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ملخص: 
يف  العربية  اللغة  ومعلمات  معلمي  ممار�سة  درجة  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
مديرية تربية الزرقاء الثانية لالجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية من وجهة نظرهم. 
عينة  على  ُطبِّقت  فقرة،   )40( من  تكونت  ا�ستبانة  الباحث  طّور  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
الثانية  احللقة  العربية يف  اللغة  يدر�سون  ومعلمة ممن  معلمااً  ع�سوائية مكونة من )120( 
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي )2013/ 2014(. 

اأظهرت نتائج الدرا�سة: 
اأن درجة ممار�سة املعلمني واملعلمات جاءت بدرجة متو�سطة.  -
ملتغري  - تعزى   )α=0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

اجلن�س، ل�سالح املعلمات. 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( تعزى ملتغري  -

�سنوات اخلربة. 
ويف �سوء نتائج الدرا�سة اأو�ست بعدد من التو�سيات. 

الجتاهات  الثانية،  الزرقاء  تربية  مديرية  املمار�سة،  درجة  املفتاحية:  الكلمات 
احلديثة، احللقة الثانية من املرحلة الأ�سا�سية. 
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The Degree of Practicing Modern Trends in Teaching 
Arabic Language by Teachers of Arabic from Their Point of View

Abstract: 

The aim of this study is to identify the degree of practicing teaching 

of teachers of Arabic in the Zarqa Educational Second Directorate and 

their modern trends in teaching Arabic language from their point of 

view.  To achieve the objectives of the study, researcher developed a 

questionnaire consisted of (40) items and applied to a random sample of 

(120) teachers who are teaching in the second semester of the academic 

year (2013/ 2014) . 

The results showed that the degree of practicing for both male 

and female teachers is moderate; there were statistically significant 

differences at the level of significance (a = 0.05) due to the sex variable 

in favor of the female teachers and there is no statistically significant 

differences at the significance level (a=0.05) due to the years of experience.  

I have a number of recommendations at the end of the study. 

Key words: degree of practice, education directorate, trends. 
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مقدمة: 
تباينت نظرة التبية القدمية والتبية احلديثة جتاه اللغة، من حيث موقعها ووظيفتها 
مادة  اأنها  على  للغة  القدمية  التبية  نظرة  فكانت  تعليمها،  واآليات  اكت�سابها،  وطرائق 
درا�سية، ُتعّلم لذاتها، فاأهملت بذلك كثريااً من املبادئ واملقومات الأ�سا�سية الالزمة لتعلمها؛ 
اللغوية، واملبالغة يف  الثوة  العربية زيادة  اللغة  اأولويات تعليم  اأ�سبح من  ونتيجة لذلك 
امل�سطلحات اجلافة، والقواعد النحوية وال�رشفية، وعدم توظيفها يف حياة املتعلم؛ ولهذا 
ا  �سلبياً املتعلم، وبقي دوره  واأهملت م�ساركة  التلقني واحلفظ،  التدري�س على  ركزت طرائق 

ا عن املبادرة والإبداع. بعيداً
و�سهد الربع الأخري من القرن الع�رشين تطورات هائلة، يف �ستى املجالت التبوية 
يف  طريقها  اأخذت  التي  والتعليم  التعلم  بنظريات  منها  يرتبط  ما  وخا�سة  والنف�سية، 
واملعرفية  الأدائية  م�ستوياتهم  وتنمية  باملتعلمني  النهو�س  اأجل  من  التبوية  العملية 
والوجدانية، يف �سوء التحديات الكبرية التي تواجه الواقع التعليمي عامة واللغة العربية 
للغة  تدري�سه  عند  احلديثة  املعطيات  هذه  ميتلك  اأن  املعلم  على  فر�ست  والتي  خا�سة، 
ا عملياًا يف حياته  توظيفاً اللغة  قادر على توظيف  اإيجاد متعلم مفكر،  اإىل  �سعيااً  العربية، 

. )2011 اليومية )الب�سي�س، 
على  قادر  ومدرب  موؤهل  معلم  بوجود  اإّل  العربية،  اللغة  مناهج  اأهداف  تتحقق  ول 
العن�رش  والدرا�سات يف هذا املجال، فهو  البحوث  نتائج  له  تعليمها يف �سوء ما تو�سلت 
طبيعة  عليه  تفر�سها  خا�سة  ب�سفات  يت�سف  اأن  بد  ل  ولهذا  املناهج؛  تنفيذ  يف  الرئي�س 

�ُسها )خ�سري، واخلوالدة، ومقابلة، 2012( . املادة التي ُيدرِّ
اللغة، فهي مهارة مركبة  اللغة العربية على وعي تام بطبيعة  اأن يكون معلم  ول بد 
املت�سعبة  مهاراتها  وامتالك  لتكوينها  �رشورية  بنائية  مراحل  اإىل  وحتتاج  ومعقدة، 
وتوافر  اجلهود،  ت�سافر  اإىل  يحتاج  معقدااً،  اأمرااً  تعليمها  من  جعل  الذي  الأمر  واملتنامية، 
طبيعتها  فهم  من  بد  ل  ولهذا  �سحيحة؛  ب�سورة  للمتعلمني  لإك�سابها  الالزمة  الإمكانات 
كمادة  لي�س  تعليمي،  كمطلب  اإليها  واحلاجة  باأهميتها  والوعي  ومهاراتها،  ومكوناتها 
درا�سية فح�سب، واإمنا كت�سكيلة من املهارات تثل اأدوات التفكري وحت�سيل العلوم واملعارف 

الأخرى على اختالفها )طعمية وال�سعبي، 2006( .
ويرى الر�سيدي )2012( اأن تعلم اللغة العربية وتعليمها يحظى باأهمية متزايدة لدى 
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الدار�سني واملربني يف العامل العربي والإ�سالمي، غري اأن هذا امليدان يواجه م�سكالت تربوية 
ويوؤكد  تعليمها،  يف  احلديثة  الأ�ساليب  توظيف  م�ساألة  وتذبذبااً  تعقيدااً  اأبرزها  لعل  عديدة، 
واإمنا هو يف  ذاتها،  اللغة  لي�س يف  العربية  اللغة  تعليم  م�سكلة  اأن جوهر   )2013( اإليا�س 
نتجرعها جترعااً  وقوالب �سماء  تلقينية،  واإجراءات  قواعد م�سطنعة،  العربية  نتعلم  كوننا 
عقيمااً، بدلاً من تعلمها ل�سان اأمة، ولغة حياة، وقد اأّدى هذا مع مرور الزمن اإىل النفور من 
درا�ستها، واإىل �سعف النا�سئة فيها، وهذا دليل على اأن امل�سكلة احلقيقية تكمن يف حمتواها 

وطرائق تدري�سها.
عن  معزولة  اللغة  تُعد  فلم  ملحوظااً،  تطورااً  تطور  اللغة  تعليم  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
احلياة، اأو اأداة ترف فكرّي يتجّلى يف حفظ غريبها، وا�ستظهار قواعدها، بل اأ�سبحت ل�سيقة 
عن  والتعبري  الأفكار،  ونقل  اأفراده،  بني  والتوا�سل  الت�سال  غايتها  واأ�سبحت  باملجتمع، 
النف�س، وتوظيفها يف احلياة؛ ولذلك بداأ التكيز يف تعليمها من�سبااً على كيفية اكت�سابها، 
ب�سكل ين�سجم مع خ�سائ�سها التي تو�سلت لها النظريات احلديثة يف تعليم اللغات، ولعّل 
فروعها  بني  التكامل  مراعيااً  متناثرة،  فروعااً  ولي�ست  واحدة،  كوحدة  تدري�سها  اأبرزها 
املختلفة، موظفااً ا�ستاتيجيات التدري�س احلديثة ب�سكل يتنا�سب مع ميول ورغبات الطلبة 

