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   :الدراسة مقدمة
من مصادر القوة والتفرد، ومن أهم الخصائص  تعد اللغة من أرقى ما لدى اإلنسان

 hg i jk}  :بها اهللا عز وجل عن سائر المخلوقات، فقال تعالى حباهالتي 
l m on p qz ]ومن المتفق عليه أن اإلنسان وحده ، ]4 - 1: الرحمن

االتصال والتواصل مع اآلخرين، وهو  قادر على استخدام اللغة منطوقة ومكتوبة لتحقيق
ويقول . القادر على ترجمة أفكاره ومشاعره ومعتقداته إلى ألفاظ وعبارات مفهومة

ة منارة العقل، فبها تشرق الذات الواعية، أن اللغ) ستيوارت مل(الفيلسوف اإلنجليزي 
  ).1995زكريا، (وبها تفصح عن مكنوناتها لتسهم في إظهار إنسانيتها وإبداعها 

ً وتعتبر اللغة أساس  للحياة االجتماعية، فهي ضرورة، ألنها أساس لوجود  ا   مهم  ا                
ن التواصل في هذه الحياة، وأساس لتوطيد سبل التعايش فيها، فهي وسيلة اإلنسا
. للتعبير عن حاجاته ورغباته وأحاسيسه ومواقفه، وطريقة تصريف شؤون حياته

فمهما بلغ ما يحصله اإلنسان من مظاهر حضارية من علوم ومعارف، وطرق مادية، 
ا على ما لديه من قدرة لغوية لتحقيق                                          ً     فإنه يشعر في قرارة نفسه بأنه يعتمد اعتماد ا كلي 

  ).2007الناشف، (ما يصبو إليه 

من خالل اللغة يستطيع الفرد جمع األفكار التي نشأت عن موقف تعليمي معين و
             ً                                                             ليتخذها منطلق ا للبحث عن حل للموقف الذي يواجهه، ومن وظائف اللغة أنها وسيلة 
                                      ً                                     لتنمية التفكير، فالطفل يدرك العالم أوال  عن طريق حواسه، لكنه حين يكبر يستخدم 

مجردة، وفي صورة فئات أو عناصر  اللغة في تجميع هذه المدركات في صورة
مفاهيم، وال سبيل إلى ذلك إال عن طريق اللغة، كما يرى البعض أن للغة وظيفة أو 

هامة تتمثل بالتعبير، والمراد بالتعبير تخليص اإلنسان من انفعاالته عن طريق اللغة، 
قضاة ال(كما يظهر في اإلنتاج األدبي، وفي مختلف المواقف التي يتعرض لها الفرد 

  ).2006والترتوري، 

         ُ                                         اللغة من أ سس النجاح والتفوق الدراسي في جميع مجاالت  فنونويعد امتالك 
                                        ً                               الحياة المدرسية والموضوعات الدراسية كافة ، ألن من يسيطر على تلك المهارات 
ويمتلكها يستطيع السيطرة على الكلمة المناسبة والعبارة الهادفة، ويتفوق في الحياة 

مو لديه القدرة على الكتابة في شتى الموضوعات، بأسلوب سليم ومنسجم، العملية، وتن
ويتبع ذلك تقوية الخيال وسرعة البديهة، والقدرة على متابعة  وقوي التأثير في النفوس،

  ).2008عابد، (مختلف المواضيع الدراسية 
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  :اللغة فنون
أوردها غويين كما اللغة من أربع مهارات أساسية لدى معظم الباحثين الل فنونتتكون 

  ).2006؛ نايل، 2005؛ مروان، 2007زهران، (كل من 

@üëc@ @ @@Z@õbÌ–⁄aIÊbànüaHZ@ @
الرئيسي في تلقي اللغة واكتسابها  تبدأ هذه المهارة منذ والدة الطفل، لتكون المفتاح

ُ     في جميع مراحل العمر، ولقد أظهرت الدراسات النفسية أن الطفل منذ ساعاته األ ولى                                                                        
األصوات، وخاصة العالية منها، والخوف من الصوت العالي يكاد يكون  ينتبه إلى

  ).2006زهران، (                                           ً      ً  ا، ولذلك ينكمش الطفل المولود عندما يسمع صوت ا عالي ا     فطري 

االستماع يتمثل في االنتباه الذهني والنشاط                           ً          إن الفرد المستمع يبذل جهد ا في عملية
ذلك واألفكار التي يستمع إليها، ويتطلب  العقلي، وذلك لفهم واستيعاب أصوات الكلمات
فرعية تساعده على استقبال أصوات اللغة                          ً               من المستمع أن يكون متمكن ا من عدة مهارات

  ).2006نايل، (الشفوية والتمييز بينها مع فهمها ونقدها واالستفادة منه 

b@îãbq@Ć@ @@@@Z@âýØÛaIt‡znÛaHZ@ @
واألحداث اطف، والمعاني واألفكار يشكل الكالم مهارة الفن في نقل االعتقادات والعو

من المتحدث إلى اآلخرين، ويتشكل الكالم من مزيج من العمليات العقلية كصياغة 
ر بها عقل خلألفكار والمشاعر في الكلمات، والصوت كعملية لحمل األفكار التي يز

األداء، الفرد، ويتطلب ذلك من الفرد القدرة على التعبير والطالقة والسالمة في 
                                   ً                        شفهية لما يدور في ذهن المتحدث تعبير ا عن أفكاره، أو مشاعره، لكالم هو ترجمة فا

                                   ً        ً                           أو آرائه لآلخرين بطريقة تالقي استحسان ا وإعجاب ا من اآلخرين، ولمهارة الكالم 
؛ 2007زهران، (موقعها الكبير في األداء اللغوي إذ إن اللغة في أساسها نظام صوتي 

  .)2005مروان، 

b@rÛbq@Ć@ @@@@Zõa‹ÔÛa@ñIñõa‹ÔÜÛ@†a‡ÈnüaHZ@ @
القراءة مهارة لغوية دقيقة، وعملية صوتية، وتتأثر القراءة بجملة من العوامل 
الفكرية والعصبية والنفسية والبيولوجية، وتتميز بميل نفسي، وحالة بصرية، وحركة 
عضلية، وتفاعل فكري داخلي لتفسير الرموز واألشكال والكلمات وترجمتها، التي 
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رئ عن طريق البصر ثم يحولها إلى أصوات عن طريق األجهزة النطقية، يتلقاها القا
ُ                                    ثم يدرك الدماغ معانيها عن طريق األ ذن بعد ربطها بخبرات القارئ الشخصية                                  
وصلتها بهذه المعاني، إلى أن تتكون لدى الفرد القدرة على االستنتاج والفهم، والحكم 

  .)2005مروان، (على ما يقرأ 

b@ÈiaŠ@Ć@ @@@@ZòibnØÛaZ@ @
تعتبر الكتابة مهارة فنية دقيقة تشتمل على جملة من المؤثرات الحسية والحركية 

فنية من استعمال ألدوات الكتابة، والمرونة                                  ُ    والبصرية، والعصبية، باإلضافة إلى أ صول
في استخدام التعلم خالل األنامل في نظام يؤدي إلى رسم أشكال الحروف والكلمات، 

لمخترعات التي توصل إليها اإلنسان، وتشتمل على عدة كما أن الكتابة تعد من أهم ا
بفنيات الخط، ومهارات  مهارات تتصل بالرسم الكتابي، ومعرفة الرموز الكتابية، واإللمام

الترقيم، والقدرة على ربط الكلمات والجمل وإدراك العالقات بينها وتنظيمها، والربط 
ُ                     بين األ سلوب ومواقف استخدامه      .  

