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الممخص
استيدف البحث بناء برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي فيتنمية ميارات التنور المغوي
لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية؛ ولتحقيق اليدف السابق أعد الباحث قائمة بميارات التنور المغوي
البلزمة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،كما أعد الباحث بطاقة مبلحظة لميارات التنور الشفيي،
اختبار لقياس ميارات التنور االستماعي والقرائي والكتابي ،وقام الباحث بتقنين ىذه
ا
كما أعد
األدوات (التحقق من الصدق والثبات) ،ثم قام الباحث ببناء برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي
لتنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،وتم تطبيق برنامج الدراسة عمى عينة
بمغت  03تمميذا من تبلميذ الصف السادس في المرحمة االبتدائية بمدرسة الفيصمية بالعاصمة
المقدسة (مكة المكرمة) ،وقد استعان الباحث بالتصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة بالقياس
القبمي والبعدي لممجموعة نفسيا.
وكشفت نتائج الدراسة عن بناء قائمة بإحدى وثبلثين ميارة من ميارات التنور المغوي
البلزمة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،وشممت ميارات التنور االستماعيوضمت ثماني ميارات،
والتنور الشفيي وضم سبع ميارات ،والتنور القرائي وتضمن إحدى عشرة ميارة ،والتنور الكتابي
اختبار لميارات التنور
ا
وضمتخمس ميارات ،كما صمم الباحث بطاقة مبلحظة لمتنور الشفيي ،و
االستماعي والقرائي والكتابي ،وأسفرت الدراسة عن فاعمية برنامج الدراسة في تنمية ميارات
التنور المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
وأوصت الدراسة بضرورة تضمين ميارات التنور المغوي في كل المراحل الدراسية ،بما
يتبلءم مع المستوى العقمي والمغوي لتبلميذ كل مرحمة ،كما اقترحت الدراسة مجموعة من البحوث
والدراسات التي يمكن إجراؤىا إلثراء ميدان تعميم وتعمم المغة العربية.
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Abstract
The study aimed to build a program based on the functional
approach to develop language literacy skills for primary school students.
To achieve the previous goal, the researcher prepared a list of the
necessary language literacy skills for primary school pupils. The
researcher also prepared an observation card to measure oral literacy
skills and a test to measure listening, reading and writing literacy skills,
and the researcher tested reliabilityandvalidityof these tools , then the
researcher built a program based on the functional approachto develop
language literacy skills for primary school pupils. The study program
was applied to a sample of (30) pupils of the primary stage atAlFaisaliah primary schoolin (Makkah Al-Mukarramah), where the
researcher used the one-group design with the pre and post
measurement for the same group.
The results of the study revealed the building of a list of 31
literacy language skills, which contained (8) listening skills, (7) oral
skills, (11) reading skillsliteracy and (5) writing skills. The researcher
also Built an observation card for oral literacy skills, a test for listening,
reading and writing literacy skills. The results of the study also
revealedthe effectiveness of the proposed program in developing
language literacy skills for primary school pupils.
The study recommended that language literacy skills should be
included in all levels of education, in a manner consistent with the
mental and linguistic level of pupils in each stage. The study also
suggested a set of research and studies that can be built to enrich the
field of teaching and learning Arabic language
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المقدمة
تعد المغة أداة اتصال بين أفراد المجتمع ،ووسيمة بناء الفكر والشعور ،وىي دعامة

التفكير وحافظة التراث البشري ،وناقمتو متجاوزة حدود الزمان والمكان ،وبغيرىا لم يكن بإمكان
المجتمع اإلنساني أن يصل إلى ما وصل إليو؛ بل إن المغة ذاتيا ظاىرة اجتماعية تشكمت

بتطور الحياة اإلنسانية عمى مر العصور ،ومن ىذه الظواىر العممية التربوية سواء ما يتم منيا

داخل المدرسة أو خارجيا ،فجميع أوجو النشاط اإلنساني إنما تمت من خبلل المغة حتى عندما

يفكر اإلنسان فيو يفكر بالمغة (العتيبي.)8302 ،

ومن ثم فمن الضروري تدريب تبلميذ المرحمة االبتدائية واعدادىم لغويا من خبلل

العمل عمى تنمية مياراتيم المغوية ،وخاصة فيما يتعمق بالكتابة السميمة؛ وذلك حتى

يستطيعواتوظيفيا في الحياة الواقعية ويقدروا عمى التواصل االجتماعي؛ ولعل ىذا
التمكن من الميارات المغوية يستدعي ضرورة أن يكون طبلب المرحمة االبتدائية متنورين لغويا

(محمود.)8302 ،

ويشير التنور – في مفيومو العام -إلى إلمام الطبلب بقدر لغوي مناسب مفاىيميا

ومياريا يساعدىم عمى ممارسة المغة وتوظيفيا بشكل سميم،من خبلل استخدام األلفاظ المناسبة،
وبناء الجمل المعبرة التي تساعد عمى الفيم واإلفيام(عمي ،8302 ،ص.)800

ونظر ألىمية التنور المغوي فقد حظي باىتمام عديد من الباحثين؛ فأجريت حولو كثير
ا

من الدراسات ومنيا :دراسة (عيد )8302 ،بالمرحمة اإلعدادية (المتوسطة) في مصر،

(عمي ) 8302 ،لدى طمبة شعبة المغة العربية في بعض كميات التربية بمصر(،محمود)8302 ،
لدى طبلب اإلعبلم بجامعة بنيا بمصر( ،موسى )8302 ،لدى طمبة الثانوي العام بمصر،

(إسميم )8332 ،لدى طالبات المرحمة الثانوية بغزة ،حيث أكدت ىذه الدراسات ضعف مستوى
المتعممين في التنور المغوي.

ويعد المدخل الوظيفي أحد مداخل تعميم المغة ،وييدف إلى تمكين المتعممين من أداء

األنشطة المغوية المختمفة والتي تتطمبيا حياتيم الواقعية ويتطمبيا تواصميم االجتماعي الفعال،

وقد أحدث ىذا المدخل ثورة عمى المدخل التقميدي الذي ييتم بتعميم الطبلب أبنية المغة وتراكيبيا،
دون اىتمام بتوظيف تمك التراكيب في االستعمال الواقعي لمطبلب داخل المدرسة وخارجيا

(الجعافرة ،8302 ،ص.)80
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ويدعم ذلك ما توصمت إليو البحوث واألدبيات العربية واألجنبية والمراجع من تأكيد لدور
المدخل الوظيفي ،واظيار فاعميتو في تنميو الميارات المغوية المرتبطة بتحقيق الوظيفة
االجتماعية لمغة ،والقدرة عمى الوعي بيا ،وتوصيتيا بضرورة توجيو المناىج الدراسية نحو
الوظيفية؛ حتى يستفيد منيا المتعممون في حياتيم،ومطالب المين المختمفة بعد الدراسة ،وقد
توصمت الدراسات السابقة إلىفاعمية المدخل الوظيفي تنمية أبعاد مختمفة من شخصية الطبلب
عمى سبيل المثال :تنمية سموكيات األمان والسبلمة (حميدة ،)8302 ،تنمية الوعي المغوي
(محمود ،)8302 ،تنمية ميارات الكتابة (الربابعة ،)8302 ،إكساب المفاىيم المغوية
(عمي ،)8302 ،عبلج األخطاء المغوية الشائعة (الفبلج ،)8302 ،تحسين ميارات القراءة
الناقدة (اإلبراىيم ،)8302 ،و(السميتي )8308 ،تنمية ميارات التحدث (حسن.)8300 ،
ومن ىنا يتضح أىمية وضع المتعممين في مواقف وظيفية ،مرتبطة بمتطمبات حياتيم
الواقعية ،في أثناء تعميم المغة العربية ،يسيم في تعمميم فنون المغة ومياراتيا بفاعمية؛ ومن ثم
يتضح تأثير المدخل الوظيفي تنمية ميارات التنور المغوي.

مشكمة الدراسة وأسئمتها

باستقراء البحوث والدراسات السابقة يتضح ندرة الدراسات العربية التي عنيت بتنمية
التنور المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،كما تؤكد الدراسات وجود قصور وضعف كبير في
التنور المغوي ،مع توصية البحوث السابقة بضرورة االىتمام بتدريب التبلميذ عمى ميارات
التنور المغوي.
وتجمت مظاىر ضعف التنور المغوي لدى التبلميذ في مظاىر عدة منيا وجود قصور
وضعف في كتابات التبلميذ ،وافتقاد التبلميذالقدرة عمى التعبير عن أنفسيم وعن حاجاتيم أو
مشكبلتيم بمغة صحيحة ،نتيجة قمة ثروتيم المغوية واضطراب األفكار وغموضيا وسوء ترتيبيا
وضعف العبارات وقمة القدرة عمى الكتابة اإلمبلئية ووجود الكثير من األخطاء المغوية والنحوية،
ناىيك عن قمة مستوى جودة الكتابات اإلبداعية (عمي ،)8302 ،مما يستدعي تنمية تمكم
الميارات بإيجاد حمول لذلك؛ ولمتصدي ليذه المشكمة سيعمل الباحث عمى اإلجابة عن
األسئمة التالية:
 .0ما ميارات التنور المغوي المناسبة لتبلميذ المرحمة االبتدائية؟
 .8ما مستوى تمكن تبلميذ المرحمة االبتدائية من ىذه الميارات؟
 .0ما البرنامج المقترح القائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ
المرحمة االبتدائية؟
 .4ما فاعمية البرنامج القائم عمى المدخل الوظيفي في تنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ
المرحمة االبتدائية؟
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أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة فيما يمكن أن تسهم به في اآلتي:

(أ) إفادة الفئات اآلتية:
 مخططي المناهج ومطوريها :حيث تقدم ىذه الدراسة أحد المداخل التربوية الحديثة التي ربما
تسيم في تنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،ويمكن تضمينيا في
أدلة معممي المغة العربية.
 المعممين والمشرفين التربويين :حيث قدمت الدراسة بعض األدوات؛ لتقويم ميارات التنور
المغوي لتبلميذ المرحمة االبتدائية وكيفية تصحيحيا.
 تالميذ المرحمة االبتدائية :حيث تقدم ليم الدراسة برنامجا تربويا يقوم بتوظيف المدخل
الوظيفي في تعمم المغة وتساعد في تنمية التنور المغوي.
(ب) فتح المجال أمام الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات لتنمية مهارات التنور المغوي
باستخدام استراتيجيات تعمم حديثة.

