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: امللص

ىدفت ال ّدراسة إىل التعرف على صعوابت تدريس التعبَت الشفوي يف مرحلة التعليم األساسي من وجهو نظر معلمي
 وبعد التأكد من صدقها وثباهتا وزعت على، ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث استبانة أتلفت من رلموعة من الفقرات. ادلادة
 موزعُت على،) معلماً ومعلمة35( عينة الدراسة ادلكونة من رلموعة من معلمي ادلادة يف مرحلة التعليم األساسي والبالغ عددىم
إحصائيا ابستخدام البانم اإلحصائي
 ومت معاجلة البياانت، حيث مت اختيارىم بطريقة عشوائية،سلتلف مدارس مدينة مصراتة
ً
 وقد أظهرت النتائ أن الرأي السائد مبجتمع الدراسة يكون إما أهنا صعوابت بدرجة متوسطة أو كبَتة؛ شلا يدل على.)SPSS(
 خاصة تلك اليت تكون بدرجة، وأخذىا بعُت االعتبار، مع مراعاة ترتيبها؛ األمر الذي يستدعي معاجلتها،وجود ىذه الصعوابت
 الفقرة اليت تنص على أن اخلوف واخلجل اللذان يصيبان التلميذ عند، فجاءت أع لى الفقرات من حيث الوسط احلسايب.كبَتة
 أما أقل الفقرات من حيث الوسط احلسايب فهي الفقرة اليت تنص على قلة عدد ادلوضوعات اليت تعطى،مطالبتو ابلتعبَت الشفوي
 وقد أوصت الدراسة جبملة من التوصيات أبرزىا ضرورة االىتمام بتعليم مادة.للتلميذ خالل السنة الدراسية يف ادلراحل االبتدائية
 خاصة يف الصفوف األوىل من مرحلة التعليم األساسي؛ كوهنا حجر األساس يف تعليم درس،التعبَت بنوعيو الشفوي والتحريري
.التعبَت
. التعبَت الشفوي، الصعوابت:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The study aimed to identify the difficulties of teaching oral expression in basic education
from the point of view of subject teachers. To achieve the objectives of the study, the
researcher prepared a questionnaire consisting of a set of paragraphs, and after verifying its
validity and reliability, it was distributed to the study sample, which consisted of a group of
(35) teachers of the subject in the basic education stage, distributed among the various schools
of the city of Misurata. Random, and the data was statistically processed using the statistical
program (SPSS). The results showed that the prevailing opinion in the study community is
either that they are difficulties of a medium or great degree; Which indicates the existence of
these difficulties, taking into account their arrangement; Which calls for addressing and
taking them into consideration, especially those that are to a large extent The highest
paragraphs came in terms of the arithmetic mean, the paragraph that states that fear and
shyness affect the student when he asks for oral expression, while the lowest paragraphs in
terms of the arithmetic mean are the paragraph that states the small number of topics given to
the student during the school year in the primary stages. The study recommended a number of
recommendations, most notably the need to pay attention to teaching oral and written
expression, especially in the first grades of the basic education stage. Being the cornerstone in
teaching the lesson of expression.
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املقدمة:
حيظى التعبَت بوجو عام ابىتمام ابلغ من قبل الدارسُت ،ابعتباره احملور األساس يف العملية التعليمية ،واحملصلة اخلتامية
لكل األنشطة الًتبوية ،وصلد ىذا االىتمام يتجلى بشكل واضح يف زلاوالهتم لتحديد مفهوم دقيق للتعبَت ،حيث يتجسد ىذا
األخَت على أرض الواقع يف نوعُت؛ إما مشافهة وإما تدويًنا ،ويركز الدارسون على التعبَت الشفوي لفائدتو السريعة يف التلقُت.
فالتعبَت يعد ذترة الثقافة األدبية واللغوية اليت يتعلمها التلميذ على امتداد مراحل دراستو ،وىو وسيلة اتصال وتواصل
وتفاىم ،والتعبَت السليم أمر ضروري يف ادلراحل الدراسية ،وعلى إتقانو يتوقف تقدم التلميذ يف اكتساب ادلعلومات الدراسية
ادلختلفة ،إضافة إىل أنو أداة لتقوية الروابط اإلنسانية واالجتماعية بُت البشر( .اجلعافرة ،2014 ،ص )163
إن التعبَت الشفوي يعد من أوليات اجملتمعات ادلتحضرة ،كونو يكسب التلميذ العديد من ادلعارف واخلبات من خالل
االىتمام بتدريبو على التحدث ابللغة السليمة ،بغية تزويده بثروة لغوية ،والعمل على تنمية قدراتو اللغوية طوال مشواره الدراسي،
اقتصادًّي وسياسيًّا( .اخلوالدة)2012 ،
دورا اجتماعيًّا و
ًّ
فالتواصل اللغوي يف احلياة أمر جوىري؛ ألنو ديثل ً
يعرف التعبَت الشفوي أبنو :امتالك القدرة على نقل الفكرة أو اإلحساس الذي يعتمل يف الذىن أو الصدر إىل السامع،
مع االستعانة يف كل ذلك ابإلدياءات وإشارات اليد وانطباعات الوجو ونبة الصوت( .زايد ،2013 ،ص )141
فالتعبَت الشفوي إذن من أبرز ادلهارات اللغوية؛ وذلك دلا لو من أمهية يف حي اة الفرد بصفة خاصة ،واجملتمع بصفة عامة،
ويتحدد يف كونو مهارة من ادلهارات اللغوية هبا تنتقل األفكار وادلعتقدات واآلراء وادلعلومات والطلبات إىل اآلخرين بواسطة
الصوت ،فهو ينضوي على لغة وصوت وأفكار وأداء ،شلا يعٍت أنو نشاط كالمي يفصح فيو الفرد بلسانو عما يريد أن يقولو ،وىو
شلارسة لغوية تستخدم يف احلياة اليومية بصورة تلقائية عملية ،وقيل عن التعبَت الشفوي أيظا كل لفظ مفيد يف معناه ،فاللفظ الذي
كالما( .عاشور واحلوامدة)2010 ،
ال معٌت لو ،ال ديكن أن نسميو ً
ومن خالل العرض السابق يظهر أن التعبَت الشفوي من ادلهارات اذلامة اليت يستوجب إعطاؤىا مساحة تليق أبمهيتها،
لذا كان ىدف الدراسة التعرف على صعوابت تدريس التعبَت الشفوي يف مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر معلمي ادلادة.
مشكلة ال ّدراسة
بينا فيما يتعلق جبانب التعبَت الشفوي،
قصورا ً
تكمن مشكلة الدراسة يف أن ادلتتبع للعملية التعليمية على امتداد مراحلها جيد ً
وىذا ما أتكد من خالل شلارسة الباحث كمشرف لبانم الًتبية العملية ،فقد الحظ وجود شكوى مستمرة من ادلعلمُت فيما
خيص ضعف التالميذ يف التعبَت الشفوي ،لذا جاءت ىذه الدراسة حملاولة الوقوف على أبرز الصعوابت اليت تواجو تدريس التعبَت
الشفوي ،ومت اختيار مرحلة التعليم األساسي كوهنا حجر األساس يف العملية التعليمية .عليو فإن مشكلة الدراسة تكمن يف السؤال
التايل:
ما أبرز صعوابت تدريس التعبَت الشفوي يف مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر معلمي ادلادة؟