  :وي وأسبابهظاهرة الضعف اللغ
إلى الحد الذي ال يمكنه من استخدام  يقصد بالضعف اللغوي تدني قدرة الفرد اللغوية

                        ً                                     ا، وهذا الضعف يأخذ أشكاال  عديدة، ولكنه كظاهرة عامة يشمل الضعف            اللغة وظيفي 
يونس (الكتابي، والضعف القرائي، والضعف االستماعي، والضعف في المحادثة 

رغم من أهمية اللغة العربية، ومدى االهتمام بتعليمها، وعلى ال). 1981والناقة، 
لدى الطلبة في المهارات اللغوية، وخاصة في المرحلة االبتدائية،  ا           ًأن هناك ضعف إال 

ما يعكسه واقع الطلبة في المراحل هو وما يؤكد ذلك الضعف ويشير إلى انتشاره 
فهي المهارات الالزمة لنجاحهم االبتدائية من تأخر في إتقان مهارات القراءة والكتابة، 

في مهارات الكتابة الهجائية والخط  ا                                             ًفي المراحل التعليمية التالية، كما أن هناك ضعف 
  ).2006نايل، (

هناك عوامل عديدة ومتداخلة تشكل عوائق في النمو اللغوي عند األطفال، وتكون 
ده إلى حدوث فال يوجد هناك سبب واحد محدد يؤدي بمفر.    ً                 سبب ا في ضعفهم اللغوي

ظاهرة الضعف اللغوي، بل هناك مجموعة من األسباب مسؤولة عن تفشي هذه 
ُ                                                         األ سرة والمدرسة، والمناهج التي تدرس وما تزال هذه األسباب من : الظاهرة ومنها  

  ).2002البجة، (أخطر األسباب التي تتحمل المسؤولية في ذلك 
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وجود ضعف السمع، أو : ومنهااللغة،  فيوهناك أسباب فسيولوجية لها تأثير واضح 
عيب في أي عضو من أعضاء الكالم كاللسان، واألسنان، أو الفكين، والحنجرة 

كما أن الذكاء له دور فاعل في تعلم اللغة، فمن بين القدرات األولية هناك . والشفاه
. ن منها تختصان باللغة، إحداهما الفهم اللغوي، والثانية هي الطالقة الكالميةااثنت
                ً                          الضعف اللغوي أيض ا، فالتوافق العصبي الحركي  فيعوامل البيولوجية تأثيرات ولل

اللغة اللفظية، كما أن نضج وتدريب األجهزة الصوتية له  فيالحسي لألجهزة له تأثير 
الناشف، (إلى المستوى الذي يمكنها من أداء وظيفتها  الدور الفاعل في نمو وتطور اللغة

  ).2002؛ قاسم، 2007

؛ زهران، 2006؛ نايل، 2005، ؛ مروان1983إبراهيم، (لدراسات السابقة وتشير ا
التي تناولت مهارات اللغة إلى أن مشكالت الضعف اللغوي فيما ) 2008عابد، 2007

يتعلق بمهارة التعبير إلى عوامل نفسية تربوية، أو عوامل لغوية، ومن تلك العوامل 
يء، ومن العوامل التربوية سوء اختيار النفسية الحكم على الموضوع بالجميل، أو الرد
وتوفير الفرص الحافزة، وعزل التعبير  الموضوعات التي تدرس، وعدم االهتمام بخلق

عن باقي فروع اللغة العربية ومهاراتها، وزيادة عدد الطالب في بعض الصفوف، 
ونصاب المعلم المتزايد من الحصص، وكذلك عدم ربط مهارات اللغة باألنشطة 

ُ                                  ية األ خرى من مناظرات، وإذاعة، ومسابقات،المدرس وعدم تدريب الطلبة على مهارات      
القراءة، والكتابة، واالستماع، والمناقشة، وضعف وسائل اإلعالم وعدم تعزيزها 

وأما العوامل اللغوية، فمنها قلة محصول الطلبة اللغوي، ومنها عدم . لمهارات اللغة
الموضوع ببعضها، وعدم  على ربط أفكار فهم عناصر الموضوع، وضعف قدرة الطالب

  .امتالك مهارات الكتابة التعبيرية وخطواتها الرئيسة

من خالل مطالعة واستعراض الدراسات السابقة التي تناولت مظاهر الضعف 
اللغوي، يمكن مالحظة قلة الدراسات التي اهتمت بتناول مظاهر الضعف اللغوي لدى 

الرغم من أهمية هذه المرحلة الدراسية، التي تعتبر طلبة المرحلة األساسية الدنيا، ب
كما ويالحظ أن معظم . أساس انطالقة الطالب وتأسيسه للمراحل التعليمية الالحقة

نجلز إالدراسات ركزت على تحليل األخطاء القرائية التي يرتكبها الطلبة كدراسة 
)Engles, 1981( ودراسة جراسيا ،)Garacia, 1983 (خطاء من التي تناولت األ

، التي تناولت أخطاء طلبة المرحلة )1988(الناحية الكمية والنوعية، ودراسة شهاب 
ويالحظ أن معظم الدراسات . االبتدائية، والكشف عن نقاط القوة والضعف لديهم

حاولت المقارنة بين األخطاء الناجمة عن القراءة الجهرية في اللغة العربية، واألخطاء 
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، ودراسة )Mikdadi, 1983(، كدراسة مقدادي في اللغة اإلنجليزيةالناجمة عن القراءة 
أن جميع ويالحظ ) Al-Rabadi, 1985(، ودراسة الربضي )Garacia, 1983(جراسيا 

هذه الدراسات قد أشارت إلى نفس األخطاء التي يرتكبها الطلبة، والتي تمثلت في 
  .اإلبدال، والحذف، واإلضافة

الكشف عن مظاهر الضعف في القراءة الصامتة،  كما هدفت بعض الدراسات إلى
 ا                        ً، التي أظهرت أن هناك ضعف )1995(ومدى شيوعها لدى الطلبة، كدراسة عبد اهللا 

في مهارات االستنتاج، وفهم المفردات، وفهم األفكار الرئيسية للنص، حيث بينت أن 
  .                        ً                     تدريب الطلبة لم يكن متبع ا أثناء عملية التدريس

تحديد مظاهر الضعف ) 1993(ى كدراسة عبد الوهاب وحاولت دراسات أخر
اللغوي لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي، ومدى تمكن الطلبة من بعض المهارات 
القرائية، وتم الكشف عن مظاهر الضعف من خالل تطبيق بعض االختبارات على 

لشدة، الطلبة، وبينت نتائجها أن مظاهر الضعف اللغوي تمثلت في التعرف إلى المد وا
  .الشمسية، والتمييز بين الحروف المتشابهة) أل(القمرية، و) أل(والتمييز بين 

بالنظر إلى الدراسات السابقة التي تناولت أسباب الضعف اللغوي، يالحظ أن 
بعض الدراسات تناولت أسباب الضعف اللغوي من خالل تحليل مناهج اللغة العربية، 

ل المؤثرة في تدني مستوى التحصيل في وهناك دراسات حاولت الكشف عن العوام
إلى العوامل التي ) 1990، ةمرجان(فقد أشارت دراسة . اللغة العربية لدى الطلبة

تؤدي إلى تفشي ظاهرة الضعف اللغوي بين أوساط الطلبة، وتوصلت نتائجها إلى أن 
أسباب الضعف اللغوي تعود إلى طرائق التدريس، واالزدواجية في اللغة، وضعف 