واهتماماتهم )ال�سيد، 1996( .
املواقف  من  النطالق  ب�رشورة  اللغة  معلمي  على  احلديثة  الجتاهات  اأكدت  وقد 
والألفاظ،  الكتفاء بالأ�سوات  ال�سكل وامل�سمون، وعدم  امل�ستملة على  اللغوّية املتكاملة 
بعنا�رشه  اللغوّي  املوقف  وحدة  توافر  �رشورة  اإىل  يقودنا  وهذا  املجتزاأة،  واملواقف 
موقف  كّل  يف  وال�ستقبال  الإر�سال  مبهارتي  واملتمّثلة  واللغوّية،  والجتماعّية  النف�سّية 

. )Maley( ، 1992 تعليمّي لغوّي
ومن امل�سلمات التي ل بد من معرفتها هو تعليم اللغة على اأنها و�سيلة ل غاية، فهي 
اأداة الفرد للنجاح يف التكّيف اليجابي �سمن البيئة التي يعي�س فيها؛ ولهذا لبد للمدّر�س 
من تغيري طرائقه، واأن يدّرب طلبته على ال�ستعمال ال�سحيح للغة يف �سوء مهاراتها، ويف 
�س يف �سوء وظائفها، ل  ُتدراً اأن  اللغة يجب  لأن  لهم،  بالن�سبة  ذات معنى  مواقف حياتية 

ا قدميااً )عا�سور، 2007( . حلفظ مفرداتها وقواعدها، كما كان �سائداً
اللغة  علماء  عليها  اأكد  التي  عامة،  اللغات  تعليم  يف  احلديثة  الجتاهات  اأبرز  ومن 
والنظر  وظائفها،  خالل  من  معها  والتعامل  متكاملة،  وحدة  اأنها  على  تدري�سها  والتبية، 
العادة،  لتكّون  اأن املهارة �رشط  والتاأكيد على  العادات،  اأنها عادة كغريها من  اإليها على 
لغة  من  النطالق  و�رشورة  اللغوية،  املهارة  تكوين  يف  التعزيز  اأهمية  على  التاأكيد  مع 



د. عبد السالم يوسف اجلعافرة
درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها لالجتاهات احلديثة

في تعليم اللغة العربية من وجهة نظرهم

260

املتعلمني، والتدرج يف تقدمي مهارات اللغة، مع �رشورة حتديد الأهداف ال�سلوكية، وتوظيف 
تكنولوجيا التعليم، واعتماد مفهوم التعلم الذاتي يف التدري�س، والهتمام بن�ساطات الطلبة، 
وتنويع اأ�ساليب التقومي، ومنح املدر�س احلرية يف كيفية حتقيق الأهداف املن�سودة، وتفعيل 
ال�ستاتيجيات التعليمية احلديثة باأ�سكالها املتعددة )املال، 2012، خمتار، 2007، �سيد، 

. )Ballard, 2000 ،2005 ،2004، ال�رشيف
وُيعد الع�رش الذي نعي�س فيه ع�رش العلم والتكنولوجيا، وقد تقدمت تكنولوجيا التبية 
التكنولوجيا،  ميدان  يف  الكت�سافات  معطيات  احلديثة  التبية  تبنت  ولهذا  كبريااً؛  تقدمااً 
فعمدت اإىل ا�ستخدام هذه املعطيات يف التدري�س بغية تقريب املفاهيم لأذهان الطلبة، وبعث 
احليوية والن�ساط يف املوقف ال�سفي، وتر�سيخ املعلومات واحلقائق عن طريق اإ�رشاكها اأكث 

من حا�سة من حوا�س املتعلم )الطاهر وم�سطفى، 2011( .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تراجع  من  كافة  امل�ستويات  وعلى  الأردن،  يف  الأخرية  الفتة  يف  الأ�سوات  تعالت 
خمرجات التعليم ويف جميع املراحل التعليمية، حتى اأن وزارة التبية والتعليم اأعلنت اأن 
والكتابة،  القراءة  الأ�سا�سية ل يجيدون  األف طالب يف املرحلة   )200( يزيد عن  هناك ما 
اأي هم يف دائرة الأمية الأبجدية، وهذا الرقم يدل دللة وا�سحة عن حتديات كبرية تواجه 
املنظومة التبوية، يف بلد ا�ستثماره الأول هو التعليم، وهناك تباين يف الآراء حول الأ�سباب 
واآخرون ل�ستاتيجيات  للمعلم،  للمناهج وبع�سهم  اإىل ذلك، فهناك من يعزوها  اأدت  التي 
خالل  من  الباحث  اأن  اإّل  الأ�سباب،  من  غريها  واإىل  املدر�سني،  قبل  من  املتبعة  التدري�س 
خربته الطويلة يف املجال التبوي، يرى اأن ال�سبب الرئي�س يكمن يف �سعف الطلبة يف اللغة 
العربية، والتي ُتعد الأ�سا�س يف تعلم املباحث الأخرى، ومن الأ�سباب الرئي�سة يف �سعف لغة 
تدري�سها،  يف  احلديثة  لالجتاهات  املعلمني  تطبيق  وعدم  التدري�س،  طرائق  تخلف  الطلبة، 
ذلك  تدعم  التي  الدرا�سات  ومن  املجال،  هذا  يف  القدمية  التقليدية  باملمار�سات  وت�سكهم 
)عبده، 1994، ال�سبع، Borr & Burns, 2008 ،2002،، قا�سم، 2004، �سيد، 2004( ؛ ولهذا 
جاءت هذه الدرا�سة للوقوف على درجة ممار�سة معلمي ومعلمات اللغة العربية لالجتاهات 

احلديثة يف تعليم اللغة العربية، من خالل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
ما درجة ممار�سة معلمي اللغة العربية يف مديرية تربية الزرقاء الثانية لالجتاهات . 1

احلديثة يف تعليم اللغة العربية من وجهة نظرهم؟ 
الثانية . 2 الزرقاء  تربية  مديرية  يف  العربية  اللغة  معلمات  ممار�سة  درجة  ما 

لالجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية من وجهة نظرهن؟ 
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درجة . 3 )α=0.05( يف  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ممار�سة الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية تعزى ملتغري اجلن�س؟ 

درجة . 4 )α=0.05( يف  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ممار�سة الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية تعزى ملتغري �سنوات اخلربة؟ 

أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق االآتي: 
بناء اأداة ت�ستمل على الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية.. 1
معرفة مدى ممار�سة معلمي ومعلمات اللغة العربية لالجتاهات احلديثة يف تعليم . 2

اللغة العربية.
تقدمي املقتحات والتو�سيات التي ت�ساعد متخذي القرار على رفع درجة ممار�سة . 3

املعلمني واملعلمات لالجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية.

أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية الدرا�سة يف االآتي: 
تناولت الدرا�سة احلالية الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية، ب�سكل �سمويل.. 1
تطبيق . 2 جمال  يف  واملعلمات  للمعلمني  الفعلية  املمار�سات  واقع  عن  الك�سف 

الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية.
تب�سري املعلمني واملعلمات باأهم الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية.. 3
تقدمي التو�سيات للقائمني على العملية التبوية يف جمال الجتاهات احلديثة يف . 4

تعليم اللغة العربية.
اللغة . 5 تعليم  جمال  يف  اأخرى  متغريات  �سوء  يف  لحقة  لدرا�سات  املجال  �ستفتح 

العربية.

حدود الدراسة: 
♦  /2013( الدرا�سي  العام  من  الثاين  الف�سل  يف  الدرا�سة  ُطبِّقت  الزمانية:  احلدود 

. )2014
يف  ♦ الثانية  الزرقاء  تربية  مديرية  مدار�س  يف  الدرا�سة  ُطبِّقت  املكانية:  احلدود 
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حمافظة الزرقاء يف الأردن.
يدر�سون  ♦ الذين  العربية  اللغة  ومعلمات  معلمي  على  اقت�رشت  الب�رشية:  احلدود 

املدار�س  وال�سابع( يف  وال�ساد�س،  اخلام�س،  )ال�سف  الأ�سا�سية  املرحلة  من  الثانية  احللقة 
احلكومية.