فرضيات الدراسة:
في ضوء دراسة الباحث لمدراسات والبحوث السابقة في ميدان التعميم والتعمم المغوي وعبلقتيا
بالمدخل الوظيفي يمكن صياغة الفرضالرئيس التالي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في اختبار ميارات التنور المغوي ككل لصالح التطبيق البعدي.

ويتفرع عنه الفروض الفرعية التالية:
 .0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في اختبار ميارات التنور االستماعي لصالح التطبيق البعدي.
 .8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في بطاقة المبلحظةلميارات التنور الشفيي لصالح التطبيق البعدي.
 .0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في اختبار مياراتالتنور القرائي لصالح التطبيق البعدي.
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في اختبار ميارات التنور الكتابي لصالح التطبيق البعدي.
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أهداف الدراسة
يستهدف البحث تحقيق مجموعة من األهداف منها:
 .0تحديد ميارات التنور المغوي المناسبة لتبلميذ المرحمة االبتدائية.
 .8بناء أدوات قياس مناسبة لتشخيص مدى امتبلك تبلميذ المرحمة االبتدائية ليذه الميارات.
 .0بناء برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية ميارات التنور المغويمدى تبلميذ المرحمة
االبتدائية.
 .4طرح إمكانية توظيف المدخل الوظيفي لتنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ
المرحمة االبتدائية.

حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية:
 الحدود الموضوعية :تنمية ميارات التنور المغوي المناسبة لتبلميذ الصف السادس من
المرحمة االبتدائية.
 الحدود البشرية :إجراء البحث عمى مجموعة من تبلميذ الصف السادس من المرحمة
االبتدائية؛وذلك ألن التبلميذ في نياية مرحمة تعميمية؛ وىم في أشد الحاجة لبلستزادة من
ميارات التنور المغوي التي تمكنيم من التوظيف الحياتي ،خاصة وأنيم مقبمون عمى سن
المراىقة وبداية سن الرشد العقمي والمغوي.
 الحدود الزمانية :تم تطبيق اختبارات ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام
0402ه0402-ىـ.

أدوات الدراسة وموادها البحثية:
تم بناء األدوات والمواد البحثية التالية:
 -0قائمة بميارات التنور المغوي (االستماعي ،الشفيي ،القرائي ،الكتابي).
 -8بطاقة مبلحظة التنور الشفيي.
 -0اختبار ميارات التنور االستماعي والقرائي والكتابي.
 -4البرنامج القائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية ميارات التنور المغوي لتبلميذ المرحمة
االبتدائية.
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مصطمحات الدراسة
تمتزم الدراسة بالتحديد اإلجرائي لمصطمحاتها عمى النحو التالي:

 .1المدخل الوظيفي:
المدخل القائم عمى تعميم الميارات والمعارف والسموكيات لممتعممين ،بغرض استخداميا
داخل المدرسة وخارجيا (حميدة ،8302 ،ص)04
ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو تخطيط وتصميم الخبرات المغوية المقدمة لتمميذ الصف
السادس االبتدائي عمى أساس الخبرات والمواقف الحياتية التي تتطمب استخدام المغة العربية في
التواصل االجتماعي.

 .0التنور المغوي:
اصطبلحا يعرف التنور المغوي بأنو توفر مستوى معين من الميارات المغوية في القراءة
والكتابة والتحدث واالستماع لدى الطبلب تمكنيم من المشاركة بفاعمية في التفاعل الجتماعي

والتواصل المغوي مع اآلخرين بكفاءة(.اسميم)8332 ،

ويعرفو الباحث إجرائيا بأن المقصود بو" :إحراز تمميذ الصف السادس من المرحمة
االبتدائيةالمستوى المقبول من المعرفة اإليجابية لميارات المغة العربية؛ وتمكنو من أدائيا بشكل
صحيحداخل المدرسة وخارجيا بمستوى يجعمو قاد ار عمى التواصل االجتماعي" ،ويقاس ذلك
بالدرجة التي يحصل عمييا كل تبلميذ من التبلميذ (مجموعة البحث) في أدوات قياس ميارات
التنور المغوي وىي :التنور االستماعي ،والتنور الشفيي ،والتنور القرائي ،والتنور الكتابي ،بحد
أدنى ( )%23من الدرجة العظمى لممقياس كحد أدنى لمكفاية.

 .3البرنامج القائم عمى المدخل الوظيفي
عبارة عن منظومة تعميمية تشتمل عمى األىداف التعميمية ،والمحتوى ،وتدريب التبلميذ عمى
توظيف المدخل الوظيفي؛لتنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،وتحديد
الوسائل واألنشطة ،ثم أدوات التقويم لمتأكد من مدى تحقق أىداف البرنامج في ضوء المعايير
البلزمة ليذا األداء.

اإلطار النظري واجراءات الدراسة الميدانية
ىناك بعض المتغيرات التي تشكل اإلطار النظري الذي ارتكزت عميو الدراسة الحالية،
ويمكن إجماليا فيما يمي:
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أوال-التنور المغوي ،مفهومها ،أهميتها ،مهاراتها
يعبر التنور المغوي عن توافر مستوى معين من المعرفة والميارات المغوية لدى المتعمم

تمكنو من المشاركة بفعالية في الحياة االجتماعي والتواصل الفعال (إسميم ،8332 ،ص.) 2

يمثل التنور المغوي القدرة عمى توفر الحد األدنى من المستوى المتفق عميو

لدى الفرد ،والذي يسمح لو بالقراءة والكتابة؛ لمتأثير وظيفيا في حياة الفرد والجماعة

(الداىري ،8302 ،ص.)2

وىو إلمام الطبلب بقدر مناسب من المعارف والمفاىيم والميارات في المغة األم،

يمكنيم من ممارسة المغة وتوظيفيا بشكل سميم ،ويظير ذلك في بناء جمل لغوية معبرة سيمة

وصحيحة وخالية من األخطاء ،مع استخدام األلفاظ المناسبة في األوقات المناسبة

(عمي ،8302 ،ص.)800

وفي ضوء ما سبق يعرف الباحث التنور المغوي تعريفا إجرائيا" :إحراز تمميذ المرحمة

االبتدائيةالمستوى المقبول من المعرفة اإليجابيةلميارات المغة العربية؛ وتمكنو من أدائيا بشكل
صحيحداخل المدرسة وخارجيا بمستوى يجعمو قاد ار عمى التواصل االجتماعي".

أهمية التنور المغوي:
يعتبر التنور المغوي أهم أهداف تعميم وتعمم المغة األم ،ويمكن استخالص جوانب

األهمية التالية (عمي ،0216 ،ص( ،)033إمحمد ،0212 ،ص:)111

 يعد التنور المغوي أحد أىم أوجو التنور الثقافي ،فالمغة ىي وعاء لمثقافة واإلنسان المتنور
لغويا حتما سيكون متنو ار ثقافيا ،واعيا بمشكبلت مجتمعو.

 التنور المغوي يزيد من معارف اإلنسان وخبراتو ،ويوسع مداركو ،ويرفع من رصيد فكره.
 التنور المغوي يشجع المواىب المغوية ،ويمثل نقطة البدء في راعية الموىوبين لغويا.
 التنور المغوي يعمل عمى معالجة صعوبات التعمم في المغة األم ،حيث يكسبو الحد المعقول
من الميارات المغوية لمتواصل االجتماعي.

 التنور المغوي يعمل عمى زيادة دافعية المتعممين في المواد الدراسية األخرى ويزيد من
اندماجيم وتفاعميم المدرسي.
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مكونات التنور المغوي:

يتكون التنور المغوي من األبعاد التالية(أسميم ،0226 ،ص:)13
 البعد المعرفي :ويتعمق بالمعارف المغوية،وقواعد المغة والقواعد الببلغية واإلمبلئية وغيرىا.
 البعد المهاري :ويتعمق باألداء المياري لمغة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة.
 البعد الوجداني :ويتعمق باالتجاىات اإليجابية نحو المغة العربية والرغبة في استخداميا كأداة
لمتواصل في الحياة العممية.

دور المعمم في تنمية التنور المغوي لدى الطالب:

ىناك أدوار تطمب من المعمم حتى يتحقق التنور المغوي لدى الطبلب وتتمثل في التالي
(أسميم ،8332 ،ص:)42
 الفيم الواسع لطبيعة المرحمة العمرية لممتعممين وخصائصيم النفسية.
 إكساب المعمم لممتعممين ميارات وخبرات لغوية ،بطريقة تنمي لدى المتعممين حب المغة األم
والرغبة في االستمرار في تعمميا.
 االىتمام بالفروق الفردية ومراعاة متطمبات جميع مستويات المتعممين (متفوقين ،عاديين،
ذوي صعوبات تعمم المغة العربية).
 مراعاة التطبيق الميداني لنظريات المغة والتعمم بشكل وظيفي.
 استخدام استراتيجيات تدريس حديثة تنمي التنور المغوي لدى الطبلب.
 استخدام مداخل وظيفية وتواصمية تساعد عمى تنمية التنور المغوي لدى الطبلب.

