذي 
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يتطلب مزيداً من امل�ضاركة، وا�ضتخدام التوا�ضل اللغوي ال�ضفوي كالتعليق والتعقيب والنقد 
واملعار�ضة.ويتفق هذا التف�ضري مع ما يراه لو�ص )Loss,2000: 89( من اأّن “مهارة التحدث 
هي اأكرث املهارات اللغوية العاملة لدى الطلبة يف مواقف التوا�ضل الفكري �ضواء اأكان ذلك 
اأو  العملية املختلفة”، مما يوؤدي ب�ضكل  اأم يف مواقف احلياة  التعلم والتعليم،  عرب مواقف 

باآخر اإىل منوها وحت�ضنها.
باعتبارها  القراءة  مهارة  مب�ضتوى  الرتقاء  يف  الثالثة  املواد  معلمي  اإ�ضهام  اأما 
اأبرز مهارات الت�ضال، فقد بلغ متو�ضط تقديراتهم لإ�ضهاماتهم يف حت�ضينها )2.00(  اأحد 
التغيريات  �ضوء  يف  املعلمني  لدى  ال�ضاعة  مدار  على  متداولة  مهارة  القراءة  اأّن  ومعلوم   ،
احلديثة، وذلك ب�ضبب ا�ضتخدام احلوا�ضيب وال�ضبكة العنكبوتية، والأجهزة اخللوية، وو�ضائل 
الإعالم املختلفة، الأمر الذي عمل على تطورها والرتقاء بها نتيجة ا�ضتخدام معلمي املواد 
الدرا�ضية الأخرى لهذه املهارة، وحث الطلبة على ا�ضتخدامها يف حماولة تعّلم املعرفة يف 

م�ضتوياتها املتعددة عرب قنوات التكامل املختلفة )ن�رش، 2003( .
الرتبة  الكتابة  مهارة  يف  طلبتهم  اأداء  حت�ضني  يف  املواد  معلمي  تاأثري  يحتّل  اأن  اأّما 
كفاءة  انخفا�ص  ذلك  مرّد  يكون  فقد   ،  )1.89( فقط  ح�ضابي  ومبتو�ضط  والأخرية  الثالثة 
معلمي هذه املواد يف ا�ضتخدام هذه املهارة الذهنية الأدائية املركبة يف مواقف التدري�ص، 
اأوعزوف بع�ضهم عن الكتابة على ال�ضبورة ب�ضبب ا�ضتخدام و�ضائل العر�ص والتو�ضيح  و/ 
اجلديدة كا�ضتخدام الربامج املحو�ضبة )هانكوك، 1999( ، ف�ضال عن اأن معلمي هذه املواد 
يهتمون يف الغالب بنقل املعلومات واملعارف ذات ال�ضلة با�ضتخدام الكلمة امللفوظة اأداة 
يف  تاأثريهم  جاء  فقد  وعليه  ذلك،  يف  الكتابة  اأ�ضاليب  ي�ضتخدمون  وقلما  الطلبة،  لإفهام 