هدف الدراسة:
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هتدف الدراسة احلالية إىل زلاولة التعرف على أبرز صعوابت تدريس التعبَت الشفوي يف مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر
معلمي ادلادة.
أمهية ال ّدراسة
تكمن أمهية ال ّدراسة -كما يراىا الباحث  -يف النقاط التالية:
 .1أمهية ادلرحلة اليت أجريت عليها الدراسة.
 .2أمهية ا دلوضوع الذي تناولتو الدراسة وادلنبثق من أمهية التعبَت الشفوي بوصفو أحد أعمدة عملية االتصال.
 .3قد يعطي ىذا ادلوضوع نبذة حول واقع التالميذ يف ىذا اجلانب لتعزيز النقاط اإلجيابية وزلاولة تاليف النقاط السلبية.
 .4قد تقدم ىذه الدراسة تغذية راجعة للمسؤولُت يف إدارة ادلناى للتعامل مع ىذا ادلوضوع مبا يعزز التالميذ بشكل إجيايب.
مصطلحات الدراسة:
 .1التعبَت الشفوي :ىو نشاط كالمي يفصح فيو الفرد بلسانو عما يريد أن يقولو ،وىو لفظ مستقل بنفسو ،مفيد يف معناه.
(الدليمي ،2014 ،ص )211

ويعرفو الباحث إجرائياً أبنو :نشاط لغوي يقوم بو تالميذ مرحلة التعليم األساسي للتعبَت عن موضوع ما بفكرة واضحة ولغة
سليمة ورتل مًتابطة.
 .2الصعوبة :تدخل أو تعطيل حيول بُت االستجاابت وحتقيـق اذلدف( .جابر ،2000 ،ص )203
سلبا يف عملية
ويعرفها الباحث إجرائياً أبهنا :ما يواجو مدرسي ادلادة ومدرساهتا وكذلك الطلبة يف ادلدارس من معوقات تؤثر ً
تدريس التعبَت الشفوي.
حدود ال ّدراسة وحمدداهتا
 الزمنية :العام الدراسي 2020 /2019
 ادلكانية :مرحلة التعليم األساسي مبدينة مصراتة واحملددة ابلصف األول وحىت الصف التاسع.
 البشرية :معلمو مادة التعبَت مبرحلة التعليم األساسي مبدينة مصراتة.
األدب النظري
عرضا للخلفية النظرية ذلذه الدراسة واليت جاءت على النحو التايل:
يتضمن ىذا اجلانب ً
التعبري الشفوي:
إن التعبَت عملية تًتجم هبا الصور الذىنية اليت تكونت يف عقل الطالب نتيجة تفاعلو يف خبة كالمية أاثرت يف نفسو
دافع الكالم ،مروراً بعمليات عقلية (استقبال ،تنظيم ،بناء ،عرض) تظهر يف صورة لفظية معنوية ،وادلعلم معٍت ابلدرجة األوىل
بتهيئة مواقف يستطيع فيها التلميذ شلارسة ادلهارات اللغوية يف سياق اجتماعي حيوي ،وليقبل على شلارسة اللغة الشفوية بثقة
واطمئنان ،وألمهية التعبَت جعلو الًتبويون اذلدف األىم ،الذي يتجسد يف تعويد الفرد على الطالقة والسالمة يف الكالم( .الدليمي،

 ،2014ص )213

ويرى الباحث أن التلميذ كي يتعلم التواصل البد من أن يكون ىناك شخص آخر يتواصل معو ،وموضوعاً يدور حولو
احلديث كي ديثل لو قيمة ومعٌت.

419

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021
Published online in September
المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة السابعة ،المجلد السابع ،العدد ال ثامن عشر ،سبتمبر 2021
Issn :2710- 4141

أمهية التعبري الشفوي
إن التعبَت أىم فرع يف اللغة العربية ،فهو غاية بينها رتيعاً ،وما ىي إال وسائل مساعدة لو ،فإذا كانت ادلطالعة تزود
القارئ ابدلادة اللغوية والثقافية ،وإذا كانت النصوص منبعاً للثروة األدبية ،وإذا كانت القواعد النحوية وسيلة لصون اللسان والقلم
عن اخلطأ ،وإذا كان اإلمالء وسيلة لرسم الك لمات واحلروف رمساً صحيحاً ،فإن التعبَت غاية ىذه الفروع رلتمعة ،وىو غاية حتقيق
ىذه الوسائل( .الوائلي ،2004 ،ص )77
ىذا ويعد التعبَت الشفوي أكثر أشكال اللغة استخداماً يف حياة اإلنسان ،فنحن نستمع ونتحدث أكثر شلا نكتب ،وعن
طريق الكالم يتصل اإلنسان بغَته معباً عن أفكاره وميولو واىتماماتو واجتاىاتو وقيمو ،كما يعد التعبَت الشفوي مدخالً من ادلداخل
ادلنطقية لتعلم اللغة لفظاً ومعٌت ،فالتعبَت الشفوي أساس النمو اللغوي يف ادلدرسة؛ لذا فإنو من أىم ادلهارات اللغوية األساسية اليت
ينبغي أن تدرس يف ادلرحلة االبتدائية( .زلمود ،2005 ،ص )299
مشكلة الضعف يف التعبري الشفوي
إن مشكلة الضعف يف التعبَت الشفوي من ادلشكالت ادلزمنة ،ويتجلى ىذا الضعف يف الشكوى ادلستمرة من مدرسي
اللغة ومدرساهتا ،والذين يرون أن التعبَت الشفوي مل يلق العناية مبا يتناسب وأمهيتو ،بل مل ينل نصيبو من احلصص ادلخصصة
لدروس اللغة العربية أكثر من فروع اللغة العربية األخرى ،فبعض مدرسي اللغة العربية يصبون كل اىتمامهم على حفظ التلميذ
للقواعد ،ال على قدرة التلميذ على التعبَت الشفوي ،أو بعضهم يعتمد على درجة التعبَت التحريري كدرجة تقوديية رئيسة( .انجى