احلدود العلمية: تتوقف نتائج الدرا�سة على درجة دقة ا�ستجابة املعلمني واملعلمات  ♦
عن اأداة الدرا�سة.

التعريفات اإلجرائية: 

درجة املمار�سة: التقدير اأو العالمة التي �سيح�سل عليها املعلم/ املعلمة يف �سوء  ◄
ا�ستجابته عن فقرات اأداة الدرا�سة.

يف  ◄ الواقعة  والتعليم  التبية  مديريات  اإحدى  الثانية:  الزرقاء  تربية  مديرية 
حمافظة الزرقاء يف الأردن.

االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية: جمموعة القواعد والإ�ستاتيجيات  ◄
والنظريات التي تو�سل لها العلماء واملفكرون يف جمال تعليم اللغات عامة واللغة العربية 

خا�سة.
احللقة الثانية من املرحلة االأ�سا�سية: تق�سم املرحلة الأ�سا�سية يف �سلم النظام  ◄

التعليمي يف الأردن، اإىل ثالث حلقات، واحللقة الثانية تتد من ال�سف اخلام�س الأ�سا�سي 
حتى ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي )خام�س، �ساد�س، �سابع( .

الدراسات السابقة: 

ا�ستطاع الباحث الو�سول اإىل عدد من الدرا�سات ذات العالقة بالدرا�سة احلالية، 
ومنها: 

تواجه  التي  املعوقات  الك�سف عن  اإىل  التي هدفت   (Brandt,1997) براندت  درا�سة 
ا�ستخدام �سبكة الإنتنت يف التعليم يف بع�س املدار�س الأمريكية.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
املعلمني بحاجة اإىل توفري الوقت الكايف لإكمال برامج تدريبهم على التعامل مع ال�سبكة 
املعلوماتية، وكذلك ك�سفت عن �سعوبة تعامل املعلمني القدامى يف التعامل مع النتنت 

وتوظيفه يف التعليم.
واأجرى النمري (2003) درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف اإك�ساب 
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الطالبات املعلمات مهارات تدري�س اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ويف اجتاهاتهن نحو 
مقرر طرق  يدر�سن  )463( طالبة ممن  من  الدرا�سة  عينة  التدري�س.وتكونت  ا�ستخدامه يف 
تدري�س اللغة العربية، وميار�سن التبية العملية يف كلية اللغة العربية يف جامعة اأم القرى 
املجموعة  ل�سالح  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  ال�سعودية.اأظهرت  يف 
التجريبية يف التح�سيل املعريف على جميع م�ستوياته عند الطالبات اللواتي در�سن بو�ساطة 

احلا�سوب مقارنة مع املجموعة ال�سابطة التي در�ست بالطريقة التقليدية.
واأما الغامدي (2007) فقد اأجرى درا�سة هدفت معرفة فاعلية ا�ستخدام طريقة الع�سف 
الذهني يف تنمية املهارات النحوية وال�رشفية لدى طلبة ق�سم اللغة العربية يف كلية الباحة.
تكونت عينة الدرا�سة من )37( طالبااً من طالب امل�ستوى الرابع.اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
التح�سل،  يف  التجريبية  واملجموعة  ال�سابطة  املجموعة  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 

ل�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست بطريقة الع�سف الذهني.
وقام الفوال والعي�سى (2009) بدرا�سة هدفت معرفة اآراء تالميذ ال�سف الثامن يف 
مواقف  يف  والن�سو�س  لالأدب  تعلمهم  توظيف  حول  الأ�سا�سي  التعليم  من  الثانية  احللقة 
احلياة.تكونت عينة الدرا�سة من )911( تلميذااً وتلميذه من تالميذ ال�سف الثامن يف احللقة 
�ست املجموعات التجريبية من  الأوىل يف التعليم الأ�سا�سي يف مدار�س حمافظة دم�سق.وُدرِّ
خالل الطريقة الوظيفية القائمة على ربط املعلومة ببيئة التلميذ وواقعه، واإثارة اهتمامه 
وتلبية احتياجاته من خالل طرح املو�سوعات على م�سكالت تثري اهتمام التالميذ، وتدفعهم 
اإىل حتليلها للتو�سل حللول متعددة لها.اأظهرت نتائج الدرا�سة تفوق املجموعة التجريبية 

ب�سكل عام على املجموعة ال�سابطة يف مقدرتهم على توظيف ما تعلموه يف احلياة.
اأثر املدخل التكاملي يف  درا�سة هدفت اإىل معرفة   (,Aljiffri اجلفري (2010  واأجرت 
تدري�س مهارات اللغة الجنليزية والدرا�سات الجتماعية يف التح�سيل يف اإحدى املدار�س 
البتدائية اخلا�سة باململكة العربية ال�سعودية.تكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني �سابطة 
وجتريبية بواقع )33( طالبااً يف كل جمموعة.اأظهرت نتائج الدرا�سة فعالية املدخل التكاملي 

يف حت�سني جوانب التح�سيل الدرا�سي يف مهارات اللغة والدرا�سات الجتماعية.
اإىل  هدفت  فقد   (Omari & Khawaldeh,2010) واخلوالدة  العمري  درا�سة  واأما 
الك�سف عن اأ�ساليب التعلم لدى طلبة اللغة الجنليزية يف ال�سف الأول الثانوي يف الأردن، 
ومدى اإملام معلميهم بهذه الأ�ساليب.ُجمعت البيانات من خالل ا�ستبانة مكونة من ثالثني 
تام بدرجة تف�سيل طلبتهم  املعلمني مل يكونوا على وعي  اأن  الدرا�سة  نتائج  فقرة.اأظهرت 

لأ�ساليب التعلم التي ك�سفتها الدرا�سة.
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اإ�ستاتيجية  فاعلية  ا�ستق�ساء  هدفت  درا�سة   (2010) والفالحات  املقابلة  واأجرى 
العربية  اللغة  قواعد  مادة  الأ�سا�سي يف  الثامن  ال�سف  طلبة  املفاهيم يف حت�سيل  خرائط 
مديرية  يف  وطالبة  طالبااً   )123( من  الدرا�سة  عينة  التقليدية.تكونت  بالطريقة  مقارنة 
تربية لواء البتاء، موزعني على جمموعتني �سابطة وجتريبية.اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
اخلرائط  اإ�ستاتيجية  وفق  در�ست  التي  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  اإح�سائيااً  دالة  فروق 

املفاهيمية.
الك�سف عن برنامج تعليمي قائم  درا�سة هدفت   (2012) ومقدادي  ال�سليتي  واأجرى 
على املدخل الوظيفي يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب ال�سف التا�سع الأ�سا�سي 
ال�ساملة  الثانوية  يافا  بيت  مدر�سة  يف  طالبا   )56( من  الدرا�سة  عينة  الأردن.تكونت  يف 
يف  اإح�سائيااً  دالة  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  اربد.اأظهرت  تربية  ملديرية  التابعة  للبنني 
القائمة  التدري�س  طريقة  لأثر  تعزى  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  الناقدة،  القراءة  اختبار 

على املدخل الوظيفي.
مقتح  تدريبي  برنامج  فاعلية  تعرف  اإىل  هدفت  فقد   (2012) عي�سى  درا�سة  واأما 
يف تنمية مهارات تدري�س البالغة لدى الطالب معلمي اللغة العربية يف �سوء الجتاهات 
بكلية  الدبلوم  طالب  من  معلمااً  طالبااً   )30( من  الدرا�سة  عينة  لتعليمها.تكونت  احلديثة 
التبية جامعة الطائف.اأظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية اجلوانب 
املعرفية واملهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة لدى الطالب معلمي اللغة العربية 