حت�ضني هذه املهارة اللغوية الأدائية حمدوداً.
على  الثالث  املواد  معلمي  تقديرات  متو�ضطات  بني  القائمة  الفروق  اإىل  وبالنظر 
اأّن الفروق بني هذه املتو�ضطات كانت �ضئيلة، وتنبئ عن  مقيا�ص درجة الإ�ضهام، يالحظ 
اهتمام ي�ضري من جانب املعلمني مبهارات الت�ضال مدار البحث والتناول؛ مما يدّل- مبا ل 
يقبل ال�ضك- اأّن معلمي املواد الدرا�ضية ذكوراً واإناثًا ل يخططون ب�ضكل مق�ضود، ومبا�رشة 
لتطوير هذه املهارات، وم�ضاعدة اأقرانهم معلمي اللغة العربية يف حت�ضني منظومة املهارات 
امل�ضتهدفة باعتبارها اأدوات للتفاعل واكت�ضاب املعرفة.وهذا التف�ضري يتفق مع ما تو�ضلت 
اأّن  )Elusory & Dedeoglu )2011، من نتيجة مفادها  اإل�ضوري و ديديوجلو،  اإليه درا�ضة 
القراءة  ل�ضرتاتيجيات  يفتقرون  العامل  من  عديدة  دول  يف  الدرا�ضية  املواد  معلمي  معظم 
وفنّيات الكتابة من ناحية، ول ميتلكون اآليات العمل على حت�ضينها لدى طلبتهم عرب تنفيذ 
املواقف اخلا�ضة بتدري�ص هذه املواد، الأمر مر الذي اأّدى ب�ضكل اأو باآخر اإىل التو�ضية بتطوير 
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برامج متخ�ض�ضة لتدريب معلمي املواد الدرا�ضية املختلفة على منظومة مهارات التوا�ضل، 
ومتكينهم من توظيف موادهم التخ�ض�ضية يف حت�ضني هذه املنظومة لدى الطلبة املتعلمني.
التي  ال�ضعودي )2011(  الدرا�ضة متعار�ضة مع نتائج درا�ضة  وقد جاءت نتائج هذه 
اأ�ضارت اإىل اأّن لدى املعلمني تقديرات عالية فيما ميتلكونه من وجهات نظر اإيجابيه نحو 
ب�ضكل  واملجتمعية  املدر�ضية  واحلياة  خا�ص،  ب�ضكل  التدري�ضي  والأداء  اللغوي،  ال�ضتخدام 
عام، حيث تراوحت الأهمية الن�ضبية مابني مرتفعة ومتو�ضطة.ورمبا تعزى اإيجابية املعلمني 
ودورهم يف التنمية اللغوية اإىل خ�ضو�ضية مبحث الرتبية الإ�ضالمية، وعالقته الوثيقة باللغة 
العربية، حيث تقوم على توظيف القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية ال�رشيفة، وترتكز اأ�ضا�ضًا على 
حفظ الآيات الكرمية، والأحاديث النبوية ال�رشيفة والروايات والأنا�ضيد التي تعزز مهارات 

االتوا�ضل اللغوي باأبعاده املختلفة.
وفيما يتعلق بنتائج بال�سوؤال الثاين، فقد ك�ضفت نتائج التحليل الثنائي لتقديرات  ◄

معلمي املواد على مهارة التحدث عن وجود فرق ذي دللة اإح�ضائية يعزى اإىل التخ�ض�ص، 
ل�ضالح الدرا�ضات الجتماعية والرتبية الإ�ضالمية، وتتفق هذه النتيجة مع ما يراه ادعي�ص 
لفظية  مهارات  ا�ضتخدام  يتطلب  الجتماعيات  مادة  تدري�ص  اأّن  من   )2011( الك�ضاب  و 
)اجتماعية( لها ارتباط مبهارات التوا�ضل اللغوي، وهي متكن الفرد من اإقامة عالقات مع 
التكيف الجتماعي يهيئ  التكيف داخل املجتمع؛ لأن  الأفراد على  املحيطني به، وت�ضاعد 
لتوافر بيئة تعليمية منا�ضبة اأكرث فاعلية بحيث ي�ضعر الطلبة فيها بالأمان والقبول )املقبل، 

. )2011
وهناك من يرى اأن مادة الرتبية الإ�ضالمية تعمل على تنمية اجتاهات اإيجابية، وتقّدم 
حلوًل جيدة ت�ضاعد الطلبة على جتنب الأفكار ال�ضيئة، والتخل�ص من التوترات، وال�ضغوطات 
وبا�ضتخدام  وانفتاح  بعقالنية،  الآخرين  مع  التوا�ضل  على  اأقدر  جتعلهم  وبذلك  النف�ضية؛ 
تعبريات لغوية ملفوظة، ومكتوبة نا�ضجة )وزارة الرتبية والتعليم، 2005( .ول �ضك يف اأّن 
اأ�ضهمت يف جعل معلمي الدرا�ضات الجتماعية والرتبية الإ�ضالمية يوؤدون  هذه امل�ضوغات 
دوراً فاعاًل يف حت�ضني مهارات التوا�ضل اللغوي لدى طالبهم مقارنة باأقرانهم معلمي العلوم.
اإح�ضائية لتقديرات املعلمني على ممار�ضات التعليم  كما تبني وجود فرق ذي دللة 
ذات ال�ضلة بالقراءة يعزى اإىل متغري اجلن�ص ل�ضالح املعلمات، وقد يرجع ذلك اإىل اأن لدى 
الإناث رغبة ومياًل ملمار�ضة القراءة باملقارنة بالذكور، مع العلم اأّن هناك ت�ضاربًا يف النظر 
اإىل متغري اجلن�ص، واأثره يف امتالك مهارة القراءة وا�ضتخدامها، اإذ اتفقت الدرا�ضة احلالية 
مع درا�ضة عمايرة )1999( ، التي راأت اأن الإناث يتفوقن على الذكور يف ا�ضتيعاب الرتاكيب 
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واملفردات اللغوية، واختلفت مع درا�ضة التل )1992( التي اأكدت عدم وجود اأثر دال ملتغرّي 
اجلن�ص يف ال�ضتيعاب القرائي، ومع نتائج درا�ضة دراي�ضة )Darayseh,1996( التي اأكدت 
اأثر ذو  اإح�ضائيا لعامل اجلن�ص يف ال�ضتيعاب القرائي.ومل يظهر  اأثر دال  اأي�ضا عدم وجود 
دللة اإح�ضائية لتقديرات معلمي املواد الدرا�ضية على مهارات الت�ضال الثالث ككل تعزى 