  .الطلبة إلى المطالعة ميول

كما وأن هناك دراسات تناولت أسباب الضعف اللغوي من وجهة نظر المعلمين 
التي كشفت عن أسباب تدني ) 1998السعيد، (، ودراسة )2000صالحين، (كدراسة 

وأشارت إلى أن . مستوى القراءة والكتابة في الصفوف الدنيا من المرحلة االبتدائية
د إلى أن المعلمين لم يدرسوا طريقة تدريس التهجئة، وعدم أسباب ضعف القراءة يعو

استخدام المعلمين لوسائل اإليضاح أثناء عملية التعليم، باإلضافة إلى أن محتوى 
المنهج يحتوي كلمات فوق مستوى الطلبة، باإلضافة إلى ارتباط العوامل الجسمية 

  .والصحية بالضعف في القراءة
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الضعف اللغوي لدى طلبة تخصص اللغة العربية                ُ           وتناولت دراسات أ خرى أسباب 
، التي )2007(في الجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كدراسة صافي 

أشارت إلى أن من أهم أسباب ضعف طلبة تخصص اللغة العربية في الجامعات يتمثل 
 بالمقررات الدراسية التي يتم تدريسها في الجامعات، باإلضافة إلى اختيار الطلبة
لتخصصات اللغة العربية في الجامعات يتم بصورة عشوائية دون االستناد إلى معايير 

  .محددة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تبرز أهمية اللغة وتعلمها في المراحل األولى، وخاصة في المرحلة األساسية، 
فهي إحدى الوسائل األساسية والمهمة التي تساعد على تحقيق وظائفها المتعددة، كما 
أنها أهم وسائل االتصال والتفاهم بين التلميذ وبيئته، وهي األساس الذي تعتمد عليه 
تربيته من جميع الجوانب الجسمية، والعقلية، واالجتماعية، كما يعتمد عليها كل نشاط 

ً                                                             يقوم به سواء  كان ذلك عن طريق االستماع والقراءة، أم عن طريق الكالم والكتابة            .  

للغة في المراحل التعليمية بصفة عامة، وفي المرحلة وعلى الرغم من أهمية ا
األساسية بصفة خاصة، فإن الشكوى أصبحت متزايدة من ضعف طلبة المرحلة 
                                 ً                                            األساسية في المهارات اللغوية، ونظر ا لما آل إليه حال الطلبة في المدارس من هبوط 

 ً          ال  من اللغة                            ً                                  في مستوى التحصيل اللغوي نظر ا الستخدام مصطلحات اللغة العبرية بد
العربية أثناء حديثهم، بحيث أصبحت كلمات ومصطلحات اللغة العبرية تحظى بنسبة 

ومن الجدير ذكره أن االستخدام المتكرر لتلك . كبيرة من المتحدثين بها بين الطلبة
المصطلحات أضعف المقابل لها في اللغة العربية، وأدى في بعض األحيان إلى 

شعر الباحثان بوجود ضعف لغوي لدى طلبة المنطقة،  تالشيها، ومن هذا المنطلق
ً وبناء  في تحديد مستوى الضعف اللغوي على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل      
الكشف عن مظاهر الضعف اللغوي، وأسبابه لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في و

د فإن مشكلة وبالتحدي. ، ومن وجهة نظر المعلمين)لواء حيفا(منطقة المثلث الشمالي 
  : تتمثل في التصدي لهذه المشكلة واإلجابة عن السؤالين التاليينالدراسة 

                                  ً                                  ما مظاهر الضعف اللغوي األكثر انتشار ا لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا   - 1
  .من وجهة نظر المعلمين؟) واء حيفال(في منطقة المثلث الشمالي 

ة المرحلة األساسية الدنيا                                   ً         ما أسباب الضعف اللغوي األكثر انتشار ا لدى طلب  - 2
 من وجهة نظر المعلمين؟) لواء حيفا(في منطقة المثلث الشمالي 
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  :أهمية الدراسة
من خالل الشريحة الواسعة التي يمكن أن تستفيد تكمن أهمية الدراسة 
  : من نتائجها كما يلي

الكشف عن وتحديد الصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء الدراسة  :الطلبة:    ًأوال 
ظاهر الضعف اللغوي وأسبابه لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا من م

اللغة، كما أنه  فنونخالل تحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلبة في 
                                ً                                 يعمل على تحديد األخطاء األكثر شيوع ا لدى الطلبة، مما يساعد في تفسير 

برامج الخطط وال هذه األخطاء، األمر الذي يساعد على تحديد أسبابها ووضع
  .، ومساعدة الطلبة في تحسين مهاراتهم اللغويةالعالجية المناسبة لها

األخطاء و مظاهر الضعف اللغوي تحديد مساعدة المعلمين في :المعلمين:     ً ثاني ا
في تفسير هذه األخطاء ووضع  هم          ً                       األكثر شيوع ا لدى الطلبة، مما يساعد
ط المادة الدراسية، محاولة تبسي، والخطط والبرامج العالجية المناسبة لها

أو اتباع طرق ووسائل أخرى تساعد في فهم واستيعاب الطلبة للمادة 
  .، وتطوير مهاراتهم اللغويةالدراسية

للطلبة  أوجه القصور في البرامج الدراسية التعرف على :مصممو المناهج:     ً ثالث ا
على  لمصممي المناهج                    ً ، كما أنه يعطي مؤشر افي مادة اللغة العربية

الطلبة ومستواهم التعليمي، والكشف عن جوانب الضعف لديهم؛ قدرات 
في تفادي أخطاء الطلبة وعالجها وتوفير الوقت والجهد في هم مما يساعد

  .                              ً               تبصير المعلم بمواطن الضعف مبكر ا قبل أن تتراكم

األساسية الدنيا، التي يكتسب  تبرز أهمية الدراسة من كونها تتناول المرحلةكذلك و
ُ                                                  خبراته اللغوية األ ولى التي تعتبر أساس البناء الصحيح الذي ينطلق منه  فيها الطالب                 

ا                                                                          ً     الطالب في مراحله التعليمية الالحقة، باإلضافة إلى أن هذه الدراسة تتناول جانب ا هام 
تكتسب الدراسة أهميتها  كما. اللغة ومهاراتها من الجوانب التعليمية المتمثل في اكتساب

ُ باعتبارها الدراسة األ  التي تتناول مظاهر الضعف اللغوي  )نيعلم الباحث ضوء في( ولى                   
  .          ً                         وأسبابه مع ا لدى هذه الفئة من الطلبة



95 

  )110ـ  87( حممد املومني. دو   فايز عثامنة. أ 

 ©ZU¿A ¨XB}O1431 ,_° •¶    )2عدد خاص (, X{O}{A 7 اإلنسانية واالجتماعية جملة جامعة الشارقة للعلوم ~ 2010¶•

  :الدراسة أهداف
  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

منطقة المرحلة األساسية في  على مستوى الضعف اللغوي لدى طلبةالتعرف   - 1
  .نظر معلميهم من وجهة )لواء حيفا(المثلث الشمالي 

المرحلة األساسية في  طلبة                                      ً     تحديد مظاهر الضعف اللغوي األكثر انتشار ا لدى  - 2
  .من وجهة نظر معلميهم )لواء حيفا(منطقة المثلث الشمالي 

المرحلة األساسية في منطقة المثلث  تحديد أسباب الضعف اللغوي لدى طلبة  - 3
  .من وجهة نظر معلميهم )لواء حيفا(الشمالي 