الدراسات والبحوث السابقة المتصمةبالتنور المغوي:

أجريت العديد من الدراسات التي تناولت التنور المغوي،منيا دراسةعيد)0216( ،
التييدفت إلىتنمية مستوى التنور المغوي وميارات التعمم الذاتي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية
الفائقين من خبلل استخدام إستراتيجية بول سكيل مدعومة باألنشطة اإلثرائية ،وتمثمتاألدوات
فيقائمة أبعاد التنور المغوي وبمغت( )84بعدا ،وقائمة ميارات التعمم الذاتي المناسبة لمتبلميذ
الفائقين في المرحمة اإلعدادية ،وتم التطبيق عمى ( )03طالبة بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة
أسيوط بمصر ،توصمت الدراسة إلى فاعمية إستراتيجية بول سكيل في تنمية مستوى التنور
المغوي؛ حيث جاءت الفروق دالة إحصائيا عند مستوى( )3.30لصالح التطبيق البعدي في
اختبار التنور المغوي ،وكان حجم أثر اإلستراتيجية كبيرا ،وكذلك فاعمية إستراتيجية بول سكيل
في تنمية ميارات التعمم الذاتي ،وجاءت الفروق دالة إحصائيا عند مستوى( )3.30لصالح
التطبيق البعدي في مقياس ميارات التعمم الذاتي ،وكان حجم أثر اإلستراتيجية كبيرا.
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كما ىدفت دراسة عمي )0216( ،إلى التعرف عمى مستوى التنور المغوي لدى طبلب

الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية ببعض كميات التربية ،والكشف عن العبلقة بين مستوى تنورىم
المغوي ومستوى أدائيم لميارات الكتابة اإلبداعية،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،
وتم اختيار مجموعة البحث من طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بالتعميم العام واألساسي
بكميات التربية بقنا وسوىاج والغردقة بمصر ،وبمغ عددىم ( )033طالبا وطالبة ،وقد أعدت
الباحثة اختبار التنور المغوي واختبر ميارات الكتابة اإلبداعية،وتوصمت الدراسة إلى تدني مستوى
التنور المغوي وميارات الكتابة اإلبداعية لدى طبلب الفرقة الرابعة بكميات التربية،وأشارت النتائج
أيضا إلى وجود ارتباط دال مطرد موجب بين التنور المغوي والكتابة اإلبداعية.
ومنيا دراسة كوماراتا وهالي)(Cammarata; Haley, 2018التي ىدفت إلى معرفة
أثر برنامج التنمية المينية باستخدام المدخل المتكامل لمعممي المغة الفرنسية في كندا عمى تمكين
المعممين من إكساب الطبلب ميارات التنور المغوي ،وتم استخدام المنيج شبو التجريبي ذي
المجموعة الواحدة عمى عينة من ( )02معمما كنديا لمغة الفرنسية ،وجرى جمع البيانات باستخدام
مجموعات التركيز والمقابمة والمبلحظة؛ وأشارت النتائج إلى أن التنمية المينية باستخدام المدخل
المتكامل يعمل عمى رفع كفاءة معممي المغة الفرنسية في مجال تنمية ميارات التنور المغوي
لدى الطبلب.
كما استيدفت دراسةمحمود)0215(،تنمية التنور المغوي لدى طبلب اإلعبلم من

خبلل برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي ،ولتحقيق ىذا اليدف تم إعداد قائمة بميارات التنور
المغوي في مجال الكتابة بما يناسب طبلب اإلعبلم ،وتم في ضوئيا بناء اختبار لقياس التنور
المغوي في مجال الكتابة ،باإلضافة إلى بطاقة تقدير لميارات التنور المغوي في مجال الكتابة،
وطبقت ىذه األدوات قبميا عمى مجموعة الدراسة المكونة من  02طالبا وطالبة من طبلب
اإلعبلم التربوي بالفرقة الرابعة ،ثم درس البرنامج القائم عمى المدخل الوظيفي ،ثم طبقت األدوات
بعديا عمى مجموعة الدراسة،وتوصمت الدراسة إلىوجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي
درجات طبلب مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات التنور المغوي في
مجال الكتابة ككل لصالح التطبيق البعدي؛ مما يدل عمى فاعمية البرنامج القائم عمى المدخل
الوظيفي تنمية التنور المغوي لدى طبلب اإلعبلم.
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من جانبيا ىدفت دراسة الداهري ( )0214إلى التعرف عمى مستوى التنور المغوي لدى

طمبة المرحمة الرابعة اإلعدادية في محافظة بغداد بالعراق ،وعبلقتو بالدافعية نحو دراسة المغة
العربية،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي بإعداد اختبار التنور المغوي تكون من
جزأين قبمي وبعدي ،ومقياس الدافعية نحو تعمم مادة المغة العربية ،وقامت الباحثة بتطبيق
األداتين عمى ( )423طالبا وطالبة،وتوصمت الدراسة إلى تدني مستوى تنور الطبلب المغوي
وضعف مستوى دافعية الطبلب نحو تعمم المغة العربية ،كما تبين أن العبلقة بين الدافعية والتنور
المغوي في االختبار القبمي جاءت ضعيفة جدا وطردية ،أما العبلقة بين الدافعية والتنور المغوي
في االختبار البعدي فجاءت عكسية وضعيفة جدا.
وأجرى لينا وآخرون ()Lena, et al., 2016دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر
التنور المغوي لمغة األم (اإلسبانية) عمى تعمم ميارات القراءة لمغة اإلنجميزية كمغة ثانية ،وتم
التطبيق عمى عينة من ( )23طالبا إسبانيا بالواليات المتحدة يدرسون المغة اإلسبانية كمغة ثانية،
باستخدام مقياس التنور المغوي ومقياس الفيم القرائي ،وأظيرت النتائج أن مستوى التنور المغوي
لمغة األم يؤثر إيجابا عمى مستوى الفيم القرائي وتنمية الميارات القرائية لدى الطبلب.
كما قام اإلبراهيم والسراي ( )0213بدراسة لمتعرف عمى مستوى التنور المغوي عند
معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية،وشمل البحث عينة بمغت ( )822معمما ومعممة تم
اختيارىم من المجتمع األصمي لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية (مركز الديوانية)
بالعراق لمعام الدراسي 8304 /8300م)،ولمعرفة مستوى التنور المغوي تم بناء اختبار في بعض
ميارات المغة العربية،وأشارت النتائج إلى أن مستوى التنور المغوي عند معممي المغة العربية
ومعمماتيا في المرحمة االبتدائية جاء في المستوى المتوسط.
وىدفت دراسة موسى )0212( ،إلى بناء برنامج في المغة العربية في ضوء التحديات
القرائية المعاصرة وقياس أثره عمى تنمية مستوى التنور المغوي والبيئي لدى طبلب الصف األول
الثانوي العام ،وكانت أدوات البحث اختبار التنور المغوي ،ومقياس التنور البيئي ،وقد بينت
النتائج التأثير اإليجابي لمبرنامج عمى تنمية مستوى التنور المغوي والبيئي لدى طبلب الصف
األول الثانوي في االختبارين ككل ،وفي كافة أبعادىما ،كما بينت النتائج وجود عبلقة ارتباطية
دالة بين أبعاد التنور المغوي ،وأبعاد التنور البيئي.
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بينما ىدفت دراسة إسميم )0226( ،إلى التعرف عمى مستوى التنور المغوي وعبلقتو
باالتجاه نحو مادة المغة العربية لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة غزة ،وطبقت
أدوات الدراسة عمى عينة الدراسة( )882من الطالبات ،وتوصمت الدراسة أن مستوى التنور
المغوي لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة غزة أقل من المعيار الذي تبنتو الباحثة
في دراستيا وىو ( )%22وفقا لدراسات سابقة حيث بمغت متوسط درجات الطالبات بمقياس
التنور المغوي  % 40.02مما يشير إلى تدني مستوى التنور المغوي لدى عينة الدراسة.
من خبلل عرض الدراسات السابقة التي تناولت التنور المغوي يمكن استنتاج أن ىناك
ضعفا في ميارات التنور المغوي لدى الطبلب ،عمى سبيل المثال( :عيد )8302 ،بالمرحمة
اإلعدادية في مصر ،و(عمي )8302 ،لدى طمبة شعبة المغة العربية في بعض كميات التربية
بمصر،و(محمود )8302 ،لدى طبلب اإلعبلم بجامعة بنيا بمصر ،و(موسى )8302 ،لدى
طمبة الثانوي العام بمصر ،و(إسميم )8332 ،لدى طالبات المرحمة الثانوية بغزة.
ثانيا -المدخل الوظيفي مفهومها ،أهميتها ،أسس تعممه ،إجراءاته:
يعد استخدام المدخل الوظيفي من المداخل التي أكد عمييا الباحثون ،فيذا المدخل
يؤدي إلى تحقيق القدرات المغوية عند المتعمم ،بشكل يجعمو قاد ار عمى توظيف المغة بطريقة
عممية تساعده عمى التواصل مع اآلخرين في المجتمع من خبلل المواقف الحياتية المختمفة.
ينطمق المدخل الوظيفي من النزعة الوظيفية ( )Functionalismوىي نظرية تقوم
عمى وجود دراسة الظواىر من حيث الوظيفة التي تؤدييا وليس بنية تمك الظواىر ،وفي
عمم النفس نزعة تنادي بضرورة اعتبار األحداث العقمية وظائف يقوم بيا الكائن الحي سعيا
لمتكيف وفقا لمحيطو ،وىي نزعة مضادة لمنزىة البنائية ( ،)Structural Theoryوالتي
تيتم بدراسة البناء الشعوري كاإلحساس والمشاعر ،دون االىتمام بوظائف تمك األبنية
(باىي ،واألزىري ،8302 ،ص.)042
ويعرف المدخل الوظيفي أيضا بأنو مواقف تدريسية يستخدم فييا المعمم األنشطة
المغوية الوظيفية التي تشجع وتسعى لتحقيق التفاعل والتواصل بينو وبين الطبلب وبين الطبلب
بعضيم البعض ،كما يعطي اىتمام متوازنا لمجوانب البنائية والوظيفية في المغة دامجا ىذين
الجانبين في صورة تواصمية متكاممة (شحاتو والنجار ،8330 ،ص)823
ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو تخطيط وتصميم الخبرات المغوية المقدمة لتمميذ الصف