والفتح)2012 ،

أهداف تدريس التعبري يف الصفوف األوىل
تعد التلقائية والطالقة يف التعبَت من غَت تكلف من األىداف األساسية لتعليم اللغة لؤلطفال ،وذلك أن الرغبة يف التعبَت
عن النفس أمر ذايت عند الطفل ،دييل إليو وحيب أن ديارسو ،ولذا وجب على ادلعلم أن يشجع تالميذه على االنطالق يف الكالم
والتعبَت عما يف النفس ،أو عما يطلب منو ،بلغة واضحة ،وطالقة طبيعية دون خجل أو تردد( .أبو اذليجاء ،2002 ،ص )106
واقع درس التعبري الشفوي
إن ادلهتم بدرس التعبَت بصورة عامة والتعبَت الشفوي على وجو اخلصوص ،يالحظ ضعف مستوى االىتمام هبذا الدرس،
فالتعبَت الشفوي ل دى طلبة ادلدارس يف مراحلهم ادلختلفة ،يوصف ابلركاكة والسطحية والغلو يف العامية .وذلذا أسباب أمهها:
الطريقة ادلتبعة ،وما يًتتب عليها من السلبية يف تلقي ادلعلومات ،واتباع أسلوب اإلمالء احلريف الذي يؤدي إىل إمهال عملية
التواصل اللغوي يف العرض والتقدمي وادلناقشة( .الدليمي ،2014 ،ص )213
مواقف التعبري الشفوي
ديكن إرتال مواقف التحدث يف موقفُت مها :احلوار بُت شخصُت أو أكثر ،وعرض موضوع على رلموعة من ادلستمعُت،
وكل منهما يتضمن مواقف متعددة ،وحيتاج إىل مهارات متنوعة ،وتتصف مواقف احلوار الناجحة مع األطفال أبهنا تتيح فرصة لكل
منهم أبن يسأل أو جييب أو يعلق برأي أو يوا فق أو يعارض ،دون إشعارىم ابدللل ،أو ادلقاطعة ،ودون إشعارىم بعدم أمهية كالمهم
مهما كان ساذجاً أو سطحياً( .مدكور ،2010 ،ص )157
األسس اليت تؤثر يف تعبري التالميذ
إن عملية التعبَت عملية مركبة تصقلها رلموعة من األسس ،منها ما أورده عاشور واحلوامدة ( )2010على النحو التايل:
424
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أوًل :األسس النفسية:
ً
 .1دييل التالميذ الصغار إىل التعبَت عن خباهتم ومشاىداهتم واليت تصل عند األطفال إىل مدى قد يتضايق منو األبوان.
 .2ميل األطفال إىل احملسوسات ونفورىم من ادلعنوًّيت.
 .3تشتد زتاسة التلميذ للتعبَت إذا وجد احلافز والدافع الذي حيفزه لو.
 .4يت سم بعض األطفال ابخلجل واخلوف من ادلعلم واجلو ادلدرسي ،وىذا عائد إىل نوع الًتبية اليت ريب هبا التالميذ أو إىل عيب
جسمي.
 .5ميل التالميذ إىل التقليد ،وىذا يعٍت أن ديثل ادلعلم لتالميذه القدوة يف مظهره وسلوكو.
اثنيا :األسس الرتبوية:
ً
 .1إشعار الطالب ابحلرية يف التعبَت.
 .2تدريب التالميذ على التعبَت الصحيح والسليم يف ادلواقف ادلختلفة وأال يقتصر على حصة التعبَت فقط.
 .3اختيار موضوعات التعبَت من رلال خبة التالميذ أو قدرهتم التصويرية.
اثلثًا :األسس اللغوية:
 .1التعبَت الشفوي أسبق يف االستعمال عند األطفال من التعبَت الكتايب.
 .2إثراء معجم التالميذ اللغوي وإمنائو عن طريق القراءة واالستماع.
 .3جتاوز فكرة ازدواجية اللغة يف حياة التلميذ (الفصحى والعامية).
مكوانت التعبري الشفوي:
إن اذلدف من وراء تدريس مهارات التعبَت الشفوي ىو دتكُت التالميذ من التحدث بلغة سليمة مفهومة حول موضوعات
ومواقف متصلة حبياهتم ،انبعة من مشاعرىم وأحاسيسهم ،ومن مث تليب حاجاهتم ورغباهتم ،وفيما يلي بعض ادلكوانت األساسية
للتعبَت الشفوي :
عددا من األفكار ،تعمل على إعطاء تصور عام للفكرة ،فبعضها
 .1ادلكوانت ادلرتبطة ابألفكار :حتتوي كل فقرة عناصر تشكل ً
فرعية ،تشرح وتفسر الفكرة العامة.
 .2ادلكوانت ادلرتبطة ابلكلمات :تعد الكلمة العنصر األساسي يف تكوين النص ،فهي أصغر وحدة للفكرة ،ويعب الناس
ابلكلمات عن معٌت من ادلعاين ،فهي أصغر وحدة للتعبَت عن ادلعٌت ادلناسب.
 .3ادلكوانت ادلرتبطة مبستوى السياق :والسياق يعٍت ادلعاين ادلتصلة قبل الكلمة وبعدىا.
 .4ادلكوانت ادلرتبطة ابحملتوى :احملتوى ىو الوعاء اللغوي الذي يصب فيو ادلتكلم أو الكاتب ما ي رغب بو من مشاعر وآراء حول
موضوع معُت.
 .5ادلكوانت ادلرتبطة ابلقواعد النحوية :وادلقصود مبستوى القواعد مراعاة ادلتحدث لسالمة اللغة من حي ث الصحة اللغوية
والصرفية وفق قواعد النحو ادلقررة( .اخلصاونة والعكل)2012 ،
عناصر التعبري الشفوي:
املتحدث:
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كامال دلواجهة اآلخرين من النواحي النفسية ،ومن حيث االستعداد الذىٍت ،والتمكن من
مستعدا
ويشًتط فيو أن يكون
استعدادا ً
ً
ً
ادلادة ادلراد إيصاذلا لآلخرين.
املتلقي:
وىو الشخص ادلستمع ،وعادة ما يكون ادلتلقون متفاوتُت يف مقدار الثقافة ،ومن ىنا البد للمتحدث أن يراعي ىذه الظروف وأن
خياطب ادلتلقُت على مقدار مستوًّيهتم الثقافية.
الغاية:
سببا يف حتديد األفكار( .احلالق ،2013،ص
وغالبا ما تكون الغاية ً
وىي اذلدف الذي نرمي إىل حتقيقو من خالل التعبَت الشفويً ،