  :سةالدرا حدود
  : تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة بما يلي

اقتصرت هذه الدراسة على مدارس المرحلة األساسية في منطقة المثلث  •
  .للصفوف من األول ولغاية الصف التاسع األساسيين )لواء حيفا(الشمالي 

وتقتصر على األدوات المستخدمة في هذه الدراسة، وهي استبانة مظاهر  •
  .تبانة أسباب الضعف اللغويالضعف اللغوي، واس

  :التعريفات اإلجرائية
هو تدني قدرة الطلبة اللغوية إلى الحد الذي ال يمكنهم من  :الضعف اللغوي

                        ً                     ا، وهذا الضعف يأخذ أشكاال  كثيرة، ولكنه كظاهرة                    استخدام اللغة وظيفي 
عامة يشتمل على مجاالت الضعف الكتابي، الضعف اللفظي، وضعف 

ويقاس في ). 1981يونس والناقة، (المحادثة في  االستماع، والضعف
هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على كل مجال من 
مجاالت الضعف اللغوي من وجهة نظر المعلمين على استبانة مظاهر 

  .الضعف اللغوي المستخدمة في هذه الدراسة

الضعف تهم لمظاهر ويقصد بها إدراكات المعلمين وتقديرا :المعلمينوجهات نظر 
، والمستخلصة من استجاباتهم اللغوي وأسبابه عند طلبة المرحلة األساسية

على فقرات استبانة مظاهر الضعف اللغوي، واستبانة أسباب الضعف 
  .اللغوي المستخدمتين في هذه الدراسة
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  :الدراسةإجراءات 
òaŠ‡Ûa@Éànª@bènäîÇëZ@ @

منطقة ات المرحلة األساسية الدنيا في تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلم
، 2009/ 2008للفصل الدراسي األول من العام الدراسي ) لواء حيفا(المثلث الشمالي 
      ً ومعلمة      ً  معلم ا ) 253(وتكونت عينة الدراسة من .     ً        ًمعلم ا ومعلمة ) 2530(والبالغ عددهم 

ويبين .      ًمعلمة ) 138(    ً    معلم ا، و) 115(تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية منهم 
  .خصائصهمتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 1(الجدول 

  )1(جدول 
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي والخبرة

  الجنس                        
  الخبرة

 المؤهل العلمي
  

  دراسات عليا  بكالوريوس

  المجموع  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  76  18  13  25  20  سنوات 5ن أقل م

  80  17  14  28  21  سنوات 5-10

  97  13  18  37  29  سنوات 10أكثر من 

  المجموع
70 90 45 48 

253  
160 93 

أفراد بأن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من اإلناث، كما أن غالبية ) 1(يبين الجدول 
ً       عينة الدراسة هم ممن يحملون درجة البكالوريوس سواء  من ال   .ذكور، أو اإلناث                                               

òaŠ‡Ûa@paë†cZ@@ @
استبانة مظاهر : هما تيناستبان الباحثان هذه الدراسة، طور ألغراض تحقيق أهداف

  : ينتين االستبانات                                                       ً    الضعف اللغوي، واستبانة أسباب الضعف اللغوي وفيما يلي وصف ا له

@üëc@ @ @@ZðìÌÜÛa@ÑÈ›Ûa@‹çbÄßZ@ @

غوي بعد مطالعة األدب النظري، قام الباحثان ببناء استبانة لمظاهر الضعف الل
الذي يتناول الضعف اللغوي ومظاهره، كما تم استشارة بعض أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة اليرموك فيما يتعلق بمجاالت االستبانة، وكذلك األخذ بمالحظات معلمي 
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العالقة زيارتهم، باإلضافة إلى االستعانة ببعض المقاييس ذات المراحل األساسية خالل 
       ُ                                          ، الذي أ عد للكشف عن مظاهر الضعف اللغوي في مهارتي )2003(منها مقياس عيد و

     ُ                            الذي ي ستخدم للكشف عن أشكال الضعف ) 2001(االستماع والقراءة، ومقياس العبسي 
      ُ                   والذي أ عد لتقويم المستوى ) 2004( اللغوي في المرحلة األساسية العليا، ومقياس سعيد

ً  وبناء  . الصفوف األربعة األولى في التعليم األساسي التعليمي في اللغة العربية لطلبة     
) 45(من  تتكون التياألولية،  اعلى ذلك فقد تمت صياغة فقرات االستبانة بصورته

) 10( ـمجال الكتابة وعالمات الترقيم ويقاس ب: (فقرة موزعة على خمسة مجاالت وهي
الفهم واالستيعاب  فقرة، ومجال) 12(فقرات، ومجال القراءة واالستماع ويقاس بـ 

فقرات، ومجال ) 6(فقرات، ومجال التحليل والتركيب ويقاس بـ ) 10(ويقاس بـ 
  ).فقرات) 7(التعبير والمحادثة ويقاس بـ 

  :صدق االستبانة

للتأكد من دالالت صدق استبانة مظاهر الضعف اللغوي اعتمد الباحثان صدق 
        ّ              من المحك مين المتخصصين  األولية على لجنة ابصورته ا     ّ               المحك مين حيث تم عرضه

في مجال علم النفس التربوي، والقياس والتقويم، وأساليب تدريس اللغة العربية في 
من ) 3(    ً                       محكم ا باإلضافة إلى عرضه على ) 12(جامعة اليرموك، والبالغ عددهم 

المشرفين التربويين في مجال اللغة العربية للمرحلة األساسية في مديرية التربية 
ً                     ّ     وبناء  على آراء لجنة المحك مين، ). لواء حيفا(ي منطقة المثلث الشمالي والتعليم ف     

                                ُ          فقرات لعدم مناسبتها للمجال الذي أ درجت فيه ) 5(والمشرفين التربويين، فقد تم حذف 
وتشابه بعضها في مجاالت أخرى من حيث المعنى، منها فقرتان من مجال الكتابة 

واالستيعاب، وفقرة واحدة من مجال التعبير  وعالمات الترقيم، وفقرتان من مجال الفهم
  .فقرة من الناحية اللغوية) 12(والمحادثة، كما تم إعادة صياغة وتعديل 

فقرة موزعة على ) 40(تكون من تالنهائية  ااالستبانة بصورته توبذلك أصبح
فقرات، ومجال ) 8(مجال الكتابة وعالمات الترقيم ويقاس بـ : خمسة مجاالت وهي

) 8(فقرة، ومجال الفهم واالستيعاب ويقاس بـ ) 12(واالستماع ويقاس بـ القراءة 
فقرات ومجال التعبير والمحادثة ) 6(فقرات، ومجال التحليل والتركيب ويقاس بـ 

  .يبين ذلك) ب(فقرات، والملحق ) 6(ويقاس بـ 

  :ثبات االستبانة

ان طريقة إعادة إليجاد دالالت ثبات استبانة مظاهر الضعف اللغوي، اعتمد الباحث
على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة  ا، فقد تم تطبيقهTest-retestاالختبار 
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    ً        ً                                                معلم ا ومعلمة ، وتم إعادة التطبيق بعد فاصل زمني مدته أسبوعان، ) 33(مكونة من 
وبحساب معامل االرتباط بين نتائج درجات التطبيقين في المرة األولى والثانية فقد بلغ 

الكتابة ، في حين بلغ معامل الثبات لمجال )0.90(لثبات المحسوب لألداة ككل معامل ا
ومجال الفهم واالستيعاب ) 0.91(، ومجال القراءة واالستماع )0.78(وعالمات الترقيم 

