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 :الممخص
)القدرة المغوية وعالقتيا بتنمية ميارتي ىدف البحث التعرف عمى: 

ق ىدف ولتحقيالحديث و الكتابة عند طالب الصف الثالث المتوسط(
البحث وضع الباحث فرضيات صفرية حول عالقة القدرة المغوية بتنمية 

( طالبا من ٕٓٗميارتي الحديث والكتابة واختار الباحث عينة مكونة من )
طالب الصف الثالث المتوسط في )متوسطة الشييد عمي عميان لمبنين و 

موب متوسطة القاىرة لمبنين ومتوسطة الشييد سعيد عمي لمبنين(  باألس
المرحمي العشوائي ولتحقيق اليدف والكشف عن القدرة المغوية اعتمد 

( فقرة ولقياس ٘ٔ)والذي يتكون من  (ٕٛٔٓ)عبد الرزاق، الباحث مقياس 
( فقرة ، وبعد ٓٗميارة الحديث اعد الباحث مقياسا والذي يتكون من )

التحقق من صدق المقياسان المعتمدان وثباتيما حيث حسب معامل ثبات 
ل مقياس من المقياسين بمعادلة )الفا كورن باخ(، وكانت جميع فقرات ك

المقياسان من نوع العبارات التقريرية عمى وفق بدائل متدرجة لإلجابة 
( عمى التوالي ولقياس ٖ،ٕ،ٔ،ٓوبأوزان نسبية ) )دائما، غالبا، احيانا، ال(

وضوعا ميارة الكتابة عند طالب الصف الثالث المتوسط اختـار الباحث م
ال تتحقُق االىداف والطموحات بالتمنيات بل باإلرادة التي لمكتابة ىو " 

تصنع المعجزات" تحدث عن ذلك تحدث عن ذلك بمقاٍل تبين فيو إن من 
 " يمتمِك اإلرادة والعزيمة قادٌر عمى تخطي الُصعوبات ميما عُظمتْ 

اردة في طبق الباحث المقياسان وبعد تحميل ومعالجة البيانات الو       
 (spssالبحث إحصائيا باستخدام الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
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Abstract: 

The aim of the research is to identify: (Language ability 

and its relationship to the development of speaking and 

writing skills for third-grade intermediate students) To 

achieve the goal of the research, the researcher put zero 

hypotheses about the relationship of language ability to 

the development of my speaking and writing skills. The 

researcher chose a sample of (240) students from the 

third intermediate grade students. In (Martyr Ali Alyan 

Intermediate School for Boys, Cairo Intermediate School 

for Boys, and Martyr Saeed Ali Intermediate School for 

Boys) By a random phased method, in order to achieve 

the goal and reveal the linguistic ability, the researcher 

adopted a scale (Abdul Razzaq, 2018). Which consists of 

(15) paragraphs, and to measure speaking skill, the 

researcher prepared a scale, which consists of (40) 

paragraphs. And after verifying the validity and stability 

of the two approved scales, the stability coefficient of 

each of the two scales was calculated using the (Alpha 

Korn Bach) equation. All paragraphs of the two scales 

were of the type of declarative expressions according to 

gradual alternatives to the answer (always, often, 

sometimes, no) and with relative weights (0,1,2,3), 

respectively. In order to measure the writing skill of the 

third intermediate grade students, the researcher chose a 

topic for writing which is “Goals and ambitions are not 

achieved by wishful thinking, but by the will that makes 

miracles.” He talked about that, he talked about it in an 

article in which it was found that whoever has the will 

and determination is able to overcome difficulties no 

matter how great they are. The researcher applied the 

two scales and after analyzing and processing the data 

contained in the research statistically using the statistical 

bag for social sciences (spss) and the results showed the 

following; - Linguistic ability has an impact on 

developing my speaking and writing skills. -There is a 

statistically significant relationship at the level (0.05) 

between the three research variables for third-grade 

intermediate students. 
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 الفصل االول
 :The Problem Of the Researchاوال : مشكمة البحث 

مطمبًا أساسيًا لمفرد والمجتمع  فيي لمفرد أداتو التي يعبر بيا عن مشاعره تمثل المغة 
وأفكاره  ووسيمتو لالتصال والتفاىم مع أبناء جنسو ، ونافذتو التي يطل منيا عمى تجارب 

ن التمكن من المغة العربية بمفرداتيا ومعانييا و  اآلخرين في مجتمعو والمجتمعات األخرى ا 
تقان ميارات القراءة المغوية والسيما في العصر الحديث عصر)التفجر المختمفة يتوقف عمى إ

المعرفي( الذي ازدادت فيو الحاجة إلى القدرة المغوية عمى الرغم من التقدم التكنولوجي مما 
يتطمب االىتمام بتدريس ىذه الميارة وال سيما في ىذه )المرحمة المتوسطة( التي تعد مرحمة 

 وتطوير ما يعممو الطالب.  ميمة وأساسية في استثمار
وان المتتبع لواقع التعميم وما يشاىد من كثرة األغالط المغوية والكتابية يجد ىناك 
ضعف كبيرا عند الطالب في قدراتيم عمى ميارة الكتابة والتحدث والتعبير عن آرائيم وما 

وعدم  يجول في خاطرىم من افكار اذ نجد وطأة في افكارىم وضعف في مخزونيم المغوي،
تمكنيم  من ميارات المغة يستطيع التعبير عن أي موضوع يجول في خاطره تعبيرًا شفويا او 

وفقٍر في  وال يستطيع أن يكتب بضعة أسطر بمغة قومو أو يتحدث بيا خاليًا من الخطأ  كتابياً 
الجمل والتراكيب والكممات ، ويغص لما يممسو من تشتت وضحالة في األفكار، وكثرة 

ادات ، واالبتعاد عن األفكار الرئيسة ، وركاكة األسموب ، وما إلى ذلك من أمور تُنبئ االستطر 
ّن القدرات المغوية تنوء بأثقال . بما آل إليو الطمبة من ضعف في مستوى قدراتيم المغوية وا 

كبيرة ، وقد تتضاعف ىذه المشكمة؛ ألّنيا تحتاج إلى ميارات لم تنجح المدرسة في تنميتيا 
حيحة، وألنيا تصطدم بعوامل معيقة كثيرة منيا ضعف الربط بين فروع المغة ، وعدم تنمية ص

استعمال المدرس أساليب تدريس حديثة ، إذ كثيرًا ما يشغل المدرس نفسو في تمقين طمبتو 
ما جعل  القواعد النحوية التي ال تنفعيم ؛ ألنيم ال يممكون القدرة عمى الكالم أو الكتاب

دراك الضعف واضحًا في  الميارات األساسية لمقدرات المغوية والسيما ميارة التحدث والكتابة وا 
تعميم وتعمم المغة الذي تبنى عميو سائر المعاني واألفكار التي تعد اليدف األساس لمقراءة في 

فروع النشاط المغوي األخرى من كتابة واستماع وحديث كونيا ِمن َأوليات الميارات اأَلساسيِة 
ا الّنمو اإلنساني عمى كافة المستَويات، ووسيمة لمّتزود بالمْعرفة واالتصال التي يطمبي

 (  ٕٙ:  ٕٓٔٓ.)الغامدي : باالخِرين
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وخالل تدريسو لمادة المغة العربية لسنوات عديدة ووجدُت  وقد أدرك الباحث مّما سبق
فيو ويتعرَّضون لُو بين مدعاة ٰىذا القَمق عند الطالب تترّكز في االزِدواج المُّغوي الذي يعيشوَن 

ّية في المجتمِع والمنزل والمُّغة الَصحيحِة التي يتَمقونيا في دروِس المغِة بِصَفة عامة  المُّغة العامِّ
ة ومما زاد ظني فيما وجدت حصول التفاُوت بين  وفي ُدروس القراءة والكتابة وبصَفٍة خاصَّ

الدراسات  اضٍح ،ومما يؤكد ذلك الضعفالدرجات التْحريرية والشَفوية لدٰى الطالب بَشكٍل و 
واالبحاث التي تناولت ميارات القدرة المغوية التي أشارت نتائجيا إلى ضعف وقصور الطالب 

، وذلك من حيث كثرة األغالط المغوية والنحوية في التعبير المغوي بنوعيو الكتابية والتحدث
فكار، واألسموب، والصياغة واالفتقار إلى الجمل والتراكيب األدبية المعبرة، عن األ

نستنتج من ىذا أّن ضعف  (ٕٛٔٓعبد الرزاق ، ( ودراسة )ٕٙٓٓ)المسعودي ،كدراسة
وىذا ما شجع الباحث عمى اجراء الطالب في القدرة المغوية مشكمة قديمة وما زالت مستمرة، 

ات التحدث لما ليا من عالقة مباشرة بميار ىذه الدراسة ومحاولة التعرف عمى القدرات المغوية 
ما عالقة : )والكتابة ويمكن لمباحث ىنا ان يمخص مشكمة بحثو باإلجابة عن السؤال االتي

 القدرة المغوية في تنمية ميارتي الحديث والكتابة عند طالب الصف الثالث المتوسط؟(
 The Significance Of the Researchثانيا : أىمية البحث 

في تأليف الجمل وصياغة العبارات ودقة األلفاظ تكمن اىمية المغة العربية ومرونتيا 
والكممات التي تالئم مدارك من يتحدث بيا، وىي امتن المغات تركيبا وأوضحيا بيانا وأعذبيا 
 مذاقا، فيي كنز ينيل منو العمماء لما تحممو من ذخائر العموم واألدب والفنون 

مغة العربية من غيرىا من ومن الخصائص التي تميزت بيا ال (ٔٗ: ٕٚٓٓ)أبو الضبعات: 
المغات ىي خصيصة التطّور المغوّي ، إذ " يعّد التطّور المغوّي سمة من سمات المغة العربية ، 
الذي يتم ضمن طبيعة المغة الخاصة ، فال شيء ثابت أو مستقر فييا عمى نحٍو تام فيي 

بكثرة فضال عن تميزىا  ( ٖٓٓ: ٕٚٓٓ) الطائّي ، ليست جامدة بحال من األحوال 
المفردات، واتساع مياراتيا في الكتابة والحديث ، وال توصف المغة ىذا الوصف إال إذا كانت 

واشتدت الحاجة  ( ٓٗ، ٕٗٓٓ) العزاوّي ، لغة راقية أصابت حظًا كبيرًا من التطّور والنضج 
في الحياة الى الميارات القدرة المغوية  بازدياد التطور المعرفي والتكنولوجي ، والتقدم الحاصل 

اإلنسانية بعد الثورة الصناعية ، فأصبحت ضرورًة ممحًة والزمًة من لوازم اإلنسان ، إذ إنيا 
) أساس بناء الشخصية اإلنسانية ووسيمة الفرد في تكوين ميولو ، واتجاىاتو  وتعميق ثقافتو
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مكممات فيي تيتم باإلدراك وكيفية اختالفو بين الناس في إدراكيم ل (ٕ٘٘،   ٕٛٓٓعطية ، 
أو في تحديد مالمحو الداللية، وكيفية اكتساب المغة وتعمميا، وكيفية تحويل المتحدث 
لالستجابة إلى رموز لغوية وىي عممية عقمية تتم عند اإلنسان وينتج منيا إصدار الجياز 
الصوتي لمغة، وعندما تصل المغة إلى المستقبل يقوم بفك ىذه الرموز المغوية في العقل إلى 

ى المقصود وىي عممية عقمية أخرى تدخل في إطار الرموز الصوتية التي تنتقل من المعن
المتحدث عبر اليواء إلى المستقبل. وتتنوع أساليبيا في القراءة والكتابة والحديث إذا ُأتيحت ليا 

: ٕٗٔٓالخفاف، )والتي تمكن صاحبيا من فيم المادة المكتوبة ظروف تبعثيا عمى النمو 
والكتابة عمميتان متالزمتان تربطيما عالقة تأثير وتأثر متبادل فميس ىناك  فالقراءةُ  (ٛ٘

 ( ٔٛٗ: ٕٖٓٓ)عبد اليادي: مقروء ان لم يكن ىذا المقروء مكتوب والعكس صحيح 
وتأتي ميارة الكتابة بعد ميارة القراءة فاإلنسان يقرأ أواًل ثم يكتب، وتعتبر الكتابة وسيمة 

و القالب الذي يصب فيو المرء أفكاره ، ويعبر فيو عن مشاعره فياتصال بين الفكر البشري، 
وىي ميارة حركية تتضافر فييا اآلليات الحركية مع  وأحاسيسو  ويقضي حوائجو في الحياة ،

 القدرات العقمية وىي تتطمب تدريبات نوعية خاصة تتناسب مع استعدادات تعمم ىذه الميارة 
ة تعد الغاية النيائية من تعميم فنون المغة، فالمغة وأن ميارة الكتاب (ٛٚ: ٕٓٓٓ)الرشيد 

يتعمميا المتعمم استماع وحديث وقراءة، ويتعمم التيجي والخط، وىذا يعد البعد المغوي، أما في 
البعد المعرفي فيكسب المتعمم من الكتابة الطالقة المغوية، والقدرة عمى بناء الفقرات وترتيبيا 

( ومما يزيد أىمية الكتابة أن كل شيء مما يتعمق ٕٗ: ٜٕٓٓ)العبيدي:وعمقيا وتنظيميا 
صدق رسول )قيدوا العمم بالكتاب(  بأمور الدين والدنيا محتاج لمكتابة ولذلك قال رسول اهلل 

 ( ٖٖٙ:  ٜٜٛٔالحاكم : )اهلل. 
ومما يزيد أىمية الكتابة أن العيود والمواثيق والصمح تكتب وتحفظ وليذا كانت آية  

وقد كان ىذا منذ  (*)(َوال َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتبَ الدين أطول آية في كتاب اهلل ، منيا قولو تعالى )
، وكتابة  الجاىمية إذ كان الجاىميون يوظفون الكتابة في )العيود والعقود ، والديون، والصمح

الصحف الدينية( وليذا ارتبطت الكتابة بالحضارة وارتبط تجويدىا بالمدنية وازدىار العمران ، 
واستبحاره لحاجة أىل الحاضرة إلييا في اإلدارة ، والقضاء ، والسفارة ، واإلحصاء ، والخراج ، 

ن جودة الخط والعطايا ، والجبايات ، والمواريث ، واليبات ، وغيرىا، ولقد ربط ابن خمدو 

                                                 
*
 . [ 282]البقشة:  
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والنساخة ، والوراقة ، والكتابة بوفور العمران البشري وتناغيو في الكماالت ، وىذا يكون في 
 )ابن خمدون: )د.ت( المقدمة(.المدنية ؛ ألن الكتابة من جممة الصنائع كما يرى 

وتأتي اىمية ميارتي التحدث والكتابة كونيما الميارتين االساسيتين التي يبدا بيما 
طمبة المغة العربية الناطقين بغيرىا وىما جزء اساسي في معظم برامج تعميم المغة في تدرس 

