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الفصل األول
التعريف بالبحث
مشكلة البحث:
أكد المعنيون والتربويون على ضرورة االھتمام باللغة العربية الفصيحة وتعلمھا واالبتعاد
عن اللھجات العامية،ألن العربية الفصيحة عامل توحيد في حين أن العامية عامل تفرقة
)السيد،ص(١٤فقد قامت في جميع البلدان وما عداھا من األقاليم الداخلة في المحيط اإلسالمي
رمزاً لغويا ً لوحدة العالم اإلسالمي،وجاءت دعوات االھتمام بتعلم العربية الفصيحة في الوقت
الذي بدأت فيه العامية تقوى على حساب الفصيحة خصوصا ً في مجال التربية والتعليم،فمن
الحقائق التي ال يمكن تجاھلھا ھي أن لغتنا الفصيحة ال تمارس حتى ضمن جدران المدارس
والمعاھد فأغلب المدرسين يستعملون الكثير من األلفاظ العامية في شرح دروسھم )السيد،
ص(١٥وحتى التدريس في المدارس االبتدائية والثانوية والجامعات في أقسام اللغة العربية
بالذات باللھجة العامية ،فكيف تسود الفصيحة إذا كان أصحاب التخصص قد أعرضوا
عنھا ّ)وزارة الثقافة والفنون،ص.(٣٧
وھذا بطبيعة الحال يزيد من حجم المشكلة ويؤدي إلى التدني والتخلف بشكل عام ،ألن من
الصفات الرئيسة التي ينبغي للمعلم أن تتوافر فيه ليؤدي واجبه ومھمته على الوجه
األكمل:وضوح النطق وسالمته والتحدث باللغة العربية الفصيحة).عبد، Nص(٢٩فالكثير من
المعلمين والمدرسين يجدون أنفسھم في ورطة عندما يحاولون التحدث باللغة الفصيحة بسبب
سوء اختيارھم لكلمة ما يعبرون من خاللھا عما يجول في أذھانھم من أفكار أو تصورات ،
فالكثير من سوء الفھم والمشاكل تعود إلى أخطاء في التحدث)الشنطي،ص.(١٣٩
وتمتد أبعاد تلك المشكلة إلى أبعد من ذلك فجميع األقطار التي تتكلم اللغة العربية تشكوا من
أن الناشئة فيھا ال تحسن النطق بالعربية الفصيحة بشكل سليم وكأنما أصيبت ألسنتھا بشيء
من االعوجاج واالنحراف جعلھا ال تستطيع أداءھا أداء صحيحا ً)نبوي،ص(٩٢-٩١وبدأ
الجميع يشكون من انتشار اللحن وركاكة األساليب وضعف األداء اللغوي حتى على السنة
المتخصصين في معظم أرجاء األقطار الناطقة بالضاد)عبد،Nص(٩من ذلك يتبين أن مشكلة
ضعف التحدث باللغة العربية الفصيحة موجودة والتسليم بھا أقرار بالحق وھي خطيرة وتنذر
بعواقب وخيمة،وقد تؤدي بنا أذا ازدادت األمور سوءاً إلى أن نحس بالغربة نحو لغتنا العربية
)نبوي ،ص (٩٣-٩٢وانطالقا من ذلك فقد جاءت ھذه الدراسة كمحاولة للتعرف على أسباب
ھذه المشكلة واقتراح بعض الحلول لھا.
أھمية البحث-:
أن اللغة العربية وعاء تراثنا الحضاري وعليھا يتوقف وجودنا فبقاؤھا حية نشيطة يسھم في
ازدھار تراثنا وحضارتنا فھي بموروثھا األدبي الضخم تعد أحدى اللغات العالمية ،إذ يقدر عدد
المتكلمين بھا أكثر من)(٢٥٠مليون نسمة،وينبغي أن ينظVر إليھVا كإحVدى اللغVات العظيمVة فVي
العالم)خاطر،ص (٣٤٩ويكفي على داللة عظمتھا إن  NجVل وعVال اختارھVا لغVة كتابVه القVران
الكريم،قVال تعVالىإنVا أنزلنVاه قرآنVVا ً عربيVا لعلكVم تVذكرون()يوسVVف(٢/والVذي يرفVع شVأن اللغVVة
العربية ھو تمكنھا من التعبير عن أدق المعاني،بفضل اتVصافھا بمجموعVة صVفات ميزتھVا عVن
اللغات األخرى  ،منھا  :إنھا تتسم بالحركات اإلعرابية  ،التي لھا داللة وظيفية إذ تبين وظيفVة
الكلمVVة فVVي الجملVVة مVVن كونھVVا فعVVل أو مفعVVول أو مVVضاف أو مVVضاف إليVVه،وكثير مVVن الVVسمات
كالتصريف واالشتقاق والبيان والبVديع واليVوم ونحVن نVشھد ھVذا اإلنفجVار المعرفVي الھائVل فVي
العالم مما جعل قضية التأثير والتأثر أمرا واقعا ال يمكن إنكVاره فلVم تعVد اللغVة العربيVة لغVة فئVة
محVVدودة مVVن النVVاس بVVل انتVVشرت فVVي كVVل مكVVان بVVشكل زاد مVVن أھميتھVVا،لVVذلك كVVان لزامVVا علVVى
المدرسVVVين أن يVVVشعروا بVVVاعتزازھم بلغVVVتھم وأن يغVVVرزوا ھVVVذا اإلعتVVVزاز فVVVي أذھVVVان الناشVVVئة
ويستدعي ذلك أن تكون مسؤولية تعليم اللغة العربية الفصيحة مسؤولية جماعية ال يقع حملھا