)210

الدراسات السابقة:
إن األساس يف العلم تراكم البحوث والدراسات ،سواء كانت جتريبية أو وصفية أو اترخيية ،من خالل مقارنة النتائ اليت
توصل إليها البحث مع نتائ سابقة ،وعليو فإن الدراسات السابقة ىي احلجر األساس للبحوث اجلديدة.
وفقا لتسلسلها الزمٍت
عرضا للدراسات السابقة اليت تطرقت دلوضوع التعبَت الشفهي ،وسيتم عرضها ً
يتضمن ىذا اجلانب ً
من األحدث إىل األقدم.
أجرى أبو الشامات ( ) 2013دراسة ىدفت إىل التعرف عن مدى فاعلية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبَت يف
تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي لدى طفل م ا قبل ادلدرسة ،حيث استخدمت الباحثة ادلنه التجرييب القائم على التصميم القبلي
طفال وطفلة ،كان منهم
البعدي جملموعتُت على عينة عشوائية من أطفال ما قبل ادلدرسة يف مدينة مكة ادلكرمة ،بلغ عددىم (ً )32
مقياسا لتقييم مهارات
طفال وطفلة للمجموعة التجريبية ،و (ً )16
(ً )16
طفال وطفلة للمجموعة الضابطة ،واستخدمت الباحثة ً
التفكَت االبداعي يف رلال التعبَت الفٍت ابلرسم كأداة ذلذه الدراسة ،ومن النتائ اليت توصلت ذلا ىذه الدراسة أنو توجد فروق دالة
إحصائيا بُت متوسط درجات اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي دلقياس تقييم مهارات التفكَت اإلبداعي يف رلال
ً
التعبَت الفٍت ابلرسم لدى طفل ما قبل ادلدرسة عند زلاور التفكَت اإلبداعي لصاحل اجملموعة التجريبية.
كما أجرى ىزادية وعليمات ( ) 2012دراسة ىدفت إىل الكشف عن أثر استخدام بعض أنشطة احلديث عن الذات
يف تنمية التعبَت الشفوي لدى ط لبة الصف الثاين األساسي وفق معايَت األداء اللغوي ادلعتمدة ،واختار الباحثان عينة من طلبة
طالبا وطالبة يف مدرسة زيد بن اثبت يف زلافظة إربد ،ومت تدريب الطلبة على مهارات الكالم من
الصف الثاين بلغت (ً )61
خالل األنشطة ادلقصودة اليت تقوم على احلديث عن الذات ،واست مرت التجربة شهرين ،وتبُت من خالل الدراسة وجود فروق دالة
إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية
إحصائيا بُت طلبة اجملموعتُت يف القدرة الكالمية لصاحل اجملموعة التجريبية ،ووجود فروق دالة
ً
ً
على معيار من معايَت األداة ادلعتمدة ،وقد جاء معيار التنظيم يف ادلرتبة األوىل ،أما معيار اخليال فجاء يف ادلرتبة األخَتة.
وأجرى الطورة ( ) 2009دراسة ىدفت إىل الكشف عن أثر التدريس ابلدراما يف تطوير مهارات التعبَت الشفوي لدى
طلبة الصف الثاين األساسي يف األردن ،ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث ادلنه التجرييب ،ودتثلت أدوات الدراسة يف
قائمة مهارات التعبَت الشفوي ،وبرانم تعليمي قائم على الدراما التعليمية ،واختبار حتصيلي ،وتكونت عينة الدراسة من ()60
طالبا وطالبة ،يدرسون يف مدرستُت متقاربتُت من مدارس لواء الشوبك ،األوىل جتريبية ،وىي مدرسة ادلنصورة األساسية ادلختلطة
ً
طالبا وطال بة يف الصف الثاين األساسي تلقت التدريس ابستخدام أسلواب الدراما ،والثانية ضابطة ،وىي مدرسة
وتضم (ً )31
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طالبا وطالبة يف الصف الثاين األساسي ،تلقت التدريس ابلطريقة السائدة التقليدية،
الشوبك األساسية ادلختلطة ،و تضم (ً )29
حصائيا يف مهارات التعبَت الشفوي بُت أفراد اجملموعة التجريبية ،والذين
وتوصلت الدراسة إيل نتائ من أمهها وجود فروق دالة إ ً
تعرضوا لبانم التدريس القائم على الدراما ،وأفراد اجملموعة الضابطة والذين مل يتعرضوا لبانم التدريس ،وذلك لصاحل أفراد
اجملموعة التجريبية.
وأجرى الصويركي ( )2007دراسة ىدفت إىل معرفة أثر استخدام برانم قائم على األلعاب اللغوية يف تنمية الًتاكيب
اللغوية والتعبَت الشفوي لدى تالميذ الصف الرابع األساسي يف االردن ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث ادلنه
التجرييب ،واختار الباحث عشو ًائيا إحدى ادلدارس يف منطقة إربد ،ووقع االختيار على مدرسة عم ر ادلختار األساسية للبنُت ،اختار
طالبا ،واستخدم
طالبا واألخرى الضابطة وقوامها (ً )42
منها الباحث شعبتُت عشو ًائيا مثلت أحدمها التجريبية وقوامها (ً )42
ومعيارا لتقومي األداء الشفوي كأداتُت للدراسة ،وقد أظهرت نتائ الدراسة وجود فرق دال
الباحث اختبار الًتاكيب اللغوية
ً
إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية والضابطة يف اكتساب الًتاكيب اللغوية ومهارات التعبَت الشفوي لصاحل اجملموعة التجريبية.
ً
تعقيب على الدراسات السابقة:
يف ضوء العرض السابق للدراسات السابقة ديكن مالحظة التايل:
 .1أجريت الدراسات السابقة يف فًتات زمنية سلتلفة ،فكانت أوذلا دراسة الصويركي ( ،)2007تلتها دراسة الطورة (،)2009
أخَتا دراسة أبو الشامات (.)2013
مث دراسة ىزادية وعليمات ( ،)2012و ً
 .2أجريت الدراسات السابقة يف أماكن وبيئات سلتلفة ،فأجريت دراسة الصويركي ( ،)2007ودراسة الطورة ( ،)2009ودراسة
ىزادية وعليمات ( )2012يف األردن ،وأجريت دراسة أبو الشامات ( )2013يف ادلملكة العربية السعودية.
 .3استخدمت الدراسات السابقة ادلنه التجرييب كمنه للدراسة.
 .4تناولت كل الدراسات السابقة موضوع التعبَت الشفوي وأكدت على أمهيتو.
وقد اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف موضوع الدراسة ،غَت أهنا اختلفت عنها من حيث ادلنه ادلتبع
(الوصفي) ،وكذلك البيئة اليت مت إجراء الدراسة احلالية فيها أال وىي البيئة الليبية .وقد استفادت الدراسة احلالية من أدوات
ومنهجية معظم الدراسات السابقة.
الطريقة واإلجراءات:
يتضمن ىذا الفصل اإلجراءات اليت اتبعتها الباحث يف دراستو من حيث :حتديد منه الدراسة ،ورلتمعها ،وعينتها،
وأداهتا ،واستخراج صدقها وثباهتا ،والوسائل اإلحصائية اليت اتبعتها.
منهج الدراسة
اتبع الباحث ادلنه الوصفي القائم على وصف الظاىرة كما ىي ،وذلك من خالل رصد وحتليل واقع ادلشكلة البحثية
ادلطروحة.
جمتمع ال ّدراسة
تكون رلتمع الدراسة من رتيع معلمي اللغة العربية  -ادلختصون بتدريس التعبَت  -الذين يدرسون مرحلة التعليم
األساسي مبدينة مصراتة.
عينة الدراسة
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تكونت عينة الدراسة من ( )35معلماً ومعلمة موزعُت على عدد من ادلدارس كما ىو موضح يف اجلدول التايل:
جدول ( )1توزيع معلمي اللغة العربية للمرحلة اًلبتدائية يف مدينة مصراتة حبسب املدارس
ر.م