اذ يتم نشر وتنمية ثقافة التحدث بين الطالب من خالل  (ٗ٘: ٕ٘ٓٓ)العبيدي:دول العالم 
المؤسسات التعميمية  بصورة جدية حتى تساىم في تحقيق االىداف التعميمية وأن تعميم 

تعد و  (ٜٔ: ٖٕٓٓالمبودي ، زيد من اىميتيم في الوقت الحاضر )الطالب عمى التحدث ت
ىذه الميارة من الميارات األساسية الالزمة فيي ترتبط ارتباطًا وثيقا بكيفية التعامل مع الفرد 
أو الجماعة، ويكتسب المتعممون في اثنائيا آداب المخاطبة ولياقة التصرف واحترام االخرين، 

ة المالئمة لممتعمم ليبين قدراتو، ويعبر عما يريد، وعما يجول في وميارة التحدث تعطي الفرص
نفسو من مشاعر واحاسيس، وليا اىمية من الناحية النفسية والمغوية، فيي تجعل المتعمم 
يكتسب منيا قوة وحيوية يستطيع ان يناقش، ويحاور، ويشارك ويبرز بروزًا كبيرًا في التحدث 

د اصبح من الضروري ان يتاح لكل متعمم حرية الحديث، مع معمميو وزمالئو في الصف ، وق
من خالل السؤال والجواب، والمناقشة والمحادثة، وجميع األنشطة المغوية األخرى يكون الكالم 
محورىا، وأساس العمل بيا ىو التحدث، فالتحدث ىو من أىم األسس في العممية التعميمية 

ات والمشاعر واألحاسيس، والخبرات فيي "نقل المعتقد (ٖٓٔ: ٖٜٜٔ)الكندري:كميا 
والمعمومات والمعارف، واألفكار واآلراء ووجيات النظر من شخص آلخر، نقال يقع من 

".)الناقة: المرسل إلى المستقبل أي المتكمم والمستمع موقع القبول والفيم والتفاعل واالستجابة
ئية التي يمر بيا البمد يرى وتأسيسًا عمى ما تقدم واستشعارًا بالظروف االستثنا(، ٕٙ: ٕٔٓٓ

الباحث أّنو ينبغي التطمع إلى نظام تربوّي متطور يستند إلى ُأسس أخالقية وعممية ومينية 
صحيحة يعتمد عمى مبدأ التغير والتطوير المثمر المستمر في الغايات والرؤى والمناىج 

والعالمية ويسيم والطرائق والوسائل ومختمف عناصر العممية التربوية التعميمية المحمية 
مساىمة واقعية في عممية التكيف لمفرد والمجتمع وفي عممية التنمية الشاممة المستمرة  
ويتفاعل مع تطور المعرفة والعموم واآلداب والثقافات في كل المجاالت  ومنفتٌح عمى العالم 

 من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
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ايجاز أىمية البحث الحالي بما وفي ضوء ما تقدم يمكن وتتمخص اىميو البحث :
 يأتي:
  أىمية المغة العربية بوصفيا لغة القرآن الكريم الكتاب المعجز بنظمـو وتأليفـو ولفظو

 والحديث النبوي الشريف ، ولغة األدب بشقيو الشعـر والنثـر ، ولغـة العموم . 
  أىمية القدرة المغوية  بوصفيا األداة الرئيسة في التعمم واكتساب المعمومات ومنبع

 الثقافة وتتسع معارفو ، وتتيذب انفعاالتو ، ويصقل وجدانو . 
  أىمية الكتابة بوصفو من أىم وسائل االتصال بين الفرد وغيره وأىم ثمار الثقافة

 اية فروع المغة . األدبية والمغوية زيادة عمى أنو رياضة الذىن وغ
  اىمية ميارات التحدث كونيا ضرورة تربوية ال يمكن االستغناء عنيا فيي تؤدي الى

 تنمية الميارات المغوية لدى المتعمم.
  أىمية المرحمة المتوسطة إلسياميا في إعداد الطالب إعدادًا مؤثرًا ليكون عنصرًا

 مشكالتو .صالحًا في مجتمعو ، يعمل عمى تنميتو ويسعى إلى حلِّ 
 Aim Of  the  Researchثالثا : ىدف البحث 

ييدف البحث الحالي التعرف الى "معرفة العالقة فيما بين القدرة المغوية وميارتي 
 الحديث و الكتابة عند طالب الصف الثالث المتوسط."

 Research hypotheses رابعا : فرضيات البحث 
  ( بين القدرة المغوية وميارة ٘ٓ.ٓ)"ال توجد عالقة بداللة احصائية عند مستوى

 الكتابة عند طالب الصف الثالث المتوسط".
  ( بين القدرة المغوية وميارة ٘ٓ.ٓ"ال توجد عالقة بداللة احصائية عند مستوى )

 التحدث عند طالب الصف الثالث المتوسط". 
 ( بين القدرة المغوية وميار ٘ٓ.ٓ"ال توجد عالقة بداللة إحصائية عند مستوى ) تي

 التحدث والكتابة )مجتمعتان( عند طالب الصف الثالث المتوسط". 
 Limitation  Of  the Researchخامسا : حدود البحث 

يقتصر البحث الحالي عمى طمبة الصف الثالث المتوسط في المدارس المتوسطة 
 (ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓوالثانوية النيارية في محافظة صالح الدين/ قضاء سامراء  لمعام الدراسي )

 Definition  Of  Termsسادسا : تحديد المصطمحات 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ٕٜٚٚ ) 
 

  (:  Ability Linguisticالقدرة المغوية ) .ٔ
"بأنيا مقدرة بعض األفراد عمى فيم األلفاظ والتعبيرات المغوية ( ٜ٘ٚٔعرفيا )السيد 

المختمفة ومعرفة مترادفات الكممات واضدادىا ؛ لذلك فيي ترتبط ارتباطًا وثيقًا باألسموب 
 ي لمفرد وبثروتو المفظية وفيمو الدقيق ؛ لتباين األلفاظ واختالف معانييا" المغو 

 ( ٕٙٚ:  ٜ٘ٚٔ) السيد ، 
"القدرة أو الموىبة عمى تعمم المغة واستعماليا، والسيولة في إنتاجيا  التعريف االجرائي:

يصال المعمومات بدقة وتذكر  الكممات ويظير من خالل ميارات إقناع اآلخرين والتأثير فييم وا 
والتواريخ والميل لمقراءة والقدرة عمى الحفظ ورواية القصص وفي ىذا البحث يحسب بالدرجة 
الكمية التي يحصل عمييا المجيب )الطالب( من خالل إجاباتو عن فقرات مقياس القدرة 

 المغوية"
 عرفيا كل من ميارة الحديث : .ٕ

"بانيا مدى قدرة الشخص عمى اكتساب المواقف اإليجابية عند (ٕٓٔٓ)عطية: 
اتصالو باآلخرين، ويتكّون موقف الحديث دائمًا من المتحدث الذي يحاول نقل فكرة معينة أو 
طرح رأيًا محددًا أو موضوعًا بعينو وىو الطرف المعني بالحديث، والمستمع لو، ثم الظروف 

 الظروف مادية أو معنوية"  المحيطة بموقف الحديث سواء كانت ىذه
 (ٔٗ: ٕٓٔٓ.)عطية: 

"بانيا عبارة عن نظام يتم تعميمة ويتضمن نظاما صوتيا  ( ٕٕٔٓ)محمد واخرون ، 
 ودالليا ونحويا يقصد نقل االفكار او المشاعر من المتحدث الى االخرين"

 ( ٙٗٔ:  ٕٕٔٓ)محمد واخرون ، 
 ي لطالب الصف الثالث المتوسط بانو اإلنجاز المغوي الشفو  التعريف االجرائي :

)عينة البحث( وتحسب بالدرجات التي يحصمون عمييا عند استجابتيم عمى فقرات المقياس 
 المعتمد ألغراض البحث الحالي.

إحدى ميارات المغة األربع وىي ميارة إنتاجية، يعبر بيا اإلنسان عن فكره ، لكتابة: ا .ٖ
، وأشواقو ، وأحزانو ، وآالمو ، ويتواصل وعممو ، وأدبو ، وحاجتو، وشكواه، وظالمتو 

بيا مع بني جنسو ؛ وليذا عدىا عمماء المغة العربية في المرتبة الثانية بعد المفظ في 
 (ٖٙ، ٕٛٓٓ.) الغزالى، المستصفى من عمم األصول الداللة المغوية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ٕٜٚٛ ) 
 

ما يكتبو طمبة عينة البحث طالب الصف الثالث المتوسط  التعريف االجرائي :
عن أفكارىم ومشاعرىم وأحاسيسيم عن الموضوع وتمثمو الدرجة الكمية التي يحصل  لمتعبير

 عمييا الطالب عمى وفق محكات تصحيح التعبير عن الموضوع المعتمد في ىذا البحث.
عرفتو وزارة التربية: بأنُو الصف الثالث من المرحمة  الصف الثالث المتوسط: .ٗ

المتوسطة في العراق التي مّدة الدراسة فييا ثالث سنوات، وتغمب عمى مفرداتو المواد 
األدبية واالنسانية والعموم، ووظيفتيا اإلعداد لمحياة العممية أو الدراسة لممرحمة التي 

 (ٙ ،ٜٜٓٔ )وزارة التربية،تمييا )المرحمة االعدادية(. 
 الفصل الثاني /االطار النظري

يعد التحدث من أىم الميارات التي من دونيا قد  الحديث ودوره في التواصل المغوي: 
يفشل اإلنسان في التواصل اإليجابي مع االخرين وفي تبادل األفكار معيم وفي تقوية الروابط 

ن التحدث بال قيمة ، وتبرز أىمية فإذا أسيء تقديره يكو االجتماعية بيم واالستفادة مما لدييم 
اختيار الموضوع الذي ستنعقد المحادثة حولو والتفكير، وقد يكون التفكير في حد ذاتو دافعا 
لمحديث ، وقد يكون مرحمة تالية لالستثارة ، إذ يفكر اإلنسان قبل أن يتحدث ، وينبغي أن 

شأنيا نقل األفكار ، وليس من يكون تمقائيا وسريعا وغير ممحوظ والجمل والعبارات التي من 
الممكن الفصل بين مرحمة الصياغة المغوية والتفكير ؛ ألن التفكير يتم بالمغة ومن خالليا 
وتكون ميمة المتحدث تنقيح المادة المغوية قبل ان يتم التحدث بيا واألداء الصوتي وىو 

ال بد من أن يكون عنصر ىام حيث يبدو الخطوة األىم في عممية التحدث ، ومن ىنا ، كان 
الجياز الصوتي سميما وتكون المخارج الصوتية تؤدي عمميا فيو كل ما َيتحدََّث بو المتحدث 

َُْل أتَاَك َحِذيُج ُهَْسى(من كالم وَخَبر، والمعنى نْفسو جاَء في قوِلو تعالى: )
 (†)    

اإلنسانية، والمقصوُد بالتحدُّث:" بانو  القدرة عمى التَّعبير الشفوي عِن المشاعر 
بداعية، مع سالمة  والمواقف االجتماعيَّة والسياسيِة واالقتصادية والثَقافية، بطريقة َوظيفية وا 

وان ميارة الحديث لدى مدرسي المغة العربية  (ٔ٘ٔ: ٕٚٓٓمدكور ، النطق وُحسن اإللقاء".)
لمصوت او ينبغي ان يستعينوا بوسائل التدريب عمى ميارات التحدث وذلك باستعمالو مسجٍل 

ان يطمب من أحد زمالئو ان يستمع اليو ليعرف كيف كانت وقفتو، ألن ىذا سيؤثر في مدى 
نجاح االلقاء لديو، وال ضير بان حركاتو تساعد عمى التأثير في المتعممين، وىناك عوامل 

                                                 
†
 . [ 51]الٌَّاصعاث:  
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كثيرة يجب أن ينتبو إلييا عند التدريب من أىميا: جيارة الصوت،وسرعة األداء ونغمة 
 ( .ٕٔ: ٕٕٔٓوضوح النطق، ومخارج الحروف لديو)إسماعيل: الصوت، و 

 عناصر ميارة التحدث:
 الصوت: فال تحدث بدون صوت، واال تحولت العممية إلى إشارة لإلفيام وليس لمكالم 
  المغُة :فالصوت يكون )حروفَا وكممات وجمل( أي إن المتكمم ينطق وليس مجرد

 مصدر أصوات.
  يسبقو ويكون اثناءه ربما يكون غوغائيَا ال معنى لو التفكير: فالتحدث بال تفكير

 وأصواتا بال مضمون او ىدف.
  األداء: ىو عنصر أساسي في التحدث يسيم في التأثير واإلقناع ويعكس المعنى

 (.ٕٗٔٓ:ٕٚالجبوري، المراد، )
 سمات المتحدث الناجح وتتمثل في ما يأتي:

 :صدار أحكام "وتعني قدرة المتحدث عمى  التفكير  الموضوعية والسموك والتصرف وا 
غير متميزة مع العدالة في الحكم عمى األشياء، وفي نفس الوقت التحدث بمسان المستمعين 

 وليس المصالح الخاصة.
 :ويعكس حقيقة  مشاعره  وافكاره وآرائو؛ أي ان الحديث يمثل حقيقة انعكاس  الصدق"

 التمقائية في الحديث. لدواخمو ومطابقة األقوال واالفعال فالصدف يساعد عمى
  الدقة :"وتشير إلى أن الكممات المستخدمة تعبر حقيقة عن المعنى المقصود وتساعد

عمى الدقة مما يساعد عمى زيادة الرصيد المغوي لممتحدث، وكذلك يمكنو من االختيار الدقيق 
 التي ال تقبل التأويل"

 يمانو بما يقول ي"وىو  :الحماس حتاج إلى الحماس المام المتحدث بموضوعيو وا 
 (ٕٔٔٓ:ٖٛٔفالحماس يجعل المتحدث أكثر حيوية ومصداقيو" )بكار، 

 حضور الذىن أثناء الحديث بإضافة المعمومات الجديدة " وتعني القدرة عمى التذكر
 أثناء الحديث من خالل المشاىدة والقراءة والخبرة".

 اسب كميا مع الموقف : "يعني التحكم في االنفعاالت بإظيار ما يناالتزان االنفعالي
ويشير االتزان االنفعالي الى انخفاض مستوى الغضب عند المستمعين مما يساعد عمى 
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السيطرة عمى العصبية والخوف من مواجية الجميور او القمق او التوتر أو الخجل أو 
 الحماس الزائد فجميعيا تؤثر عمى عمميو التحدث. 