، أما مجال التعبير والمحادثة فقد بلغ )0.90(والتركيب  ، ومجال التحليل)0.87(
) جتمان(ج قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كما تم استخرا). 0.87(معامل ثباته 

  .يوضح قيم معامالت الثبات للمجاالت واألداة ككل) 2(التجزئة النصفية، والجدول 

  )2(جدول 
  قيم معامالت ارتباط بيرسون لمجاالت استبانة مظاهر الضعف اللغوي واألداة ككل

  معامل ارتباط بيرسون   المجال
  )ثبات اإلعادة(

  )جتمان(صفية التجزئة الن

  0.79  0.78  الكتابة وعالمات الترقيم

  0.89  0.91  القراءة واالستماع

  0.89  0.87  الفهم واالستيعاب

  0.91  0.90  التحليل والتركيب

  0.88  0.87  التعبير والمحادثة

  0.92  0.91  األداة ككل

  :تصحيح االستبانة

مجاالت، ى خمسة فقرة، موزعة عل) 40(تكون استبانة مظاهر الضعف اللغوي من 
، أوافق )درجات 5(أوافق بشدة : الخماسي وهي) Likert(         ً             مدرجة وفق ا لنمط ليكرت 

، )درجة 1(درجتان، أعارض بشدة ) 2(، أعارض )درجات 3(، محايد )درجات 4(
  .                                          ً ا، ويتم عكسها عندما يكون اتجاه الفقرة سالب ا                                   وذلك عندما يكون اتجاه الفقرة إيجابي 

ً             وبناء  على ذلك فقد تراوحت الدرجة على كل فقرة بين درجة واحدة وخمس      
فقرة، فإن أعلى درجة يمكن أن يحصل ) 40(تكون من تدرجات، وبما أن االستبانة 

الحسابية ، وقد تم تصنيف المتوسطات )40(وأدنى درجة  ،)200(عليها المفحوص هي 
لة األساسية وفق المعيار التالي، وذلك لتحديد درجة الضعف اللغوي لدى طلبة المرح

، )درجة قليلة 2.49أقل من : (التالي الدنيا من وجهة نظر المعلمين، وكانت على النحو
  ).فأكثر درجة مرتفعة 3.50(، )درجة متوسطة 3.49 - 2.50(
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b@îãbq@Ć@ @ @@@ZðìÌÜÛa@ÑÈ›Ûa@lbjc@òãbjnaZ@ @

تم في هذه الدراسة بناء استبانة أسباب الضعف اللغوي، وذلك بعد االطالع على 
ب النظري، والدراسات السابقة، التي تناولت أسباب الضعف اللغوي، باإلضافة األد

إلى استشارة بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك فيما يتعلق بمجاالت 
االستبانة، وكذلك األخذ بمالحظات معلمي المراحل األساسية خالل زيارتهم في 

كما تم . أسباب الضعف اللغويالمدرسة وطرح بعض األسئلة المفتوحة عليهم حول 
االستعانة ببعض المقاييس ذات العالقة بأسباب الضعف اللغوي ومنها مقياس صافي 

) 1998(     ُ                                                الذي ي ستخدم للكشف عن أسباب الضعف اللغوي، ومقياس خضير ) 2007(
ً  وبناء  . عن أسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلة األساسية      ُ         الذي أ عد للكشف     

) 55(من  تاألولية، التي تكون اد تمت صياغة فقرات االستبانة بصورتهعلى ذلك فق
، )المادة(مجال األسباب المتعلقة بالمنهاج : (فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهي

ومجال األسباب المتعلقة بالمتعلم والجو العام، ومجال األسباب المتعلقة بالمعلم وطرق 
  ).يط مناهج اللغة العربيةالتدريس، ومجال األسباب المتعلقة بتخط

  :صدق االستبانة

ها أسباب الضعف اللغوي، فقد تم عرض ألغراض التأكد من دالالت صدق استبانة
                        ّ                                         األولية على لجنة من المحك مين المتخصصين في مجال علم النفس التربوي،  ابصورته

) 12(والبالغ عددهم والقياس والتقويم، وأساليب تدريس اللغة العربية في جامعة اليرموك، 
من المشرفين التربويين في مجال اللغة العربية ) 3( على ا    ً                  محكم ا باإلضافة إلى عرضه

  ).لواء حيفا(للمرحلة األساسية في مديرية التربية والتعليم في منطقة المثلث الشمالي 

ً                                                         وبناء  على آراء لجنة المحكمين، والمشرفين التربويين فقد تم حذف  فقرات ) 6(    
ُ                        أ خرى في نفس المجال تعطي                       ُ                       نتمائها للمجاالت التي أ درجت فيها، ووجود فقراتلعدم ا

 وفقرتان) 2(فقرات من مجال األسباب المتعلقة بتخطيط المنهاج، و) 3(نفس المعنى، منها 
فقرة من مجال األسباب ) 1(من مجال األسباب المتعلقة بالمعلم وطرق التدريس، و

. اللغويةفقرات من الناحية ) 9(كما تم إعادة صياغة وتعديل العام  المتعلقة بالمتعلم والجو
فقرة موزعة على أربعة مجاالت ) 49( النهائية من اتكون بصورتهتاالستبانة  توأصبح
فقرة، ومجال ) 19(، ويقاس بـ )المحتوى(مجال األسباب المتعلقة بالمنهاج : (وهي

فقرات، ومجال األسباب المتعلقة ) 10( األسباب المتعلقة بالمتعلم والجو العام، ويقاس بـ
فقرة، ومجال األسباب المتعلقة بتخطيط ) 13(بالمعلم وطرق التدريس، ويقاس بـ 

  .فقرات) 7(مناهج اللغة العربية ويقاس بـ 
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  :ثبات االستبانة

على عينة  الغايات التحقق من دالالت ثبات أسباب الضعف اللغوي، فقد تم تطبيقه
    ً        ً                    معلم ا ومعلمة ، وتم إعادة التطبيق ) 33(الدراسة مكونة من  استطالعية من خارج عينة

بعد فاصل زمني مدته أسبوعان، وبحساب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين في 
، في حين )0.89(المرة األولى والثانية فقد بلغ معامل الثبات المحسوب لألداة ككل 

، ومجال األسباب )0.89) (المادة(بلغ معامل الثبات لمجال األسباب المتعلقة بالمنهاج 
ومجال األسباب المتعلقة بالمعلم وطرق التدريس ) 0.86(المتعلقة بالمتعلم والجو العام 

، كما تم )0.88(، ومجال األسباب المتعلقة بتخطيط مناهج اللغة العربية )0.88(
جدول التجزئة النصفية، وال) جتمان(استخراج قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة 

  .يوضح قيم معامالت الثبات للمجاالت واألداة ككل) 3(

  )3(جدول 
  قيم معامالت ارتباط بيرسون لمجاالت استبانة أسباب الضعف اللغوي واألداة ككل

  المجال
  معامل ارتباط بيرسون 

 )ثبات اإلعادة(
  )جتمان(التجزئة النصفية 

  0.88  0.89  ).المادة(األسباب المتعلقة بالمنهاج 

  0.87  0.86  باب المتعلقة بالمتعلم والجو العاماألس

  0.89  0.88  األسباب المتعلقة بالمعلم وطرق التدريس

  0.90  0.88  األسباب المتعلقة بتخطيط مناهج اللغة العربية

  0.90  0.89  األداة ككل

  :تصحيح االستبانة

ت فقرة، موزعة على أربعة مجاال) 49( ناستبانة أسباب الضعف اللغوي م تتكون
، )درجات 3(، محايد )درجات 4(، أوافق )درجات 5(أوافق بشدة : وهيخماسية التدريج 