على كاھل مدرسي اللغة العربية فحسب بل على كاھل المدرسين جميعھم )الVسيد،صّ(14ومVن
الضروري لكل مدرس أن يبتعد عVن االزدواجيVة فVي التعبيVر بVين العاميVة والفVصيحة خVصوصا
عندما يقوم بVشرح الVدرس الخVاص بVه لطالبVه ويجVب أن يVضع نVصب عينيVه مVا يھVدف إليVه
الVVدرس مVVن تغييVVر حقيقVVي فVVي سVVلوك الطالVVب المعرفVVي واالجتمVVاعي وأسVVتخدام كVVل الوسVVائل
التعليمية المختلفة من أجVل النھVوض بواقعVه اللغVوي ،فمVن أھVم واجبVات المVسؤلين عVن تعلVيم
اللغة في المراحل الدراسية المختلفة أن يعملوا جاھدين لتزويد طالبھم بالثروة اللغويVة لتمتلVئ
رؤوسھم بالمعاني واأللفاظ فيجري اللسان فصيحا عذبا طليقا )الجومرد،ص ( ١٩وتبرز أھمية
يقVوم األلVسن
العربية مVن كونVه يملVك آفاقVا ً واسVعة فVي اختVصاصه
مدرس اللغة
العلمVي ،فھVو ّ
ّ
ّ
ّ
دبVي ،ومVا فيھمVا مVن
ويجمل أساليب التعبير،
بتدريسه،
ويحVسنھا بتدريVسه البالغVة ،والنقVد األ ّ
ّ
ّ
مما يقتضي معرفته قواعد النطق الVصحيحة ،ومخVارج
سعة ،وبيان .وھو ُيعنى بجودة النطقّ ،
الحروف ،وأنواعھا).الھاشمي ،ص (١١والمالحظ على الطالب في المرحلة الثانويVة أنVه يميVل
إلى حرية الرأي والتعبير وتصبح لديه القVدرة علVى األسVتدالل واإلسVتنتاج وأسVتخدام األسVلوب
العلمي في التفكيVر وبVشكل أكثVر عمقVا وتبVدأ قدراتVه الخاصVة بVالظھور فVي ھVذه المرحلVة لVذلك
يجVب اإلھتمVVام بتنميVVة قVدرة الطالVVب اللغويVVة والتركيVز علVVى الخطVVوات العلميVة الVVصحيحة أثنVVاء
التدريس)إسماعيل،ص٨٤ـ(٨٧فVإذا كVان ضVعيفا فVي اللغVة العربيVة الفVصيحة صVعب عليVه فھVم
دروسVVVه و استعVVVصى عليVVVه فھVVVم مVVVايقرأ فيVVVؤدي ضVVVعفه فVVVي لغتVVVه إلVVVى ضVVVعفه فVVVي بقيVVVة
المواد)العادلي،ص، (٢ويمكن ان تبرز أھمية الدارسة من النقاط اآلتية:
 .١أھمية اللغة العربية الفصيحة كونھا لغة القران العظيم ومنه تستمد عظمتھا.
 .٢ان اللغة العربية الفصيحة تشكل أساس الوحدة الروحية ألبناء المجتمع المسلم .
 .٣الضعف المتفشي في التحدث بالعربية الفصيحة وانتشاره على مستوى واسع .
 .٤أھمية المرحلة الثانوية ،بوصفھا المرحلة التي يتھيأ الطلبة فيھا للتعليم الجامعي .
 .٥ضرورة معرفة أسباب ضعف التحدث بالعربية الفصيحة والوقوف عليھا لوضع الحلول
المناسبة لھا .
ھدف البحث :يھدف البحث الحالي إلى معرفة أسباب ضعف التحدث باللغة العربية الفصيحة
لدى مدرسي المرحلة الثانوية من وجھة نظر مدرسي اللغة العربية ووضع مقترحات للعالج.
حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي على:
 مدرسو اللغة العربية في المدارس اإلعدادية والثانوية النھارية في مركز محافظة بابلللعام الدراسي . ٢٠٠٦-٢٠٠٥
تحديد المصطلحات :
والضعف خالف القوة في الرأي والعقل وقيل ھما جمعان جائزان
الضعف) :خالف القوة ،
.١
ّْ ُ
ّْ
في كل وجه( )أبن منظور ،ص.(٥٠٣
 .٢اللغة العربية الفصيحة  :عرفھا الطاھر بأنھا ) :التركيب السليم المترابط الفقر المفھم
للسامع والقارئ مع مراعاة مقتضيات قواعد النحو( ) .الطاھر ،ص.(٣٥
وعرفھا الھنداوي أنھا ) :قواعد عامة نصب فيھا مفرداتھا وتراكيبنا بحسب ما تقتضيه
حاجات الناس وما يعرض لھم من أمور وما يتداولون من وسائل( )الھنداوي ،ص. (١٨
أما التعريف اإلجرائي للغة العربية الفصيحة فھو التركيب السليم نطقا ً ومعنا ً المفھم
للسامع و القارئ وفقا ً للقواعد النحوية والصرفية التي تصون اللسان من اللحن والخطأ.
 .٣المرحلة الثانوية)-:ھي المرحلة التي يكون فيھا التعليم على مرحلتين متتابعتين ،متوسطة
وإعدادية مدة كل منھا ثالث سنوات ( )وزارة التربية ،ص. (٨٨

ويمكن تعريف المرحلة الثانوية إجرائيا بأنھا :المرحلة التعليمية الثانية بعد المرحلة االبتدائية
وتكون مدة الدراسة فيھا ست سنوات على مرحلتين متوسطة وإعدادية بفرعيھا العلمي
واألدبي ويبدأ التخصص في المرحلة اإلعدادية بعد انتھاء السنة األولى وھي مرحلة الرابع
العام .
.

الفصل الثاني
الدراسات السابقة :
يتناول الباحث في ھذا الفصل بعض الدراسات التي تناولت مشكلة الضعف باللغة العربية
الفصيحة مرتبة تبعا لتسلسلھا الزمني ،ويتضمن الفصل أيضا مناقشة لتلك الدراسات وفيما
يأتي عرض موجز لھا :
العربية الفصيحة
تعرف)مشكالت استعمال اللغة
ّ
دراسة أحمد السلطاني  :٢٠٠٤وھدفت إلى ّ
التدريسيين والطلبة ،أما
كليات التربية ،من وجھتي نظر
لدى طلبة أقسام اللغة
ّ
العربية في ّ ّ
ّ
كليات التربية في الجامعات
تدريسيي أقسام اللغة
عينة من
عينة البحث فكانت
العربية في ّ ّ
ّ
ّ
ّ
النھارية
كليات التربية
العراقية،وعينة من طلبة الصفوف الرابعة في أقسام اللغة
ّ
العربية في ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسي .٢٠٠٥-٢٠٠٤
للعام
العراق
في
ّ
عينة البحث؛ فقد
ولغرض إجراء الدراسة ّاتبع الباحث األسلوب
العشوائي الطبقي في اختيار ّ
ّ
الجغرافي لكل ّ منطقة وبذلك أصبحت ھناك
تم تقسيم القطر على أربع مناطق بحسب التوزيع
ّ
ّ
تم تقسيم الجامعات إلى مناطق
أن
وبعد
،
محافظات
مجموعة
منطقة
كل
تحتوي
مناطق
أربع
ّ
ّ
عشوائيا ً بواقع ّّ
منطقة
كل
من
سحب الباحث جامعة
كلية تربية واحدة من كل ّ جامعة تحتوي
ّ
ّ
كليات ھي:
كليات التربية المشمولة بالبحث أربع ّ ّ
كلية تربية ،وبھذا أصبح عدد ّ ّ
على أكثر من ّ ّ
وكلية التربية /الجامعة
وكلية التربية /جامعة كربالء،
كلية التربية /جامعة البصرة،
ّّ
ّّ
ّّ
وكلية التربية /جامعة الموصل.
المستنصريةّ ّ ،
ّ
ّ
ً
ً
كليات
تدريسيا
تدريسيين في الجامعات األربع)(١٣٣
وبلغ عدد ال
متخصصا باللغة واألدب في ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسي).(٢٠٠٥ -٢٠٠٤
العربية للعام
التربية من أقسام اللغة
ّ
ّ
التدريسيين بلغت) (٪٥٠بالطريقة
التدريسيين فقد اختار الباحث نسبة من
ولكثرة أعداد
ّ
ّ
ً
أما مجتمع الطلبة في الجامعات
ساسية)(٦٦
العينة األ
ّ
العشوائية ،وبھذا بلغ عدد ّ
ّ
تدريسياّ .
ّ
ّ
ً
كليات
األربع المشمولة بالبحث فبلغ ) (٦٩٩طالبا وطالبة من طلبة أقسام اللغة
العربية في ّ
ّ
الدراسي ).(٢٠٠٥-٢٠٠٤
التربية في المرحلة الرابعة للعام
ّ
عينة بحثه من الطلبة
ونظراً لكثرة أعداد الطلبة في أقسام اللغة
العربية فقد ّ
حدد الباحث ّ
ّ
األصلي من طلبة المرحلة الرابعة اختيروا
بنسبة) (٪٢٥من مجموع مجتمع الطلبة
عشوائيا ً،
ّ
ّ
ً
األساسية للطلبة ) (١٧٤طالبا وطالبة.
العينة
ّ
وبذلك أصبح عدد ّ
ً
ّ
المستمدة من الدراسة
أعتمد الباحث اإلستبانة أداة لتحقيق أھداف بحثه .وزعت المشكالت
ّ
االستطالعية على ّ
التدريسيون ،طرائق التدريس،
ستة مجاالت ھي)األھداف،المنھج الدراسي،
ّ
ّ
الطلبة ،أساليب التقويم واالختبارات(.
المئوي ،ومعامل ارتباط
المرجح ،والوزن
إحصائيا ً باستعمال الوسط
وعولجت نتائج البحث
ّ
ّ
ّ
بيرسون،وتوصلت الدراسة الى عدد من األستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
) السلطاني،ص٤٥ـ( ٥٨
.