 تنظيم وتسمسل المادة واستخداميا "وتعني ببساطة المغة المستخدمة مع لوضوح ا
 لمكممات غير المعقدة وتجنب استخدام المفاىيم العممية اال عند الضرورة

 (ٜٕٓٓ:ٜ٘ٔ)ماكوالف،  
 خطوات عممية التحدث:

  االستشارة، فقيل إن يتحدث المتحدث او يتكمم بأي كالم البد أن يستار والمثير أما أن
أمامو أو يجيب عن سؤال طرحو مخاطبو أو يشترك يكون خارجيَا، كأن يريد المتحدث عمى 

في نقاش مع االخرين أو يشارك في حوار أو ندوة وما إلى ذلك من المجاالت المختمفة التي 
 يرد فييا المتحدث عمى مثير خارجي.

 (يوضح فيو مثير ذىني لالستشارة من تصميم الباحثٔمخطط) 

 
  لديو الدافع لمكالم يبدأ في التفكير فيما التفكير :بعد أن يستثار المتعمم كي يتكمم أو يواجو

سيقول فيجمع األفكار ويرتبيا واإلنسان الذي يتكمم دون أن يعطي نفسو الوقت الكافي 
لمتفكير فيما سيقول غالبًا ما يكون كالمو خاليَا من المعنى غير المنظم، وقد يكون ىذا 

 من دواعي انصراف الناس عنو وعدم االستماع اليو.
 ح فيو مثير ذىني لمتفكير فيما يقول المتحدث من تصميم الباحث(يوضٕمخطط)

 

يُعبِّش عٌِا مأى تَْلَوح على الوتحذِّث فنشةٌ ّيُشيذ أى 

ِّ الشَّاعُش بفنشٍة فيُعبِّش عٌِا  لآلخشيَي، أّ يٌفعُل األديُب أ

لآلخشيي في ُصْسِة قصيذةٍ يٌَُشُذُا أّ خطبت يُلقْيِا، أّ مأى 

فيُعبِّر عنها لُزمالئِه  يٌشغل اإلًساُى بُُِوٍْم أّ هشاملَ 

 وأصدقائِه

فالودذسِّ  الدْاعي ُدْ الدزر يدذّس  الوتدذِسبيي علددى أى   

يتنلّن أحُذُن إ  إرا ماى ٌُُاك داعٍ قدْر للندِِم، ّإرا مداَى 

 بُذَّ هَي النِم، فْليفنش جيِّذا قبَل أى يتنلََّن، ّيُشتِّب أفنداسٍ 

ت ُهقٌعددٍت قبددل أى يبددذا، فددالنِم هددي فٌُددْى بُصددْسٍة َهٌطقيَّدد
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  الصياغة )صياغة االلفاظ/الترجمة( :وبعد أن يستثار اإلنسان ويدفع الى الكالم ويفكر
فيما سيقول، يبدأ في انتقال الرموز )األلفاظ والعبارات والتراكيب(، ألن األلفاظ قوالب 
لممعاني، واختبار المفظ المناسب لممعنى يوصل المعنى لمسامع من أقرب صورة وقد تجد 

 ا ألنيا اسم يؤدي المعنى بطريقة صحيحة. ألفاظا يصعب فيمي
  النطق: يعد النطق المرحمة األخيرة فال يكفي ان يكون لدى المتكمم دافع لمكالم وأن يفكر

ويرتب أفكاره، وينفي األلفاظ والعبارات ما يناسب مع ىذه األفكار ويناسب مع نوعية 
أن ينطق عبر ىذا النطق  المستمعين، فيذه كميا عمميات داخمية تحدث داخل الغدد فالبد

 (.ٕٚٓٓ:ٔ٘ٔ)مدكور، تتم عممية الكالم. 
 يوضح فيو النطق فيما يقول المتحدث من تصميم الباحث (ٖمخطط)

 

 
ويرى الباحث عمى مستوى الحديث بانو حواٌر أو ُمناقشة حرَّة تمقائية تجري بين 
شخَصين أو أكثر حول موضوع معيَّن وتقتضي التفاُعل، والُبد فيو من أمَرين: تبّني فكرة 
خاصة بالفرد ذاتو ومتابعة األفكاِر التي يعرضيا اآلخرون مَن المحادثيَن لمَرد عمييا بطالقة 
ُتالقي استحساًنا وَقبواًل من حيُث األداء الشَّفيي واألصوات والكممات والقواعِد والسرعة 
والطالقة، وينبغي لممتعّمم )الّتمرن عمى التعبير الشفوي، والتعبير عمى اىتماماتو بأسموب بسيط 

 (والّتمرن عمى إلقاء األسئمة وفيم األجوبة

فاللَّفظ إَرا خشَج هي اللِّساى أصدبح هحسدْب ا علدى 

صاحبَ، فيِتنُّ الٌطق السَّلين بإخشاج الحشِّف هدي 

الوعاًي قبل هخاسِجِا ّتوثيل الوعٌى بالتَّفنيش في 

دددددنلّي للُّغدددددِت ّهددددد  رلدددددل  ا ُتوددددداِم بال اًدددددِب الشَّ

هددددددتُ ّالٌُّصددددددُْت األدبيَّددددددت   فالٌصددددددُْت الوتقذِّ

ّالقشائيددت ي ددُب ًَْطقِددا صددحيحا قبددَل إخ دداِعِا 

 ر والتَّدبر.للذِّساست ّالتَّفلُّ 
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( توضحي يبين التمرن عمى التحدث من تصميم الباحث  الكتابة ودورىا ٗمخطط ) 
      في التواصل المغوي:

 
  

نساني عبر التاريخ البشري الطويل فيي أشبو بأضواء تعد الكتابة مفخرة العقل اإل
كاشفة لتمتقط صورا معبرة أيما تعبير عن إنتاج العقل البشري المتميز في فكره وتاريخو وتراثو 
الثقافي األصيل ، لذا فيي تعد من أعظم اختراعات اإلنسان في ماضيو وحاضره ، حيث تمثل 

 أساسا راسخا من أسس الحضارات اإلنسانية  ذاكرة التاريخ ووعاء اإلنجاز اإلنساني و 
وتمثل الكتابة القوانين واألصول واألعراف والقدرة المغوية، الن  ( ٕٗ:   ٕٗٓٓ) الجوجو ،  

المغة المنطوقة تمثل لغة الحديث وما يواكب مسيرتيا من تطور وتحول في المغة ، أما المغة 
السمات األصمية المتوازنة كما يجب إن  المكتوبة فتمثل  في األغمب المغة المستقرة وتحمل

 تكون، وىي لغة اإلنتاج األدبي والفكري ومجال اىتمام العمماء والمبدعين.
فيي خالصة التعميم اذ يتوجو التعميم منذ بدايتو الى تمك  ( ٘ٔ:    ٖٜٜٔ) المفتوحة ، 

زونو المغوي التي الميارة فموالىا لم تحدث القراءة ، وما كان لممتحدث كمية المفردات في مخ
تعمميا من الكتابة والتي وصمت الينا )شفويًا او تحريريًا( وقد رفعيا اهلل تعالى وقد جاءت آيات 

( لتدل عمى أىمية وفضل الكتابة فقال القرآن منذ نزول أول  أية عمى رسول اهلل محمد )
" اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك جل جاللو مخاطبا سيدنا محمد )صمى اهلل عميو وسمم( بقولو سبحانو وتعالى

ْنَساَن ِمْن َعَمٍق ، اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ،الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم"   (‡)الَِّذي َخَمَق ،َخَمَق اإْلِ

                                                 
‡
 ( ٗ – ٔاآليات :  ) العمق ، 

التمرن على القاء 
االسئلة وفهم 

 االجوبة 

التعبير على 
اهتمامات باسلوب 

 بسيط 

التمرن على 
 التعبير الشفوي 
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فالكتابة ىي الوسيمة الوحيدة لتقريب كالم اهلل واألحاديث الشريفة ، وىي وسيمة الذيوع 
دورىا الفني البارز فمقد أخذ الفنان المسمم يحاور الحرف واالنتشار كما إن لمكتابة العربية 

حوارا فنيا خالقا ويستخرج منو آيات فائقة من األعمال الفنية ، التي كتبت بشتى ضروب 
 ( ٘ٚٔ:   ٕٕٓٓ) جابر ، الخط العربي الجميل

 فحينما تطمق الكتابة في المجال المغوي فيي تحمل إحدى الدالالت الثالث : 
  الفكرة بالكممة المكتوبة وىو ما يسمى بالتعبير الكتابي .التعبير عن 
 .ورسم الكممات رسما فيو وضوح وتنسيق وجمال وىو ما نسميو بالخط 
   ورسم ما يممى رسما إمالئيا صحيحا مطابقا لمقواعد اإلمالئية المتعارف عمييا ، وىو

  (  ٜٕٛ:   ٜٗٛٔ) ظافر والحمادي ، ما نسميو باإلمالء 

 
وتمثل الكتابة ميارة بعد ميارة التحدث والتعبير الكتابي والعجز فييا ينعكس سمبا     

عمى تمك الميارات فان لم يكن المتعمم قادرا عمى أدائيا فمن يكون بمقدوره االستمرار في 
 ٜٕٓٓ) البطاينة وآخرون ، مواصمة التعبير عن أفكاره وتدوينيا والتي ترتبط بالقدرة المغوية 

والكتابة من ابراز وسائل التواصل االنساني، فمن طريقيا يتم الوقوف عمى افكار  ( ٘٘ٔ:   
االخرين وما لدييم من معان وافكار ومشاعر فيي وعاء االنجاز االنساني في كل مجاالت 
الحياة وليا صور وميارات تدل عمييا ألنيا عممية عقمية وفي الوقت نفسو ىي منتج يظير في 

ذا تقوم عمى عدد من الميارات المركبة والمتداخمة ، وتمك الميارات يمكن عمل مكتوب ؛ ولي
 إجماليا فيما يمي :

  . ميارات تنظيمية ترتبط بكل من المقدمة ، والعرض، والخاتمة· 
  . ميارات ترتبط بالتفكير ، والربط ، واالستدعاء· 
  ميارات تتعمق باستخدام األلفاظ ، والجمل ، والعبارات، والفقرات ، وجمال األسموب

 ودقتو 
  ميارات صورية ترتبط بالتقنيات الشكمية لمكتابة كمراعاة اليوامش والمسافات بين

 ·الكممات والسطور . 
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  ميارات ذات صمة بتأليف الجمل وربطيا وصحة التراكيب ، وىي ترتبط بقواعد النحو
 ( ٖ٘:    ٕٓٔٓ) عبد الباري  ، صرف وموجيات البالغة. وال

 عالقة القدرة المغوية بالتحدث والكتابة : 
ان التحدث والقدرة المغوية ترتبط بفني الحديث والكتابة وان عالقة التحدث بالكتابة   

كبير، يعد الفن الثاني بعد االستماع والفيم ، وىذا الفن ارتباطو بالكتابة وثيق وفيو شبو بيا 
يتجمى ىذا الشبو في عدة أوجو منيا :كل من التكمم والكتابة ميارة إنتاجية يخرج اإلنسان بيا 
ما عنده من العمم أو األدب أو المطالب أ و الحاجات أو الرغائب أو الميول ، أو األشواق أو 

األصوات األحزان وغيرىا وكل من التكمم والكتابة عماده الصوت المغوي ، فاأللفاظ تتكون من 
المغوية المنطوقة ، والكممات المكتوبة تجسد األصوات وعن طريق الكتابة يتم تسجيل خبرات 
وتجارب وأفكار ومعمومات اآلخرين ، ومن خالليا يستطيع الكاتب أن ينقل أفكاره عمى 
اختالف العصور كما يستطيع التعرف عمى أفكار غيره ممن عاصره في الزمان نفسو ، والى 

نتجاوز حدود المكان لمعرفة أفكار الذين يعيشون في أماكن أخرى ، فيي بحفظيا جانب ذلك 
) لتراث األجيال تساعدنا في بناء صرح الفكر باإلفادة من تجارب اآلخرين واإلضافة إلييا 

فكل من المتكمم والكاتب ال بد لو قبال أن يحدد الموضوع ،  ( ٕٕٗ:    ٕٓٓٓالبجة ، 
تحقيقيا من التكمم أو الكتابة ، كما أن عميو أن يحدد األفكار ، واألىداف التي يسعى إلى 

وينتقي األلفاظ التي يعبر عنيا والمتكمم في سبيل اإلفيام والتفييم يستخدم التموين في نغمات 
الجسد( والكاتب في سبيل اإلفيام ·الصوت، كما يستخدم اإلشارات وتعابير الوجو )لغة 

ات الترقيم الدالة عمى الوقف والوصل، والدالة عمى النبر والتفييم، يمجأ الستخدام )عالم
والتنغيم، من نقطة ، وفاصمة، وعالمة تعجب ، وعالمة استفيام وغيرىا ، كما يمجأ إلى 
استخدام نظام الفقرات واليوامش وكل األعراف الكتابية، ومما سبق نمحظ التشابو األكيد بين 

 ابة بالكالم(الكتابة والتكمم، كما يالحظ ارتباط الكت
 (ٔ٘ٔ:  ٜٜٜٔ)عصر : 

وبسبب ىذه األىمية أصبحت الكتابة تمثل عنصرا أساسيا في  ويرى الباحث       
العممية التربوية ، بل أنيا الوظيفة األساسية الصحيحة في المؤسسات التربوية، ولعل تدريب 

وجب عمى  سيالصحيحة في إطار العمل المدر تنمية ميارات التعبير الكتابي الطالب عمى 
المتعّمم التمّكن من رسم الحروف العربية بمختمف أشكاليا من خالل استعمال الصور والتعبير 
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وتنظيم الحروف في  القدرة عمى التعبير عما لديو من أفكار بوضوح ودقةعنيا بجمل مناسبة و 
 شكل كممات .