اإىل التفاعل بني متغريي التخ�ض�ص واجلن�ص.
اإىل  تعزى  ككل،  الأداة  على  املعلمني  تقديرات  يف  فروق  وجود  بعدم  يتعلق  وفيما 
انخفا�ص تقديرات معلمي  اأن  اإىل  بينهما؛ فقد يعود ذلك  التفاعل  اأو  اأو اجلن�ص  التخ�ض�ص 
هذا  يعطي  و  البحث،  مدار  التوا�ضل  مهارات  لأدوارهم يف حت�ضني  الثالث  الدرا�ضية  املواد 
موؤ�رشاً مفاده اأن اإ�ضهام معلمي املواد الدرا�ضية يف حت�ضني مهارات التوا�ضل الثالث هو دون 
اأدائهم واأداء طالبهم يف التح�ضيل بعامة  امل�ضتوى املاأمول، ورمبا انعك�ص ذلك �ضلبًا على 

ويف التح�ضيل اللغوي خا�ضة.
التوصيات واملقرتحات:

وا�ستناداً اإىل نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان باالآتي: 
دعوة القائمني على برامج تدريب املعلمني ب�رشورة تاأهيلهم واإك�ضابهم مهارات  -

التدري�ص التي تتيح لهم فر�ضة ا�ضتثمار فّعاليات وحمتويات موادهم الدرا�ضية يف حت�ضني 
مهارات التوا�ضل اللغوي مدار البحث �ضعيًا اإىل تطوير اأدائهم يف تدري�ص مواّدهم من ناحية، 

والرتقاء مب�ضتوى اللغة لدى طلبتهم من ناحية ثانية.
حث امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�ص ب�رشورة العمل على اإ�ضهام معلم املادة  -

يف احلّد من �ضعف الطلبة يف مهارات اللغة الثالث، لتمكينهم من التوا�ضل الفّعال يف مواقف 
الدر�ص واحلياة.

دعوة القائمني على التعليم اإىل �رشورة توثيق العالقة بني معلمي املواد الدرا�ضية  -
التعليم، وو�ضع الربامج املنا�ضبة،  العربية يف املدار�ص، ويف جميع مراحل  اللغة  ومعلمي 
ظاهرة  لإ�ضعاف  والتقومي  والتنفيذ  التخطيط  جمالت  يف  اخلربات  تبادل  من  لتمكينهم 

ال�ضعف اللغوي بعامة، وال�ضعف يف مهارات الكتابة بخا�ضة.
املواد  - معلمي  توجيه  �رشورة  اإىل  املدر�ضية  املناهج  بناء  على  القائمني  دعوة 

الدرا�ضية املختلفة باأنهم �رشكاء يف الرتبية اللغوية، وعليهم اأن ي�ضهموا يف تنمية مهارات 
التوا�ضل لدى طالبهم.

رفع  - اأجل  من  املختلفة  الدرا�ضية  املواد  ملعلمي  تدريبية  وم�ضاغل  ور�ضات  عقد 
كفاياتهم يف اللغة العربية.
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