دراسة الجمل  ،حسام عبد علي ) :٢٠٠٣لغة الكالم بين الفصحى والعامية (
أجريت ھذه الدراسة في جامعة بابل -كلية التربية األساسية وقد قسم الباحث دراسته إلى
قسمين  .تناول في القسم األول منھا الحديث عن العامية ونشؤھا في المجتمع بشكل عام وفي
وسائل األعالم السمعية والمرئية بشكل خاص بينما تطرق في القسم الثاني إلى كيفية التصدي
للعامية وكيف يجب أن تحل الفصيحة محلھا ،وخرج ببعض التوصيات منھا:
أ -أعادة النظر في منھاج كليات اإلعالم في الوطن العربي ووضع مناھج لغوية خاصة
باإلعالميين من حيث النحو والبالغة واإلمالء.
ب ـ إخضاع كل المتقدمين للعمل في وسائل اإلعالم الى امتحان دقيق في الكفاءة اللغوية .
)الجمل ،ص.(١١-١
دراسة رغد الجبوري  :٢٠٠١أجريت ھذه الدراسة في جامعة بابل وھدفت الدراسة الى
تشخيص األخطاء اللفظية التي يقع فيھا مدرسو اللغة العربية عند حديثھم في أثناء تدريس
اللغة العربية بفروعھا المختلفة وتحليلھا حسب مجاالتھا وموضوعاتھا،وشمل مجتمع البحث
يدرسون اللغة العربية في محافظة بابل في المدارس
مدرسي اللغة العربية
ومدرساتھا الذين ّ
ّ
ّ
المتوسطة والثانوية للعام الدراسي  ٢٠٠٢-٢٠٠١البالغ عددھم )  ( ٩٦٧مدرسا ً ومدرسة .
ضمن ) ( ١٥٣مدرسة متوسطة وثانوية موزعة بين أربعة أقضية ھي قضاء الحلة  ،وقضاء
المحاويل  ،وقضاء المسيب  ،وقضاء الھاشمية،تكونت عينة البحث من ) (٣١مدرسة
متوسطة وثانوية وقامت الباحثة بإتباع األسلوب الطبقي العشوائي في سحبھا  ،وقد حددت
نسبة ) (%٢٠من مجموع المدارس لتكون عينة ممثلة للمجتمع األصلي فأصبحت المدارس
المسحوبة في قضاء الحلة ) (١٢مدرسة متوسطة وثانوية وفي قضاء المحاويل) (٥مدارس
متوسطة وثانوية ،وفي قضاء المسيب) (٧مدارس متوسطة وثانوية،وفي قضاء الھاشمية
) (٧مدارس متوسطة وثانوية  ،وقد مثل مدرسو اللغة العربية الذين يمارسون تدريس اللغة
العربية في المدارس المسحوبة جميعھم عينة المدرسين والمدرسات وكان عددھم)(١٠٤
موزعين بين األقضية المذكورة.
أما أداة البحث فقد قامت الباحثة بالتسجيل الصوتي لحديث المدرسين على أشرطة تسجيل  ،ثم
قامت بتحويل الحديث المسجل صوتيا على األشرطة إلى حديث مكتوب وذلك بكتابته على ورق
اعد لھذا الغرض  ،ثم تشخيص األخطاء النحوية والصرفية والعامية وفرزھا حسب مجاالتھا
أما الوسائل اإلحصائية فقد استخدمت الباحثة عدد من الوسائل اإلحصائية منھا معادلة كوبر
وتوصلت الباحثة إلى أن المدرسين جميعھم وقعوا بأخطاء لفظية،واقترحت الباحثة إجراء عدد
من الدراسات استكماالً للبحث.

) الجبوري،ص٥٥ـ( ٧١

دراسة احمد،عبد،المنعم):١٩٧٨الحفاظ على سالمة اللغة العربية آراء ومقترحات(.
أجريت ھذه الدراسة في بغداد وتناول الباحث فيھا جملة من اآلراء والمقترحات التي يمكن أن
تساعد في الحفاظ على سالمة اللغة العربية منھا-:
 .١التركيز على المعلم بوصفه عنصراً فعاالً من عناصر تقويم اللغة لدى المتعلمين
وضرورة إعداده إعداداً صالحا من خالل أجادته للعربية الفصيحة بشكل جيد.