السادس االبتدائي عمى أساس الخبرات والمواقف الحياتية التي تتطمب استخدام المغة العربية في
التواصل االجتماعي.
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خصائص وأهمية المدخل الوظيفي:

 يمكن التعرف عمى طبيعة المدخل الوظيفي من خبلل خصائصو (إبراىيم،8332 ،
ص ،)222وىي:
 ىو مدخل لتصميم منيج يشتق المحتوى التعميمي من تحميل احتياجات الطبلب؛ ليتمكنوا
من تمبية ىذه االحتياجات ،وليسيطروا عمى ميارات لغوية معينة ،وبذلك يستطيعون التعبير
عن أنفسيم وأداء ميام معينة مطموبة أو ضرورية ،وييتم باستخدام المغة أكثر مما ييتم
بالتراكيب المغوية ،ويبحث عن كيفية توظيف المغة واستخداميا في المجاالت المختمفة.
 وىو مدخل يستخدم محاكاة المواقف الحياتية التي تتطمب اتصاال ،حيث إن المواقف الحياتية
الحقيقية في تغير مستمر؛ لذا تأتي دافعية المتعممين لمتعمم من خبلل رغبتيم في تحقيق
اتصال ذي معنى من خبلل موضوع واقعي.
 أكثر البدائل شيوعا لممداخل التقميدية التي تركز عمى القواعد والتراكيب.
 يركز عمى حاجة الطالب لتعمم المغة لغرض معين ،مثل :اإللقاء ،والخطابة ،وكتابة
تقرير ،وغيرىا.
 يركز المدخل عمى الوظائف المغوية األكثر شيوعا والتي تفيد الطبلب في الحياة العممية،
وتمكنو من التكيف في الواقع االجتماعي ،وتزيد من تفاعمو الجتماعي.
 ييتم المدخل الوظيفي بالمعنى أكثر من اىتمامو بالمعرفة المغوية.
ويمكن تأكيد أىمية المدخل الوظيفي ،سواء في وضع المناىج والمقررات الدراسية أو
تدريسيا فيما يأتي (محمود:)8302 ،
 أنو يعد من المداخل التعميمية التي تراعى خصائص نمو المتعمم وطبيعتو في المراحل
المختمفة ،وذلك فيما يتعمق بجميع عناصر المنيج.
 أنو يؤكد ضرورة النظر لممادة المتعممة عمى أنيا وسيمة إلنماء شخصية المتعمم ،ومساعدتو
في التعرف عمى دور المادة وأىميتيا وعبلقتيا بحياتو ،فالجزء الجوىري في التدريس ىو
مساعدة المتعمم عمى إدراك السبب المباشر والحقيقي الواقعي لمتعمم.

أسس المدخل الوظيفي:

ىناك مجموعة من األسس يقوم عمييا المدخل الوظيفي تعمم المغة وىي( :الجعافرة،8302 ،
ص( )80شحاتة ،والنجار ،8330 ،ص)820
 المغة عادة :أي ليست مجموعة من الحقائق يمكن تمقينيا؛لذا فإن طريقة التدريس القائمة عمى
اإللقاء والتمقين لم تعد مجدية.
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 الميارة شرط لتكوين العادة :يعد استعمال المغة ضربا من الميارة ،وانطبلقا من ىذا المعنى
يصبح تعمم المغة أشبو بتعمم قيادة السيارة ،يحتاج لممارسة ،وال يمكن االكتفاء بالمعرفة عن
السيارة لكي أقودىا ،بل البد من تدريب عممي.
 المغة وحدة متكاممة :تنطمق النظرة الفمسفية التربوية الحديثة لمغة عمى أنيا وحدة متكاممة،
والفصل بين فروع المغة ال يخدم ممارسة المغة في المواقف الحياتية اليومية.
 ضرورة االنطبلق من لغة الطبلب وخبراتيم السابقة :حيث تعد لغة الطفل ىي نقطة
االنطبلق في تعميم المغة؛ ألنيا مرتبطة بواقعيم وتعبر عن تجاربيم الشخصية ،ولذلك يجب
أن يقترب تعميم المغة لمغة الطفل ،ثم يرتفع بمستواه شيئا فشيئا.
 تعمم المغة يكتسب بالنشاط :تعمم المغة يجب أن يمارس من خبلل األنشطة المغوية الثرية
الصفية والبلصفية ،ويجب أن تكون ىذه األنشطة المغوية مبنية عمى اىتمامات الطبلب
وميوليم ورغباتيم ،بدال من بنائيا عمى أساس المادة الدراسية.
 المغة ظاىرة اجتماعية أنشئت لتؤدي وظائف محددة وىي التواصل بين البشر؛ ولذلك يجب
تعميميا من خبلل وظائفيا.
 المتعمم المحور الرئيس لتعمم المغة وليس المعمم ،والتعمم بؤرة االىتمام وليس التدريس.
 استراتيجيات التدريس يجب أن تنمي االستخدام الوظيفي لمغة ولذلك يجب اختيار
استراتيجيات التدريس الحديثة التي تقوم عمى فاعمية المتعمم.
 ال تؤدي المغة وظائفيا إال من خبلل توظيف التقنيات الحديثة ولذلك يجب االىتمام بيا في
تعمم المغة.
 البد من وضوح وظائف المغة المختمفة عن المعمم بشكل يمكنو من إكساب ميارات المغة
الوظيفية لمطبلب واثارة دافعيتيم في تعمم المغة.
 يجب عدم فصل المغة عن السياق االجتماعي ليا ،ويجب االىتمام بإتاحة الفرصة لممتعممين
الستخدام المغة بكل أشكاليا وخمق ظروف مناسبة ومشابية لممواقف المغوية خارج المدرسة.

الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالمدخل الوظيفي:

أجريت العديد من الدراسات التي تناولت المدخل الوظيفي ،ومنيا دراسة
سويسزبينوريمير)(Swierzbin; Reimer, Julia, 2019التي ىدفت لمتعرف عمى
تصورات المعممين حول استخداميم لممدخل الوظيفي في تدريس النحو ،حيث تم تطبيق المقرر
عمى ( )43معمما لمغة اإلنجميزية أثناء الخدمة في إحدى الجامعات الخاصة بالواليات
المتحدة،وأشارت النتائج إلى وجود اتجاىات إيجابية لدى المعممين المتدربين حول استخدام
المدخل الوظيفي تدريس النحو.
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بينما ىدفت دراسة محمود )0216( ،إلى إعداد برنامج مقترح قائم عمى المدخل
الوظيفي لتعميم الكتابة األكاديمية لطبلب الماجستير والدكتوراه بكميات التربيةوقياس أثره في تنمية
الوعي المغوي الناقد لدييم،واقتصرت الدراسة عمى كمية التربية جامعة المنيا ،وتم استخدام المنيج
شبو التجريبي القائم عمى التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة،كماتم إعداد مقياس الوعي
المغوي الناقد،تم تطبيق الدراسة عمى ( )84طالبا وطالبة من طبلب الماجستير بكمية التربية
جامعة المنيا،والذي اشتمل عمى ثبلثة مكونات ىي :اختبار المكون المعرفي ،واختبار المكون
المياري،ومقياس المكون الوجداني،وتم التوصل إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي
درجات ىؤالء الطبلب في القياسين القبمي والبعدي الختبار المكون المعرفي ككل وأبعاده الفرعية
كل عمى حدة لصالح القياس البعدي ،ووجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات ىؤالء
الطبلب في القياسين القبمي والبعدي الختبار المكون المياري ككل ومياراتو الفرعية كل عمى
حدة لصالح القياس البعدي ،ووجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات ىؤالء الطبلب في
القياسين القبمي والبعدي الختبار المكون الوجداني ككل ومياراتو الفرعية كل عمى حدة لصالح
القياس البعدي.
وىدفت دراسة الربابعة )0216( ،إلى استقصاء أثر المدخل الوظيفي في تعميم المغة
العربية لمناطقين بغيرىا ،وتم تطبيق استبانة لجمع البيانات عمى عينة من ( )82مدرس ومدرسة،
و( )03طالبا وطالبة ممن يدرسون المغة العربية كمغة ثانية ،وىل يوجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمجنس (ذكر -أنثى) ،وخمصت الدراسة إلى أىمية توظيف واستثمار المدخل
الوظيفي في تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا إذا تم فيم ىذا المدخل وحسن تطبيقو بخطوات
مدروسة ومنظمة.
ومنيا دراسة عمي)0216( ،التي سعت إلى قياس فاعمية برنامج قائم عمى المدخل
الوظيفي لتنمية سموكيات األمان والسبلمة في (المنزل -الروضة -الطريق) ،والمفاىيم المغوية
المرتبطة بيا البلزمة ألطفال الروضة ،وتم تطبيق أداتي البحث -االختبار ،واالختبار المصور
قبميا ،تم التطبيق عمى ( )03طفل وطفمة من أطفال الرياضكما جرى تنفيذ البرنامج ،وبعد
االنتياء من تنفيذ تجربة البحث ،تم تطبيق أداتي البحث -االختبار ،واالختبار المصور -بعديا،
وأظيرت النتائج وجود فروق دالو إحصائيا في مستوى سموكيات األمان والسبلمة ،والمفاىيم
المغوية المرتبطة بيا ألطفال الروضة ،مما يشير إلى فاعمية البرنامج في تنمية بعض سموكيات
األمان والسبلمة ،والمفاىيم المغوية المرتبطة بيا ألطفال الروضة.
كما قامت الفالج )0215( ،بدراسة بيدف إلى الكشف عن فاعمية برنامج في ضوء
المدخل الوظيفي لعبلج األخطاء النحوية الشائعة لدى طالبات قسم المغة العربية،وأعدت استبانة
المباحث النحوية األساسية ،واختبا ار تشخيصيا ،وتم إعداد برنامج لعبلج األخطاء النحوية
الشائعة لدى الطالبات ،وتم التطبيق عمى ( )20طالبة،وخمصت الدراسة إلى فاعمية البرنامج
المقترح في عبلج األخطاء النحوية الشائعة لدى طالبات قسم المغة العربية عينة البحث.
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وىدفت دراسة ليا ( )Li, 2018إلى توظيف المدخل الوظيفي في رفع كفاءة تعمم
الطبلب الصينيين لمغة اإلنجميزية من خبلل التعرف عمى خبرات الطبلب السابقة والمتعمقة
باستراتيجيات تعمميم لمغتيم األم،وتم التطبيق عمى ( )83طالبا صينيا يدرسون المغة اإلنجميزية
كمغة ثانية في الواليات المتحدة،كما جرى استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات،وأشارت الدراسة
إلى أنو يمكن توظيف المدخل الوظيفي لتعمم المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية من خبلل التعرف
عمى خبرات الطبلب السابقة في استراتيجيات تعمميم لمغتيم األم.
وىدفت دراسة اإلبراهيم )0213( ،إلى بيان أثر برنامج تعميمي قائم عمى المدخل
الوظيفي في تحسين ميارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف الثالث المتوسط ،ولتحقيق ذلك
جرى بناء قائمة بميارات القراءة الناقدواختبار تحصيمي في الميارات ،وتم تطبيق عمى عينة
قواميا ( )23طالبة تم تقسيمين بالتساوي إلى مجموعتين :تجريبية وضابطة .وتوصمت الدراسة
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيةبين المجموعتين تعزى إلىأثر استخدام البرنامج التعميمي في
جميع ميارات القراءة الناقدةلصالح المجموعة التجريبية.
في حين استيدفت دراسة حسن)0213(،استخدام المدخل الوظيفي لحل مشكمة تنمية
ميارات التحدث لدى مجموعة من الطبلب األجانب الوافدين إلى جامعة أسيوط؛ لدراسة المغة
العربية والثقافة اإلسبلمية ،بمغ عددىم ( )03طالبا،واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي من
التصميم ذي المجموعة الواحدة ،وأعد الباحث استبانة لتحديد مجاالت وميارات التحدث الوظيفي
لمغة العربية غير الناطقين بيا،وأشارت النتائج إلى فاعمية استخدام األنشطة المغوية القائمة عمى
المدخل الوظيفي في تنمية ميارات التحدث الوظيفي لدى عينة البحث.
بينما استيدفت دراسة السميتي )0210( ،الكشف عن أثر برنامج تعميمي قائم عمى
المدخل الوظيفي في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طبلب الصف التاسع األساسي بمدينة إربد
باألردن،يمغ حجم العينة( )22طالبا،ولتحقيق ىدف الدراسة صمم الباحث برنامجا تعميميا قائما
عمى المدخل الوظيفي ،وقائمة بميارات القراءة الناقدة واختبا ار لقياس تمك الميارات،وأظيرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية فياختبار القراءة الناقدة،
تعزى ألثر البرنامج التعميمي القائم عمى المدخل الوظيفي.
م ن خبلل عرض الدراسات السابقة يمكن استنتاج فاعمية المدخل الوظيفي فيتنمية أبعاد
مختمفة من شخصية الطبلب عمى سبيل المثال تنمية سموكيات األمان والسبلمة
(حميدة ،)8302 ،التنمية الوعي المغوي (محمود ،)8302 ،تنمية ميارات الكتابة
(الربابعة ،)8302 ،إكساب المفاىيم المغوية (عمي ،)8302 ،عبلج األخطاء المغوية الشائعة
(الفبلج ،)8302 ،تحسين ميارات القراءة الناقدة (اإلبراىيم ،)8302 ،و(السميتي)8308 ،
تنمية ميارات التحدث (حسن.)8300 ،
كما أنو ال توجد دراسات–وفق حد عمم الباحث -ربطت بين توظيف المدخل الوظيفي
وتنمية ميارات التنور المغوي لدى الطبلب إال دراسة (محمود )8302 ،عمى طمبة الجامعات.
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من جانب آخر تظير الفجوة البحثية في عدم وجود دراسات عربية وسعودية تناولت
توظيف المدخل الوظيفي تنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية وىو ما
سوف يتناولو البحث الحالي.
ولقد استفاد البحث من الدراسات السابقة في اإلحساس بمشكمة الدراسة وتبيان أىميتيا
وصياغة فروضيا ومناقشة نتائجيا واعداد أداة البحث.

ثالثا -إجراءات بناء برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية مهارات التنور
المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية:

تستخ دم الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،من أجل تحديد ميارات التنور المغوي
لتبلميذ الصف السادس االبتدائي ،والمنيج شبو التجريبي القائم عمى التصميم التجريبي ذي
المجموعة الواحدة.
وتستيدف الدراسة الحالية تنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ المرحمة
االبت دائية باستخدام برنامجقائم عمى المدخل الوظيفي؛ ولتحقيق اليدف السابق سيعرض الباحث
لئلجراءات التالية:

 -قائمة مهارات التنور المغوي المناسبة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية:

تستيدف ىذه القائمة تحديد ميارات التنور المغوي المناسبة لدى تبلميذ المرحمة
االبتدائية،وتم حصرميارات التنور المغوي ،وتضمنت قائمة ميارات التنور المغوي أربع ميارات
رئيسة ،ىي :التنور االستماعي ،والتنور الشفيي  ،والتنور القرائي ،والتنور الكتابي،تم عرضيا
عمى الخبراء والمحكمين إلبداء الرأي حوليا واقرارىا.

التنور االستماعي:

 .0القدرة عمى فيم المعاني المتعددة لمكممة المسموعة.
 .8القدرة عمى استخبلص األفكار الرئيسة من النص المسموع.
 .0القدرة عمى االستماع الناقد ألغراض البحث عن المعمومة.
 .4القدرة عمى تنظيم المادة المسموعة ،وادراك العبلقة بين أجزائيا.
 .2القدرة عمى إدراك اليدف من المادة المسموعة.
 .2القدرة عمى نقد المواد المسموعة.
 .2القدرة عمى األفكار الرئيسة والفرعية ،وربط األفكار المختمفة في المادة المسموعة.
 .2القدرة عمى المناقشة البناءة حول المادة المسموعة.
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التنور الشفهي:

 .0القدرة عمى نطق لمكممة بفصاحة وطبلقة.
 .8القدرة عمى التعبير عنالفكرة.
 .0القدرة عمى توظيف القواعد النحوية في التحدث.
 .4القدرة عمى التحدث بسرعة مناسبة مع اإلفيام.
 .2القدرة عمى النقل الشفيي لؤلفكار المفيدة لمغير.
 .2القدرة عمى المناقشة البناءة حول المادة المقروءة ،والمسموعة ،والمرئية.
 .2القدرة عمى الموازنة بين إيجابيات األشياء ،وسمبياتيا.

التنور القرائي:

 .0القدرة عمى فيم المعاني المتعددة لمكممة المقروءة.
 .8القدرة عمى استخبلص األفكار الرئيسة من النص المقروء.
 .0القدرة عمى القراءة ألغراض البحث عن المعمومة.
 .4القدرة عمى تنظيم المادة المقروءة ،وادراك العبلقة بين أجزائيا.
 .2القدرة عمى القراءة لحل المشكبلت.
 .2القدرة عمى إدراك اليدف من المادة المقروءة.
 .2القدرة عمى نقد المواد المقروءة.
 .2القدرة عمى تعرف عمى األفكار الرئيسة والفرعية ،وربط األفكار المختمفة في تمك المادة.
 .2القدرة عمى القراءة في صمت بسرعة مناسبة مع الفيم.
 .03القدرة عمى االستمتاع بالقراءة.
 .00القدرة عمى المناقشة البناءة حول المادة المقروءة.

التنور الكتابي:

 .0القدرة عمى كتابة األفكار الرئيسة بأسموب سميم.
 .8القدرة عمى تنظيم المادة المكتوبة ،والربط بين أجزائيا.
 .0القدرة عمى توصيل أفكاره كتابيا لآلخرين.
 .4القدرة عمى كتابة األفكار الرئيسة والفرعية.
 .2القدرة عمى توصيل األفكار المفيدة لمغير.
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أ-تحكيم قائمة مهارات التنور المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية:
تم عرض القائمة في صورتيا المبدئية عمى خمس وعشرين محكما من أساتذة المناىج
وطرق تدريس المغة العربية ومنخبراء الميدان من المعممين والموجيين ،وطمب الباحث من ىؤالء
الخبراء إبداء الرأي ،وذلك بوضع عبلمة (√) بمايعبر عن آرائيم اإليجابية حول قائمة ميارات
التنور المغوي.