يف �سوء الجتاهات احلديثة لتعليمها.
واأجرى عبد احلميد (Abdulhameed,2013) درا�سة هدفت اإىل تعّرف مدى تطبيق 
مدر�سي اللغة الجنليزية يف املرحلة الثانوية للمنحى التكاملي يف تدري�س مهارات الكتابة 
يف مدار�س مدينة دم�سق.تكونت عينة الدرا�سة من )104( مدر�سني ومدر�سات يف ثانويات 
تثل  عبارة   )38( ت�سمنت  بتطويرها،  قامت  ا�ستبانة  الباحثة  وا�ستخدمت  دم�سق،  مدينة 
اللغة  تدري�س  يف  تطبيقه  واآليات  التكاملي  باملنحى  �سلة  له  لإجراء  تو�سيفااً  واحدة  كل 
يف  التكاملي  للمنحى  املدر�سني  لتطبيق  متو�سط  تقدير  عن  النتائج  الجنليزية.اأظهرت 

تدري�س مهارة الكتابة.
التح�سيل  يف  الأدوار  تثيل  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2013( اإليا�س  واأجرت 
الدرا�سي لطلبة ال�سف الثامن يف القواعد النحوية- اللغة العربية.تكونت عينة الدرا�سة من 
)121( طالبااً وطالبة من ال�سف الثامن يف مدار�س حمافظة الالذقية، اختريوا بالطريقة 
الع�سوائية.فقد اأظهرت نتائجها تفوق املجموعة التجريبية التي در�ست بتمثيل الأدوار على 
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املجموعة ال�سابطة التي در�ست بالطريقة التقليدية.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
اأظهرت نتائج الدرا�سات ال�سابقة فاعلية الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية  ♦

 ،Aljiffri  2010  ،2010 والفالحات،  املقابلة   ،2013 )اإليا�س،  التقليدية  بالطرائق  مقارنة 
النمري، 2003، ال�سليتي ومقدادي، 2012، عي�سى، 2012( .

بالأ�ساليب  ♦ مقارنة  الطلبة  حت�سيل  يف  احلديثة  لالجتاهات  وا�سح  اأثر  هناك 
التقليدية )النمري، 2003، الغامدي، 2007، 2009، املقابلة والفالحات، 2010، ال�سليتي 

. )،Aljiffri 2010 ،2012 ،ومقدادي، 2012، عي�سى
تعليم  ♦ يف  التكاملي  الجتاه  وفاعلية  اأهمية  عن  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  ك�سفت 

. )،2010Aljiffri ،2012 ،اللغة العربية )ال�سليتي ومقدادي
اللغة  ♦ يف  الكتابة  مهارة  تدري�س  يف  التكاملي  للمنحى  املعلمني  تطبيق  درجة 

 Abdulhameed، Omari &  ,2013( املاأمول  للم�ستوى  ت�سل  ومل  متو�سطة،  الجنليزية 
. )Khawaldeh,2010

ك�سفت نتائج بع�س الدرا�سات عن اأهمية الجتاه الوظيفي وجناعته يف تعليم اللغة  ♦
العربية )ال�سليتي ومقدادي، 2012، الفوال والعي�سى، 2009( .

اأظهرت درا�سة براندت )Brandt,1997( عدم كفاية تاأهيل املعلمني على التعامل  ♦
مع الإنتنت يف التعليم.

وجود بع�س الهنات اأو ال�سعف اأثناء تنفيذ ال�ستاتيجيات احلديثة يف تعليم اللغة،  ♦
. )Omari & Khawaldeh,2010( وكذلك عدم وعيهم باأ�ساليب التعليم احلديثة

اأنها بحثت بالجتاهات احلديثة جمتمعة، يف  ♦ الدرا�سة احلالية عن غريها،  تتميز 
حني كل درا�سة من الدرا�سات ال�سابقة تناولت اجتاهااً واحدااً.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي القائم على جمع املعلومات 
من خالل ا�ستبانة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، فقد اتبع الباحث اخلطوات االآتية: 

املختلفة،  - املراجع  العربية، من خالل  اللغة  تعليم  احلديثة يف  الجتاهات  حتديد 
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اجلامعات  بع�س  التدري�س يف  اأع�ساء هيئات  من  العالقة، ومبقابلة عدد  ذات  والدرا�سات 
الأردنية الذين يقومون بتدري�س مادة اأ�ساليب تدري�س اللغة العربية اأو اللغة الجنليزية.

ت�سميم اأداة الدرا�سة ب�سقيها: الأول املتعلق بامل�ستجيبني، والثاين فقرات ال�ستبانة. -
الأداة  - الأردن على تطبيق  التبية والتعليم يف  الر�سمية من وزارة  اأخذ املوافقات 

على املعلمني واملعلمات.
الدرا�سة  - عينة  على  بتطبيقها  الباحث  قام  وثباتها،  الأداة  �سدق  من  التاأكد  بعد 

املكونة من )120( معلمااً ومعلمة، خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي )2013/ 
. )2014

بعد ذلك تت املعاجلة الإح�سائية لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، بح�ساب املتو�سطات  -
. )T.test( احل�سابية والنحرافات املعيارية، واختبار

جمتمع الدراسة: 
العربية  اللغة  يدر�سون  الذين  واملعلمات  املعلمني  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
الف�سل  الثانية، يف  الزرقاء  تربية  الأ�سا�سية يف مديرية  الثانية من املرحلة  لطلبة احللقة 

الثاين/ للعام الدرا�سي )2013/ 2014( ، والبالغ عددهم )400( معلم ومعلمة.
عينة الدراسة: 

)30%( من جمتمع  ن�سبته  ما  اأي  ومعلمة،  معلمااً   )120( الدرا�سة من  عينة  تكونت 
 /2013( الدرا�سي  للعام  الثاين/  الف�سل  )64( معلمة، يف  و  )56( معلمااً  بواقع  الدرا�سة، 
اأفراد العينة وفقااً  اجلدول رقم )1( توزيع  ويبني  الع�سوائية،  بالطريقة  اختريوا   ،  )2014

ملتغريي الدرا�سة: )اجلن�س، و�سنوات اخلربة( .
الجدول (1) 

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيري الدراسة (الجنس وسنوات الخبرة) ، ونسبهم المئوية

العدد  الن�سبة  نوع املتغري  املتغري

% 47 56 معلم
اجلن�س

% 53 64 معلمة
% 46 55 من )1-10( �سنوات

�سنوات اخلربة
% 54 65 اأكث من 10 �سنوات
%100 120 الكلي
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أداة الدراسة: 

طور الباحث ا�ستبانة تكونت من )40( فقرة بعد الرجوع لالأدب النظري والدرا�سات 
ال�سابقة يف جمال الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة )النمري، 2003، ال�سليتي ومقدادي، 

. )Abdulhameed، Omari&Khawaldeh,2010 ,2013  ،2012 2012، عي�سى، 

صدق أداة الدراسة: 

للتحقق من �سدق اأداة الدرا�سة الظاهري، ُعر�ست على )9( حمكمني من اأع�ساء هيئة 
وذلك  والتعليم،  التبية  وزارة  التبويني يف  وامل�رشفني  الأردنية،  اجلامعات  التدري�س يف 
لال�ستئنا�س براأيهم حول درجة منا�سبة اأداة الدرا�سة، وبعد ذلك اختريت الفقرات التي اأجمع 
على منا�سبتها )0.80( من املحكمني، ومت احلذف والإ�سافة والتعديل يف �سوء مالحظاتهم، 
ثالثيااً،  مقيا�سااً  الباحث  فقرة.واعتمد   )40( النهائية  ب�سورتها  الأداة  فقرات  عدد  واأ�سبح 
وفقااً ملقيا�س ليكرت )بدرجة مرتفعة، بدرجة متو�سطة، بدرجة متدنية( ، واأعطيت الأوزان 

الآتية: )3، 2، 1( على التوايل.