 .٢االھتمام بالمناھج التي يمكن أن تسھم في أغناء ثروة المتعلم اللغوية وذلك بضرورة
احتوائھا على نصوص فصيحة مناسبة لمستوى تعلمه ).وزارة الثقافة والفنون،
ص.(٤٦-٤٤
دراسة الطاھر ،علي جواد) ١٩٧٨ :مقترحات حول الحفاظ على سالمة اللغة العربية(
:أجريت ھذه الدراسة في بغداد وتناول الباحث فيھا أسباب الضعف في استعمال اللغة
العربية الفصيحة و أوعزه إلى ضعف المعلم والمنھج والطريقة وخرج بمقترحات عدة
منھا-:
أ -أن يكون اختيار طلبة أقسام اللغة العربية في معاھد المعلمين والجامعات مبنيا على
أساس الكفاءة بالقدرة اللغوية والرغبة في دراسة اللغة العربية.
ب -تنقية كتب قواعد اللغة العربية من المواد الجامدة التي ال يحتاجھا الطالب وال تحقق له
أي فائدة أو تقدم في اللغة العربية  ).وزارة الثقافة والفنون ،ص.(٥٤ -٤٨
موازنة الدراسات السابقة
بعد أن اسVتعرض الباحVث الدراسVات الVسابقة يحVاول الكVشف عVن أوجVه الVشبه واالخVتالف
بينھا وبين الدراسة الحالية.
 .١اتفقت الدراسة الحالية في مكان أجرائھا مع كل من دراسة الVسلطاني والجمVل ورغVد فقVد
أجريت في جامعة بابل بينما أجريت دراسة أحمد والطاھر في بغداد.
 .٢تباينت الدراسات السابقة في أھدافھا فدراسة السلطاني مرماھا معرفة )مشكالت استعمال
كليات التربية ،من وجھتي نظر
العربية الفصيحة لدى طلبة أقسام اللغة
اللغة
العربية في ّ ّ
ّ
ّ
التدريسيين والطلبة( ،ودراسة الجمل مرماھا )لغة الكالم بين الفصحى والعامية( ودراسة
ّ
رغد مرماھا) تشخيص األخطاء اللفظية التي يقع فيھا مدرسو اللغة العربية عند حديثھم
في أثناء تدريس اللغة العربية بفروعھا المختلفة وتحليلھا حسب مجاالتھا وموضوعاتھا(
ودراسة أحمد مرماھا )الحفاظ على سالمة اللغة العربية آراء ومقترحات( ودراسة الطاھر
مرماھا )مقترحات حول الحفاظ على سالمة اللغة العربية( بينما الدراسة الحالية مرماھا
) ضعف التحدث باللغة العربية الفصيحة لدى مدرسي المرحلة الثانوية من وجھة نظر
مدرسي اللغة العربية األسباب ومقترحات للعالج(.
 .٣دراسة السلطاني ُطبقت على عينVة مVن التدريVسيين والطلبVة فVي كليVات التربيVة ودراسVة
رغVVد ُطبقVVت علVVى عينVVة مVVن مدرسVVي ومدرسVVات اللغVVة العربيVVة فVVي المVVدارس اإلعداديVVة
والثانوية أما دراسة الجمل ودراسة وأحمد ودراسVة الطVاھر فلVم تVستعمل أيVة عينVة كونھVا
دراسVVات نظريVVة أمVVا الدراسVVة الحاليVVة فطبقVVت علVVى عينVVة مVVن مدرسVVي اللغVVة العربيVVة فVVي
مدارس البنين اإلعدادية والثانوية .

 .٤اتفقت الدراسات السابقة في المنھج المتبع فيھا وھو المنھج الوصفي وقد أتبعVت الدراسVة
الحالية المنھج الوصفي أيضا.
 .٥أستعملت الدراسات السابقة وسائل إحصائية متعددة منھا معامل أرتبVاط بيرسVون والوسVط
المرجح غيرھا واستعملت الدراسة الحالية الوسط المرجح والوزن المئوي ومعامل ارتباط

.

.
.

الفصل الثالث
منھج البحث وإجراءاته
يتضمن ھذا الفصل وصفا ً لمنھج البحث واإلجراءات التي اتبعھا الباحث متمثلة
بوصف مجتمع البحث وعينته وأداة البحث واإلجراءات التي اتبعت في بنائھا والوسائل
اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج وعلى النحو اآلتي-:
 منھج البحث -:استعمل الباحث المنھج الوصفي ألنه يتالءم وطبيعة الدراسة الحاليةفھو يعني )استقصاء ينصب على ظاھرة تعليمية أو نفسية كما ھي قائمة في الوقت
الحاضر بقصد تشخيصھا وكشف جوانبھا وتحديد العالقات بين عناصرھا أو بينھا
وبين ظواھر تعليمية أو نفسية أو اجتماعية( )الزوبعي،ص.(٥١
 مجتمع البحثأوال -مجتمع المدارس وعينته :
اختار الباحث المدارس اإلعدادية والثانوية النھارية في مركز محافظة بابل ،إذ بلغ
عددھا ) (١٣مدرسة كما مبين في جدول ) (١موزعة على مناطق المركز لتكون بمجموعھا
عينة للبحث حرصا منه على تحقيق نتائج دقيقة  ،فكلما كانت العينة ممثلة للمجتمع األصلي
أمكن الوصول إلى الھدف المطلوب من الدراسة بدقة.
ثانيا -مجتمع المدرسين وعينته:
زار الباحث ذاتية التعليم الثانوي في مديرية تربية بابل لمعرفة عدد مدرسي اللغة
العربية في المدارس اإلعدادية والثانوية النھارية الموجودة في مركز المحافظة وأطلع على
السجالت الخاصة بھذا الغرض ودون عدد المدرسين البالغ ) (٦٤مدرسا ً للعام الدراسي
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥موزعين على ) (١٣مدرسة إعدادية وثانوية ،ليكونوا بمجموعھم عينة
للبحث حرصا ً من الباحث على تحقيق نتائج دقيقة ،كما مبين في جدول ).(١

ﺠدول )(١
أﻋداد اﻝﻤدارس اﻹﻋدادﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴن وﻋدد ﻤدرﺴﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤرﻜز ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﺎﺒل.
ت
.١

أسماء المدارس
ﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝواﺌﻠﻲ ﻝﻠﺒﻨﻴن

عدد المدرسين
٧

.٢

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺠواد اﻝطﺎﻫر ﻝﻠﺒﻨﻴن

٥

.٣

ﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﺤﻠﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴن

٥

.٤

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﺒﺎﺒل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴن

٤

.٥

ﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻤﺠد ﻝﻠﺒﻨﻴن

٦

.٦

ﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻜرار ﻝﻠﺒﻨﻴن

٤

.٧

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ذي ﻗﺎر ﻝﻠﺒﻨﻴن

٥

.٨

ﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻝﻠﺒﻨﻴن

٤

٩

إﻋدادﻴﺔ اﻷﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﻝﻠﺒﻨﻴن

٥

.١٠

إﻋدادﻴﺔ اﻝﺠﻬﺎد ﻝﻠﺒﻨﻴن

٤

١١

إﻋدادﻴﺔ اﻝﻔﻴﺤﺎء ﻝﻠﺒﻨﻴن

٥

.١٢

إﻋدادﻴﺔ اﻝﺜورة ﻝﻠﺒﻨﻴن

٥

.١٣

إﻋدادﻴﺔ اﻝﻜﻨدي ﻝﻠﺒﻨﻴن

٥

اﻝﻤﺠﻤوع

١٣

٦٤

يتضح من الجدول ) (١أن عدد مدارس البنين اإلعدادية والثانوية النھارية التابعة لمركز
محافظة بابل بلغ ) (١٣مدرسة وأن عدد مدرسي اللغة العربية فيھا بلغ ) (٦٤مدرسا ً.
ـ أداة البحث -:
بما ان البحث يھدف الى التعرف على أسباب ضعف التحدث باللغة العربية الفصيحة ووضع
مقترحات للعالج من وجھة نظر مدرسي اللغة العربية في المرحلة الثانوية فقد وزع الباحث
استبانتين على عينة المدرسين في المدارس اإلعدادية والثانوية النھارية في مركز محافظة
بابل تحوي األولى سؤاالً يتضمن التعرف على أسباب الضعف ملحق ) (١و اإلستبانة األخرى
تحوي سؤاالً لمعرفة مقترحات العالج )ملحق  ، (٢وبعد جمع االستبيانات التي أجاب عنھا
المدرسون سجل الباحث األسباب والمقترحات العالجية التي اتفق أكثر المدرسين عليھا وعدل
البعض اآلخر منھا وبذلك أصبحت اإلستبانة األولى تحوي ) (٢١فقرة تتعلق بأسباب الضعف
واحتوت األخرى على ) (١٨فقرة خاصة بمقترحات العالج )ملحق.(٤
صدق األداة:
يعد الصدق من الشروط األساسية الواجب توافرھا في أداة البحث وتكون األداة صادقة
إذا حققت الغرض الذي أعدت من أجله واألداة الصادقة ھي التي تستطيع قياس ما وضعت
ألجله )سماره ،ص (١١٠لذا فقد عرض الباحث االستبانيتن على مجموعة خبراء
ومتخصصين باللغة العربية )ملحق . (٥لغرض التحقق من صدق فقرتيھما ومعرفة صالحية
كل فقرة فيھما أو عدم صالحيتھا وبذلك أصبحت اإلستبانة األولى تحوي ) (٢١فقرة ملحق
) (٣و اإلستبانة األخرى تضمنت ) (١٨فقرة )ملحق  (٤وبذلك تم إقرار االستبانيتن بالكامل.
ثبات األداة:
ويقصد به التوصل الى النتائج نفسھا أو نتائج مقاربة عند استعمال األداة في مدتين
مختلفتين وفي حدود زمن محدد تحت ظروف متماثلة )سماره ،ص (١١٤ولغرض استخراج
ً
مدرسا،
ثبات األداة عرض الباحث االستبانيتن على عينة عشوائية من المدرسين بلغت ٢٠
وبعد فاصل زمني مقداره أسبوعان أعيد عرضھما مرة ثانية على العينة نفسھا وباستعمال
معادلة ارتباط بيرسون لحساب الثبات بين درجات التطبيق األول والثاني ظھر ان معامالت
الثبات كانت محصورة بين ) (٠.٨٤و) (٠.٨٠وھي معامالت ثبات جيدة .
تطبيق األداة  :قام الباحث بتوزيع اإلستبانة األولى بتاريخ  ٢٠٠٥/١١/٦على عينة البحث
وانتھى من توزيعھا بتاريخ  ٢٠٠٥/١١/١٦أما األخرى فقد وزعھا الباحث على العينة نفسھا
بتاريخ  ٢٠٠٥/١١/١٥وانتھى من توزيعھا بتاريخ . ٢٠٠٥/١١/٢٤
الوسائل اإلحصائية  :أستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :
معامل ارتباط بيرسون:لحساب ثبات األداة بطريقة إعادة األختبار على وفق القانون اآلتي :
ن مج س ص – ) مج س ( ) مج ص (
ر=
ـــــــــــــــــــــــــــــ
])ن مج س ) -٢مج س ( [ ] ن مج ص  ) -مج ص ( [
٢

حيث :

٢

٢

ر= معامل ارتباط بيرسون.
ن= عدد األفراد.
المتغيرين.
س ،ص= قيم
ّ

)البياتي ،ص.(١٨٣

٢ـ الوسط المرجح :أستعمل لوصف كل فقرة من فقرات أداة البحث  ،ومعرفة قيمتھا وترتيبھا
بالنسبة للفقرات األخرى لغرض تفسير النتائج على وفق القانون اآلتي :
ت + ٣ × ١ت + ٢×٢ت١ × ٣
المرجح = ـــــــــــــــــــــ
الوسط
ّ
مج ت
حيث :
)سبب رئيسي(
األول
ت = ١تكرار البديل ّ
)سبب ثانوي(
ت = ٢تكرار البديل الثاني
)سبب ضعيف(
ت = ٣تكرار البديل الثالث
وقد أعطي لكل ّ بديل من البدائل الثالثة قيما ً
افتراضية ھي:
ّ
)سبب رئيسي(
األول
 ثالث درجات للبعد ّ)سبب ثانوي(
 درجتان للبعد الثاني) ھيكل ،ص ( ٢٢
 درجة واحدة للبعد الثالث )سبب ضعيف(Vسبية لكVVل ّ فقVVرة مVVن فقVVرات اإلسVVتبانة ،ولإلفVVادة منVVه فVVي
Vوي :لبيVVان القيمVVة النّ V
 -٣الVVوزن المئّ V
تفسير النتائج.
المرجح
الوسط
ّ
المئوي = ــــــــــ ×١٠٠
الوزن
ّ
الدرجة القصوى

.

.

)الغريب ،ص(٧٦

اﻝﻤﺼﺎدر
ـ اﻝﻘران اﻝﻜرﻴم.
 .١اﺒن ﻤﻨظور ،أﺒو اﻝﻔﻀل ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﺒن ﻤﻜرم ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ،ﻤﺞ ،٥دار اﻝﺤدﻴث  ،اﻝﻘﺎﻫرة ،
.٢٠٠٣
 .٢أﺤﻤد ،ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر،طرق ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ط،١ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة
.١٩٨٣،
 .٣اﻷﺤﻤر،ﺨﻠف،اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو،ﺘﺤﻘﻴق ﻋز اﻝدﻴن اﻝﺘﻨوﺨﻲ،دﻤﺸق.١٩٦٣،
 .٤إﺴﻤﺎﻋﻴل،زﻜرﻴﺎ،طرق ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ط ،١اﻝﻘﺎﻫرة،ﻤﺼر،
.٢٠٠٥
 .٥أﻝﺒﻴﺎﺘﻲ،ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﺘوﻓﻴق وزﻜرﻴﺎ أﻨﺜﺎﺴﻴوس ،اﻹﺤﺼﺎء اﻝوﺼﻔﻲ واﻷﺴﺘدﻻﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ
وﻋﻠم اﻝﻨﻔس،ﻤطﺒﻌﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ،ﺒﻐداد.١٩٧٧،
 .٦اﻝﺠﺒوري،رﻏد ﺴﻠﻤﺎن ﻋﻠوان ،اﻷﺨطﺎء اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺤدث ﺒﻪ ﻤدرﺴو اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ
اﻝﻤدارس اﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة
٢٠٠٢
 .٧اﻝﺠﻤل،ﺤﺴﺎم ﻋﺒد ﻋﻠﻲ ،ﻝﻐﺔ اﻹﻋﻼم ﺒﻴن اﻝﻔﺼﺤﻰ واﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل اﻝﻌدد ،
ﻝﺴﻨﺔ .٢٠٠٣
 .٨اﻝﺠواري،أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر،ﻨﺤو اﻝﺘﻴﺴﻴر دراﺴﺔ وﻨﻘد ﻤﻨﻬﺠﻲ ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ
اﻝﻌراﻗﻲ  ،ﺒﻐداد.١٩٨٤،
 .٩ﺨﺎطر،ﻤﺤﻤود رﺸدي وآﺨرون ،طرق ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت
اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ  ،ط،٤ﻤﺼر.١٩٨٩ ،
.١٠