املدارس

عدد املعلمني

1
2

شهداء ادلقاصبة
اجلهاد

1
1

3
4

النبأ اليقُت
 6مارس

1
1

5
6

بشَت السعداوي
شهداء ليبيا

1
1

7
8
9

مصراتة ادلركزية (بنُت)
 17أـبيل
شهداء الرويسات

1
1
1

10
11

بالل بن رابح
شهداء الزاوية

1
1

12
13
14

الشورى
الغَتان ادلركزية
ابن خلدون

1
1
1

15
16

طارق بن زًّيد
النباس

1
1

17
18
19

اإلخالص
أسامة بن زيد
رأس الطوبة

1
1
1

20
21

شهداء طمينة
ثورة احلجارة

5
1

22
23
24

علي بن أيب طالب
شهداء السدادة
اجملموع

5
5
35
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أداة ال ّدراسة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة ادلتصلة مبشكلة الدراسة ولتحقيق أغراض ىذه الدراسة قام الباحث إبعداد استبانة
جلمع آراء ادلعلمُت وادلعلمات حول صعوابت تدريس مادة التعبَت الشفوي لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية ،حيث تكونت االستبانة
من رلموعة من الفقرات اليت قد تشكل صعوبة يف تدريس ادلادة.
صدق أداة ال ّدراسة:
للتأكد من صدق األداة قام الباحث بعرضها على رلموعة من احملكمُت بلغ عددىم ( )5زلكمُت ،أبدوا موافقتهم على
فقرات االستبانة.
ثبات أداة ال ّدراسة:
للتحقق من ثبات أداة الد راسة قام الباحث بتوزيع االستبانة على عينة من معلمي مادة التعبَت من خارج عينة الدراسة
معلما ،ومت استخدام طريقة آلفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وأظهرت الطريقة أن ثبات
الفعلية ،والذين بلغ عددىم (ً )20
االستبانة بلغ ( )0.717وىي قيمة مناسبة للداللة على صدق أد اة الدراسة ومالءمتها.
إجراءات الدراسة:
اتبع الباحث لتنفيذ ال ّدراسة احلالية اخلطوات التالية:
 االطالع على عدد من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التعبَت الشفوي ،واالستفادة منها مبا خيدم الدراسة احلالية.
 إعداد أداة الدراسة بصورهتا األولية وذلك ابلرجوع إىل عدة مصادر يف الدراسات السابقة.
 عرض أداة الدراسة على رلموعة من احملكمُت للتأكد من صدقها وإجراء بعض التعديالت عليها.
 تطبيق أداة الدراسة على عينة خارج العينة الفعلية للدراسة وذلك إلجراء معامل الثبات لتلك األداة.
 حتديد أفراد عينة الدراسة الفعلية وتوزيع أداة الدراسة عليها.
 القيام جبمع البياانت وتفريغها وحتليلها إحصائيا من أجل معاجلة تساؤل الدراسة وفرضيتها.
بناء عليها.
 تفسَت النتائ اليت توصلت إليها الدراسة وتقدمي التوصيات وادلقًتحات ً
تلخيص الدراسة لتسهيل معرفة زلتواىا.
املعاجلة اإلحصائية
مت إجراء أسلوب التحليل الوصفي عن طريق اجلداول التكرارية وكذلك التحليل االستقرائي عن طريق اختبار ت t
 Testلكل عبارة من عبارات االستبيان ،وأجريت احلساابت عن طريق البانم اإلحصائي .SPSS
اختبار ت The t Test
مت استخدام اختبار ت األحادي ( )1sample tالذي جيرى لدراسة متغَت واحد ،ويستخدم اختبار ت الختبار:
الفرض الصفري : H0أن وسط درجة الصعوبة حول عبارة يساوي قيمة زلددة.
الفرض البديل  : H1أن وسط درجة الصعوبة حول ىذه العبارة ال يساوي ىذه القيمة.
وقد أعطيت البياانت القيم والرتب التالية:
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بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبَتة

درجة الصعوبة

3
2
1
القيمة
والختاذ قرار حول ىذه الفرضية مت استخدام برانم ( ) SPSSإلجراء التحليل اإلحصائي والوصول إىل اختاذ القرار التايل:
 .1إذا كانت قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد { }P-valueأكب من  0.05فهذا يدل على قبول الفرض الصفري أي أن درجة
الصعوبة حول ىذه العبارة درجة متوسطة.
 .2إذا كانت قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد { } P-valueأصغر من أو تساوي  0.05فهذا يدل على رفض الفرض الصفري
وقبول الفرض البديل وأن درجة الصعوبة حول ىذه العبارة درجة ضعيفة أو كبَتة حول ىذه العبارة ،ويف ىذه احلالة ننظر
لقيمة الوسط لتحديد ىل االجتاه العام بدرجة كبَتة أو ادلوافقة بدرجة ضعيفة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
عرضا للنتائ اليت توصلت إليها الدراسة ومناقشتها ،ابإلضافة إىل رلموعة من التوصيات وادلقًتحات
يتناول ىذا اجلانب ً
اليت أوصى هبا الباحث بناء على تلك النتائ  ،فقد قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة ،مث رتع البياانت وحللها
إحصائيا عن طريق استخدام البانم اإلحصائي ( ) SPSSادلختص يف معاجلة البياانت ،واستخرج الرتب ،وادلتوسطات احلسابية،
ًّ
واالضلرافات ادلعيارية ،ومستوى ادلعنوية ،والوسط ،واجلدول التايل يوضح ذلك:
جدول ( )2الرتب واملتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية ومستوى املعنوية والوسط
ألبرز صعوابت تدريس التعبري الشفوي

الوسط
Mean

بدرجة

11

24.4

2.49

Std. Deviation

بدرجة
ضعيفة

6

13.3

االضلراف ادلعياري

بدرجة
كبَتة

14

31.1

0.73

مستوى ادلعنوية ادلشاىد
P-value

عدم وجود أسس اثبتة
وواضحة لتحديد مستوًّيت
التالميذ

بدرجة
متوسطة

25

55.6

2.18

0.65

0.073

الرأي السائد يف اجملتمع

عدم وجود أىداف واضحة
دلادة التعبَت يف ادلقرر الدراسي

بدرجة
ضعيفة

6

13.3
بدرجة
متوسطة

13

0.000
بدرجة

426

الرتبة

العبارة

درجة
الصعوبة

العدد

النسبة

6

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021
Published online in September
المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة السابعة ،المجلد السابع ،العدد ال ثامن عشر ،سبتمبر 2021
Issn :2710- 4141

متوسطة

اخلوف واخلجل اللذان يصيبان
التلميذ عند مطالبتو ابلتعبَت
الشفوي

إمهال درس احملادثة يف
الصفوف الثالثة األوىل من
التعليم

عدم كفاية احلصص احملددة
لتحقيق أىداف التعبَت
الشفوي

ضعف اجلزأين الثقايف واللغوي
لدى التلميذ

كبَتة

بدرجة
كبَتة

28

62.2

بدرجة
ضعيفة

2

4.4

بدرجة
متوسطة

9

20.0

بدرجة
كبَتة

34

75.6

بدرجة
ضعيفة

4

8.9

بدرجة
متوسطة

15

33.3

بدرجة
كبَتة

26

57.8

بدرجة
ضعيفة

10

22.2

بدرجة
متوسطة

14

31.1

بدرجة
كبَتة

21

46.7

بدرجة
ضعيفة

1

2.2

بدرجة
متوسطة

16

35.6

بدرجة
كبَتة

28

62.2

2.71

2.49

2.24

2.60

427

0.55

0.66

0.80

0.54

0.000

0.000

0.047

0.000

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

1

6

12

2
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قلة عدد موضوعات التعبَت اليت
تعطى للتالميذ خالل السنة
الدراسية

ضعف التلميذ يف القراءة
والكتابة

أساليب التنشئة اخلاطئة يف
عدم إاتحة الفرصة للطفل
للتعبَت عن نفسو

ابتعاد التلميذ عن ادلطالعة
اخلارجية ابعتبارىا أداة تنمية
العقل

عدم إدراج حصة سلصصة
للتعبَت الشفوي

بدرجة
ضعيفة

13

بدرجة
متوسطة

18

40.0

بدرجة
كبَتة

14

31.1

بدرجة
ضعيفة

4

8.9

بدرجة
متوسطة

21

46.7

بدرجة
كبَتة

20

44.4

بدرجة
ضعيفة

1

2.2

بدرجة
متوسطة

21

46.7

بدرجة
كبَتة

23

51.1

بدرجة
ضعيفة

6

13.6

بدرجة
متوسطة

6

13.6

بدرجة
كبَتة

32

72.7

بدرجة
ضعيفة

3

6.8

بدرجة
متوسطة

18

40.9

28.9
2.02

2.36

2.49

2.59

2.45

428

0.78

0.65

0.55

0.73

0.63

0.850

0.001

0.000

0.000

0.000

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

16

10

6

3

7
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كثرة مشتتات االنتباه يف درس
التعبَت الشفوي

ضعف حصيلة التلميذ اللغوية
والفكرية

عدم مناسبة ادلواضيع ادلطروحة
للتعبَت دلستوًّيت التالميذ
العقيلة والعمرية

الوقت ادلخصص لدرس التعبَت
الشفوي غَت كاف

عدم وجود دليل خاص
لتدريس التعبَت الشفوي

بدرجة
كبَتة

23

52.3

بدرجة
ضعيفة

4

8.9

بدرجة
متوسطة

18

40.0

بدرجة
كبَتة

23

51.1

بدرجة
ضعيفة

0

0

بدرجة
متوسطة

22

48.9

بدرجة
كبَتة

23

51.1

بدرجة
ضعيفة

11

24.4

بدرجة
متوسطة

17

37.8

بدرجة
كبَتة

17

37.8

بدرجة
ضعيفة

9

20.0

بدرجة
متوسطة

14

31.1

بدرجة
كبَتة

22

48.9

بدرجة
ضعيفة

4

8.9

2.42

2.51

2.13

2.29

2.49

429

0.66

0.51

0.79

0.79

0.66

0.000

0.000

0.261

0.018

0.000

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

8

5

14

11

6
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قلة استخدام أسلوب التعبَت
الشفوي من قبل ادلعلم مع
تالميذه