ثبات أداة الدراسة: 

معلمااً   )34( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة  على  ُطبقت  الدرا�سة  اأداة  ثبات  من  للتاأكد 
ومعلمة من خارج عينة الدرا�سة، باأ�سلوب الختبار اإعادة الختبار، وبفا�سل زمني )10( 
 ،  )0.85( األفا  كرونباخ  معادلة  ح�سب  الثبات  قيمة  بلغت  اإذ  واإعادته،  التطبيق  بني  اأيام 
وبعد ذلك مّت ا�ستخراج معامل ارتباط بري�سون، وبلغت قيمته )0.88( ، وهي ن�سبة مقبولة 

لأغرا�س الدرا�سة احلالية.

املعاجلة اإلحصائية: 
زت البيانات وعوجلت اإح�سائيااً وذلك با�ستخدام برنامج )SPSS( ، ولالإجابة عن  ُرمِّ
ال�سوؤالني الأول والثاين اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، ولالإجابة 

. )T.test( عن ال�سوؤالني الثالث والرابع اُ�ستخدم اختبار
ومترّ اعتماد احلكم على االأو�ساط احل�سابية، على النحو االآتي: 

كل فقرة متو�سطها احل�سابي اأقل من )1.67( تكون بدرجة متدنية. -
كل فقرة متو�سطها احل�سابي )1.67-2.33( تكون بدرجة متو�سطة. -
كل فقرة متو�سطها احل�سابي اأعلى من )2.33( تكون بدرجة مرتفعة. -
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 

�سيتم عر�س النتائج ومناق�ستها طبقاً لت�سل�سل اأ�سئلة الدرا�سة، وذلك على النحو 
االآتي: 

مديرية  ◄ يف  العربية  اللغة  معلمي  ممار�سة  درجة  ما  الأول-  ال�سوؤال 
من  العربية  اللغة  تعليم  يف  احلديثة  لالجتاهات  الثانية  الزرقاء  تربية 

وجهة نظرهم؟ 
املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

ورتبت الفقرات، ودرجة املمار�سة لكل فقرة، كما هو مو�سح يف اجلدول )2( 
الجدول (2) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الممارسة للمعلمين
عن كل فقرة من فقرات أداة الدراسة 

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
 درجة الرتبةاملعياري

املمار�سة

متو�سطة1.85.67229اأدّر�س اللغة العربية يف �سوء املنحى التكاملي.1.

متو�سطة1.89.75525اأدّر�س اللغة العربية يف �سوء وظائفها الجتماعية.2.

متو�سطة1.87.76427اأدّر�س اللغة العربية على اأنها عادة.3.

متو�سطة1.96.78520اأُوؤكد للطلبة اأن العادة اللغوية، ُتكت�سب من خالل املمار�سة والتدريب.4.

متو�سطة1.89.75525اأُدّر�س اللغة على اأنها لي�ست جمموعة من احلقائق على الطالب حفظها.5.

متو�سطة2.00.73817اأدّر�س فروع اللغة العربية على اأنها وحدة واحدة.6.

.7
اأدّر�س اللغة من خالل مهاراتها )ال�ستماع، واملحادثة، والقراءة، 

متو�سطة1.91.74523والكتابة( .

متو�سطة1.85.74929 تدري�س اللغة يتجه نحو التمهري، اأي اأنها مهارة.8.

متو�سطة2.00.71317اأعمل على اإك�ساب الطالب املهارة؛ لأنها �رشط لتكون العادة اللغوية.9.
متو�سطة1.78.67937اأدّر�س مهارة ال�ستماع كغريها من مهارات اللغة.10.
متو�سطة1.91.69423اأدّر�س مهارة ال�ستماع على اأنها اأكث مهارات اللغة ا�ستخدامااً.11.
متو�سطة1.86.67928 اأقدم التعزيز املنا�سب للطلبة يف الوقت املنا�سب.12.
متو�سطة2.05.72413اأراعي رغبات وميول واجتاهات الطلبة.13.
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املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
 درجة الرتبةاملعياري

املمار�سة

متو�سطة2.16.7075اأنطلق من لغة املتعلمني يف تعليمي للغة.14.

متو�سطة2.05.69823اأتدّرج يف تقدمي مهارات اللغة الأربعة.15.

متو�سطة2.14.6986اأحدد الأهداف ال�سلوكية للح�سة ُم�سبقااً.16.

متو�سطة2.03.76115اأختار اإ�ستاتيجية التدري�س التي تتنا�سب مع الهدف ُم�سبقااً.17.

متو�سطة1.80.72434اختار التقنيات الالزمة لتحقيق الأهداف قبل احل�سة.18.

متو�سطة1.98.67319اأُوظف تكنولوجيا التعليم يف التدري�س.19.

متدين1.66.68739اعتمد مبداأ التعلم الذاتي يف تعليم اللغة.20.

متو�سطة2.12.6898اأركز على اجلانب التطبيقي عند تعلم مهارات اللغة.21.

متو�سطة2.12.6628اأربط املعرفة اللغوية اجلديدة باملواقف احلياتية.22.

متو�سطة1.78.67937اأهتم بن�ساطات الطلبة واأتابعها.23.

متو�سطة2.07.68311اأنوع يف اأ�ساليب تقومي اأداء الطلبة.24.

متو�سطة2.23.6324اأ�رشك الطلبة يف اختيار طريقة التدري�س املنا�سبة.25.

متو�سطة2.03.65915اأعمل على تفعيل اأكث من حا�سة لدى الطالب.26.

متو�سطة1.85.69829اأختار اإ�ستاتيجية التدري�س التي تتنا�سب مع طبيعة املوقف ال�سفي.27.

متو�سطة1.96.71220اأقدم التغذية الراجعة للطلبة عن اأدائهم.28.

ف الو�سائل التعليمية؛ لأنها تقرب املفاهيم اللغوية لأذهان الطلبة.29. متو�سطة1.92.70922اأُوظِّ

متو�سطة2.14.7246اأُوظف الو�سائل التعليمية؛ لأنها تبعث احليوية والن�ساط عند الطلبة.30.

ح للطلبة اأن ال�ستعداد اللغوي، قابل لأن يتحول اإىل مهارات.31. متو�سطة1.83.73333اأُو�سِّ

متو�سطة1.80.64434اأُنّوع يف ا�ستاتيجيات التدري�س احلديثة.32.

متو�سطة2.12.6628اأعمل على اإ�رشاك الطلبة جميعهم يف احل�سة.33.

ف احلا�سوب عند احلاجة اإليه.34. متو�سطة2.07.68311اأُوظِّ

ل اإ�ستاتيجية الع�سف الذهني؛ لأنها تنمي مهارات اللغة.35. متو�سطة1.80.64434اأُفعِّ

متو�سطة2.26.6173اأوؤكد على مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة.36.

مرتفع2.34.6601عدم توافر تكنولوجيا التعليم من معيقات تطبيق الجتاهات احلديثة.37.

ف اإ�ستاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف تعليم اللغة.38. متو�سطة2.26.6733اأُوظِّ
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املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
 درجة الرتبةاملعياري

املمار�سة

متدين1.65.66740اأحث الطلبة على الرجوع لالإنتنت.39.

متو�سطة1.85.67229اأعمل على تفعّيل الجتاهات احلديثة عند تعليم اللغة.40.