ب -الوزن النسبي لقائمة مهارات التنور المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية:
تم حساب الوزن النسبي لقائمة ميارات التنور المغوي لمصف السادس االبتدائيوحدد
الباحث معيا ار الختياربعض ميارات التنور المغوي ليؤالء التبلميذ ،وىي الميارات التي حظيت
بنسبة اتفاق بين المحكمين بنسب تتراوحمن  % 23إلى  ،% 033وأبدى المحكمون آراءىم في
االختبار ،وتم تعديل بعض العبارات في ضوء تمك اآلراء ،ويوضح الجدول التالي أىم
تمك اآلراء:
جدول ( )1نموذج لبعض ممحوظات من المحكمين واجراء الباحث
المجال
التنور االستماعي

التنور القرائي

التنور الكتابي

التنور الشفيي

الموضع

الرأي

القدرة عمى تنظيم المادة
المسموعة ،وادراك العبلقة
بين أجزائيا.
القدرة عمى إد ارك أغراض
الفرد من المادة المسموعة.
القدرة عمى القراءة من أجل
البحث عن المعمومة.
القدرة عمى تنظيم المادة
المقروءة ،وادراك العبلقة
بين أجزائيا.

القدرة عمى تنظيم المادة
المسموعة ،والربط بين
أجزائيا.
القدرة عمى إدراك اليدف من
المادة المسموعة.
القدرة عمى القراءة ألغراض
البحث عن المعمومة.
القدرة عمى تفصيبللمادة
المقروءة ،وادراك العبلقة بين
أجزائيا.
القدرة عمى كتابة األفكار
الرئيسة والفرعية.

القدرة عمى التعبير عناألفكار
الرئيسة والفرعية.
القدرة عمى كتابة األفكار
الرئيسة بعبارة سميمة.
القدرة عمى توظيف القواعد
النحوية في التحدث.
القدرة عمى التحدث بسرعة
كبيرة مع اإلفيام.
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القدرة عمى كتابة األفكار
الرئيسة بأسموب سميم.
القدرة عمى توظيف القواعد
النحوية شفاىة.
القدرة عمى التحدث بسرعة
مناسبة مع اإلفيام.

اإلجراء
لم يتم األخذ بو
تم األخذ بو
تم األخذ بو
لم يتم األخذ بو
تم األخذ بو
تم األخذ بو.
لم يتم األخذ بو
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بطاقة مالحظة مهارات التنور الشفهي:
وتتكون من سبع فقرات تقيس كل فكرة مهارة فرعية:
 .0القدرة عمى نطق لمكممة بفصاحة وطبلقة.
 .8القدرة عمى التعبير عنالفكرة.
 .0القدرة عمى توظيف القواعد النحوية في التحدث.
 .4القدرة عمى التحدث بسرعة مناسبة مع اإلفيام.
 .2القدرة عمى النقبللشفيي لؤلفكار المفيدة لمغير.
 .2القدرة عمى المناقشة البناءة حول المادة المقروءة ،والمسموعة ،والمرئية.
 .2القدرة عمى الموازنة بين إيجابيات األشياء ،وسمبياتيا.

صدق بطاقة المالحظة:

استند الباحث عند بنائو لبطاقة المبلحظة عمى القائمة النيائية من ميارات التنور
الشفيي ،وكذلك عند االختبار عمى نص من نصوص التبلميذ بكتاب لغتي الجميمة لمصف
السادس االبتدائي ،ولمتحقق من ثبات االختبار استعان بمختبر آخر ،وقام بتفريغ البيانات نفسيا؛
وبحساب معامل االرتباط بينيما اتضح أنو يساوي (.)3.24

اختبار مهارات التنور االستماعي والقرائي والكتابي:

استيدف االختبار قياس ميارات التنور االستماعي والقرائي والكتابي لتبلميذ الصف
السادس االبتدائي والمتضمنة  84ميارة ،وقد وضع الباحث سؤاال يقيس كل ميارة ،أي أن
االختبار تضمن أربعا وعشرين مفردة اختبارية ،وتم اعتماد عمى مجموعة من المصادر لبناء
االختبار وىي:
 -0قائمة ميارات التنور المغوي.
 -8الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية المتعمقة بالتنور المغوي.
 -0األدبيات المتصمة بالتنور المغوي.
 -4طبيعة تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

ضبط اختبار مهارات التنور المغوي (االستماعي ،القرائي ،الكتابي):
تم الطمب من أصحاب السعادة المحكمين التعبير عن آرائيم عبر اتباع الخطوات
اإلجرائية التالية:
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 -0وضوح تعميمات االختبار.
 -8مناسبة االختبار لمتبلميذ.
 -0قياس األسئمة الموضوعية لميارات التنور االستماعي والقرائي.
 -4صحة البدائل االختيارية لكل سؤال.
 -2قياس األسئمة المقالية لميارات التنور الكتابي.
بعد إجراء التعديبلت عمى مفردات االختبار في ضوء آراء السادة المحكمين ،ونتائج التجربة
االستطبلعية ،وبعد التأكد من صدق وثبات االختبار أصبحت األداة في صورتيا النيائية من:
 .0التنور االستماعي :وتتناول فيم المسموع ،وتتكون من ثمان عبارات.
 .8التنور القرائي :وتتناول الفيم القرائي ،وتتكون من إحدى عشرة عبارة.
 .0التنور الكتابي :وتتناول التعبير الكتابي ،وشممتخمس جوانب.
وبذلك تكون فقرات االختبارجاىزة ومبلئمة لميارات أبعاد التنور المغوي الثبلثة.

صدق االختبار:
تم حساب صدق االختبارباستخدام طريقة االتساق (البناء) الداخمي؛ والذي يعتمد -كما
يذكر أبو عبلم ( )820 ،8308عن طريق معامبلت االرتباط بين بين الدرجة الكمية لبلختبار
وأبعادىا ،وقد تم إجراء ىذه الخطوات عمى النحو التالي:
جدول (:)0معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد االختبار والدرجة الكمية له
البعد

الدرجة الكمية االختبار

التنور االستماعي

**3924

التنور الكتابي

**3922

**3928

التنور القرائي

يظير من الجدول السابق أن جميع قيم االرتباط بين أبعاد االختبار بعضيا البعض
من جية ،وبينيا وبين الدرجة الكمية لو من جية أخرى كانت جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى
( ،)3930مما يشير إلى تحقق المرحمة الثالثة من صدق االتساق الداخمي لبلختبار الحالية.
وما تحقق من نتائج عبر ىذا اإلجراء يشير إلى توفر مؤشرات قوية تشير إلى صدق
االختبار في قياس ما وضع ألجمو ،مما يدفع نحو الثقة في استخدامو عبر الدراسة الحالية.
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ثبات االختبار:
تم حساب ثبات االختبار عبر استخدام معادلة كرونباخ -ألفا لمثبات؛ الستخراج معامل
ألفا لمثبات ،والجدول ( )0يبين نتائج ىذين اإلجراءين عمى النحو التالي:
جدول ( :)3معامالت الثبات لالختبار
البعد

معامل ألفا

التنور االستماعي

3928

التنور القرائي

3928

التنور الكتابي

3922

الدرجة الكمية لبلختبار

3922

ويتبين من الجدول السابق أن جميع معامبلت الثبات كانت قوية ،ودالة عند مستوى
( )3930لتجاوزىا القيمة ( ،)3923وىذا مؤشر عمى توفر مستوى مرتفع من الثبات لبلختبار
عمى نحو يدفع من مستوى الثقة باستخدامو في البحث الحالي.
بناء برنامج تنمية التنور المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية باستخدام بعض
المدخل الوظيفي:
أهدف البرنامج :يستيدف ىذا البرنامج تنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ المرحمة
االبتدائية ،ولذا فإن األىداف العامة التي يسعى البرنامج لتحقيقيا ىي:
 .1تدريب التبلميذ عمىميارات التنور االستماعي.
 .0تدريب التبلميذ عمىميارات التنور الشفيي.
 .3تدريب التبلميذ عمىميارات التنورالقرائي.
 .1تدريب التبلميذ عمى ميارات التنور الكتابي.

ب .أسس بناء برنامج تنمية مهارات التنور المغوي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية:
يستند برنامج مهارات التنور المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية عمى أسس هي:
ما تم التوصل إليو من قائمة نيائية بميارات التنور المغوي ،وطبيعة االستماع والتحدث
والقراءة والكتابة لمصف السادس االبتدائي.
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األساس النفسي :خصائص نمو التبلميذ بالمرحمة االبتدائية وحاجاتيم النفسية.
األساس المغوي :طبيعة المغة العربية بشكل عام والتنور المغوي بشكل خاص.
األساس التربوي :التوجيات الحديثة في تدريس المغة العربية في اختيار المحتوى وتنظيمو
واستراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقويم.

ج .محتويات البرنامج:
وحدة التنور االستماعي :وتيدف إلى تدريب التبلميذ عمى ميارات االستماع وتحتوي عمى
نصوص إثرائية مسموعة وظيفية ،ويتم إلقاء أسئمة عمى التبلميذ لمكشف عن مدى فيميم
لمنصوص المسموعة وربط الموضوعات بمواقف الحياة الواقعية.
وحدة التنور الشفهي :وتيدف إلى تنمية قدرات التبلميذ عمى التحدث بطبلقة في مواقف واقعية
تتطمب التحدث من خبلل عرض مواقف ويطمب من التبلميذ التحدث فييا ،مع توجيو المعمم.
وحدة التنور القرائي :وتيدف إلى تنمية الميارات القرائية وخاصة فيم المقروء من خبلل
نصوص إثرائية ليا ارتباط بالواقع المعاش ،واستحضار خبرات التبلميذ السابقة.