 ( توضحي يبين التمكن عمى الكتابة من تصميم الباحث٘مخطط ) 

 
                    

 اساليب التدريب عمى ميارة الكتابة لدى مدرس المغة العربية: 
  تنمية ميارات الربط بين الكممات التي سبق أن درسوىا والكممات الجديدة مما يعمق بنى

 المتعممين المعرفية.
  توفير البيئة الصالحة لمتعميم والتعمم داخل الصف، مما يؤدي الى زيادة الدافعية

 الستمتاع بتعمم الكتابةوا
  زيادة تفاعل المتعممين معو وتوافر تعمم نشط ليم مما يزيد من كتابتيم في تعمميم الكتابة

 تنمية ميارات التعبير الكتابي من خالل استعمال الصور والتعبير عنيا بجمل مناسبة .
  الكتابية في زيادة فرص التفاعل بينو وبين المتعممين أنفسيم في أثناء تنفيذ التدريبات

 الصف
 (  .ٕ٘ٓٓالسيد محمد: تنمية مياراتيم في التحميل والتركيب :ٔٙ) 

 الدراسات السابقة 
 "ٜٜ٘ٔدراسة "موسى وعبد النبي -ٔ

 ميارة الحديث وأثرىا في االكتساب المغوي عنوان الدراسة
 الطور االبتدائي أنموذج -

التعميم العام لدى معممي المغة ىدفت الدراسة تحميل موضوعات التعبير في  ىدف الدراسة

رسم الحروف 
العربية بمختلف 

 أشكالها

القدرة على التعبير و
عما لديه من أفكار 

 بوضوح ودقة

تنظيم الحروف في 
 ي شكل كلمات
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العربية، بغية الكشف عن عالقتيا ببعض المتغيرات المتمثمة بمصادر 
إعداد المعممين، وخبرتيم في مجال تعميم المغة العربية، والمرحمة الدراسية 

 التي يعممون بيا.
 محافظة المنيا في جميورية مصر العربية مكان الدراسة
 وصفي تحميمي منيج الدراسة
 ( معمم ومعممة.ٓٓٔتكونت العينة من ) عينة الدراسة
جمع البيانات المتعمقة بمصادر إعداد المعممين، وسنوات خبرتيم في  أداة القياس

 التدريس لمادة المغة العربية، ونوع المرحمة الدراسية التي يعممون فييا
 الوسائل

 اإلحصائية
تربيع"، والفرق بين الوسائل اإلحصائية، اختبار "ت"، واختبار "كاي 

 النسب، ومعامل االرتباط.
أن معظم موضوعات التعبير كانت موضوعات إبداعية، إذ جاءت بنسبة  أىم النتائج

%( وتوصمت  4ٚ٘%( فيما بمغت نسبة الموضوعات الوظيفية )4ٖٜٗ)
الدراسة إلى وجود عالقة بين طبيعة موضوعات التعبير ومصادر إعداد 

الموضوعات اإلبداعية لدى خريجي دار المعممين المعممين إذ جاءت 
بنسبة اكبر مما ىي عميو لدى خريجي الكميات األخرى، وبفرق  دال 

(، كما ظيرت ىذه العالقة مع متغير المرحمة ٘ٓ.ٓإحصائيًا عند مستوى )
الدراسية، إذ تفوقت مرحمة الدراسة االبتدائية عمى مراحل التعميم العام 

( أيضًا إال أنَّ العالقة بين ٘ٓ.ٓئيا عند مستوى )األخرى بفرق دال إحصا
طبيعة موضوعات التعبير وخبرة المعممين لم تكن بداللة إحصائية، إذ لم 

 تجد فرقا في نسب الموضوعات تبعا لمستوى أو سنوات خبرة المعممين.
 "   ٕ٘ٓٓدراسة " الشويقي،  -ٕ

دراسي لدى عينة من طالب )الذكاءات المتعددة وعالقتيا بالتحصيل ال عنوان الدراسة
 الجامعة " دراسة لصدق نظرية جاردنر  (.
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التَّعرف عمى مستويات الذكاء المتعدد لدى طمبة جامعة "ابيا "  ىدف الدراسة
وعالقتيا بتحصيميم الدراسي، ومدى ارتباط الذكاءات المتعددة بعضيا 

 ببعض.
 جامعة المنصورة في جميورية مصر العربية مكان الدراسة
 االرتباطي. –الوصفي  منيج الدراسة
( طالبا وطالبة اختيروا عشوائيا من طمبة كمية ٔٚٔبمغ حجم  عينتيا ) عينة الدراسة

 المعممين في "ابيا " التابعة  لجامعة المنصورة في مصر.
اعدت الدراسة مقياس الذكاءات المتعددة في ضوء نظرية "جاردنر"  أداة القياس

 الدرجات في قياس التحصيل الدراسي لمطمبة.واعتمدت معدالت 
 الوسائل

 اإلحصائية
 تحميل التباين ومعامل ارتباط بيرسون.

أظيرت النتائج أن أعمى مستوى لمذكاء كان في الذكاء الشخصي، واقل  أىم النتائج
مستوى لمذكاء كان في الذكاء الموسيقي. وترتبت مستويات الذكاء 

بالتحصيل كاآلتي )الذكاء الشخصي، الذكاء بحسب أعمى ارتباط ليا 
الجسمي، والذكاء االجتماعي، والذكاء المغوي، والذكاء المكاني، والذكاء 
المنطقي، والذكاء الطبيعي، والذكاء الموسيقي( وىناك عالقة بين 

 (.٘ٓ.ٓالتحصيل والذكاءات المتعددة بداللة إحصائية عند مستوى )
ت السابقة والتعرف عمى دالالتيا وموازنتيا استفاد بعد اطالع الباحث عمى الدراسا

 منيا الباحث في البحث الحالي من الجوانب االتية :
   استفد من التصاميم  والوسائل االحصائية وكيفية بناء الميارات وتنظيم وترتيب

الجداول والمالحق والمصادر ويبقى البحث الحالي مدانًا لمدراسات السابقة وامتدادًا ليا 
 . 
 .استفدنا من الدراسات السابقة طريقة استنباط متغيرات وفروض الدراسة 
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 .استفدنا من الدراسات السابقة في تفسير النتائج 
 القدرة المغوية وعالقتيا بتنمية ميارتي الحديث ما الدراسة الحالية فقد تميزت بتناوليا ا

،وىي الدراسة االولى في حدود عمم  والكتابة عند طالب الصف الثالث المتوسط 
الباحث التي تناولت ىذه العالقة بين القدرة المغوية وبتنمية ميارتي التحدث والكتابة 

 لمصف الثالث .
 الفصل الثالث

 Methodology of Researchمنيجية البحث  -
إن طبيعة البحث الحالي وىدفو يتطمب من الباحث أن يعتمد  منيجية البحث : -

والذي يعرف عمى أنو دراسة الوضع الراىن لمظواىر واالحداث،  الوصفي االرتباطي() المنيج
وذلك دون تغيير من طرف الباحث ألي من متغيرات الدراسة فيو ييدُف الى استكشاف حجم 

 ( ٜٚٔ:  ٕٗٓٓ.)محمد ، ونوع العالقات بين البيانات أي الى أي مدى ترتبط المتغيرات
م بدراسة وتحديد ما إذا كانت ىناك عالقة بين متغيرات البحث، والدراسات االرتباطية تيت

يجاد قيمة العالقة والتعبير عنيا من خالل ما يعرف بمعامل  االرتباط : ٜٙٙٔ)الحديدي:وا 
ٔٔ.) 

عداد الطمبة  ويرى الباحث إّن المرحمة المتوسطة تعمل عمى بناء ميارات المغة وا 
درا من الميارات المغوية، والتعبير عنيا) كتابيا لممراحل القادمة وىي إكساب المتعّممين ق

 وشفويا( ومثل ىذه القدرة البد أن تحيط بعنصري )الحديث والكتابة(
طالب ( ٕٓٗ)ارتأى الباحث أن تكون حجم عينة بحثو مكونة من عينة البحث :-

مما جاء في رأي المتخصصين في مناىج البحث الذيـن حددوا الحجم المناسب لعينات 
فرد كي تعكس صدق بيانات ( ٕٓٓ)اسات االرتباطية (" والتي  ينبغي أن ال يقل عن )الدر 

واختيار  (ٓٛٔ: ٕٗٓٓ) الصمادي والدرابيع، %" ٜٓالمجتمع اإلحصائي بداللة ال تقل عن 
الباحث العينة باألسموب المرحمي العشوائي اذ تم اختيار متوسطات من مدارس محافظة 

م )متوسطة الشييد عمي العميان لمبنين ،و متوسطة القاىرة صالح الدين / قسم سامراء وى
لمبنين، ومتوسطة الشييد سعيد عمي لمبنين( ومن ثم اختار الباحث عشوائيا من كل مدرسة 

 ( طالب.ٓٛ)
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أن طبيعة البحث الحالي وىدفو يتطمب توافر ثالث أدوات أساسية أدوات البحث : -
وىي مقياس) القدرة المغوية واختبار ميارة الكتابة لجمع البيانات المطموبة لو من عينتو، 

ومحكات تصحيحيا، واختبار ميارة التحدث  وفيما يأتي توضيح إلجراءات تحديد ىذه األدوات 
 ىي:
 : بعد اطالع الباحث عمى عدد من مقاييس القدرة المغوية  مقياس القدرة المغوية

 يوضح ذلك. (ٔوالممحق)(§)( ٕٛٔٓاختار منيا مقياس )عبد الرزاق، 
 بعد اطالع الباحث عمى عدد من االختبارات واالدبيات  مقياس ميارة التحدث :

والبحوث والدراسات المتعمقة بميارات التحدث والمقاييس ذات العالقة بالموضوع منيا: 
( أعد ٖٕٔٓ(،كدراسة زكي )ٕٗٓٓ(، كدراسة الصوبركي )ٜٜٚٔكدراسة الكمباني )

)ال، احيانًا، غالبًا، فقرة من نوع  بدائل  (ًٓٗا من )مقياسًا بصيغتو األولية مكون
 ( يوضح ذلك.ٕ( عمى المحكمين والممحق)ٕوقد عرض المقياس ممحق ) دائمًا(

مصادر بناء المقياس اَعتمَد الَباحث ِفي إعداد َىَذا االختباِر َعمى مجموعة  -أ 
 -ِمن المصادِر ومنيا:

  ْالميارات التحدث الرئيسية الَِّتي   قائمة بالميارات التحدث والَِّتي اشَتَقت ِمن
 حاَزْت َعَمى موافقِة الخبراِء والمحكميَن والتي تمَّ اعتمادىا ِفي بناِء المياراِت 

 التحدث وىي المياراُت المستيدفة.
  اطالع واستقراء الباحث ِمْن البحوث والدراسات السابقة الَِّتي َأْجِريْت ِفي مجاِل

 ا لدى الُطالَّب.إكساِب الَمياراِت وتنميتيِ 
  االستعانُة بآراء بعض المتخصصين ِفي المَغة والقياس التربوِي، والمناىج

وطرائِق التدريِس ِمن الميتميَن ببناِء االختباراِت والمقاييس وتوظيفِيا لخدمة 
 االختباِر.

 .خبرة الَباحث الَشخصية المتواضعة ِفي مجال َبناء االختَِبارات 
 لممقياس :الخصائص السيكومترية -ب

                                                 
§

(: الذكاءات المتعددة المؤثرة في األداء التعبيري لدى طمبة الصف السادس اإلعدادي بفروعو ٕٛٔٓعبد الرزاق، ىدى حامد ) 
 العراق. -الثالثة "دراسة مقارنة" اطروحة دكتوراه بغداد

. 
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: بعد إَطالع الباحث َعَمى العديد ِمن األدبيات  الصدق الظاىري لممقياس التحدث-ٔ 
التي تناوَلت المياراِت التحدث لم يجِد الباحُث اختبارًا او  )الَتجِريبية والَوصفية(والدراساِت 

طرائق التدريس  ( إلى أساتذةِ ٖمقياسًا لذلك، لذا قاَم الباحُث بتوزيعِ استَبانة مَفتوحة ممحق)
لمتعرف َعَمى أىمَّ المياراِت التحدث الَِّتي يجب أن تتوافَر عنَد ُطالَّب الصَّفِّ الثالث متوسط  

( ٙوبعد استشارة الخبراِء حصَل الباحُث َعَمى أىمَّ مَيارات التحدث َبصيغتِيا األَولية البالغِة )
ى الميارات التحدث بصيغتيا النيائيِة ( ميارًة  فرعية وحصَل الباحُث َعمَ ٓٗميارات رئسية و) 

%( من مجموِع المحكمين ٓٓٔميارات فرعية  بنسبة اتفاق)  (ٓٗ)(  والِتي بمَغت ٕممحق )
 وُطِمب منيم إبداء الرأي فيو من حيِث :

  . مناسبة كل سؤال وفقرة لقياس الميارة المطموبة 
 . مناسبة االسئمة لمستوى الطالب 
       كفاية االسئمة والفقرات وعددىا في قياس الميارات، ومالحظاتيم عمى بنية 

 السؤال ) صياغة وفكرة ( .  
   . صحة مفردات المقياس لغويًا وعمميًا 

وِفي ضوِء ماَلحظات الخبراء والمحكمين َأصبح المقياس جاىزًا بصيغتِو النيائية 
( ميارٍة رئيسة، وبذلك تمكن الباحث ِمن التثبِت ٙ( فقرة فرعية موزعًة َعَمى )ٓٗالمتكون ِمَن )

ِمَن الصدق الظاىري لفقراِت األْخَتِباِر وصالَحيتيا وَبذلك ُقِبَمت أغمبية الفقراِت ِمع تعديل 
بعضيا الِتي ُعّدْت صالحة بعدَّ تعديمَيا، وبذلَك أصبَح المقياُس صالحًا لقياِس مقداِر المياراِت 

 ( يوضح ذلك .ٔوجدول)  التحدث لدى إفراد العينة
 (ٔجدول  )                              

 أرقام فقرات المقياس

ون
وافق

الم
ون 

رض
معا

ال
 

النسبة 
 المؤية

النسبة 
المؤية 
 لالتفاق

مستوى 
 الداللة

1-3-4-5-6-9-10-11-12-15- 
16-29-30-32-33-35-36-38-
39-40 

دالة  80% 96% 1 15
احصائ

 ياً 
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2-7-8-13-14-17-24-28-31-
34 
 18-19-20- 21-22 -23-25-

26-27- 

14 2 92%   

جراء الصدق تم التوصل إلى : بعد إلصورة النيائية لقائمة ميارات التحدثا-ٕ
 لطالب الصف الثالث متوسط ، واشتملالنيائية لقائمة ميارات التحدث المناسبة  الصورة

القائمة النيائية عمى أربعة محاور تمثل ميارات التحدث المستيدفة في الدراسة، ويندرج تحت 
ميارة وبالتوصل إلى تمك ( ٓٗ)كل محور منيا مجموعة من الميارات الفرعية بمغ عددىا 

القائمة تكون الدراسة ويبين الجدول التالي توزيع ميارات التحدث في كل محو من المحاور 
 أالربعة.