متو�سطة- 1.96.696الكلي

يتبني من اجلدول )2( اأن الغالبية العظمى من فقرات اأداة الدرا�سة ح�سلت على درجة 
ممار�سة متو�سطة يف �سوء تقديرات املعلمني على املعيار املعتمد، اإذ تراوحت مو�سطاتها 
.وجاء   ).785  -.617( بني  تراوح  معياري  وانحراف   )2.26-1.65( بني  احل�سابية 
املتو�سط احل�سابي الكلي )1.96( وانحراف معياري )696.( ، وتقع درجة املمار�سة الكلية 
للمعلمني يف امل�ستوى املتو�سط، وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة رقم )37( » عدم توافر 
 )2.34( ح�سابي  ومبتو�سط  احلديثة«،  الجتاهات  تطبيق  معيقات  من  التعليم  تكنولوجيا 
الفردية  الفروق  مراعاة  على  »اأوؤكد   :  )36( الفقرتان  ويليها   ،  ).660( معياري  وانحراف 
ف اإ�ستاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف تعليم اللغة«،  بني الطلبة«، والفقرة رقم )38( » اأُوظِّ
ومبتو�سط ح�سابي )2.26( ، وانحراف معياري )617.( ، و )673.( على التوايل، ويليهما 
ح�سابي  ومبتو�سط  املنا�سبة«،  التدري�س  طريقة  اختيار  يف  الطلبة  اأ�رشك   »  :  )25( الفقرة 
املتعلمني يف  لغة  اأنطلق من   »  )14( الفقرة  ويليها   ،  ).632( وانحراف معياري   )2.23(

تعليمي للغة« مبتو�سط ح�سابي )2.16( وانحراف معياري )707.( .
لالإنتنت«  الرجوع  على  الطلبة  اأحث   »  :  )39( الفقرة  الأخرية  املرتبة  يف  وجاء 
ومبتو�سط ح�سابي )1.65( وانحراف معياري )667.( ، ويليها الفقرة )20( « اعتمد مبداأ 
التعلم الذاتي يف تعليم اللغة« ومبتو�سط ح�سابي )1.66( وانحراف معياري )687.( ، ويليها 
الفقرتان )10( : « اأدّر�س مهارة ال�ستماع كغريها من مهارات اللغة«، والفقرة )23( : « اأهتم 

بن�ساطات الطلبة واأتابعها« مبتو�سط ح�سابي )1.78( وانحراف معياري )679.( .
املدار�س يف جمال  نق�سااً حادااً يف  اأن هناك  يتبنيَّ  املعلمني،  ا�ستجابات  ويف �سوء 
اأهداف العملية التبوية برمتها، ويعزو الباحث  التعليم الالزمة لتحقيق  توافر تكنولوجيا 
اإىل عدم توافر املخ�س�سات املالية يف وزارة التبية والتعليم، يف �سوء �ُسح املوارد  ذلك 
القت�سادية للدولة، حتى اإن مدار�س اململكة احلكومية جميعها تفتقر ملختربات اللغات، اأو 

حتى لأب�سط معطيات التكنولوجيا احلديثة.
اإىل ت�سكهم  ويعزو الباحث ح�سول بع�س فقرات الأداة على درجة ممار�سة متدنية، 
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من  وغريهم  التبويني  امل�رشفني  من  احلقيقية  املتابعة  وغياب  التقليدية،  بالأ�ساليب 
اأ�سحاب العالقة، وكذلك عدم توافر احلوا�سيب يف املدار�س واإن توافرت يف بع�سها، فهي ل 
تفّعل بال�سكل ال�سحيح، اإ�سافة اإىل تخلف اأ�ساليب تقومي اأداء الطلبة والتي تركز يف غالبيتها 
على حفظ املعلومات املت�سمنة يف الكتب املدر�سية، واإهمالها دور الأن�سطة التي يجب اأن 
يقوم بها الطالب حتت اإ�رشاف املعلم، والتي بدورها تو�سل املتعلم اإىل التعلم الذاتي، الذي 
ل ميكن حتقيقه يف �سوء �سعي الطالب للعالمة ولي�س للمعرفة مبعناها الوا�سع.وتتفق هذه 
 Abdulhameed، 2010Omari&Khawaldeh, ,  ,2013( درا�سات  نتائج  مع  النتيجة 
Brandt,1997( وتختلف مع نتائج درا�سات )اإليا�س، 2013، املقابلة والفالحات، 2010، 
اأظهرت  .التي   )2012 عي�سى،   ،2012 ومقدادي،  ال�سليتي   ،2003 النمري،   ،،2010Aljiffri

اأهمية الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغات.
العربية يف مديرية  ◄ اللغة  ما درجة ممار�سة معلمات  ال�سوؤال الثاين- 

من  العربية  اللغة  تعليم  يف  احلديثة  لالجتاهات  الثانية  الزرقاء  تربية 
وجهة نظرهن؟ 

املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
ورتب الفقرات ودرجة املمار�سة لكل فقرة، كما هو مو�سح يف اجلدول )3( 

الجدول (3) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الممارسة إلجابات المعلمات

عن كل فقرة من فقرات أداة الدراسة

رقم 
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
درجة الرتبةاملعياري

املمار�سة
رقم 
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
 درجة الرتبةاملعياري

املمار�سة

متو�سطة212.25.6666متو�سطة11.89.71538
متو�سطة222.09.68322متو�سطة21.93.75337
متو�سطة231.98.70135متو�سطة32.06.68726
متو�سطة242.20.6708متو�سطة42.04.78528
متو�سطة252.25.6666متو�سطة52.04.72228
متو�سطة262.15.69516مرتفعة62.35.6512
متو�سطة272.20.6948متو�سطة72.15.71716
متو�سطة282.03.71230متو�سطة82.03.77630
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رقم 
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
درجة الرتبةاملعياري

املمار�سة
رقم 
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
 درجة الرتبةاملعياري

املمار�سة

متو�سطة292.31.6393متو�سطة92.14.70919
متو�سطة302.20.6518متو�سطة101.95.69936
متو�سطة312.20.7168متو�سطة112.03.68930
متو�سطة322.07.67325متو�سطة122.17.70214
متو�سطة332.20.6708متو�سطة132.09.72822
متو�سطة342.06.70926متو�سطة142.20.6948
متو�سطة352.29.6344متو�سطة152.15.71716
متو�سطة362.14.68719متو�سطة162.17.70214
مرتفعة372.37.6391متو�سطة172.12.72321
متو�سطة382.28.6775متو�سطة182.00.69034
متو�سطة391.79.67039متو�سطة192.09.68322
متو�سطة402.03.64130متو�سطة201.78.67740

متو�سطة- 2.12.687الكلي

ممار�سة  درجة  على  ح�سلت  جميعها  الدرا�سة  اأداة  فقرات  اأن   )3( اجلدول  من  يتبني 
متو�سطة، ماعدا فقرتني جاءتا يف امل�ستوى املرتفع يف �سوء تقديرات املعلمات على املعيار 
املعتمد، اإذ تراوحت مو�سطاتها احل�سابية بني )1.78-2.37( بانحرافات معيارية تراوحت 
” عدم توافر تكنولوجيا   :  )37( الفقرة  الأوىل  ، وجاءت يف املرتبة   ).785  -.634( بني 
وانحراف   ،  )2.37( ح�سابي  مبتو�سط  احلديثة”  الجتاهات  تطبيق  معيقات  من  التعليم 
اأنها  : »اأدّر�س فروع اللغة العربية على  معياري )639.( ، ويف املرتبة الثانية الفقرة )6( 
الثالثة  وحدة واحدة« مبتو�سط ح�سابي )2.35( وانحراف معياري )651.( ، ويف املرتبة 
الفقرة رقم )29( : » الو�سائل التعليمية تقرب املفاهيم اللغوية لأذهان الطلبة« ومبتو�سط 

ح�سابي )2.31( وانحراف معياري )639.( .
تعليم  يف  الذاتي  التعلم  مبداأ  اعتمد   »  :  )20( رقم  الفقرة  الأخرية  املرتبة  يف  وجاء 
 :  )39( الفقرة رقم  ، ويليها   ).677( )1.78( وانحراف معياري  اللغة« ومبتو�سط ح�سابي 



273

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )13( - نيسان 

«اأحث الطلبة على الرجوع لالإنتنت« ومبتو�سط ح�سابي )1.79( وانحراف معياري )670.( 
التكاملي« ومبتو�سط ح�سابي  املنحى  العربية يف �سوء  اللغة  »اأدّر�س   :  )1( الفقرة  ويليها 

)1.89( وانحراف معياري )715.( .