إحساس التلميذ ابالرتباك
والًتدد يف التعبَت عن مشاعره

ازدًّيد أعداد التالميذ يف القاعة
الدراسية

عدم إاتحة أولياء األمور
الفرصة ألبنائهم للتحدث

بدرجة
متوسطة

15

33.3

بدرجة
كبَتة

26

57.8

بدرجة
ضعيفة

5

11.1

بدرجة
متوسطة

17

37.8

بدرجة
كبَتة

23

51.1

بدرجة
ضعيفة

2

4.4

بدرجة
متوسطة

15

33.3

بدرجة
كبَتة

28

62.2

بدرجة
ضعيفة

5

11.1

بدرجة
متوسطة

13

28.9

بدرجة
كبَتة

27

60.0

بدرجة
ضعيفة

12

26.7

بدرجة
متوسطة

16

35.6

بدرجة
كبَتة

17

37.8

2.40

2.58

2.49

2.11

434

0.69

0.58

0.70

0.80

0.000

0.000

0.000

0.359

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
كبَتة

بدرجة
متوسطة

9

4

6

15
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من خالل النتائ الواردة ابجلدول السابق يتضح ترتيب الفقرات األكثر واألقل صعوبة ،حيث صلد أن الرأي السائد مبجتمع
الدراسة يكون إما أبهنا من الصعوابت بدرجة متوسطة ،أو بدرجة كبَتة ،شلا يدل على وجود ىذه الصعوابت  -مع مراعاة ترتيبها
 شلا يدل على ضرورة معاجلتها وأخذىا بعُت االعتبار وخاصة تلك اليت تكون بدرجة كبَتة.وبشكل مفصل جاءت الفقرة رقم ( ) 3واليت تنص على (اخلوف واخلجل اللذان يصيبان التلميذ عند مطالبتو ابلتعبَت
الشفوي) يف ادلرتبة األوىل بوسط حسايب ( ) 2.71وذلك بسبب أن مرحلة الطفولة ادلبكرة حيدث فيها الكثَت من االضطراابت،
ووفقا لقانون داتسون يف الدافعية للنجاح
وىذه االضطراابت تتمثل يف اخلوف واخلجل مبا ي رتبط
عكسيا ابألداء التحصيلي للتلميذً ،
ً
معقوال من الدافعية والقلق ،وىذا القلق يسمى القلق
قدرا ً
يف العمل الدراسي ،فإنو يرى أن النجاح يف ادلستوى الدراسي يتطلب ً
الدافعي ،والذى يدفع التلميذ بدوره إىل النجاح يف العمل الدراس ي ،بينما إذا زاد ىذا ادلستوى من القلق عن احلد الطبيعي؛ فإنو
تدرجييا يف ادلستوًّيت العقلية ،ومن مث ينخفض األداء التحصيلي.
حيدث
ً
نقصاان ً
ويف ادلرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( ) 6واليت تنص على (ضعف اجلزأين الثقايف واللغوي لدى التلميذ) بوسط حسايب
( )2.60وذلك بسب ب أن بعض التالميذ يفتقرون إىل ادلخزون اللغوي؛ نتيجة لعدم ادلطالعة والقراءة احلرة ،أو عدم اىتمامهم
ابلتعلم بصورة عامة ،شلا ينت عنو افتقار يف ادلخزون الثقايف واللغوي.
أما يف ادلرتبة الثالثة فقد جاءت الفقرة رقم ( )10واليت تنص على (ابتعاد التلميذ عن ادلطالعة اخلارجية ابعتبارىا أداة
تنمية العقل) بوسط حسايب ( ) 2.59والسبب ىنا أن ادلطالعة والقراءة اخلارجية ىي السبيل األمثل لزًّيدة احلصيلة اللغوية لدى
التالميذ ،وتزويدىم ابألساليب اللغوية ادلناسبة للتعبَت يف ادلواقف ادلختلفة.
ويف ادلرتبة الرابعة جاءت الفقرة رقم ( )18واليت تنص على (االىتمام ابلتعبَت الكتايب على حساب التعبَت الشفوي)
بوسط حسايب ( )2.58وذلك راجع إىل النظرة اخلاطئة عند بعض ادلعلمُت جتاه التعبَت ،واعتبار التعبَت الشفوي أمراً ىامشي
مقارنة ابلتعبَت الكتايب.
ويف ادلرتبة اخلامسة جاءت الفقرة رقم ( )13واليت تنص ع لى (ضعف حصيلة التلميذ اللغوية والفكرية) بوسط حسايب
( ) 2.51والسبب ىنا عائد إىل أن العديد من التالميذ يف ادلرحلة االبتدائية ال توجد لديهم ادلفردات الكافية للتعبَت عن ادلواضيع
اليت تعرض عليهم يف درس التعبَت؛ بسبب التأسيس اخلاطئ الذي تلقوه من الصفوف األوىل.
أما يف ادلرتبة السادسة فقد جاءت الفقرات رقم ( )16،9،4واليت تنص على (إمهال درس احملادثة يف الصفوف الثالثة
األوىل من التعليم األساسي) و (عدم وجود أسس اثبتة وواضحة لتحديد مستوًّيت التالميذ يف التعبَت الشفوي) و (ضعف
شخصية التلميذ االمر الذي يعيق التعبَت الشفوي) و (عدم وجود دليل خاص لتدريس مادة التعبَت الشفوي) و (ازدًّيد أعداد
التالميذ يف القاعة الدراسية) بوسط حسايب ( ) 2.49والسبب ىنا على الًتتيب أن درس احملادثة من الدروس اذلامشية يف ادلرحلة
االبتدائية؛ على الرغم من أن ىدفها تقوية القابلية لدى التلميذ للتحدث والتعبَت الشفوي .كما أنو ال توجد طريقة زلددة أو اثبتة
يستطيع هبا ادلعلم أن حيدد مستوى التلميذ يف مقدرتو على التعبَت .والسبب يف الفقرة الثالثة أن ىناك أسباب ختص شخصية
التلميذ يف كوهنا ضعيفة أو خجولة؛ فأغلب التالميذ يعانون من اخلجل واالنطواء والًتدد واالرتباك ،خاصة يف بداية تعلمهم ،األمر
سلبا على مقدرهتم على التعبَت الشفوي.
الذي يؤثر ً
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ويف ادلرتبة السابعة جاءت الفقرة رقم ( ) 11واليت تنص على (عدم إدراج حصة سلصصة للتعبَت الشفوي) بوسط حسايب
ىامشيا مقارنة ابلتعبَت الكتايب.
أمرا
( )2.45ويرجع السبب وراء ذلك كما أشَت ً
ً
سابقا إىل اعتبار التعبَت الشفوي ً
ويف ادلرتبة الثامنة جاءت الفقرة رقم ( ) 12واليت تنص على (زًّيدة مشتتات االنتباه أثناء درس التعبَت) بوسط حسايب