 
 
 

 ( ميارات التحدث في صورتيا النيائيٕالجدول ) 
عدد الميارات   الميارات الرئيسة              ت

الفرعية المندرجة 
 تحتيا

 وتنظيميا وتسمسِميا األفكار اختيار ميارات ٔ
 

ٚ 

وتِ  ميارات الصوتية واستخدامِ  ٕ  ٙ المتميِّز والنَّطقِ  المعبِّر الصَّ
والُقدرُة عمى  بالنَّفس لثِّقةُ وآْمَكانيُة اُلوصْوُل باميارات اقناعية  ٖ

 مواجية اآلخرين
ٛ 

 ٙ ميارات  لغوية وتوظيُف المفَردات ٗ
 ٘ واِضًحا استخداِم االلفاظ والتراكيب بشكل ميارات ٘
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عدد الميارات   الميارات الرئيسة              ت
الفرعية المندرجة 

 تحتيا
ثارُة المستمعيَن وَلْفُت انتباِىيم ٙ  ٛ ميارات التفاعمية وا 

من وضوح الفقرات والتعميمات وطريقة : بغية التحقيق التطبيق االستطالعي-ٖ
االجابة وحساب وقت االجابة عمى المقياس قام الباحث بتطبيق االختبار عمى عينو عشوائية 

( طالبا من متوسطة ٓٗمن طالب المرحمة المتوسطة الصف الثالث متوسط بمغ عددىا)
ستجيبين واإلجابة عن )الشييد فائق ذياب لمبنين( وكانت االجابة تتم امام الباحث لمناقشة الم

كان متوسط المدة استفساراتيم وكانت التعميمات جميعا مفيومة وواضحة لدى الطالب و 
 .  ( دقيقة ٖٓىي )االجابة عمى المقياس الزمنية التي يستطيع الطالب 

لقد أشار المختصون في القياس إلى التحميل اإلحصائي لمفقرات مقياس التحدث: -ٗ
( إلى ان اليدف من Ebel   1972,حصائي لمفقرات إذ أشار ابيل ) أىمية أجراء التحميل اإل

وقد   Ebel) 385;1972,إجراء تحميل الفقرات ىو البقاء عمى الفقرات الجيدة في المقياس  ) 
  -استعمل الباحث أسموبين لتحميل فقرات المقياس ىما :

زية لفقرات ان الغرض من حساب القوة التمييحساب القوة التمييزية لمفقرات: -أ
 المقياس ىو استبعاد الفقرات غير المميزة بين األفراد واإلبقاء عمى الفقرات التي تميز بينيم 

  (Lock , 1997:9 Math)   والجل  التحقق ذلك قام الباحث بالخطوات االتية:- 
 ( متوسطات  ٗ( طالبًا موزعين عمى ) ٖٓٓتم اختيار عينة عشوائية بمغت ) - 
تم تطبيق المقياس عمى عينة البحث المشمولة بالتحميل اإلحصائي وبعد ان -  

 صححت الدرجات تم ترتيب الدرجات ترتيبا تنازليا من أعمى درجة إلى أدنى درجة 
من الدرجات لتمثل المجموعتين  % ( دنيإٚ% (عميا  و)  ٕٚ) تم اختيار -

%( وان خطا العينة يصبح ٕٚ) ى ىي ( ان النسبة المثم  Anastasiالمتطرفتين اذ ترى )
 كبيرا كون العينات صغيرة وليذا يفضل ان اليقل نسبة كل مجموعة عن

وشتممت المجموعتين عمى (  Anastasi,1998:23% ( ) ٖٖ% ( وال تزيد عن ) ٕ٘)  
 ( طالبا ٕٙٔ)
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بيدف ( لعينتين مستقمتين   T-testقام الباحث باستخدام االختبار التائـــــــــــي ) -
اختبار الفروق بين المجموعتين العميا والدنيا لكل فقرة من فقرات المقياس وعد القيمة التائية 

( عند  ٔ,ٜٙمؤشرا لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتيا بالقيمة التائية  الجدولية البالغة )
 ( واظيرت النتائج ان جميع الفقرات مميزة ٓٙٔ( ودرجة حرية )  ٓ,٘ٓمستوى الداللة ) 

 (  ٖجدول )  وكما مبين في 
معامالت تمييز فقرات مقياس التحدث باسموب المجموعتين ( تمييز فقرات ٖجدول ) 
 المتطرفة

رقم 
 الفقرة

مستوى  التمييز االنحراف المتوسط المجموعات
الداللة 
٘4ٓ٘ 

ٔ 
 

 دالــــــــة ٜٚٓ،ٖ ٛٓٛ،ٓ ٙٚٔ،ٕ عميا
 ٔٙ،ٔ ٔٔٗ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٗٓٛ،ٜ ٕٛ٘،ٔ ٖٕٛ،ٕ عميا ٕ
 ٘ٛٗ،ٔ ٚٔٔ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٕٗٚ،٘ ٜ٘ٚ،ٓ ٔٔٗ،ٕ عميا ٖ
 ٕٜٖ،ٔ ٘ٙٚ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٙٚٔ،ٖ ٕٗٙٓ،ٔ ٓٚٗ،ٕ عميا ٗ
 ٔٚٚ،ٔ ٘ٓٚ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٙٙ،ٗ ٜ٘ٚ،ٓ ٔٔٗ،ٕ عميا ٘
 ٚٛ٘،ٓ ٜٕٗ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٜٚٙ،ٗ ٛٗٛ،ٔ ٜٕٗ،ٕ عميا ٙ
 ٚٓ٘،ٓ ٔٔٗ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٖٙ٘،٘ ٓٚٛ،ٓ ٔٔٗ،ٕ عميا ٚ
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 ٘ٛٗ،ٓ ٚٔٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٗٓٛ،ٜ ٕٛ٘،ٓ ٖٕٛ،ٕ عميا ٛ

 ٘ٛٗ،ٓ ٚٔٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٓٙٙ،ٗ ٜ٘ٚ،ٔ ٔٔٗ،ٕ عميا ٜ

 ٚٛ٘،ٔ ٜٕٗ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٗٔٗ،ٖ ٕٜٗ،ٔ ٚٗٙ،ٕ عميا ٓٔ

 ٔٛٚ،ٔ ٕٛٛ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٛٛٚ،ٗ ٖٜٓ،ٓ ٖٕ٘،ٕ عميا ٔٔ

 ٕٖٖ،ٔ ٚٔٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٙٛٗ،ٔٔ ٕٙ٘،ٔ ٗٙٚ،ٕ عميا ٕٔ

 ٕٕٗ،ٔ ٛ٘ٓ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٗ٘ٔ،ٗ ٘ٛٚ،ٓ ٕٖ٘،ٕ عميا ٖٔ

 ٙٓٙ،ٓ ٕٖ٘،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٖٕٛ،ٖ ٛٗٛ،ٓ ٜٕٗ،ٕ عميا ٗٔ

 ٕٔٚ،ٓ ٔٔٗ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٕٗٚ،٘ ٜ٘ٚ،ٔ ٔٔٗ،ٕ عميا ٘ٔ

 ٕٜٖ،ٔ ٙٚٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٜٓٗ،٘ ٛٚ٘،ٔ ٘ٓٚ،ٕ عميا ٙٔ

 ٚٛ٘،ٔ ٓٚٗ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٛ٘ٗ،٘ ٕٗٙ،ٔ ٜٕ٘،ٕ عميا ٚٔ

 ٚٛ٘،ٔ ٖٕ٘،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٕٜٙ،ٗ ٛٗٛ،ٔ ٜٕٗ،ٕ عميا ٛٔ
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 ٕٜٖ،ٓ ٙٚٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٖٛٙ،ٕ ٜٜٛ،ٓ ٛ٘ٓ،ٕ عميا ٜٔ

 ٙٓٙ،ٓ ٕٖ٘،ٔ دنيا
ٕٓ 
 

 دالــــــــة ٙٛٗ،ٔٔ ٕٙ٘،ٔ ٗٙٚ،ٕ عميا
 ٕٕٗ،ٔ ٛ٘ٓ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٕٗٚ،٘ ٜ٘ٚ،ٔ ٔٔٗ،ٕ عميا ٕٔ
 ٕٜٖ،ٓ ٙٚٔ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٔٓٓ،ٚ ٖٚٗ،ٔ ٗٙٚ،ٕ عميا ٕٕ
 ٕٗٙ،ٔ ٓٚٗ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٜ٘ٙ،ٙ ٜٜٚ،ٔ ٓٚٗ،ٕ عميا ٖٕ
 ٕٕٗ،ٔ ٛ٘ٓ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٜٖ٘،ٖ ٜٜٛ،ٓ ٛ٘ٓ،ٕ عميا ٕٗ
 ٖٚٗ،ٓ ٖٕ٘،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٔٚٙ،ٖٔ ٕٜٖ،ٔ ٖٕٛ،ٕ عميا ٕ٘
 ٕٖٖ،ٔ ٚٔٔ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٜٗٔ،ٜ ٕٔٚ،ٔ ٛٛ٘،ٕ عميا ٕٙ
 ٓٓٓ،ٔ ٓٓٓ،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٗ٘ٗ،ٚ ٚٛ٘،ٔ ٘ٓٚ،ٕ عميا ٕٚ
 ٕٙ٘،ٔ ٖٕ٘،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٚٙٓ،ٗٔ ٕٕٗ،ٔ ٜٔٗ،ٕ عميا ٕٛ
 ٖٚٗ،ٔ ٖٕ٘،ٔ دنيا

 دالــــــــة ٜٙٚ،ٗ ٘ٛٚ،ٔ ٕٖ٘،ٕ عميا ٜٕ
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 ٕٙ٘،ٔ ٖٕ٘،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٛٔٛ،ٛ ٔٓٚ،ٔ ٚٗٙ،ٕ عميا ٖٓ

 ٕٕٗ،ٔ ٛ٘ٓ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٕٔٚ،ٙ ٜٜٚ،ٔ ٜٕ٘،ٕ عميا ٖٔ

 ٕٖٖ،ٔ ٓٔٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٖٗٛ،ٗ ٜٜٚ،ٔ ٜٕ٘،ٕ عميا ٕٖ

 ٘ٛٙ،ٔ ٜٕٗ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٚ٘ٚ،٘ٔ ٕٜٖ،ٔ ٖٕٛ،ٕ عميا ٖٖ

 ٕٕٗ،ٔ ٛ٘ٓ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٔٚٙ،ٖٔ ٕٖٖ،ٔ ٕٛٛ،ٕ عميا ٖٗ

 ٕٜٖ،ٔ ٙٚٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٖٙ٘،٘ ٓٚٛ،ٔ ٔٔٗ،ٕ عميا ٖ٘

 ٘ٛٗ،ٔ ٚٔٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٗٛٛ،ٚ ٜٜٚ،ٔ ٜٕ٘،ٕ عميا ٖٙ

 ٓٓٓ،ٔ ٓٓٓ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٗ٘ٗ،ٚ ٚٛ٘،ٔ ٘ٓٚ،ٕ عميا ٖٚ

 ٕٙ٘،ٔ ٖٕ٘،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٖٜٙ،٘ ٜٜٚ،ٔ ٓٚٗ،ٕ عميا ٖٛ

 ٘ٛٗ،ٔ ٚٔٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٜٔٓ،ٙ ٔٓٚ،ٔ ٚٗٙ،ٕ عميا ٜٖ

 ٕٛ٘،ٔ ٙٚٔ،ٔ دنيا
 دالــــــــة ٖٛ٘،ٚ ٕٛ٘،ٔ ٖٕٛ،ٕ عميا ٓٗ
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 ٙٓٙ،ٔ ٕٖ٘،ٔ دنيا
:من مؤشــــرات صــــــدق البنــــاء عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لمقياس التحدث -ب

ارتباط درجة كل فقرة في المقياس بالدرجة الكمية لممقياس فالفقرات التي ال تظير ارتباطا عاليا 
(  ولتحقيق ذلك قام الباحث بسحب عينة  ٕٛٚ:  ٕٜٜٔمع الدرجة الكمية تحذف.) عودة ، 

( استمارة باالستعانة ببرنامج  ٕٓٓعشوائية من استمارات عينة التحميل االحصائي بمغت ) 
( وعند استخراج القيمة التائية المقابمة لمعامالت االرتباط تبين  S-pssالحقيبة االحصائية ) 

( وىي اعمى من القيمة التائية الجدولية 4ٓٓٗٔ – 4ٕٗٙان القيمة التائية المحسوبة بين ) 
 البالغة 

(  وىذا يدل عمى إن  ٓ,٘ٓلة )( وعند مستوى الدالٜٛٔ( عند درجة حرية )ٔ،  ٜٙ) 
 (  ٗمعامالت االرتباط دالة إحصائيًا وكما في الجدول ) 

   
 
( يبين معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكمية لمقياس ميارات  ٗجدول )  
 التحدث

رقم 
 الفقرة

رقم  معامل االرتباط
 الفقرة

رقم  معامل االرتباط
 الفقرة

 معامل االرتباط

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 
ٛ 

ٗٚ ,ٓ 
٘ٚ ,ٓ 
ٖٙ ,ٓ 
ٙٓ ,ٓ 
ٖ٘ ,ٓ 
ٗٙ ,ٓ 
ٖٗ ,ٓ 
ٗ٘ ,ٓ 

ٔٙ 
ٔٚ 
ٔٛ 
ٜٔ 
ٕٓ 
ٕٔ 
ٕٕ 
ٕٖ 

ٖٗ ,ٓ 
ٖٗ ,ٓ 
ٗٙ ,ٓ 
٘ٙ ,ٓ 
ٖٗ ,ٓ 
ٖٜ ,ٓ 
ٕ٘ ,ٓ 
٘ٚ ,ٓ 

ٖٔ 
ٖٕ 
ٖٖ 
ٖٗ 
ٖ٘ 
ٖٙ 
ٖٚ 
ٖٛ 

٘ٛ ,ٓ 
ٖٙ ,ٓ 
٘ٛ ,ٓ 
٘ٚ ,ٓ 
ٗٗ ,ٓ 
ٗٓ ,ٓ 
ٙٔ ,ٓ 
٘ٛ ,ٓ 
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ٜ 
ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 
ٔٗ 
ٔ٘ 
 

٘ٚ ,ٓ 
ٗٚ ,ٓ 
ٖٙ ,ٓ 
ٖ٘ ,ٓ 
٘ٓ ,ٓ 
ٗٔ ,ٓ 
ٖٗ ,ٓ 
 

ٕٗ 
ٕ٘ 
ٕٙ 
ٕٚ 
ٕٛ 
ٕٜ 
ٖٓ 
 

٘٘ ,ٓ 
ٗٚ ,ٓ 
ٖٜ ,ٓ 
٘ٛ ,ٓ 
٘٘ ,ٓ 
ٖٗ ,ٓ 
ٗٙ ,ٓ 
 

ٖٜ 
ٗٓ 
 

ٗٛ ,ٓ 
ٖٙ ,ٓ 
 

  

 
 : ثبات المقياسين : تحقق الباحث من ثبات المقياسين بطريقتين-ج

يشير المقياس الى درجة اتساق المقياس المتحققة االولى /طريقة اعادة االختبار :
عمى اداة القياس من مرة ألخرى لدى اعادة  الباحث التطبيق وإليجاد ثبات المقياسين )القدرة 

( طالب ٓ٘المغوية وميارة الحديث( بيذه الطريقة تم تطبيق المقياسين عمى عينة مكونة من )
ين من التطبيق االول تم اعادة التطبيق عمى تم اختيارىم بصورة عشوائية، وبعد مرور اسبوع