زاﻴد،ﻓﻬد ﺨﻠﻴل،أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻬﺎرة واﻝﺼﻌوﺒﺔ ،داراﻝﻴﺎزوري اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن اﻷردن.٢٠٠٦،
.١١

زرازﻴر،ﻨﻌوم ﺠرﺠﻴس،دﻝﻴل اﻝﻤﺤﺎدﺜﺔ واﻹﻨﺸﺎء ،ط ،٤داراﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ،ﺒﻐداد،

.١٩٨٤
.١٢

اﻝزوﺒﻌﻲ ،ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل وأﺤﻤد اﻝﻐﻨﺎم ،ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس  ،ج،١

ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻌﺎﻨﻲ ،ﺒﻐداد.١٩٧٤ ،
.١٣

اﻝﺴﻠطﺎﻨﻲ،أﺤﻤد ﻴﺤﻴﻰ،ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﺤدث ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﻝدى طﻠﺒﺔ أﻗﺴﺎم اﻝﻠﻐﺔ

اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝطﻠﺒﺔ واﻝﺘدرﻴﺴﻴﻴن،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة.٢٠٠٦،

.١٤

ﺴﻤﺎرة  ،ﻋزﻴز وآﺨرون  ،ﻤﺒﺎدئ اﻝﻘﻴﺎس واﻝﺘﻘوﻴم ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ،ج ،١ط ،١دار اﻝﻌودة،

ﺒﻴروت .
.١٥

اﻝﺴﻴد  ،ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ،اﻝﻤوﺠز ﻓﻲ طراﺌق ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ج ،١ط ،١دار اﻝﻌودة

،ﺒﻴروت .١٩٨٠ ،
.١٦

اﻝﺸﻨطﻰ ،ﻤﺤﻤد وآﺨرون ،اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸﻜﻼت واﻝﺤﻠول ،دار اﻷﻨدﻝس ﻝﻠﻨﺸر

واﻝﺘوزﻴﻊ .١٩٩٨ ،
 .١٧اﻝطﺎﻫر ،ﻋﻠﻲ ﺠواد ،ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ،د .ط،
ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﻌﻤﺎن ،اﻝﻨﺠف.١٩٦٩ ،
 .١٨اﻝﻌﺎدﻝﻲ ،ﺸﺎﻜر ﻏﻨﻲ ،اﻝﻘراءة واﺼول ﺘدرﻴﺴﻬﺎ ﻝﻠﻤﺸرﻓﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ،اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﻼﻋداد واﻝﺘدرﻴس.(١٩٨٦ ،
.١٩ﻋﺒد اﷲ ،ﻋﻠﻲ ﻤﺼطﻔﻰ  ،ﻤﻬﺎرات اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ط ،١دار آرام  ،دﺒﻲ .١٩٩٤ ،
.٢٠اﻝﻐرﻴب،رﻤزﻴﺔ،اﻝﺘﻘوﻴم واﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻤﻜﺘﺒﺔاﻷﻨﺠﻠو،ﻤﺼر.١٩٧٧،
.٢١اﻝﻔﺘﻼوي،ﻋﻠﻲ ﺘرﻜﻲ ،ﻋﻠﻲ،ﺘﻘوﻴم أداء ﻤدرﺴﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻝﻘﺎء اﻝﻨﺼوص
اﻷدﺒﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل ،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة.٢٠٠٤،
.٢٢اﻝﻘﻠﻘﺸﻨدي،أﺒو اﻝﻌﺒﺎس أﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ،ﺼﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻨﺸﺎء،ج،١وزارة
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷرﺸﺎد اﻝﻘوﻤﻲ ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر،دت.
.٢٣ﻗورة،ﺤﺴﻴن ﺴﻠﻤﺎن،دراﺴﺎت ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻤواﻗف ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝدﻴن
اﻷﺴﻼﻤﻲ ،ط،١داراﻝﻤﻌﺎرف ﺒﻤﺼر.١٩٨١،
.٢٤اﻝﻤﺨزوﻤﻲ،ﻤﻬدي،ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ،ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ،ط،١ﺒﻴروت،
.١٩٦٤
.٢٥ﻨﺒوي،ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز،ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ط،٢ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر،اﻝﻘﺎﻫرة.٢٠٠٤ ،
.٢٦اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ،ﻋﺎﺒد ﺘوﻓﻴق ،اﻝﻤوﺠﻪ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻷرﺸﺎد،ﺒﻐداد١٩٧٢،
.٢٧اﻝﻬﻨداوي ،ﺨﻠﻴل ،ﺘﻴﺴﻴر اﻹﻨﺸﺎء ،ط،٤دار اﻝﻔﻜر،دﻤﺸق،د.ت.
.٢٨ﻫﻴﻜل،ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻓﻬﻤﻲ ،ﻤﺒﺎديء اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻷﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ،ط ،١دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
ﺒﻴروت.١٩٦٦،
.٢٩واﻝﻲ،ﻓﺎﻀل ﻓﺘﺤﻲ،ﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺒﺘداﺌﻴﺔ طرﻗﻪ أﺴﺎﻝﻴﺒﻪ
ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ،ط،٤دار اﻷﻨدﻝس ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﺤﺎﺌل.١٩٩٨،

.٣٠وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ ،ﻨظﺎم اﻝﻤدارس اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ رﻗم ٢ﻝﺴﻨﺔ  ،١٩٧٧ﻤطﺒﻌﺔ وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ ،ﺒﻐداد،
.١٩٧٧
.٣١وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون ،ﻨﺤو ﻝﻐﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ،ﻤﻨﺸورات وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون  ،اﻝﻌراق ،
ﺒﻐداد.١٩٧٨ ،

.

ملحق )(١
م/استبانه
األستاذ الفاضل .....................................................................المحترم
تحية طيبة -:
يقوم الباحث بدراسة موسومة بـ )ضعف التحدث باللغة العربية الفصيحة لدى مدرسي المرحلة
الثانوية ،من وجھة نظر مدرسي اللغة العربية  ،األسباب ومقترحات العالج(.
ونظراً لما يتوسمه فيكم من خبرة ودراية في مجال اللغة العربية وتدريسھا يضع بين أيديكم
استبانة تتضمن اإلجابة عن السؤال أدناه...مع شكر الباحث وتقديره لما تبدون من إجابة أو
رأي سديد خدمة للغة القرآن الكريم  ..مع الشكر واإلمتنان.
س/ماأسباب ضعف التحدث باللغة العربيةالفصيحة لدى مدرسي المرحلة الثانوية؟

المـدرس المسـاعد
جالل عزيـز فرمان
كلية التربية األساسيـة  /جامعة بابل
قسم العلوم النفسية والتربوية
.