وحدة التنور الكتابي :وتيدف إلى تنمية ميارات الكتابة مع التركيز عمى الكتابة الوظيفية من
خبلل تكميف التبلميذ بالكتاب في مواقف عممية تتطمب منيم التواصل الكتابي.

( )0تطبيق برنامج تنمية التنور المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية:
 أخذ الموافقات الرسمية لتطبيق تجربة البحث.
 اختيار عينة الدراسة.
التطبيق القبمي :قام الباحث بالتطبيق القبمي ألدوات الدراسة الحاليةاختار الباحث مجموعة
واحدة من تبلميذ الصف السادس بمدرسة الفيصمية االبتدائية بالعاصمة المقدسة (مكة المكرمة)،
وبمغ عدد الطبلب في التطبيق القبمي ثبلثين ،وتم ذلك يوم األحد الموافق  00من شير اهلل
المحرم سنة  0402ىـ ،الموافق لؤلول من أكتوبر سنة 8302م ،حرص الباحث أثناء التطبيق
القبمي لفت انتباه التبلميذ إلى األمور التالية:
ضرورة تسجيل بيانات الطالب في الخانة المخصصة لذلك.بيان اليدف من كل اختبار من اختبارات الدراسة.-االلتزام بالزمن المخصص لكل اختبار.
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تدريس البرنامج القائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية مهارات التنور
المغويمدى تالميذ الصف السادس االبتدائي:
طبق البرنامج القائم عمى المدخل الوظيفي في تنمية ميارات التنور المغوي لدىتبلميذ
المرحمة االبتدائية في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 0402 /0402ىجرية ،وتمذلك
يوم األحد  02من شير المحرم سنة  0402ىـ ،الموافق 2أكتوبر سنة 8302م ،واستغرق تطبيق
برنامج الدراسة ستة أسابيع.

د .التصميم التجريبي:
اعتمد الباحث في الدراسة الحالية عمى التصميم التجريبي التالي :المجموعة الواحدة
ذاتالقياس القبمي والبعدي ،واختار الباحث ىذا التصميم لسببن ىما:
 .0عدم وجود مثل ىذا البرنامج في مناىج المغة العربية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،وبالتالي
فإن البرنامجيركز عمى استراتيجيات تعمم ومحتوى كتابي يختمف بشكل كبير عما يتبعو
المعمم عادة خبلل تدريب تبلميذه عمىميارات التنور المغوي.
 .8قصر مدة التجربة؛ وىذا يختصر عمل العوامل الكبيرة الثابتة التراكمية غير المبلئمة مثل
النضج.

رابعا -نتائج الدراسة:
بعد تطبيق المدخل الوظيفيعمى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،وتطبيق اختبار ميارات
التنور المغوي قبميا وبعديا عمى عينة الدراسة ،وذلك لمتحقق من فرض الدراسة كما يمي:

( )1فاعمية المدخل الوظيفي في تنمية مهارات التنور المغوي ككل لدى تالميذ
الصف السادس االبتدائي:
لتحقق الباحث من صحة الفرض الرئيس لمدراسة الحالية الذي نصو أنو "توجد فروق
ذات داللة إحصائيةعند مستوى ()α≥0.05

بينمتوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي

في اختبار ميارات التنور المغوي ككل لصالح التطبيق البعدي" ،قامالباحث بحساب قيمة
(ت) لمجموعتين مرتبطتين ،مستعينا بحزمة البرنامج اإلحصائي  ،SPSSوالجدول التالي
يوضح ذلك:
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جدول ( )1نتائج اختبار (ت) لمفرق بين متوسطي درجات تالميذ المرحمة االبتدائية في
التطبيقي القبمي والبعدي الختبار مهارات التنور المغوي ككل

التطبيق
القبمي
البعدي

العدد
03

االنحراف

المتوسط الحسابي

المعياري

84.22

0.00

00.80

0.24

قيمة(ت)
80.803

حجم التأثير
(مربع إيتا)
3.23

كما قام الباحث بحساب مربع إيتا؛ لقياس حجم التأثير لمبرنامج من خبلل المعادلة
التالية (أبو حطب،وصادق)002 ،0220 ،
مربع إيتا (= )η
من خبلل الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات الطبلب في التطبيقينالقبمي والبعدي الختبار ميارات التنور المغوي ككل لصالح التطبيق
البعدي ،وبمغ حجم التأثير ( ،)3.23وىومعامل تأثير مرتفع يدل عمى فاعمية البرنامج القائم عمى
المدخل الوظيفي.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائجبعض الدراسات مثل :نتائج دراسة حميدة ،)8302( ،دراسة
( ،)8302ودراسة
محمود ،)8302( ،ودراسة الربابعة ،)8302( ،ودراسة عمي،
الفبلج ،)8302(،ودراسة اإلبراىيم.)8302( ،
وتتفق ىذه النتيجة مع ما ورد في األدب النظري حول أىمية المدخل الوظيفي في تعمم
المغة والتي من أىميا أنو يحفز الطبلب عمى التفاعل وممارسة المغة كوظيفة اجتماعية ،وأنو
يربط المحتوى المغوي بحياة الطبلب ويستخدمونو في حل مشكمتيم وىو بذلك يمتقي مع فمسفة
تعميم التنور المغوي في االىتمام بتعمم الميارات المغوية كوظيفة تواصل.

ويفسر الباحث النتيجة السابقة كما يمي:
 أن برنامج الدراسة الحالية قد درب تبلميذ المرحمة االبتدائية عمى ميارات التنور المغوي.
 أن البرنامج الحالي قد أتاح فرصا متعددة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية لتنويرىم لغويا من
خبلل األنشطة المغوية الوظيفية والتي تخدم التمميذ في حياتو العممية.
 األنشطة اإلثرائية الواردة ببرنامج الدراسة ،التي أتاحت الفرصة أمام الطبلب ،بحيث يكتسب
تبلميذ المرحمة االبتدائية ميارات ىذا الجانب بالتدريب المستمر عمييا.
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 ما يتميز بو البرنامج المقترح من تحديد واضح واجرائي لخطوات ومراحل التدريس واختيار
استراتيجيات تدريس حديثة تناسب المدخل الوظيفي وميارات التنور المغوي.
 تقسيم التبلميذ إلى مجموعات تعاوني ،مما أثرى روح التعاون والمنافسة اإليجابية
بين المجموعات.
 ربط البرنامج ومحتواه بمواقف الحياة اليومية بشكل مستمر.
 دمج بعض أنشطة المعب والتدريس الممتع في التدريس ،مما أسيم في زيادة دافعية التبلميذ
والتفاعل بينيم وبين المعمم.
 استخدام استراتيجيات التعزيز المعنوي والمادي الذي قدمو المعمم أثناء التدريس ،مما عمل
عمى استمرار تقدم الطبلب في عممية التعمم.
 استخدام استراتيجيات وأدوات تقويم بديل وأصيل وتجنب استراتيجيات التقويم التقميدي التي
تيتم بالقياس والحفظ.

( )0فاعمية المدخل الوظيفي فيتنمية المهارات الفرعية لمتنور المغوي لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية:
لمتحقق من صحة الفروض الفرعية لمدراسة الحالية ،قام الباحث بحسابقيمة (ت)
لمجموعتين مرتبطتين ،مستعينا بالبرنامج اإلحصائي السابق ذكره ،ويوضح الجدول التالي ذلك:
جدول ( :)2نتائج اختبار (ت) لمفرق بين متوسطي درجات تالميذ المرحمة االبتدائية في
التطبيقي القبمي والبعدي لمهارات ن=32
البعد
التنور االستماعي
التنور القرائي
التنور الكتابي
التنور الشفيي

التطبيق
القبمي

المتوسط

االنحراف

80.42

0.40

80.20

0.82

البعدي

08.04

البعدي

08.40

البعدي

08.04

البعدي

02.22

القبمي
القبمي
القبمي

84.22
84.22
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0.24
0.22
0.82
0.22
0.22
0.24

قيمة (ت)

حجم التأثير
(مربع إيتا)

02.220

3.24

02.020

3.20

02.244

3.20

80.222
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من خالل الجدول ( )2يتضح ما يمي:

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )3.32بين متوسطي درجات التطبيقين
القبمي والبعدي لمميارات الفرعية ،حيث وتراوح معامل التأثير لمبرنامج ما بين( ،)3.24و()3.20
وىو معاممتأثير مرتفع يطمئن الباحث لفاعمية البرنامج في تنمية ميارات التنور المغوي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي في اختبار
ميارات التنور المغوي ككل لصالح التطبيق البعدي.

وبالتالي تتحقق صحة الفروض الفرعية جميعها وهي:

 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في اختبار ميارات التنور االستماعي لصالح التطبيق البعدي.
 -8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في اختبار ميارات التنور الشفيي لصالح التطبيق البعدي.
 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في اختبار ميارات التنور القرائي لصالح التطبيق البعدي.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبمي والبعدي في اختبار ميارات التنور الكتابي لصالح التطبيق البعدي.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائجبعض الدراسات مثل :نتائج دراسة وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج
بعض الدراسات ،مثل :نتائج دراسة حميدة ،)8302( ،دراسة محمود ،)8302( ،ودراسة
الربابعة ،)8302( ،ودراسة عمي ،)8302( ،ودراسة الفبلج ،)8302(،ودراسة اإلبراىيم،
(.)8302

ويفسر الباحث النتيجة السابقة كما يمي:

 اختيار الباحث المحتوى في ضوء التوجيات الحديثة في التربية وعمم النفس وآراء
السادة المحكمين لتناسب محتويات البرنامج وميارات التنور المغوي في ىذه الفئة العمرية
بالمرحمة االبتدائية.
 ما يتميز بو البرنامج المقترح من تحديد واضح واجرائي لخطوات ومراحل التدريس واختيار
استراتيجيات تدريس حديثة تناسب المدخل الوظيفي وميارات التنور المغوي.
 مراعاة الفروق الفردية بين التبلميذ أثناء تطبيق البرنامج.
 تقسيم التبلميذ إلى مجموعات تعاوني ،مما أثرى روح التعاون والمنافسة اإليجابية
بين المجموعات.
 ربط البرنامج ومحتواه بمواقف الحياة اليومية بشكل مستمر.
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 دمج بعض أنشطة المعب والتدريس الممتع في التدريس ،مما أسيم في زيادة دافعية التبلميذ
والتفاعل بينيم وبين المعمم.
 استخدام استراتيجيات التعزيز المعنوي والمادي الذي قدمو المعمم أثناء التدريس ،مما عمل
عمى استمرار تقدم الطبلب في عممية التعمم.
 استخدام استراتيجيات وأدوات تقويم بديل وأصيل وتجنب استراتيجيات التقويم التقميدي التي
تيتم بالقياس والحفظ.