العينة ذاتيا وقد استخدم معامل ارتباط )بيرسون ( بين درجات )التطبيق االول، والتطبيق 
(، اما مقياس )ميارة الحديث( ٚٛ.ٓالثاني( اذ بمغ معامل الثبات لممقياس )القدرة المغوية( )

 قياسين جيدة.  ( وىذا يدل عمى ان معامل الثبات لممٜٛ.ٓفقد بمغ )
لمتحقق من ثبات المقياسين )القدرة المغوية وميارة  الثانية / طريقة ألفاكرونباخ:

الحديث( بيذه الطريقة طبق الباحث معادلة )ألفا كرونباخ( عمى درجات عينة الثبات التي تم 
( ويعد ىذا مؤشرًا عمى  ٔٛٛ.ٓ( ، )  ٜٕٛ.ٓذكرىا سابقا  وكانت معامالت االرتباط ) 

تساق الداخمي لفقرات المقياسين. والتي يبدو منيا انيا جميعيا معامالت ثبات جيدة ،يمكن اال
االعتماد عمييا في ىذا البحث وكانت نسبة التأثير المشترك لمعامالت الثبات تساوي 

" ان معامل الثبات في Foran( وىي بنسبة جيدة لكونيا كما يشير "4ٚٚٙٓ( ، )4ٙٛٚٓ)
لتربوية يعد جيدا اذا كان معامل تفسيره المشترك )مربع معامل الثبات( المقاييس النفسية وا

 (.Foran ,1961, p. 385% )ٓ٘اكبر من 
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 وصف المقياسين:
 ( فقرة واربع ٘ٔ: يتكون مقياس )القدرة المغوية( بصيغتو النيائية من ) المقياس االول

 (.ٔ( ممحق )ٓ،ٔ،ٕ،ٖغالبا، دائما( وبأوزان ) بدائل ىي )ال، احيانا،
  ( فقرة واربع ٓٗ: يتكون مقياس )ميارة الحديث( بصيغتو النيائية من ) المقياس الثاني

 (.ٗ( ممحق )ٓ،ٔ،ٕ،ٖغالبا، دائما( وبأوزان ) بدائل ىي )ال، احيانا،
( بعد ٗ( وممحق )ٔطبق الباحث المقياسين ممحق ) تطبيق النيائي لالختبار: -د

 التحقق من صدقيما وثباتيما عمى عينة البحث طالب الصف الثالث المتوسط.
 
 
 
 : اختبار ميارة الكتابة ومحكات تصحيحيا -ز

لقياس ميارة الكتابة عند طمبة  الصف الثالث المتوسط اختـار الباحث موضوعا ىو "ال  -أ 
والطموحات بالتمنيات بل باإلرادة التي تصنع المعجزات" تحدث عن ذلك تتحقُق االىداف 

 بمقاٍل تبين فيو إن من يمتمِك اإلرادة والعزيمة قادٌر عمى تخطي الُصعوبات ميما عُظمْت.
: إن تصحيح موضوع الكتابة يتطمب عادة محكات محكات تصحيح ميارة الكتابة -ب 

( يوضح ٗوالممحق) (ٜٜٗٔاشمي، ) اليلمتصحيح حيث اعتمد الباحث محكات تصيح 
 ذلك.
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار التائي لعينة الوسائل االحصائية : -ط

 واحدة ومعامل ارتباط "بيرسون" وتحميل االنحدار المتعدد الخطي والخطأ المعياري.
 الفصل الرابع

 نتائج البحث وتفسيرىا:
رتي الحديث والكتابة عند طالب الصف الثالث القدرة المغوية وعالقتيا بتنمية ميا

 المتوسط
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات :-أ 

: بمغ المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في القدرة المغوية البالغ القدرة المغوية-ٔ
 ( درجة.ٜ.ٗٔ)درجة، وبانحراف معياري مقداره  (ٜ.ٙٙ)طالب يساوي ( ٕٓٗ) عددىم
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بمغ المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في ميارة الحديث البالغ  ميارة الحديث:-ٕ
 درجة.( ٘.ٖٔ)درجة، وبانحراف معياري مقداره  (ٜ.ٜٙ) طالب يساوي (ٕٓٗ)عددىم 

بمغ المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في ميارة الكتابة البالغ   ميارة الكتابة-ٖ
درجة،  (ٖ.ٖٗ) بانحراف معياري مقدارهدرجة و  (ٜ.٘ٔٔ)طالب يساوي ( ٕٓٗ)عددىم 

 ( يوضح ذلك.٘والجدول )
 (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات ٘جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
 ٜ.ٗٔ ٜ.ٙٙ القدرة المغوية  
 ٘.ٖٔ ٜ.ٜٙ ميارة الحديث
 ٖ.ٖٗ ٜ.٘ٔٔ ميارة الكتابة
الختبار عالقة القدرة المغوية بميارتي الحديث والكتابة عند عينة البحث: -ب

فرضيات البحث، استخدم الباحث االرتباط البسيط لمعرفة عالقة القدرة المغوية  بميارتي 
 الحديث والكتابة عند عينة البحث، فكانت النتائج كما موضح ادناه :

 معامل ارتباط)بيرسون( بين درجات  :  ُحسبعالقة القدرة المغوية بميارة الحديث
القدرة المغوية ودرجات )ميارة الحديث( فكانت معامالت االرتباط المحسوبة ومستوى 

 (ٙدالالتيا كما ىو في الجدول )
 ( معامالت ارتباط القدرة المغوية  بميارة الحديثٙجدول )

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط
 الجدولية المحسوبة
ٓ.ٚ٘٘ ٓ.ٕٔٛ ٓ.ٓ٘ 

بين  (٘ٓ.ٓ)( ان ىناك عالقة بداللة إحصائية عند مستوى ٙويتضح من الجدول )
القدرة المغوية  وميارة الحديث عند الطالب، وكانت قيمة معامل ارتباط "بيرسون" المحسوبة 

( وىذه النتيجة ٖٕٛبدرجة حرية ) (ٕٛٔ.ٓ)( اكبر من القيمة الجدولية البالغة ٘٘ٚ.ٓ)
)الصفرية االولى من فرضيـات عالقة القدرة المغوية  بميارة تؤدي إلى رفض الفرضية 

وقبول الفرضية البديمة، التي تؤكد غمى وجود ىذه العالقة وقد تعود ىذا العالقة  الحديث(
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أنشطة االتصال  وتتضح "العالقة بين ميارتي التحدث والكتابة كونيما نشاطات أساسية من
بين البشر  وىي أحد طرفي عممية االتصال المغوي، فإن التحدث والكتابة وسيمة لإلفيام، 
والفيم واإلفيام طرفا عممية االتصال، ويتسع الحديث عن الكالم ليشمل نطق األصوات 

غوي، والمفردات والحوار والتعبير الشفوي والكتابة. فالمغة الشفوية تعتبر أساًسا لكل تعميم ل
فالطالب القادر عمى الكالم سيصبح قارًئا ناجًحا، ولديو إمكانات حسنة لمكتابة  فيو ضرورة 
من ضروراتيا، وال يستطيع أحد أن يقمل من شأنو في وقتنا الحاضر؛ إذ يحتل جانًبا ميمِّا في 

ما حياتنا ونشاطنا اليومي، فكل إنسان يصرف جزًءا كبيًرا من نشاطو إما ناقاًل ألفكاره ك تابة، وا 
قارًئا لما ىو مكتوب" ويرى الباحث ان المتحدث الجيد المتمكن من الكممات يستطيع نقميا 
عمى الورق عن طريق الكتابة وذلك لقدرتو المغوية العالية التي مكنتو من اجادة فني التحدث 

خالل ان القدرة المغوية  تمثل ميارة من ميارات االتصال المغوي، التي تحدث من والكتابة 
عممية االتصال المغوي والكتابي تتكامل فيما بينيا بعالقات، وتعد ىذه العمميات العقمية 

 المتضمنة في ىذه الميارات قاسما مشتركا فيما بينيا 
( بين درجات )ارتباط  بيرسونُحسب معامل عالقة القدرة المغوية بميارة الكتابة: 
معامالت االرتباط المحسوبة ومستوى دالالتيا القدرة المغوية ودرجات ميارة الكتابة  فكانت 

 (.ٚكما ىو في الجدول )
 ( معامالت ارتباط القدرة المغوية  بميارة الكتابةٚجدول )

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط
 الجدولية المحسوبة
ٓ.ٚ٘ٓ ٓ.ٕٔٛ ٓ.ٓ٘ 

( بين ٘ٓ.ٓ( ان ىناك عالقة بداللة إحصائية عند مستوى )ٚيتضح من الجدول )
القدرة المغوية  وميارة الكتابة عند الطالب، وكانت قيمة معامل) ارتباط  بيرسون( المحسوبة 

،وىذه النتيجة  (ٖٕٛ)بدرجة حرية  (ٕٛٔ.ٓ)( اكبر من القيمة الجدولية البالغة ٓ٘ٚ.ٓ)
لصفرية الثانية من فرضيـات عالقة القدرة المغوية بميارة الكتابة ، تؤدي إلى رفض الفرضية ا

وقد يعزى الباحث  السبب في ذلك   .وقبول الفرضية البديمة،التي تؤكد عمى وجود ىذه العالقة
ان من لدى إلى أن الحماس والجرأة تؤثران عمى التحدث وتضفي عميو الحيوية والوضوح و 

خالليا من الكتابة وقد يتعرف المتعمم إلى اليدف أو الفكرة الطالب من قدرة المغوية يتمكن 
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التي يريد التوصل بيا ألن الكتابة تعزز التعرف إلى الكممة واإلحساس بالجممة، وتزيد من ألفة 
المتعممين بالكممات، فالكتابة تشجع المتعممين عمى الفيم والتحميل والنقد لما يقرؤون ، 

تصال المغوي بين متكمم ومستمع، أو بين كاتب وقارئ، ويبقى وبالنياية ال يعدو أن يكون اال
 (.ٕٗ: ٕٔٔٓ)ابو لبن: لمغة ميارات أربع ىي) االستماع والتحدث، والقراءة، والكتابة( 

 لمعرفة عالقة القدرة  عالقة القدرة المغوية بميارتي التحدث والكتابة مجتمعين :
البحث استخدم الباحث تحميل المغوية بميارتي التحدث والكتابة عند طالب عينة 

)االنحدار المتعدد الخطي( فكان معامل االرتباط المتعدد بين درجات القدرة المغوية 
وىو بداللة إحصائية عند مستوى  (ٕٔٛ.ٓ)وميارتي التحدث والكتابة يساوي 

( اكبر من ٔ.ٕ٘ٗ( إذ بمغت النسبة الفائية المحسوبة لتحميل االنحدار )٘ٓ.ٓ)
( لذلك ترفض الفرضية ٖٕٚ، ٕ( بدرجتي حرية)6.91النسبة الفائية الجدولية )

 (  يوضح ذلك.ٛالثالثة وتقبل البديمة  والجدول )  الصفرية
 االنحدار المتعدد لدرجات العينة( النسبة الفائية لتحميل ٛجدول )

 مصدر
 التباين

s.s  درجة
 الحرية

s.m F مستوى 
 الجدولية المحسوبة الداللة 

 0.05 6.91 245.05 16904.6 2 33809.3 االنحدار
     237 16347.9 المتبقي
     239 50157.2 الكمي

( ومقدار التباين المفسر في القدرة المغوية الذي ٖٓ.ٛحيث بمغ )الخطأ المعياري )
)االرتباط يرجع إلى ميارتي )التحدث والكتابة( بمعزل عن العوامل األخرى، الذي يمثمو مربع 

لذا فنسبة اإلسيام ميارتي التحدث والكتابة بمعزل عن العوامل  (ٚٙ.ٓ)يساوي  المتعدد(
% ٖٖ%( وعميو فان ىناك عوامل أخرى بنسبة ٚٙلقدرة المغوية تساوي )األخرى بدرجات ا

 تؤثر في درجات القدرة المغوية لدى طالب الصف الثالث المتوسط عينة البحث.
ويرى الباحث ان اليدف من دراسة القدرة المغوية كونيا قدرة ذىنية تساعد      

قتيا بميارتي الحديث والكتابة كونيما الطالب عمى تنظيم المعمومات والمعارف  والمفاىيم وعال
وذلك ألدراك المدى الذي يتمكن من خاللو الطالب عمى ان  )المغوية االربعة(فنين من الفنون 
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يتحدث ويكتب بفاعمية عالية وفيم عميق ومنطقي لألفكار والمفردات واستعمال اصوات المغة 
وتي لما ليا من اىمية فاعمة بصورة صحيحة ورموزىا المكتوبة بحالتي التآزر الحركي الص

تساعد المتعمم عمى التقدم في المستوى المعرفي والثقافي لديو، وان الطالب الذي يمتمك قدرة 
لغوية ذات درجة عالية تساعده عمى امتالك ذخيرة من المفردات المغوية التي تتعمق بالقدرة 

والتحدث، وان كثيرا من  عمى التعرف والتمييز والتصنيف وىذه الذخيرة تساعده في الكتابة
 المعرفة تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق ىذين الفنيين.