، وتعطى هذه الدرجات عندما يكون )درجة 1( بشدة درجتان، أعارض) 2(أعارض 
  .                                                    ً ا، ويتم عكس هذه الدرجات عندما يكون اتجاه الفقرة سالب ا                   اتجاه الفقرة إيجابي 

كل فقرة من فقرات االستبانة بين درجة  على    ً                            وبناء  على ذلك فقد تراوحت الدرجة 
فقرة، فإن أعلى درجة ) 49(كون من تتواحدة وخمس درجات، وبما أن االستبانة 

، وقد تم )49(درجة، وأدنى درجة هي ) 245(يمكن أن يحصل عليها المفحوص هي 
تصنيف المتوسطات الحسابية وفق المعيار التالي، وذلك لتحديد درجة أسباب الضعف 
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غوي لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا، وذلك من وجهة نظر المعلمين، وكانت الل
، )درجة متوسطة 3.49 - 2.50(، )درجة قليلة 2.49أقل من : (على النحو التالي

  ).فأكثر درجة مرتفعة 3.50(

  :ج الدراسةئنتا
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مظاهر وأسباب الضعف اللغوي لدى طلبة 

. المعلمينمن وجهة نظر ) لواء حيفا(األساسية الدنيا في منطقة المثلث الشمالي المرحلة 
ٌ وفيما يلي عرض    .الدراسة                                              ً        للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة، وتم عرضها تبع ا ألسئلة              

                                  ً  ما مظاهر الضعف اللغوي األكثر انتشار ا  (( النتائج المتعلقة بالسؤال األول:    ًأوال 
من وجهة ) لواء حيفا(ية الدنيا في منطقة المثلث الشمالي لدى طلبة المرحلة األساس

  .)) نظر المعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
                                ً                                           لمظاهر الضعف اللغوي األكثر انتشار ا لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في منطقة 

  .يوضح ذلك) 4(هة نظر المعلمين، والجدول من وج) لواء حيفا(المثلث الشمالي 

  )4(جدول 

  وي ـالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر الضعف اللغ
  المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين             ً          األكثر انتشار ا لدى طلبة

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة

 مرتفعة  65.0 4.15  ستيعابالفهم واال  3  1
 مرتفعة  72.0 4.07 الكتابة وعالمات الترقيم  1  2
 مرتفعة  92.0 4.03 التحليل والتركيب  4  3
 مرتفعة  66.0 4.01  القراءة واالستماع  2  4
 مرتفعة  72.0 4.01 التعبير والمحادثة  5  5
 مرتفعة  63.0 4.05  مظاهر الضعف اللغوي ككل      

، )4.05(الحسابي لمظاهر الضعف اللغوي ككل بلغ  المتوسط أن) 4(يبين الجدول 
 كما تشير. ا بدرجة كبيرة لدى عينة الدراسة                ً      تؤكد أن هناك ضعف ا لغوي  يجةوهذه النت

                                                                        ً  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر الضعف اللغوي األكثر انتشار ا 
في المرتبة األولى مجال الفهم من وجهة نظر المعلمين، حيث جاء عينة الدراسة لدى 
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، تاله في المرتبة الثانية مجال الكتابة )4.15(واالستيعاب بأعلى متوسط حسابي بلغ 
، بينما جاء مجال التعبير والمحادثة، )4.07(وعالمات الترقيم بمتوسط حسابي بلغ 

بشكل ويبين الجدول . )4.01( والقراءة واالستماع بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ
  .الدراسةعام أن الفروق بين مظاهر الضعف اللغوي بشكل عام كانت ضعيفة لدى عينة 

                               ً  أسباب الضعف اللغوي األكثر انتشار ا  ما ((: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:     ً ثاني ا
من وجهة ) لواء حيفا(لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في منطقة المثلث الشمالي 

  .)) نظر المعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
                               ً                                          ألسباب الضعف اللغوي األكثر انتشار ا لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا من وجهة 

  .يوضح النتائج المتعلقة بهذا السؤال) 5(نظر المعلمين، والجدول 

  )5(جدول 

  وي ـعيارية ألسباب الضعف اللغالمتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
  لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين             ً األكثر انتشار ا

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة

 مرتفعة  53.0 4.21  األسباب المتعلقة بالمتعلم والجو العام  2  1

 مرتفعة  77.0 4.01 تخطيط مناهج اللغة العربية  4  2

 مرتفعة  72.0 3.93 األسباب المتعلقة بالمعلم وطرق التدريس  3  3

 مرتفعة  70.0 3.91  )المادة(األسباب المتعلقة بالمنهاج   1  4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب الضعف ) 6(يبين الجدول 
من وجهة نظر المعلمين،                    ً                                  اللغوي األكثر انتشار ا لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا 

حيث جاء في المرتبة األولى مجال األسباب المتعلقة بالمتعلم والجو العام بأعلى 
، تاله في المرتبة الثانية مجال تخطيط مناهج اللغة العربية )4.21(متوسط حسابي بلغ 

، بينما جاء مجال األسباب المتعلقة بالمعلم وطرق )4.01(بمتوسط حسابي بلغ 
، بينما جاء في المرتبة األخيرة )3.93(لمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ التدريس با

  .)3.91(بمتوسط حسابي بلغ ) المادة(مجال األسباب المتعلقة بالمنهاج 
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  :مناقشة النتائج
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مظاهر الضعف اللغوي، وأسبابه لدى عينة 

نظر المعلمين في منطقة المثلث الشمالي  من طلبة المرحلة األساسية الدنيا من وجهة
  .للتوصياتوفيما يلي مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، باإلضافة ). لواء حيفا(

ما مظاهر الضعف اللغوي األكثر  ((: بالسؤال األول مناقشة النتائج المتعلقة:    ًأوال 
من ) لواء حيفا(الشمالي        ً                                                 انتشار ا لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في منطقة المثلث

  .)) وجهة نظر المعلمين؟

                                                ً                   أظهرت النتائج أن مظاهر الضعف اللغوي األكثر انتشار ا لدى طلبة المرحلة 
من وجهة نظر المعلمين، كانت ) لواء حيفا(األساسية الدنيا في منطقة المثلث الشمالي 

  .ط حسابيفي مجال الفهم واالستيعاب، حيث جاء بالمرتبة األولى وبأعلى متوس

، التي بينت )Garcia, 1983(اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة جارسيا 
أن أخطاء الطلبة وضعفهم اللغوي تركزت في مجال الفهم واالستيعاب، كما واتفقت 

، التي أشارت نتائجها إلى أن جميع أفراد )Al-Rabadi, 1985(مع دراسة الربضي 
                                   ً           توى المطلوب في االستيعاب، واتفقت أيض ا مع نتائج عينة الدراسة لم يصلوا إلى المس

، التي بينت أن اعتماد الطلبة على النظام الرمزي الصوتي، )1988(دراسة شهاب 
وعدم اعتمادهم على النظامين النحوي والداللي أدى إلى عدم وصولهم إلى المستوى 

ع نتائج لتتفق م) 1991(المطلوب في االستيعاب، وجاءت نتيجة دراسة أبو عين 
الدراسة الحالية، حيث أشارت إلى أن طلبة المرحلة األساسية لم يصلوا إلى المستوى 