خامسا توصيات الدراسة:

بناء عمى النتائج التي أسفرت عنها الدارسة الحالية ،يمكن تقديم التوصيات التالية:
 ضرورة تضمين ميارات التنور المغوي في كل المراحل الدراسية بما يتبلءم مع المستوى
العقمي والمغوي لتبلميذكل مرحمة.
 إعادة النظر في أىداف تدريس المغة العربية في ضوء ىذه القائمة.
 إعادة النظر في محتوى مناىج المغة العربية بالمرحمة البتدائية في ضوء ىذه القائمة.
 االىتمام بتنمية ميارات التنور المغوي لما ليا من تأثير عمى تنمية المواىب المغوية ومواجية
صعوبات التعمم المغوية.

في ضوء ما توصمت إليه الدراسة من تقديم برنامج تنمية مهارات التنور المغوي باستخدام
المدخل الوظيفي ،فإنه يوصي بما يأتي:
 إعادة النظر في أنشطة المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،بحيث يقدم ليم أنشطة تنمية
ميارات التنور المغوي.
 بناء برامج عبلجية تعالج صعوبات التعمم في المغة العربية بالمرحمة االبتدائية من خبلل
توظيف المدخل الوظيفي تمك البرامج.
 تضمين محتوى المغة العربية بالمرحمة االبتدائية موضوعات مشوقة تثير اىتمام التبلميذ
وتنمي ميارات التنور المغوي لدييم.
 االستفادة من البرنامج المقترح في تطوير استراتيجيات تدريس حديثة تسيم في تنمية التنور
المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
 التركيز عمى ميول واىتمامات واحتياجات التبلميذ بالمرحمة االبتدائية وجعميا محو ار لتنمية
التنور المغوي لدييم.
 تضمين برامج إعداد معمم المغة العربية تدريبا عمى ميارات التنور المغوي لدييم وعمى كيفية
تنميتيا لدى طبلبيم.
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سادسا مقترحات الدراسة:
في ضوء العرض السابق لنتائج الدراسة الحالية ،ومشروعيا المقترح ،وتوصياتيا،
يخمص الباحث إلى تقديم مجموعة من المقترحات لمقيام بالبحوث مستقبمية:
 فاعمية برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي تنمية ميارات التنور المغوي لدى طبلب المراحل
الدراسية المختمفة.
 برنامج لتنمية ميارات التذوق األدبي لدى طبلب المراحل الدراسية باستخدام المدخل
الوظيفي.
 برنامج لتنمية ميارات التنور المغوي لمطالب المعمم بكميات التربية باستخدام المدخل
الوظيفي.
 برنامج لتنمية التنور المغوي لدى طبلب المراحل الدراسية المختمفة باستخدام بعض
استراتيجيات تنظيمالذات.
 فاعمية إستراتيجية التفكير بصوت عال لتنمية ميارات التنور المغوي لدى تبلميذ
المرحمة االبتدائية.
 تقويم منيج المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضوء ميارات التنور المغوي.
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قائمة المراجع:

أوال :المراجع العربية:
إبراىيم ،مجدي عزيز )8332( .معجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم .القاىرة :عالم الكتب.
اإلبراىيم ،افتكار عبداهلل .)8302( .أثر برنامج تعميمي قائم عمى المدخل الوظيفي تحسين
ميارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف الثالث المتوسط .مجمة الطفولة
العربية  ،)22(02 ،ص ص.80-2 :
اإلبراىيمي ،مكي ،والسراي ،حسين .)8302( .مستوى التنور المغوي عند معممي المغة العربية
في المرحمة االبتدائية .مجمة نسق ،00 ،ص ص.428-422 :
أبو عبلم ،رجاء محمود .)8300( .مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية .دار النشر
لمجامعات ،القاىرة.

إسميم ،رندة شحادة أحمد .)8332(.مستوى التنور المغوي وعبلقتو باالتجاه نحو المغة العربية
لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة غزة .رسالة ماجستير:
الجامعة اإلسبلمية (غزة).

أمحمد ،بكار .)8302( .فقر المعجم المغوي وأثره في التمكن من اكتساب ميارات الفيم
واإلنتاج .مجمة الحكمة لمدراسات األدبية والمغوية ،80 ،ص ص
.003-032

باىي ،مصطفى حسين ،واألزىري ،منى أحمد .)8302( .معجم المصطمحات التربوية :التربية
العامة والتربية الخاصة .القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
الجعافرة ،عبدالسبلم .)8302( .الكتابة الوظيفية .عمان دار الخميج لمنشر والتوزيع.
حسن ،حسن عمران .)8300( .تنمية ميارات التحدث لدى متعممي المغة العربية غير الناطقين
بيا باستخدام المدخل الوظيفي .مجمة كمية التربية "جامعة أسيوط"،
 ،)0(82ص ص.080-822 :
حميدة ،السيد فتوح السيد .)8302( .تصميم برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية سموكيات
األمان والسبلمة.المجمة التربوية  )0(28،ص ص.20-82 :

الداىرى ،صالحة عبدالوىاب .)8302( .مستوى التنور المغوي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية
وعبلقتو بالدافعية نحو دراسة المغة العربية فى محافظة بغداد/
العراق.رسالة ماجستير :جامعة الشرق األوسط.
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الربابعة ،إبراىيم حسن .)8302( .تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا من منظور المدخل
الوظيفي .دراسات  -العموم اإلنسانية واالجتماعية  ،)0(42 ،ص ص:
.088 - 032
السميتي ،فراس محمود مصطفى .)8308( .أثر برنامج تعميمي قائم عمى المدخل الوظيفي
تحسين ميارات القراءة الناقدة لدى طبلب الصف التاسع .مجمة
جامعة النجاح لؤلبحاث  -العموم اإلنسانية  ،)2(82 ،ص ص:
.8332-0222
شحاتة ،حسن ( .)8334تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق ،ط  ،2القاىرة ،الدار
المصرية المبنانية.
شحاتة ،حسن ،والنجار ،زينب .)8330( .معجم المصطمحات التربوية والنفسية .القاىرة :الدار
المصرية المبنانية.

العتيبي ،ميا سعد اهلل سعد .)8302( .فاعمية بعض استراتيجيات التدريس لعبلج صعوبات
القراءة الجيرية والكتابة لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي بدولة
الكويت.رسالة ماجستير ،جامعة بني سويف  -كمية التربية  -مناىج
وطرق تدريس.

عمي ،رقية محمود أحمد .)8302( .مستوى التنور المغوي وعبلقتو بميارات الكتابة اإلبداعية
لدى طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية .مجمة العموم التربوية
جامعة جنوب الوادي  -كمية التربية بقنا مصر ،02 ،ص ص:
.032 - 888
عمي ،سعيد عبد المعز .)8302( .تصميم برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية سموكيات
األمان والسبلمة والمفاىيم المغوية المرتبطة بيا .مجمة الطفولة والتربية ،
 )02(00ص ص.082-20 :

عيد ،أسماء جمال حسن .)8302( .استخدام استراتيجية بول سكيل مدعومة باألنشطة اإلثرائية
لتنمية مستوى التنور المغوي وميارات التعمم الذاتي لدى التبلميذ الفائقين
بالمرحمة اإلعدادية .أطروحة(ماجستير) -جامعة أسيوط .كمية التربية.
قسم المناىج وطرق التدريس.

الفبلج ،ابتسام بنت عمي عبداهلل .)8302(.فاعمية برنامج في ضوء المدخل الوظيفي لعبلج
األخطاء النحوية الشائعة لدى طالبات قسم المغة العربية.رسالة ماجستير:
جامعة القصيم.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود ،محمد فاروق حمدي .)8302( .برنامج مقترح في تعميم الكتابة األكاديمية قائم عمى
المدخل الوظيفي لتنمية الوعي المغوي الناقد .دراسات عربية في التربية
وعمم النفس  ،032 ،ص ص.022-040 :

محمود ،ىالة أنور محمد .)8302( .برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية التنور المغوي لدى
طبلب اإلعبلم بجامعة بنيا .رسالة ماجستير ،جامعة بنيا ،مصر.
موسى ،عقيمي محمد أحمد .)8302( .برنامج مقترح في المغة العربية قائم في ضوء التحديات
القرائية المعاصرة وأثره عمى تنمية مستوى التنور...المغوي ،والبيئي لدى
طبلب الصف األول الثانوي العام .دراسات عربية في التربية وعمم
النفس ،28 ،ص ص.800-022 :
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 عبد اهلل بن محمد بن عايض آل تميم/د

فاعمية برنامج قائم عمى المدخل الوظيفي
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