ومما يالحظ اأن هناك تطابقااً اإىل حد ما على بع�س فقرات اأداة الدرا�سة بني املعلمني 
ذلك  الباحث  ويعزو  الواحدة،  للفقرة  املمار�سة  تقدير  درجات  تباينت  واإن  واملعلمات، 
الفنية  واملتابعة  الإمكانات  حيث  من  الإناث  ومدار�س  الذكور  مدار�س  ظروف  ت�سابه  اإىل 
اأن درجة  التبوي- هو  العمل  ال�سائد- ومن خالل خربتي يف  اأن العتقاد  والإدارية، مع 
اأعلى منها عند الذكور، ويعود ذلك لأ�سباب عديدة منها ميل الإناث ملهنة  اهتمام الإناث 
التعليم نظرااً لقبولها اجتماعيااً، ولهذا فهي حتقق ذاتها، وهذا ل يتوافر عند غالبية املعلمني، 
ولهذا جند من خالل املتو�سطات احل�سابية الظاهرية اأن درجة ممار�سة املعلمات اأعلى منها 

عند املعلمني.

ممار�سة  اأن  اأظهرت  التي   )Abdulhameed  ,2013( درا�سة  نتيجة  مع  وتتفق 
ومقدادي،  )ال�سليتي  ودرا�ستي  متو�سطة،  بدرجة  جاءت  التكاملي  للمنحى  املعلمني 
وكذلك  اللغة،  تعليم  يف  التكاملي  الجتاه  فاعلية  اأظهرتا  اللتنْي   )،Aljiffri  2010  ،2012
تبني اأن ربط املعرفة باحلياة لي�س بامل�ستوى املطلوب، مع اأن الدرا�سات ال�سابقة اأكدت على 
اأهميته يف تعليم اللغة العربية، وهي بذلك تختلف يف نتائجها مع نتائج درا�ستي )ال�سليتي 
ومقدادي، 2012، الفوال والعي�سى، 2009( يف جمال تفعيل الإنتنت التي اأظهرت نتائجها 
ا�ستخدامه بدرجة مرتفعة.ورغم اأن املتو�سط احل�سابي للمعلمات اأعلى من املتو�سط احل�سابي 

للمعلمني الذكور، فاإنه غري مر�س، ول يحقق الطموح املاأمول.

ال�سوؤال الثالث- هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة  ◄
)α=0.05( يف درجة ممار�سة املعلمني واملعلمات يف مديرية تربية الزرقاء 
الثانية لالجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية تعزى ملتغري اجلن�س؟ 
لالإجابة عن ال�سوؤال اُ�ستخدم اختبار )ت( للمتغريات امل�ستقلة، ملعرفة اأثر اجلن�س على 

درجة املمار�سة، كما يظهر يف اجلدول )4( 
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الجدول (4) 
نتائج اختبار »ت« إليجاد دالالت الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة لدرجة الممارسة

وفقًا لمتغير الجنس

رقم 
الفقرة

ات
وع

جم
املتو�سطامل

احل�سابي
االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

ات
وع

جم
املتو�سطامل

احل�سابي
االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

1

علم
م

1.85.672
 -.263.79321

علم
م

2.12.689
 1.009-.315

لمة
لمة1.89.715مع
2.25.666مع

2

علم
م

1.89.755
 -.324.74722

علم
م

2.12.662
.253.800

لمة
لمة1.93.753مع
2.09.683مع

3

علم
م

1.87.764
 1.415-.16023

علم
م

1.78.679
 1.570-.119

لمة
لمة2.06.687مع
1.98.701مع

4

علم
م

1.96.785
 -.575.56724

علم
م

2.07.683
 1.063-.290

لمة
لمة2.04.785مع
2.20.670مع

5

علم
م

1.89.755
 1.141-.25625

علم
م

2.23.632
 -.150.881

لمة
لمة2.04.722مع
2.25.666مع

6

علم
م

2.00.738
 2.832-*.00526

علم
م

2.03.659
 -.970.334

لمة
لمة2.35.651مع
2.15.695مع

7

علم
م

1.91.745
 1.837-.06927

علم
م

1.85.698
 2.715-.008

لمة
لمة2.15.717مع
2.20.694مع

8

علم
م

1.85.749
 1.246-.21528

علم
م

1.96.712
 -.514.608

لمة
لمة2.03.776مع
2.03.712مع
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رقم 
الفقرة

ات
وع

جم
املتو�سطامل

احل�سابي
االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

ات
وع

جم
املتو�سطامل

احل�سابي
االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

9

علم
م

2.00.713
 1.080-.28229

علم
م

1.92.709
 3.117-*.002

لمة
لمة2.14.709مع
2.31.639مع

10

علم
م

1.78.679
 1.325-.18830

علم
م

2.14.724
 -.503.616

لمة
لمة1.95.699مع
2.20.651مع

11

علم
م

1.91.694
 -.952.34331

علم
م

1.83.733
 2.745-.007

لمة
لمة2.03.689مع
2.20.716مع

12

علم
م

1.89.679
 2.204-.02932

علم
م

1.80.644
 2.272-.025

لمة
لمة2.17.702مع
2.07.673مع

13

علم
م

2.05.724
 -.302.76333

علم
م

2.12.662
 -.640.523

لمة
لمة2.09.728مع
2.20.670مع

14

علم
م

2.16.707
 -.331.74134

علم
م

2.07.683
.070.944

لمة
لمة2.20.694مع
2.06.709مع

15

علم
م

2.05.698
 -.792.43035

علم
م

1.80.644
 4.218-*.000

لمة
لمة2.15.717مع
2.29.634مع

16

علم
م

2.14.698
 -.226.82136

علم
م

2.26.617
1.061.291

لمة
لمة2.17.702مع
2.14.687مع

17

علم
م

2.03.761
 -.658.51237

علم
م

2.23.660
 -.676.500

لمة
لمة2.12.723مع
2.31.639مع



د. عبد السالم يوسف اجلعافرة
درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها لالجتاهات احلديثة

في تعليم اللغة العربية من وجهة نظرهم

276

رقم 
الفقرة

ات
وع

جم
املتو�سطامل

احل�سابي
االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

ات
وع

جم
املتو�سطامل

احل�سابي
االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ستوى
الداللة

18

علم
م

1.80.724
 1.520-.13138

علم
م

2.26.673
 -.108.914

لمة
لمة2.00.690مع
2.28.677مع

19

علم
م

1.98.673
 -.898.37139

علم
م

1.75.667
 -.383.703

لمة
لمة2.09.683مع
1.79.670مع

20

علم
م

1.76.687
 -.107.91540

علم
م

1.85.672
 1.450-.150

لمة
لمة1.78.677مع
2.03.641مع

الكلي
1.97.696معلم

5.836*.000
2.11.687معلمة

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )4( اجلدول  من  يتبني 
)α=0.05( على م�ستوى املمار�سة، وبالرجوع اإىل املتو�سطات احل�سابية تبني اأن الفروق 

ل�سالح املعلمات.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل طبيعة املعلمات التي تت�سم باجلدية واملناف�سة احلادة 
بينهن، وذلك لأهمية عمل الأنثى كمعلمة، وهي من الأعمال املرغوبة يف املجتمع الأردين 
لعوامل عديدة  املرغوبة  الأعمال غري  الذكور، فهي من  املعلمني  عند  ذلك  حتديدااً، وعك�س 