.
.
.

ملحق )(٢
م/استبانه

األستاذ الفاضل .....................................................................المحترم
تحية طيبة -:
يقوم الباحث بدراسة موسومة بـ )ضعف التحدث باللغة العربية الفصيحة لدى مدرسي المرحلة
الثانوية،من وجھة نظر مدرسي اللغة العربية،األسباب ومقترحات العالج(
ونظراً لما يتوسمه فيكم من خبرة ودراية في مجال اللغة العربية وتدريسھا يضع بين أيديكم
استبانة تتضمن اإلجابة عن السؤال أدناه...مع شكر الباحث وتقديره لما تبدون من إجابة أو
رأي سديد خدمة للغة القرآن الكريم  ..مع الشكر واإلمتنان.
س /ما مقترحات العالج التي يمكن ان تسھم في إزالة أو تقليل ضعف التحدث باللغة العربية
الفصيحة لدى مدرسي المرحلة الثانوية ؟

المـدرس المسـاعد
جالل عزيـز فرمان
كلية التربية األساسيـة  /جامعة بابل
قسم العلوم النفسية والتربوية

.
.
.

ملحق )(٣
م/استبانه
األستاذ الفاضل .....................................................................المحترم
تحية طيبة-:
يقوم الباحث بدراسة موسومة بـ)ضعف التحدث باللغة العربية الفصيحة لدى مدرسي المرحلة
الثانوية،من وجھة نظر مدرسي اللغة العربية،األسباب ومقترحات العالج(
ونظراً لما يتوسمه فيكم من خبرة ودراية في مجال اللغة العربية وتدريسھا يضع بين
أيديكم استبانة تحوي عدداً من أسباب الضعف المفترضة التي حددت من قبل مدرسي اللغة
العربية في المرحلة الثانوية راجيا ً االطالع عليھا وإبداء آرائكم حول كل فقرة من حيث كونھا
تمثل سببا رئيسا أو ثانويا أو التشكل سببا .مع شكر الباحث وتقديره لما تبدون من آراء
سديدة من شأنھا ترصين ھذه الدراسة وذلك بوضع عالمة )( أمام الحقل الذي يمثل رأيكم
مع أمكانية تعديل أي فقرة ترونھا بحاجة إلى ذلك.

المـدرس المسـاعد
جالل عزيـز فرمان
كلية التربية األساسيـة  /جامعة بابل
قسم العلوم التربوية والنفسية

.
.

ﺴﺒب

اﻝﻔﻘرات

ﺴﺒب

رﺌﻴﺴﻲ ﺜﺎﻨوي
.١

ﻗﻠﺔ ﻗراءة ﻜﺘب اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ واﻷطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻤوروث اﻷدﺒﻲ اﻝﻀﺨم ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .

 .٢ﻀﻌف اﻝﺨزﻴن اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻠﻐوي واﻷدﺒﻲ ﻝﻠﻤدرس واﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤدث ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ

اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ.
 .٣ﺨوف اﻝﻤدرس ﻤن أن ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻤﺴﺎءﻝﺔ ٕواﺤراج أﻤﺎم اﻝطﻼب ﻋﻨد اﻷﺴﺘﻔﺴﺎر ﻋن

ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرة ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻜﻠﻤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ.
.٤أﻋﺘﻘﺎد اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤدرﺴﻴن ﺒﺄن أﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺘﺤدث وﻤزﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻷﻝﻔﺎظ
اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﻴﻜون أﺴﻬل ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻐرض اﻝﻤطﻠوب.
 .٥ﻀﻌف اﻷﺴﺎس واﻹﻋداد اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﻤدرس ﻓﻲ ﻤدة دراﺴﺘﻪ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ واﻹﻋدادﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
.٦اﻷﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﺼﻌﺒﺔ اﻷﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨد اﻝﺘﺤدث ﺒﻬﺎ.
 .٧ﻗﻠﺔ ﻗراءة اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻜﺘب اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ.
 .٨اﻝﺨﺠل أو اﻝﺘﺨوف ﻤن اﻝوﻗوع ﺒﺎﻷﺨطﺎء اﻝﻠﻐوﻴﺔ إﺜﻨﺎء اﻝﺘﺤدث ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ.
 .٩ﻗﻠﺔ ﺤﻔظ اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ واﻝﺨطب واﻝﻨﺼوص اﻝﻨﺜرﻴﺔ اﻝﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرات واﻷﻝﻔﺎظ
اﻝﺒﻠﻴﻐﺔ.
 .١٠ﺒﻌض اﻝﻤدرﺴﻴن ﻴﻜون ﻤﺠﺒ ار ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤدث ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ اﻝﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﺸﻲء ﻗﻠﻴل ﺠدا ﻤن
اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺴﺒب أﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝطﻼب
ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻝﻘرى واﻷرﻴﺎف .
.١١اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﻜﻼم ﺒطﻴﺌﺎ وﻻ ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺴﺎﻤﻊ ﺒﻴﺴر وﺴﻬوﻝﺔ
وﺴرﻋﺔ.
.١٢اﻋﺘﻴﺎد اﻝﺘﺤدث ﺒﺎﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤدرﺴﻴن.
 .١٣ﻗﻠﺔ أﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺤﻔظ أو ﺘﻌرف اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن
اﻝﻤدرﺴﻴن.
.١٤أﻋﺘﻘﺎد ﺒﻌض اﻝﻤدرﺴﻴن أن اﻝﻨطق ﺒﻬﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘﺤدث ﻤوﻀﻊ ﺴﺨرﻴﺔ وﺘﻨدر.
 .١٥ﻗﻠﺔ أﻫﺘﻤﺎم وﺴﺎﺌل اﻷﻋﻼم اﻝﺴﻤﻌﻴﺔ واﻝﻤرﺌﻴﺔ واﻝﺼﺤف واﻝﻤﺠﻼت ﺒﻌرض ﺒراﻤﺞ أو ﻨﺸر
ﻤوﻀوﻋﺎت

ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ أو اﻷﺨطﺎء اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ وﺘﺼوﻴﺒﻬﺎ.

 .١٦ﻗﻠﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤدث ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ داﺨل
ﺤﺠرة اﻝدرس.
 .١٧ﻗﻠﺔ ﻗراءة اﻝﻜﺘب اﻷدﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﻘﺼص واﻝرواﻴﺎت واﻝﻤﺴرﺤﻴﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ
.
 .١٨أﻋﺘﻘﺎد ﺒﻌض اﻝﻤدرﺴﻴن أن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ.
 .١٩اﻝﺸﻌور ﺒﺎن اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﻨﺎدرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل.
 .٢٠ﻗﻠﺔ وﺠود اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت واﻝﻤدن وأﻨﻌداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرى.
 .٢١ﻗﻠﺔ أﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﻜﺘب ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻝﻠطﺎﻝب واﻝﻤدرس ﺨﺎﺼﺔ

ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻷﻋدادﻴﺔ.

.

ﻻﺘﺸﻜل
ﺴﺒﺒﺎ

ملحق )(٤
م/استبانه
األستاذ الفاضل .....................................................................المحترم
تحية طيبة -:
يقوم الباحث بدراسة موسومة بـ)ضعف التحدث باللغة العربية الفصيحة لدى مدرسي المرحلة
الثانوية ،من وجھة نظر مدرسي اللغة العربية ،األسباب ومقترحات العالج(.
ونظرا لما يتوسمه فيكم من خبرة ودراية في مجال اللغة العربية وتدريسھا يضع بين أيديكم
استبانه تحتوى عددا من مقترحات العالج المفترضة التي حددت من قبل مدرسي اللغة العربية
في المرحلة الثانوية راجيا االطالع عليھا وإبداء آرائكم حول كل فقرة من حيث صالحيتھا أو
عدمه .مع شكر الباحث وتقديره لما تبدون من آراء سديدة من شأنھا ترصين ھذه الدراسة
وذلك بوضع عالمة )( في الحقل الذي يمثل رأيكم مع أمكانية تعديل أي فقرة ترونھا بحاجة
إلى ذلك.
مالحظة :ال مانع من إضافة فقرة أو أكثر ترونھا مناسبة

المـدرس المسـاعد
جالل عزيـز فرمان
كلية التربية األساسيـة  /جامعة بابل
قسم العلوم النفسية والتربوية

 .١الربط العضوي بين تعليم اللغة العربية الفصيحة وبين تعلمھا من جھة وبين مصدرھا
األساسي ممثال بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة من جھة أخرى وذلك من خالل
المناھج والكتب المدرسية وأساليب التدريس وبرامج إعداد المدرسين قبل الخدمة وفي أثناءھا.
 .٢زيادة ساعات األشراف التربوي للمدارس وتشجيع القائمين بشؤون التدريس على التحدث

باللغة العربية الفصيحة في كل المراحل ودون استثناء .
 .٣وجوب اختيار المعلمين والمدرسين بطريقة المقابلة الميدانية التي تجريھا لجان القبول
المتخصصة من دون تساھل أو إھمال خصوصا ً مع الذين يعانون من اضطرابات في الكالم أو
النطق.
.٤أجراء اختبار للمتقدمين الى اقسام اللغة العربية في المعاھد والكليات اإلنسانية للتعرف على
كفاءتھم اللغوية.
 .٥ضرورة توفير مختبرات خاصة للصوت في الجامعات والمعاھد والمدارس وأن تدرس فيھا
نصوص أدبية خاصة باللغة العربية لضمان سالمة النطق.
 .٦ضرورة حث المدرسين على التحدث باللغة العربية الفصيحة.
 .٧تشجيع المدرسين على المطالعة في الموروث األدبي والى تنمية الذوق األدبي.
 .٨ضرورة تدريس اللغة العربية في جميع الفروع اإلنسانية والعلمية بالنسبة للجامعات.
 .٩دعوة الھيئات التدريسية للحفاظ على سالمة اللغة العربية ومراقبVة ذلVك بواسVطة المVشرفين
التربويين.
 .١٠ضرورة تحديد المعجVم اللغVوي لكVل مرحلVة مVن مراحVل التعلVيم المختلفVة وتVوفيره للطالVب
والمدرس .
 .١١ضرورة التأكد من صالحية الكتب المقررة في اللغVة العربيVة وغيرھVا مVن المVواد الدراسVية
األخرى من حيث مادتھا القرائية والعمل على تذليل الصعوبات أينما وجدت .
 .١٢تشجيع المدرسين على القيام ببحوث إجرائية وتقديم مقترحات يمكن أن تسھم فVي معالجVة
الضعف حيثما وجد والنھوض بمستوى تدريس اللغة العربية .
 .١٣تطVVوير الكتVVب المدرسVVية المقVVررة التVVي تعنVVى بتVVدريس اللغVVة العربيVVة وإغناؤھVVا بالتVVدريبات
اللغوية المالئمة والنصوص القرائية وتوظيفھا بشكل يساعد على تحقيق األھداف المرجوة .
 .١٤ضرورة توفير الوسائل التعليمية المختلفة مثVل األفVالم التعليميVة والتVي يمكVن عVن طريقھVا
تجاوز ھذا الضعف.
 .١٥ضرورة قيام أجھزة اإلعالم المختلفة بواجبھا في المحافظة على اللغة العربية وتكثيف
عرض البرامج اللغوية الفصيحة ليكون دورھا مكمالً للنقاط والتوصيات السابقة.
 .١٦ضرورة فتح دورات تدريبية سنوية و أجراء أختبارات دورية في مراكز األعداد والتدريب
التابعة لمديريات التربية في المحافظات كافة خصوصا لمدرسي اللغة العربية لتقييم مدى
كفاءتھم اللغوية وتطويرھا .
 .١٧زيادة األھتمام بالمكتبة المدرسية وأعطائھا أولوية كبيرة ورفدھا بالكتب األدبية والعلمية
المختلفة وتشجيع القراءة واألطالع.
 .١٨ضرورة أنشاء العديد من المكتبات العامة في مراكز المدن واألقضية والنواحي واألرياف
وتجھيزھا بمختلف الكتب العلمية واألدبية والتخصصات األخرى بشكل يمكن أن يرقى بالمستوى
الثقافي للمجتمع .
 .١٩النظر الى اللغة العربية عند تعليمھا الى أنھا وحدة متكاملة فليس ھناك قواعد وحدھا
والقراءة وحدھا منفصلة والنصوص أدبية مستقلة وإنما تترابط ھذه الفروع وتتكامل وتعلم
كوحدة واحدة لتتضح وضائفھا بشكل كامل .

.
.

ملحق)(٥
أسماء المحكمين لمعرفة صالحية الفقرات الخاصة باسباب الضعف ومقترحات العالج.
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

أ.د أسعد محمد علي النجار
أ.د .صباح عباس السالم
أ.م.د ثائر سمير الشمري
أ.م.د حسام عبد علي الجمل
أ.م.د حسين ربيع حمادي
أ.م.د حمزة عبد الواحد حمادي
أ.م.د سعد حسين عليوي
أ.م.د صباح نوري المرزوك
أ.م.د عبد السالم جودت أ
أ.م.د عماد حسين المرشدي
أ.م.د عمران جاسم محمد

 ١٢م.د صفاء عبد الحسين الحفيظ
 ١٣م.م .حمزة ھاشم
 ١٤م.م .سيف طارق
 ١٥م.م .صالح مھدي

.

لغة
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طرائق تدريس
العربية
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أدب
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