 الفصل الخامس
 من خالل نتائج البحث يمكن لمباحث أن يستنتج ما يأتي:  اوال : استنتاجات البحث:

  إن طمبة الصف الثالث المتوسط الذين شمميم البحث الحالي حصموا عمى درجات
 ري التحدث والكتابة.مقبولة إلى حد ما في متغي

  .لميارتي التحدث والكتابة تأثير في تفسير التباين الحاصل بدرجات القدرة المغوية 
 ان ىنالك عالقة بين القدرة المغوية وميارتي الحديث والكتابة 

 في ضوء نتائج البحث الحالي واستنتاجاتو يوصي الباحث بما يأتي:ثانيا : توصيات البحث: 
  ميارات القدرة المغوية بما يتناسب مع قدراتيم العقمية.تدريب الطمبة عمى 
  إعداد أنشطة إثرائية لمتدريب عمى ميارتي التحدث والكتابة منذ المرحمة االبتدائية

 وذلك ألىميتيما في تنمية القدرات المعرفية واالداركية .
  القدرة توجيو مدرسي ومدرسات المرحمة المتوسطة فما دون عمى العناية بالميارات

 المغوية  وميارات التحدث  لدى طالبيم وتشجيعيم عمى ممارستيا.
  توجيو معممي ومعممات المرحمة االبتدائية عمى تنمية ميارتي الحديث والكتابة عند

 تالميذىم
:تطوير لمبحث الحالي واستكمااًل لو يقترح الباحث إجراء دراسات ثالثا : مقترحات البحث 

 اخرى مثل: 
  ية وعالقتيا ببعض المتغيرات األخرى مثل) الثقة بالنفس، واالتجاه نحو القدرة المغو

 المادة  واحترام الذات (.
 .أثر األنشطة اإلثرائية في تنمية القدرة المغوية والتفكير االبداعي 
 .عالقة القدرة المغوية عمى القراءة واإلمالء والمحفوظات لدى المرحمة االبتدائية 
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 لحالي عمى طمبة المرحمة االعدادية.إجراء بحث مماثل لمبحث ا 
 قائمة المصادر

 .القران الكريم 
 دار الجيل، بيروت ، لبنان. لمقدمةابن خمدون، عبد الرحمن )د.ت( ا ، 
 ( ،ٕٚٓٓأبو الضبعات، زكريا إسماعيل )دار الفكر  ٔ، ططرائق تدريس المغة العربية

 لمطبعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن.
 القاىرة.ٖ.  مكتبة االنجمو المصرية ، طالقدرات العقمية(. ٕٔٔٓل )ابو لبن فريد كام ، 
  ( ٕٓٔٓاالسطل ، أحمد رشاد مصطفى  " ) مستوى الميارات القرائية والكتابية لدى طمبة

 ،الجامعة اإلسالمية، كمية التربية ، غزةالصف السادس وعالقتو بتالوة وحفظ القران الكريم " 
  ( ، ٖٕٓٓالمبودي ، منى ابراىيم ، )مكتبة  الحوار فيناتو واستراتيجياتو واساليب تعممو ،

 وىبة القاىرة ، مصر
  ( ٕٓٓٓالبجة ، عبد الفتاح حسن  " )ط  أصول تدريس العربية بين النظرية والتطبيق "ٔ 

 ، دار الفكر لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .
  ط صعوبات التعمم النظرية والممارسة("  ٜٕٓٓون ) البطاينة ، أسامة محمد ، وآخر "ٔ  ،

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .
 ( ، ٕٔٔٓبكار عبدالكريم" ، )دار القمم ، دمشق  ٗ" ، طمقدمات لمنيوض بالعمل الدعوي ،

 دار النشر ، جدة ، المممكة العربية السعودية ، دار الشامية بيروت
  ( ٕٕٓٓجابر ، وليد  ) "ٔط " تدريس المغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عممية  ،

 دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عمان ، األردن.
 ( ، ٕٗٔٓالجبوري، ختام كامل زكي  ، ) اثر برنامج تربوي في تنمية ميارات التحدث لدى

تكريت ، كمية التربية لمبنات ،  . ) رسالة ماجستير غير منشورة (.جامعةطمبة المرحمة الثانوية 
 العراق .
  ( ٕٗٓٓالجوجو ، الفت محمد  " ) اثر برنامج مقترح في تنمية ميارات األداء اإلمالئي

الجامعة اإلسالمية ، كمية التربية ،  لدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة "
 غزة . 
 ( ٜٙٙٔالحديدي ، عمي : ) دار الكتاب العربي، بية لغير العربمشكمة تعميم المغة العر ،

 القاىرة، مصر .
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 ( ٜٛٙٔالحديدي ، عمي : )مركز المغات، منياج تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا ،
 كمية اآلداب، الجامعة األردنية، عمان ، االردن. 

 ( ٕٓٓٓالرشيد، حمد  : )رة ، االيجابيات والسمبيات، دار المسي تعميم المغة االنجميزية
 لمطباعة والنشر .

 ( ، ٜٜٚٔزقوت ، محمد شحادة " )الجامعة  ٔ، ط مرشد في تدريس المغة العربية ،
 االسالمية ، غزة .  

 ( ،ٕٗٓٓالصمادي، عبد اهلل، والدرابيع ماىر ،) القياس والتقويم النفسي والتربوي بين
 األردن.  –، دار وائل لمنشر والتوزيع، عّمان ٔط النظرية والتطبيق،

 منشورات مجمع المغة العربية والتعريب في العصر الحديث( : ٕٔٔٓالع ، عبدالكريم )ط ،
 المغة العربية األردني، عمان ، االردن.  

  ، رسالة ماجستير غير  البحث الداللي في التفسير األمثلالطائّي ، نعمة دىش فرحان ،
 م .  ٕٚٓٓمنشورة ، كمية التربية /ابن رشد ، جامعة بغداد ، العراق ، 

  ( ٜٗٛٔظافر ، محمد إسماعيل ، والحمادي  " )" دار المريخ   التدريس في المغة العربية
 لمنشر، الرياض.

 ، رة لمنشر ، دار الميسٔ،ط  الكتابة الوظيفية االبداعية  ٕٓٔٓعبد الباري ، ماىر شعبان
 االردن ،   –والتوزيع ، عمان 

 ( الذكاءات المتعددة المؤثرة في األداء التعبيري لدى طمبة ٕٛٔٓعبد الرزاق، ىدى حامد :)
 العراق. -اطروحة دكتوراه بغدادالصف السادس اإلعدادي بفروعو الثالثة "دراسة مقارنة" 

 ( ،ٖٕٓٓعبد اليادي، حسين محمد ،)ر الفكر لمطباعة والنشر ، داتربويات المخ البشري
 األردن. –والتوزيع، عّمان 

 (في مناىج البحث ٕٕٓٓعريفج، سامي ومصمح خالد سين، وحواشين مفيد نجيب :)
 ، جدوالي لمنشر، عّمان ، األردن .ٔالعممي، ط

  ، بغداد ٔ، المكتبة العصرية ، ط فصول في المغة والنقدم ، ٕٗٓٓالعزاوّي ، نعمة رحيم ، 
 ٔوتدريسيا، ط  قضايا في تعميم المغة العربيةم (  ٜٜٜٔالباري )  عصر، حسني عبد ،

 المكتب العربي الحديث ، اإلسكندرية ، مصر.
 ( ٕ٘ٓٓعصر، حسني عبد الباري ،) االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في

 ، مركز االسكندرية لمكتاب.ٔط ،المرحمتين االعدادية والثانوية
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  ،(، ميارات االتصال المغوي وتعمميا، دار المناىج لمنشر ٕٓٔٓ)عطية، محسن عمي
 األردن. –والتوزيع، عّمان 

  ( ٕٜٜٔعودة ، احمد سميمان  : )اساسيات البحث العممي في التربية والعموم االنسانية  ،
 ، مكتبة الكناني ، اربد ، االردن . ٕط
 ( ٕٓٔٓالغامدي ، عبد الرحمن : )يزية عمى ثقافة الطالبتأثير تدريس المغة االنجم   ،

 مكتبة الرشد ، الرياض . 
  ( ٕٛٓٓالغزالى، ابو حامد  )عناية عبد اهلل محمود ٔط  المستصفى من عمم األصول ،

 محمد عمر ، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان.
  ( ، ٜٕٓٓماكوالف ويميم . ج " )دار  ٙ" ترجمة توفيق مازن ، ط فن التحدث واالقناع ،

 ، مصر .المعارف 
 (، ٕٔٔٓمحمد ، ربيع وطارق عبد الرؤوف عامر ، )دار اليازوري  التدريس المصغر ،

 العممية ، عمان ، االردن
 ( ٕٗٓٓمحمد ،محمد جاسم :)عمان، دار الثقافة.ٔ، ط عمم النفس التربوي وتطبيقاتو ، 
 ( : ٕٚٓٓمدكور ، عمي احمد )الردن ا –، دار المسرة ، عمان  طرق تدريس المغة العربية
. 
 ( ، ٖٕٓٓمدكور، عمي أحمد ،)دار الفكر العربي، القاىرة، تدريس فنون المغة العربية ،

 مصر.
  المسعودي ، كريم خضير فارس: أثر تحميل النصوص القرائية في األداء التعبيري لدى

، كمية التربية ،ا بن رشد ، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورةطالبات الصف الخامس األدبي ، 
 . ٕٙٓٓبغداد ، 
  ( ٖٜٜٔالمفتوحة  )برنامج التعميم المفتوح . " " قواعد الكتابة والترقيم 
 ( ،ٕٔٓٓالناقة، محمود كامل ،)مداخمو و فنياتو، ط تعميم المغة العربية في التعميم العام  :
 ، كمية التربية، جامعة عين شمس القاىرة ،مصر.ٕ
 (:دراسة مقارنة ألثر أساليب التصحيح في األداء ٜٜٗٔالياشمي، عبد الرحمن عبد عمي ،)

ابن رشد،  –كمية التربية  )أطروحة دكتوراه غير منشورة (،التعبيري لطالبات المرحمة اإلعدادية، 
 جامعة بغداد، العراق.

 ( ،ٜٜٓٔوزارة التربية العراقية ،)مطبعة وزارة التربية،  ،األىداف التربوية في القطر العراقي
 بغداد.
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 ( مقياس القدرة المغويةٔممحق )

 عزيزي الطالب... 
بيدف اجراء دراسة عممية حول آراء طمبة الصف الثالث المتوسط نحو بعض الفعاليات واالنشطة 

( ة )التي يمارسيا الطالب، يرجو الباحث تعاونكم في االجابة عن الفقرات المرفقة طيًا... وذلك بوضع اشار 
لكل فقرة وتحت بديل االجابة الذي تختاره من بدائل االجابة )ال، احيانًا، غالبًا، دائمًا( مثاًل: اذا كانت الفقرة 

( في مربع االجابة تحت البديل)دائمًا(، اما أي تقوم بيا باستمرار، فضع االشارة ) –)العبارة( تنطبق عميك 
( في مربع االجابة تحت البديل )غالبًا( في بكثرة فضع االشارة )اذا كنت تقوم بيا في معظم االوقات أي 

( في مربع االجابة تحت حين اذا شعرت او وجدت انك تقوم  بيذا السموك في بعض االحيان فضع )
( في مربع االجابة تحت البديل )احيانًا(، اما اذا  كنت  ال تمارس مثل ىذا السموك بتاتا فضع االشارة )

 ... وىكذا مع بقية الفقرات.البديل )ال(
 (  مقياس القدرة المغويةٔممحق )                             

 دائما غالبا احيانا ال الفقرات ت
     "اقضي معظم وقت فراغي في القراءة"  ٔ
     "قدرتي في الكتابة عالية جدا" ٕ
     "استطيع الكالم بمباقة عالية وطالقة". ٖ
     عمى اقناع االخرين" "امتمك القدرة ٗ
     "اتمكن من تذكر األسماء بسيولة" ٘
     "امتمك القدرة عمى سرد القصص والروايات" ٙ
     "استطيع ايجاد مرادفات لمكممات بسيولة ويسر" ٚ
     "استعمل في الحديث او الكتابة عبارات ذات معنى عال" ٛ
     اراىا في المجالت""اميل الى حل الكممات المتقاطعة كمما  ٜ

     "اتمكن من تشخيص االخطاء المغوية عند االخرين"  ٓٔ
     "امتمك مفردات او كممات لغوية عديدة" ٔٔ
     "افيم معاني الكممات بسيولة"  ٕٔ
     "جد متعة بالتالعب بالكممات او العبارات" ٖٔ
     "امتمك القدرة عمى المشاركة في المناقشات مع زمالئي"  ٗٔ
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 دائما غالبا احيانا ال الفقرات ت
     "اميل الى تسجيل مذكراتي في كراسات خاصة" ٘ٔ

 ( مقياس ميارة التحدث لمخبراء والمحكمينٕممحق )
الَمَياِرة  ت

 الرئيسية 
َغْيَر  ُمْرَتِبَطة  الَفْقَرُة الَِّتي َتِقيس الَمياَرة  الفرعية  

 ُمْرَتِبطَ 
 
 
 
ٔ 
 
 
 

 
 

 ميارات
 اختيار
 األفكار

وتنظيميا 
 وتسمسِميا

 

   بإمكاني ايضاح االفكار واالمثمة بصورة تفصيمية .-
 
 
 
 
 

 عند التحدث استطيع أن اربط الكممات بشكل صحيح. -
في نظري التحدث نشاط إنساني يييأ لي فرصة التواصل مع -

 االخرين 
بطريقة سمسة ومنطقية من غير لدي القدرة عمى مواصمة التحدث -

 توقف
 الحديث.يمكنني إنتاج أفكار ومفاىيم وثيقة الصمة بموضوع -
لدي القدرة باالنتياء من الحديث من خالل تمخيص ما احتوتو -

 االفكار. 
 لدي القدرة عمى االحاطة بالفكرة قبل الدخول لفكرة ثانية. -

الَمَياِرة  ت
 الرئيسية

َغْيَر  ُمْرَتِبَطة  الَفْقَرُة الَِّتي َتِقيس الَمياَرة  الفرعية              
 ُمْرَتِبَطة 

 
 
 
ٕ 

 
ميارات 
الصوتية 
 واستخدامِ 
وتِ   الصَّ
 المعبِّر
 والنَّطقِ 
 المتميِّز

  يمكنني التنوع بنبرة الصوت  ليالئم فيم المعاني. -
 
 
 
 
 

 
الحروف من مخارجيا االصمية التحدث ينمي لدي القدرة عمى نطق -
. 
 لدي القدرة عمى التعبير عن نفسي بطالقة ونطق سميم دون تعب. -
 ينمي التحدث لدي عمى طرح  االسئمة بسيولة ويسر. -
التحدث مع االخرين ينمي لدي التنوع في نبرات الصوت في اثناء -

 كالمي .
 استطيع النطق الصحيح الصوات الحروف. -
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الَمَياِرة  ت
 الرئيسية

َغْيَر  ُمْرَتِبَطة  الَفْقَرُة الَِّتي َتِقيس الَمياَرة  الفرعية
 ُمْرَتِبَطة 

 
 
ٖ 

ميارات 
 اقناعية

وآْمَكاَنيُة 
اُلوُصْوُل 

 لثِّقةُ با
 بالنَّفس
والُقدرُة 
عمى 

مواجية 
 اآلخرين

   التعبير عن نفسي بشكل واضح. استطيع القدرة عمى-
 
 
 
 

 استطيع التحدث وانا مطمئن لما اقولو.
 ينمي التحدث لدي الشجاعة والجرأة أثناء الكالم .-
 آؤمن أن الطالب  عميو أن يعبر عن رآئو وال يحتفظ بو لنفسو. -

 استطيع أقناع أي شخص بالموضوع الذي اتحدث فيو. -
 اولي اىتمام بحمول واقتراحات االصدقاء عند الحديث. -
 لدي الُقدرُة عمى تقبل واجيات النظر ومواجية  اآلخرين -
 اثناء الحديث افضل المباشرة بالحديث والموضوع الخاص -

الَمَياِرُة  ت
 الرئيسية 

َغْيَر  ُمْرَتِبَطُة  الَفْقَرُة الَِّتي َتِقيس الَمياَرة  الفرعية
 ُمْرَتِبَطُة 

 
 
ٗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ميارات  
لغوية 

وتوظيُف 
 المفَردات

 
 
 

استطيع ان اتحدث  بشكل مالئم ومريح من غير اي تقيد بقيود -
 المغة.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحدث ينمي لدي القدرة عمى الكالم بمغة عربية فصيحة .-
 تصقل مواىبي الكالمية والمغوية عند التحدث المستمر. -
 التحدث ينمي  لدي حب مادة المطالعة.-
يمكنني ضبط الكممات  ضبطًا صحيحًا من خالل توظيف ما -

 تعممتو من قواعد النحو .
 خمو حديثي من الكممات العامية واالعجمية -

 ميارات
استخداِم 

 .الحديث استطيع ان اختار المفردات  المالئمة ومعبرة عن أفكار-
لدي القدرة عمى سمسمة االفكار والربط بينيما اثناء الحديث بحيث -
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٘ 
 

االلفاظ 
والتراكيب 
 بشكل 
 واِضًحا.