التي بينت ) 1995(المطلوب في الفهم واالستيعاب، كما اتفقت مع دراسة عبد اهللا 
                                                  ً                           نتائجها أن الضعف في فهم المفردات واألفكار أكثر شيوع ا بين الطلبة، كما اتفقت مع 

                                                ً      التي أكدت أن مجال الفهم واالستيعاب كان األكثر شيوع ا بين ) 1997(دراسة الذيابات 
  .طلبة المرحلة األساسية

في الفهم واالستيعاب ظاهرة منتشرة بين  ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن الضعف
الطلبة، وقد تعود أسبابه إلى تداخل العديد من العوامل التي ترتبط بمختلف عناصر 

الب نفسه والمعلم والمنهاج، وطرق وأساليب التدريس، فجميع العملية التعليمية من الط
وقد . فاعل في مساعدة الطلبة على الفهم واالستيعاب، أو عدمههذه العناصر تؤثر بشكل 

يعود هذا الضعف إلى طريقة التدريس التي يتبعها المعلم كاقتصار أساليب التدريس 
ية المساعدة، التي قد تساهم في عدم على أسلوب اإللقاء، وعدم استخدام الوسائل التعليم



   ... ية الدنيا من وجهة نظر املعلمنيمظاهر الضعف اللغوي وأسبابه لدى طلبة املرحلة األساس

¶•°_, O 1431{ZU¿A ¨XB©  )2 عدد خاص( ,A 7}X{O} جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية •¶ 2010 ~ 104  

، وضوح المعنى لدى الطلبة، وهنا يبرز دور المعلم في محاولة تبسيط المادة الدراسية
أو اتباع طرق ووسائل أخرى تساعد في فهم واستيعاب الطلبة للمادة الدراسية، كأن 

والتمثيل  يقوم بعض الطلبة بأداء بعض المواقف التعليمية من خالل الحوار والمناقشة،
إلى غير ذلك من األنشطة، باإلضافة إلى توظيف الوسائل التعليمية المناسبة، كما أن 

ا من أسباب الضعف                 ً     الدراسية يعد سبب ا هام  عدم التركيز وتشتت االنتباه أثناء الحصص
  .اللغوي لدى الطلبة

الزدواجية اللغة دور في تحقيق الفهم واالستيعاب لدى الطلبة، حيث إن و
                        ً                                              زدواجية اللغوية تؤثر سلب ا في تحصيل الطلبة، وربما تؤدي إلى ظاهرة الضعف اال

.                                     ً                                     اللغوي عند طلبة المرحلة األساسية خاصة  وأنهم في بداية تعلم المهارات اللغوية
ويمكن أن يعزى ذلك إلى تنوع اللهجات ما بين العامية والفصحى، فالطالب يأتي إلى 

ً مغاير   ً ئ اي المدرسة شيالمدرسة بلهجة خاصة، ويجد أمامه ف لما تعود عليه فال يستطيع  ا    
  .التعامل مع الواقع بيسر وسهولة، وخاصة في المراحل الدراسية األولى

وهذا  ،وبينت النتائج أن األسباب المتعلقة بالمعلم وطرائق التدريس كانت مرتفعة
اقتصار أساليب التدريس على طريقة المحاضرة يساهم بصورة يعزى إلى وجود 

واضحة في إبراز ظاهرة الضعف اللغوي لدى الطلبة في المرحلة األساسية، ويسهم 
عدم اتباع األسلوب التكاملي بين المواد الدراسية في إيجاد ضعف لدى الطلبة في فهم 
واستيعاب المواد الدراسية، كما أن عدم السماح للطلبة بالتعبير عن أفكارهم بصورة 

الطلبة للمعلومات، مما يدفع بالطلبة إلى عدم المبادرة  تلقائية يساعد على عدم استيعاب
والمشاركة في العملية التعليمية داخل الحصة الدراسية، وقد يكون ذلك نتيجة اتباع 

  .المعلمين ألسلوب تعليمي غير مرن ال يعطي الفرصة للطالب

ي ويعزو الباحثان ذلك إلى طبيعة المنهاج الدراسي ومحتوى المادة الدراسية، الت
قد تكون في بعض الحاالت فوق مستوى الطلبة، كما أن ربط تقديم المنهاج والمواد 
الدراسية ضمن مدة زمنية محددة يلتزم بها المعلم، قد يؤدي إلى اإلسراع من قبل 

ا، وبالتالي عدم إعطاء الوقت                                                    المعلم بتقديم المادة الدراسية ضمن الخطة المعدة زمني 
                           ّ                             دة الدراسية، وإنما يكون الهم  األكبر هو إنهاء المنهاج ضمن الكافي للمعلم لتوضيح الما
يجعل عملية فهم المادة الدراسية واستيعابها من قبل الطلبة  الوقت الزمني المحدد، وهذا

اللغوية بالمستوى المطلوب، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم توضيح المهارات على قدر ليس 
لمتضمنة في الكتب الدراسية قد تكون غير بصورة واضحة، كما أن الوسائل التعليمية ا

تعليمية مة لطبيعة المهارات اللغوية المراد إكسابها للطلبة، وهذا يتطلب توفير وسائل ئمال
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كل مناسبة تستطيع التغلب على صعوبات تعلم المهارات اللغوية المقدمة للطلبة في 
  .هارات اللغويةمرحلة من مراحل التعليم مما يساعد على سرعة فهم واستيعاب الم

ما أسباب الضعف اللغوي األكثر  ((: المتعلقة بالسؤال الثاني مناقشة النتائج:     ً ثاني ا
من ) لواء حيفا(      ً                                                          انتشار ا لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في منطقة المثلث الشمالي 

  .)) وجهة نظر المعلمين؟

 لبة المرحلة األساسية                                                ً       أظهرت النتائج أن أسباب الضعف اللغوي األكثر انتشار ا لدى ط
األسباب من وجهة نظر المعلمين كان مجال ) لواء حيفا(الدنيا في منطقة المثلث الشمالي 

ُ                      المتعلقة بالمتعلم والجو العام، وجاء بالمرتبة األ ولى بأعلى متوسط حسابي                                               .  

، التي أشارت إلى أن من أسباب )1989(مع دراسة المنسي  النتيجةاتفقت هذه 
يشير إلى األسباب المتعلقة بالمتعلم،  عدم االستعداد من قبل الطلبة، وهذاالضعف اللغوي 

كما أشارت إلى األسباب المتعلقة بالمدرسة وإمكاناتها، وهذا يرتبط باألسباب المتعلقة 
، التي بينت )1993(كما اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة الشوملي . بالجو العام

  .ضعف االستعداد لدى الطلبة أنفسهمأن من أسباب الضعف اللغوي 

وفي ضوء هذه النتيجة يمكن عزو ذلك إلى أن أسباب الضعف اللغوي لدى طلبة 
تعود إلى العديد من العوامل المتداخلة  المرحلة األساسية المتعلقة بالمتعلم والجو العام، قد

الجو العام، المرتبطة بالمتعلم كاإلهمال، وعدم المتابعة والغياب، ومنها ما يتعلق ب
ً                                                                          سواء  في المنزل، أو البيئة المدرسية بجميع عناصرها، أو ما يتعلق بطبيعة المنهاج     
والمواد الدراسية، أو ما يتعلق بالمعلمين وطرق التدريس، فجميع هذه العناصر تتفاعل 
فيما بينها لتؤثر بشكل مباشر، وتؤدي إلى الضعف اللغوي لدى الطلبة في مختلف 