منها الناحية املالية، ونظرة املجتمع لها.
م�ستوى  ◄ عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  االرابع-  ال�سوؤال 

الداللة )α=0.05( يف درجة ممار�سة املعلمني واملعلمات يف مديرية تربية 
الزرقاء الثانية لالجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية تعزى ملتغري 

�سنوات اخلربة؟ 
�سنوات  اأثر  ملعرفة  امل�ستقلة،  للمتغريات  )ت(  اختبار  اُ�ستخدم  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 

اخلربة على درجة املمار�سة، كما يظهر يف اجلدول )5( 
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الجدول (5) 
 نتائج اختبار »ت« إليجاد دالالت الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة لدرجة الممارسة

وفقًا لمتغير سنوات الخبرة

قرة
الف

قم 
 ر

ات
وع

جم
املتو�سط امل

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
»ت« 

اللةاملح�سوبة
الد

ى 
ستو

م�

قرة
الف

قم 
ر

ات
وع

جم
املتو�سط امل

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
»ت« 

اللةاملح�سوبة
الد

ى 
ستو

م�

.1

اأقل من 
 10

2.14.704

4.199*.000.21

اأقل من 
10

2.18.640

 -.146.884
اأكث 
1.64.597من 10

اأكث 
2.20.711من 10

2

اأقل من 
10

2.00.816

1.119.265.22

اأقل من 
10

2.01.706

 1.358-.177
اأكث 
1.84.689من 10

اأكث 
2.18.634من 10

.3

اأقل من 
10

1.90.727

 -.913.363.23

اأقل من 
10

1.98.680

1.310.193
اأكث 
2.03.728من 10

اأكث 
1.81.704من 10

.4

اأقل من 
10

1.98.680

 -.340.735.24

اأقل من 
10

2.21.629

1.140.257
اأكث 
2.03.865من 10

اأكث 
2.07.713من 10

.5

اأقل من 
10

2.14.779

2.370.019.25

اأقل من 
10

2.20.590

 -.646.519
اأكث 
1.83.674من 10

اأكث 
2.27.696من 10

.6

اأقل من 
10

2.05.755

 1.959-.052.26

اأقل من 
10

2.05.621

 -.673.502
اأكث 
2.30.659من 10

اأكث 
2.13.726من 10

.7

اأقل من 
10

1.98.757

 -.816.416.27

اأقل من 
10

2.23.637

2.824.006
اأكث 
2.09.722من 10

اأكث 
1.87.739من 10
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قرة
الف

قم 
 ر

ات
وع

جم
املتو�سط امل

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
»ت« 

اللةاملح�سوبة
الد

ى 
ستو

م�

قرة
الف

قم 
ر

ات
وع

جم
املتو�سط امل

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
»ت« 

اللةاملح�سوبة
الد

ى 
ستو

م�

.8

اأقل من 
10

1.90.752

 -.537.592.28

اأقل من 
10

2.10.657

1.557.122
اأكث 
1.98.780من 10

اأكث 
1.90.744من 10

.9

اأقل من 
10

2.07.690

 -.032.975

اأقل من 29.
10

2.9.701

 -.611.542
اأكث 
2.07.735من 10

اأكث 
2.16.697من 10

.10

اأقل من 
10

1.90.646

.494.622.30

اأقل من 
10

2.14.678

 -.457.649
اأكث 
1.84.733من 10

اأكث 
2.20.694من 10

.11

اأقل من 
10

2.01.652

.628.532.31

اأقل من 
10

2.10.761

1.026.307
اأكث 
1.93.726من 10

اأكث 
1.96.728من 10

.12

اأقل من 
10

1.94.704

 -.1.385.169.32

اأقل من 
10

1.90.586

 -.612.542
اأكث 
2.12.696من 10

اأكث 
1.98.739من 10

.13

اأقل من 
10

2.09.701

.221.826.33

اأقل من 
10

2.27.591

1.617.108
اأكث 
2.06.747من 10

اأكث 
2.07.713من 10

.14

اأقل من 
10

2.12.695

 -.808.421.34

اأقل من 
10

2.03.719

 -.438.662
اأكث 
2.23.701من 10

اأكث 
2.09.678من 10
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قرة
الف

قم 
 ر

ات
وع

جم
املتو�سط امل

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
»ت« 

اللةاملح�سوبة
الد

ى 
ستو

م�

قرة
الف

قم 
ر

ات
وع

جم
املتو�سط امل

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
»ت« 

اللةاملح�سوبة
الد

ى 
ستو

م�

.15

اأقل من 
10

2.07.716

 -.505.614.35

اأقل من 
10

1.98.623

 1.255-.212
اأكث 
2.13.704من 10

اأكث 
2.13.726من 10

.16

اأقل من 
10

2.21.685

.863.390 36-

اأقل من 
10

2.32.695

1.979.050
اأكث 
2.10.709من 10

اأكث 
2.09.605من 10

.17

اأقل من 
10

2.09.727

.103.918 37-

اأقل من 
10

2.25.672

 -.317.752
اأكث 
2.07.756من 10

اأكث 
2.29.630من 10

.18

اأقل من 
10

1.81.611

 1.283-.202 38-

اأقل من 
10

2.34.699

1.055.294
اأكث 
1.98.780من 10

اأكث 
2.21.649من 10

.19

اأقل من 
10

1.89.628

 2.278-.025 39-

اأقل من 
10

1.74.584

 -.445.657
اأكث 
2.16.697من 10

اأكث 
1.80.733من 10

.20

اأقل من 
10

1.81.640

.639.524 40-

اأقل من 
10

2.01.652

1.043.299
اأكث 
1.73.713من 10

اأكث 
1.89.664من 10

 الكلي

اأقل من 
10

2.06.695

.735.464
اأكث 
2.04.708من 10

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )5( اجلدول  من  يتبني 
اأداة الدرا�سة تعزى ل�سنوات اخلربة. )α=0.05( على م�ستوى املمار�سة الكلية على 
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ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية، تعزى ملتغري �سنوات اخلربة، اإىل 
اأن جميع املعلمني قد تعر�سوا للتدريب نف�سه يف �سوء خطة التطوير التبوي، وكذلك تلقوا 
م�ستوياتها،  خمتلف  على  التبوية  والإدارات  التبويني  امل�رشفني  من  نف�سها  التوجيهات 

وجميعهم ممن التحقوا بالتعليم بعد خطة التطوير التبوي يف الأردن.

التوصيات: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحث باالآتي: 
اإعداد برامج تدريبية للمعلمني يف جمال تفعيل الجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة . 1

العربية.
توعية املعلمني باأهمية توظيف الإنتنت والتقنيات احلديثة يف العملية التعليمية . 2

التعلمية.
عامة . 3 التدري�س  يف  الذاتي  التعلم  مبداأ  اعتماد  على  التاأكيد  اإىل  املعلمني  توجيه 

واللغة العربية خا�سة.
�رشورة التاأكيد على اأهمية تنفيذ الن�ساطات ومتابعتها، من قبل املعلمني.. 4
التاأكيد على �رشورة تفعيل ال�ستاتيجيات التدري�سية احلديثة يف الغرفة ال�سفية.. 5
يوؤهلها . 6 ب�سكل  ال�سفية  البيئة  لتهيئة  ال�رشورية،  امل�ستلزمات  توفري  على  العمل 

لتوظيف الجتاهات احلديثة، وخا�سة يف جمال تكنولوجيا التعليم.

االقرتاحات: 

يقرتح الباحث االآتي: 
اإجراء درا�سة مماثلة عن درجة ممار�سة معلمي اللغة العربية ومعلماتها لالجتاهات . 1

احلديثة يف املرحلة الأ�سا�سية العليا )الثامن، التا�سع، العا�رش( .
اإجراء درا�سة مماثلة عن درجة ممار�سة معلمي اللغة العربية ومعلماتها لالجتاهات . 2
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