 يكون  الموضوع متدرجًا في فيمو.
 يمكنني عمى  التحدث بطالقة بدون تكرار او جمل كاممة.  -
التحدث ينمي لدي قدرتي  في التعبير بطريقة منظمة  حيث انتقل -

 من البسيط الى المركب.
 لدي القدرة عمى توظيف سموب االنشاء والبالغية اليضاح المعاني.  -
 

الَمَياِرُة  ت
 الرئيسية 

َغْيَر  ُمْرَتِبَطُة  الَِّتي َتِقيس الَمياَرة  الفرعيةالَفْقَرُة 
 ُمْرَتِبَطُة 

 
 
 
ٙ 

 
ميارات 
 التفاعمية

ثارُة   وا 
المستمعيَن 

وَلْفُت 
 انتباِىيم 

   التحدث يجعمني اقنع وُأفيم المقابل من غير صعوبة.-
 
 
 

بالحركات واالشارات  التي تعبر عن اثناء التحدث يمكنني التنوع  -
 المعنى

 في اثناء التحدث احاول االبتعاد عن العثور عن اخطاء اصدقاء-
التحدث يجعل قدرتي عمى تمثيل االنفعال المتضمن في الكالم -

 والتنغيم . 
  احترم اراء الطالب ميما كانت مختمفة بينيم .- 
 التحدث ينمي لدي قدرة استخدام االدلة واالستشياد.-
 التحدث يزيد قدرتي في فن االقناع وقوة التأثير في المحاورة .-
 اثناء التحدث استعمل اسئمة لجذب انتباه المستمعين واىتمامتيم. -
 

 (ٖممحق)
أسماء الخبراء المتخصصين بطرائق تدريس المغة العربية مرتبة بحسب المقب العممي والحروف 

 الباحث .اليجائية الذين استعان بيم 
 مكان العمل  التخصص المقب العممي واالسم ت
 كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد طرائق تدريس المغة العربية أ . دحسن عمي العزاوي  ٔ
 كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد طرائق تدريس المغة العربية أ . د رحيم عمي صالح  ٕ
 كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد طرائق تدريس المغة العربية أ .د رقية عبد االئمة  ٖ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ٖٓٔٔ ) 
 

 مكان العمل  التخصص المقب العممي واالسم ت
 العبيدي

 كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد طرائق تدريس المغة العربية أ .د سعد عمي زاير  ٗ
 طرائق تدريس المغة العربية أ. دحسن خمباص الزاممي ٘

 
 كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد

 كمية التربية –جامعة القادسية  تدريس المغة العربية طرائق أ.د ضرغام سامي عبد    ٙ

أ .د ضياء عبد اهلل  ٚ
 التميمي

 

 كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد طرائق تدريس المغة العربية

 كمية التربية /جامعة تكريت طرائق تدريس المغة العربية أ .د فالح صالح حسين   ٚ
 كمية التربية /جامعة تكريت التاريخطرائق تدريس  أ .د قصي محمد الطيف  ٜ

 
عبد العباس  أ.م.د قصي   ٓٔ

 االبيض
 التربية األساسية –الجامعة المستنصرية  طرائق تدريس المغة العربية

أ .د عبد المييمن احمد  ٔٔ
 خميفة

 كمية التربية الجامعة المستنصرية طرائق تدريس المغة العربية 

 كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد  طرائق تدريس المغة العربية أ د كامل محمود الدليمي  ٕٔ
 

كميةالتربية   –الجامعة المستنصرية  طرائق تدريس المغة العربية أ د محسن حسيـن مخمف ٖٔ
 األساسية

كميةالتربية   –الجامعة المستنصرية  طرائق تدريس المغة العربية أ د ميسون عمي جواد ٗٔ
 األساسية

 كمية التربية /جامعة تكريت طرائق تدريس المغة العربية نضال مزاحم رشيدأ .د  ٘ٔ
 كمية التربية الجامعة المستنصرية طرائق تدريس المغة العربية أ . م .دعفاف حسين شبر  ٙٔ

 ( مقياس ميارة التحدث لمطالبٗممحق )
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غال احيانا ال  الفقرة ت
 با

 دائما

بالحركات واالشارات  التي تعبر عن  اثناء التحدث يمكنني التنوع  ٔ
 المعنى

    

     يمكنني التنوع بنبرة الصوت  ليالئم فيم المعاني. - ٕ
لدي القدرة عمى مواصمة التحدث بطريقة سمسة ومنطقية من غير  - ٖ

 توقف
    

     استطيع أقناع أي شخص بالموضوع الذي اتحدث فيو.- ٗ
     االنشاء والبالغية اليضاح المعانيلدي القدرة عمى توظيف سموب  ٘
التحدث مع االخرين ينمي لدي التنوع في نبرات الصوت في اثناء - ٙ

 كالمي .
    

     تصقل مواىبي الكالمية والمغوية عند التحدث المستمر. - ٚ
     التحدث ينمي  لدي حب مادة المطالعة.- ٛ
     ويسرينمي التحدث لدي عمى طرح  االسئمة بسيولة  ٜ

     احترم اراء الطالب ميما كانت مختمفة بينيم- ٓٔ

     اولي اىتمام بحمول واقتراحات االصدقاء عند الحديث. - ٔٔ

     .في اثناء التحدث احاول االبتعاد عن العثور عن اخطاء اصدقاء ٕٔ
     لدي القدرة عمى التعبير عن نفسي بطالقة ونطق سميم دون تعب. - ٖٔ

يمكنني ضبط الكممات  ضبطًا صحيحًا من خالل توظيف ما تعممتو - ٗٔ
 من قواعد النحو .

    

     .الحديث استطيع ان اختار المفردات  المالئمة ومعبرة عن أفكار- ٘ٔ

لدي القدرة عمى سمسمة االفكار والربط بينيما اثناء الحديث بحيث - ٙٔ
 يكون  الموضوع متدرجًا في فيمو.

    

     استطيع النطق الصحيح الصوات الحروف.- ٚٔ
     اثناء التحدث استعمل اسئمة لجذب انتباه المستمعين واىتمامتيم ٛٔ
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غال احيانا ال  الفقرة ت
 با

 دائما

     في نظري التحدث نشاط إنساني يييأ لي فرصة التواصل مع االخرين - ٜٔ
التحدث يجعل قدرتي عمى تمثيل االنفعال المتضمن في الكالم  - ٕٓ

 والتنغيم
    

     آؤمن أن الطالب  عميو أن يعبر عن رآئو وال يحتفظ بو لنفسو.- ٕٔ
     خمو حديثي من الكممات العامية واالعجمية- ٕٕ
     التحدث ينمي لدي القدرة عمى نطق الحروف من مخارجيا االصمية .- ٖٕ
     التحدث ينمي لدي قدرة استخدام االدلة واالستشياد.- ٕٗ
     عمى التعبير عن نفسي بشكل واضح.استطيع القدرة - ٕ٘
التحدث ينمي لدي قدرتي  في التعبير بطريقة منظمة  حيث انتقل من - ٕٙ

 البسيط الى المركب
    

     ينمي التحدث لدي الشجاعة والجرأة أثناء الكالم .- ٕٚ
     اثناء الحديث افضل المباشرة بالحديث والموضوع الخاص - ٕٛ
     اتحدث  بشكل مالئم ومريح من غير اي تقيد بقيود المغة.استطيع ان - ٜٕ
     التحدث ينمي لدي القدرة عمى الكالم بمغة عربية فصيحة .- ٖٓ
     بإمكاني ايضاح االفكار واالمثمة بصورة تفصيمية .- ٖٔ
     عند التحدث استطيع أن اربط الكممات بشكل صحيح. - ٕٖ
     فن االقناع وقوة التأثير في المحاورةالتحدث يزيد قدرتي في - ٖٖ
     استطيع التحدث وانا مطمئن لما اقولو.- ٖٗ
     الحديث.يمكنني إنتاج أفكار ومفاىيم وثيقة الصمة بموضوع - ٖ٘
لدي القدرة باالنتياء من الحديث من خالل تمخيص ما احتوتو - ٖٙ

 االفكار. 
    

     لدي القدرة عمى االحاطة بالفكرة قبل الدخول لفكرة ثانية. - ٖٚ
     التحدث يجعمني اقنع وُأفيم المقابل من غير صعوبة.- ٖٛ
     لدي الُقدرُة عمى تقبل واجيات النظر ومواجية  اآلخرين - ٜٖ
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غال احيانا ال  الفقرة ت
 با

 دائما

     يمكنني عمى  التحدث بطالقة بدون تكرار او جمل كاممة.   ٓٗ
 محكات تصحيح الياشمي (( ) ٘ممحق)

 الدرجة محكات تصحيح 
 الخمو من األخطاء اإلمالئية:ويتمثل ذلك في:-ٔ
 الصحة والكفاية التامة في قواعد اإلمالء المتفق عمييا في المغة العربية.-
 توزيع الدرجة:-
توزع الدرجات العشر عمى عدد األخطاء اإلمالئية في الموضوع المشتمل عمى أكبر عدد من -

األخطاء في الصفحات المكتوبة، لتحديد الدرجة التي ُتخصم عن كل خطأ، وُيحتسب الخطأ 
 المكرر مرة واحدة.

ٔٓ 
 درجات

 الخمو من األخطاء النحوية: يتمثل ذلك في:- ٕ
 الصحة والكفاية التامة في قواعد النحو والصرف.-
 توزيع الدرجة:-

صرفي، يّتبع المصحح األسموب نفسو الُمّتبع لتحديد الدرجة التي ُتخصم عن كل خطأ نحوي أو 
 في الفقرة األولى.

ٔٓ 
 درجات

 

 جودة الخط:  يتمثل تجويد الخط في:-ٖ
 حسن رسم الحروف.-
 االستقامة في الكتابة عمى السطر.-
 وضع النقاط في أماكنيا.-
 انسجام حروف الكممة بعضيا مع بعض من حيث الصغر والكبر.-
 مع بعض من حيث الصغر والكبر.انسجام الكممات بعضيا -

 توزيع الدرجة :تعطى لكل عنصر من العناصر الخمسة السابقة درجة واحدة

٘ 
 درجات

 تنظيم الصفحة:   يتمثل ذلك في:-ٗ
 نظافة الصفحة.-
 مراعاة نظام الفقرات.-
 مراعاة استخدام عالمات الترقيم.-

٘ 
 درجات
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 الدرجة محكات تصحيح 
 توزيع الدرجة:

والثاني، وثالث درجات لمعنصر الثالث. أي نصف تعطى درجة واحدة لكل من العنصرين األول 
 درجة لكل عالمة من عالمات الترقيم الستة اآلتية:

 ) الفاصمة، والنقطة، وعالمة االستفيام، وعالمة التعجب، والنقطتان، وعالمة التنصيص(.
الثالثة: البيان، فنية التعبير:يتمثل ذلك في اشتمال الموضوع عمى ألوان من الفنون البالغية -٘

 والبديع، والمعاني.
 توزيع الدرجة:-

لتحديد الدرجة التي تعطى لكل جممة بميغة مطابقة لمقتضى الحال، يتبع المصحح األسموب نفسو 
 المتبع في الفقرة األولى.

 درجة ٘ٔ

 وضوح األفكار: يتمثل ذلك في:-ٙ
 فيم القارئ لممراد من الكالم المكتوب.-
 بتفاصيل مالئمة.تفصيل األفكار -

 توزيع الدرجة:
لتحديد الدرجة التي ُتخصم عن كل فكرة غير واضحة يّتبع المصحح األسموب نفسو الُمّتبع في 

 الفقرة األولى.

ٔٓ 
 درجات

 

 صحة األفكار   يتمثل ذلك في خمو التعبير من الحقائق غير الصحيحة تاريخيًا وعمميًا.-ٚ
 توزيع الدرجة:-

ُتخصم عن كل فكرة غير صحيحة يّتبع المصحح األسموب نفسو الُمّتبع في لتحديد الدرجة التي 
 الفقرة األولى.

ٔٓ 
 درجات

 

 االلتزام بالموضوع: يتمثل ذلك في:- ٛ
 انتماء األفكار لمموضوع. - 
 خمو الموضوع من االستطراد المخل بوحدة الموضوع.-
 االبتعاد عن الحشو والمغو.-
 توزيع الدرجة:-

التي تخصم عن كل فكرة غريبة عن الموضوع يّتبع المصحح األسموب نفسو  لتحديد الدرجة

 درجة ٘
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 الدرجة محكات تصحيح 
 الُمّتبع في الفقرة األولى.

االستشياد: يتمثل ذلك في االقتباس من القرآن الكريم، والتضمين من الحديث الشريف  -ٜ
 والموروث األدبي، شعرًا ونثرًا.

 توزيع الدرجة:-
استشياد يعزز الفكرة، يّتبع المصحح األسموب نفسو الُمّتبع في لتحديد الدرجة التي تعطى لكل 

 الفقرة األولى، وبحد أقصى خمسة استشيادات لمموضوع كمو.

ٔٓ 
 درجات

 

 دقة اختيار المفظ المعبر عن المعنى: يتمثل ذلك في: -ٓٔ
 اختيار المفردة األكثر مالءمة لممعنى وتنوعيا.-
 االبتعاد عن األلفاظ العامية.-

 توزيع الدرجة:
لتحديد الدرجة التي تخصم عن كل لفظة لم يوفق الطالب في اختيارىا يّتبع المصحح األسموب 

 نفسو الُمّتبع في الفقرة األولى.

ٔٓ 
 درجات

 التدرج في العرض ابتداء من المقدمة وانتياًء بالخاتمة:   يتمثل ذلك في: -ٔٔ
 ُحسن التمييد:                                                                 -

 ويكون بمقدمة تُثير القارئ، وُتعّد ذىنو في قميل من األلفاظ والتراكيب.
 ُحسن العرض:                                                                -

لموضوع وقيام بعضيا فوق بعض فال تحس بوجود فجوات، ومن ويكون بالتقدم المنتظم ألفكار ا
 دون تكرار مخل لمفظ والمعنى.

 ُحسن الختام:                                                                  -
 ويكون بنياية توجز في أسطر معدودة ما أراد الكاتب أن يبرزه ويصل إليو.

ٔٓ 
 درجات

ٖ 
 درجات

ٗ 
 درجات

ٖ 
 درجات
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