  .اللغة فنون

ارت نتائج الدراسة إلى أن تخطيط مناهج اللغة العربية كان من أكثر أسباب وأش
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة . تفشي ظاهرت الضعف اللغوي لدى الطلبة

الطلبة، كما أشارت إلى أن كتاب اللغة  التي أشارت إلى تدني مستوى) 1980(القوصي 
ى عنصر البساطة والسهولة، وأن تخطيط العربية في الصف الثالث االبتدائي يفتقر إل

الكتاب اتجه بغير تدرج، وأن المعجم اللغوي الذي قدم إلى الطلبة بصفة عامة فوق 
الباحثان أن من أسباب الضعف اللغوي لدى الطلبة والمرتبطة بالجو  ويرى. المستوى

ُ     األ خرى العام، يعود إلى عدم التكامل بين عناصر المناهج المختلفة، وتوظيف المناهج   
اللغة وفهمها، باإلضافة إلى عدم تلبية المناهج لحاجات  فنونفي زيادة إتقان الطلبة ل
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واكتساب اللغة، وبما أن األداء اللغوي  فنوناألساسي المحدود ل الطلبة، باإلضافة للتعليم
يتحقق إال إذا كانت األفكار منظمة،                      ً                          المهارات اللغوية سواء  كانت كتابية، أو منطوقة ال

                                                           ُ               متسلسلة، وخالية من عيوب النطق، والكالم ومحكمة بقواعد اللغة وأ سسها، وهذا لم و
ن التي تتفق مع ما جاء بوجهة نظر المعلمين من خالل ييتوفر من وجهة نظر الباحث

االستجابة على مفردات األداة، كما أن األسباب األسرية، وطبيعة البيئة التي يعيشها 
تجسيد التعاون                      ً      ً    ي هذه األسرة، تلعب دور ا فاعال  في الطالب، والعالقات القائمة ف

اإليجابي، وإن كان غير ذلك، فإن اإلهمال، وعدم المتابعة من قبل أولياء األمور 
وفي المقابل قد تجد بعض أولياء .                    ً                       ألبنائهم قد يكون سبب ا من أسباب الضعف اللغوي

               ً       سية عنهم اعتقاد ا منهم نتيجة حرصهم على أبنائهم يقومون بحل الواجبات المدر األمور
وهذا من أهم أسباب . بأن ذلك يساعد في إظهار أبنائهم بصورة إيجابية أمام المعلم

الضعف لدى الطلبة نتيجة التصرف الخاطئ، وعدم إقامة عالقات تعاونية مع المدرسة 
من خالل الزيارات المدرسية، وتبادل اآلراء واألفكار، وتقديم المساعدة للمدرسة في 

                                     ُ                                     ل رسالتها التربوية التعليمية، كما أن أ سلوب التعامل من قبل اإلدارة المدرسية إيصا
                                                                        ً     والهيئة التدريسية له دور فاعل في إنجاح العملية التعليمية، أو أن يكون سبب ا من 
أسباب ضعف الطلبة نتيجة عدم توافر البيئة التربوية والنفسية للطلبة مما يسهم في 

كما أن عدم اهتمام المدرسة بتوفير . لتعليمية بشكل إيجابيعدم اإلقبال على العملية ا
قد يؤدي إلى الضعف اللغوي لدى الطلبة، فبعض المهارات ، الوسائل التعليمية الداعمة

دون هذه من ، وقد ال يتحقق ذلك اللغوية تحتاج إلى وسائل معينة يسهل فهمها واستيعابها
  .الوسائل المساعدة

  :التوصيات
التوصيات ت إليه الدراسة من نتائج خلص الباحثان إلى في ضوء ما توصل

  : اآلتية

طرائق بعض الدورات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية على استخدام عقد   - 1
  .العربيةالتدريس الحديثة، وتوظيف الوسائل التعليمية الفعالة في تدريس اللغة 

ُ              األ خرى في زيادة الدراسية  المناهج جميعتوظيف   - 2 اللغة  فنونبة لتقان الطلإ 
واكتساب المهارات اللغوية  ةتلبية المناهج لحاجات الطلبة اللغويووفهمها، 

ً                        سواء  كانت كتابية، أو منطوقة    .  
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بما أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وهي   - 3
ُ                                        اللغة القومية، ورمز هوية األ مة، ولمواجهة التيارات التي تحاول إضعاف                            

لغة العربية، يجب العمل على توظيف قراءة القرآن الكريم وتجويده في ال
                    ً                                           المراحل األساسية خاصة ، لما فيه من قدرة على إكساب الطلبة لمهارات 
القراءة، وقواعدها، مما يدرب الطلبة على القدرة اللغوية في مختلف 

  .المجاالت، وهذا يقع على عاتق المعلمين في هذه المرحلة

ون بين المدرسة ممثلة بالهيئة التدريسية واإلدارية، واألسرة ضرورة التعا  - 4
      ً      ً                    ا فصيح ا سليم ا في مختلف المجاالت،                             ً      في توظيف اللغة العربية توظيف ا لغوي 

مما يساعد الطلبة على   ًة داخل المدرسة، وفي المنزل، والتحدث بها فصيح
هم، وتبادل إتقان المهارات اللغوية، مع ضرورة متابعة أولياء األمور ألبنائ

  .، وإعداد كتيبات ونشرات ومطويات توجيهية وتدريبيةالزيارات المدرسية

عقد األنشطة المدرسية، وتوظيف اإلذاعة المدرسية في محوري التحدث   - 5
 واإللقاء، واالستماع واإلنصات مما يدرب الطلبة على حسن االستماع والتدرب

تنمية القدرات اللغوية عليه، مما يساعد الطلبة على كسر الحاجز النفسي، و
 األهالي، بالوسائل المتاحة، على مصادر ومراجع مفيدة لثقافتهم ، وتنبيهالمختلفة

  .هم، وأخرى ألوالدهم بحسب مستويات دراستهم

ً                                   تهيئة الظروف المدرسية المناسبة، سواء  من الجوانب التعليمية، أو الجوانب   - 6                                    
المختلفة، مما يعزز النفسية، والعمل على توظيف التكامل بين المناهج 

المناسب من الشعر العربي  والتشجيع على حفظ. المهارات اللغوية لدى الطلبة
  .القديم والجديد مع شرح بسيط

التعاون مع بعض الجهات التربوية العربية ووسائل اإلعالم في تخصيص   - 7
مما ) 1948وخاصة سنة (برامج لغوية موجهة إلى تالميذ فلسطين المحتلة 

  .اللغة الفصحى، والتشجيع على إنتاج مثل هذه البرامجكتب ويكتب ب

إجراء عدد من البحوث الميدانية واإلجرائية التي تركز على تقييم مناهج   - 8
المحتلة، وأساليب التدريس المستخمة ومقارنتها مع  اللغة العربية في فلسطين
 .مناهج الدول العربية
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate teachers' views concerning 
linguistic weakness and causes among a sample of elementary students 
in Haifa District. The sample of the study consisted of 253 teachers 
selected using stratified random sampling. To achieve the purpose of the 
study, the researcher used a linguistic weaknesses questionnaire to 
measure linguistic weakness and causes. 

The findings indicate that the level of linguistic weaknesses among 
elementary students in Haifa District is high, and that the most prevalent 
linguistic weaknesses among elementary students are comprehension, 
writing, punctuation, expression and conversation since teachers reported 
high assessments on the individual domains and over the whole instrument. 
Teachers reported that the most significant causes for the linguistic 
weaknesses among elementary students were related with the individual 
learners and the general environment for the learning process. 
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