( ) 2.42والسبب ىنا يرجع إىل بيئة التعلم؛ دلا ذلا من أتثَت يف التحصيل الدراسي ،فكلما اتسمت البيئة ابلتوتر والضوضاء وعدم
األرحيية؛ كلما أثر ذلك يف تعبَت التلميذ.
ويف ادلرتبة التاسعة جاءت الفقرة رقم ( ) 17واليت تنص على (قلة استخدام أسلوب التعبَت الشفوي من قبل ادلعلم مع
تالميذه) بوسط حسايب( ) 2.40والسبب ىنا أن الكالم ادلنطوق ىو األصل ،وادلكتوب اثنوي ،فادلنطوق ديثل لغة التواصل اليت
يتعامل هبا ادلتكلم يف احلياة اليومية ،والتالميذ بصفة عامة يفتقرون إىل القدرات األساسية يف اللغة ادلنطوقة اليت تتمثل يف احلوارات
وادلناقشات اخلالية من االخطاء ،وابلتايل يفتقرون إىل أىم ركائز التعبَت الشفوي ،وشلا يعزز ادلشكلة ىنا ابتعاد أغلب ادلعلمُت عن
استخدام التعبَت الشفوي واحلوار البناء مع تالميذىم.
ويف ادلرتبة العاشرة جاءت الفقرة رقم ( ) 8واليت تنص على (ضعف التلميذ يف مادة القراءة والكتابة) بوسط حسايب
( ) 2.36والسبب ىنا راجع إىل أن التلميذ الضعيف يف القراءة والكتابة ال يستطيع أن يًتجم رموز الكتابة إىل معان مقروءة
ومفهومو ،والقراءة ىي ادلصدر األول الذي يستمد منو التلميذ اللغة ،وابلتايل يؤدي ذلك إىل ضعف األداة ادلستخدمة يف التعبَت
الشفوي وىي اللغة السليمة.
أما يف ادلرتبة احلادية عشر فقد جاءت الفقرة رقم ( )15واليت تنص على (الوقت ادلخصص لدرس التعبَت غَت كاف)
بوسط حسايب ( ) 2.29والسبب ىنا يرجع إىل اخللل يف الوقت اخلطة الدراسية ادلوضوعة ابتداء واليت ال تضع التعبَت الشفوي
ضمن أولوًّيهتا.
ويف ادلرتبة الثانية عشر جاءت الفقرة رقم ( ) 5واليت تنص على (عدم كفاية احلصص احملددة لتحقيق أىداف التعبَت
كليا ابلتعبَت الكتايب،
الشفوي) بوسط حسايب ( )2.24والسبب ىنا كما ىو معروف لدى اجلميع ،أن درس التعبَت مرتبط ارتباطًا ً
دائما إىل الكتايب ،فالوقت احملدد لدرس التعبَت يتم استهالكو بشكل شبو
ال ابلتعبَت الشفوي ،أي ادلتعارف عليو يف التعبَت ينصرف ً
كلي يف التعبَت الكتايب.
ويف ادلرتبة الثالثة عشر جاءت الفقرة رقم ( ) 1واليت تنص على (عدم وجود أىداف واضحة دلادة التعبَت يف ادلقرر
الدراسي) بوسط حسايب ( ) 2.18والسبب ىنا أنو راجع إىل التقاليد اليت توارثها ادلدرسون عن بعضهم ،واليت تقضي إبعطاء
زلددا يعب حولو دون توضيح األسس السليمة للتعبَت اليت جيب أن يسَت وفقها.
التلميذ
موضوعا ً
ً
ويف ادلرتبة الرابعة عشر جاءت الفقرة رقم ( ) 13واليت تنص على (عدم مناسبة ادلواضيع ادلطروحة للتعبَت دلستوًّيت
التالميذ العقيلة والعمرية) بوسط حسايب ( ) 2.13والسبب ىنا يعود إىل قلة اىتمام مدرسي اللغة العربية ابلتنوع ،فكل ادلوضوعات
غالبا تبدو مستهلكة ،فالواجب اختيار ادلواضيع اليت تتوافق مع ميول التالميذ وحاجاهتم يف ىذه ادلرحلة من العمر،
اليت تعطى ً
فالرغبة يف استخدام اللغة الشفهية ،والقدرة على أداءىا بشكل جيد ،تتأصل فقط عند التلميذ عندما هتيأ لو األفكار اليت تناسبو
واليت يستطيع التعبَت عنها.
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ويف ادلرتبة اخلامسة عشر جاءت الفقرة رقم ( ) 20واليت تنص على (عدم إاتحة أولياء األمور الفرصة ألبنائهم للتحدث)
بوسط حسايب ( ) 2.11والسبب ىنا راجع إىل الًتبية اليت تلقاىا التلميذ ويتلقاىا يف أسرتو ،فبعض األسر تعمد إىل استخدام
مستقبال.
أسلوب القمع مع أبناءىا ،وىذا ال شك سيظهر أثر يف القدرة التعبَتية عند التلميذ
ً
ويف ادلرتبة السادسة عشر جاءت الفقرة رقم ( ) 20واليت تنص على (قلة عدد موضوعات التعبَت اليت تعطى للتالميذ
خالل السنة الدراسية) بوسط حسايب ( )2.02والسبب ىنا راجع إىل أن كثرة مواضيع التعبَت ادلطروحة ،وكثرة التعبَت ىنا ،تعطي
فرصا أكب للتلميذ ،وذلك أن ادلهارة يف أي شيء كما ىو معلوم تكتسب من خالل ادلمارسة والتكرار.
ً
التوصيات واملقرتحات
بناء على نتائ الدراسة يوصي الباحث جبملة من األمور منها:
 .1االىتمام بتعليم مادة التعبَت بنوعيو الشفوي والتحريري يف الصفوف األويل من مرحلة التعليم األساسي كوهنا حجر األساس.
 .2التأكيد على درس مادة التعبَت وإعطائو منزلتو احلقيقية بُت فروع اللغة العربية األخرى.
 .3توجيو أولياء أمور التالميذ من خالل رلالس اآلابء واألمهات على ضرورة متابعة أبنائهم وتشجيعهم على ادلطالعة اخلارجية
والقراءة ادلفيدة ادلثمرة.
 .4ضرورة اطالع معلمي اللغة العربية على األساليب الًتبوية اجلديدة ،ودتثلها يف دروسهم اليومية.
 .5إقامة الدورات والندوات الًتبوية والتطويرية والدرس النموذجي من قبل معلمُت ومعلمات ذلم خبة كبَتة يف رلال تدريس مادة
القراءة.
أيضا:
كما يقًتح الباحث ً
 .1إجراء دراسة شلاثلة تتناول صعوابت تدريس التعبَت الكتايب.
 .2بناء برام لتطوير تدريس التعبَت يف سلتلف ادلراحل الدراسي
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