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اجتاهات املعلمني نحو استخدام الفصحى في التدريس بسلطنة ُعمان

د .ريا بنت سالم بن سعيد املنذرية

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن اجتاهات املعلمني ب�سلطنة
عمان نحو ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س ،وذلك وفقا ملتغريات
ثالثة :النوع االجتماعي (ذكور و�إناث) ،املرحلة الدرا�سية (احللقة
الثانية من التعليم الأ�سا�سي ،ما بعد التعليم الأ�سا�سي) ،والتخ�ص�ص
(الرتبية الإ�سالمية ،الدرا�سات االجتماعية ،العلوم ،الريا�ضيات،
و�أخرى) .ولتحقيق هدف الدرا�سة؛ مت �إعداد مقيا�س اجتاهات لقيا�س
اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س ،وبعد
ح�ساب �صدقه وثباته؛ مت تطبيقه على عينة مكونة من ( )312معلما
ومعلمة.
وقد �أظهرت النتائج �أن اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام
الف�صحى يف التدري�س جاءت �إيجابية ب�شكل عام ،خا�صة فيما يتعلق
باجتاهاتهم املرتبطة بالدور الكبري للف�صحى يف تعزيز قيم ال ُهوية
واالنتماء لدى الطالب ،بالإ�ضافة �إىل دورها يف تطوير مهاراتهم
ال�شخ�صية مبرور الوقت ،ومعاجلة م�شكالت الكتابة لدى طلبتهم.
و�أ�شارت النتائج �أي�ضا �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
بع�ض االجتاهات ،وذلك وفق املتغريات الثالثة .وبناء على النتائج؛
قدمت الدرا�سة بع�ض التو�صيات واملقرتحات ذات العالقة بت�ضمني
برامج �إعداد املعلم جوانب متعلقة مبهارات ا�ستخدام الف�صحى يف
التدري�س ،واعتماد هذا اجلانب ك�أحد معايري تقييم �أداء املعلم يف
احل�صة ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة �إجراء درا�سة �أخرى تعنى مبالحظة
ممار�سات املعلمني يف احل�صة الدرا�سية للك�شف عن واقع تلك
املمار�سات يف ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س.
الكلمات املفتاحية :اجتاهات -املعلمني -اللغة الف�صحى-
التدري�س
Teachers› Attitudes towards Using Classical Arabic
in Teaching in the Sultanate of Oman
Dr. Raya Bint Salim bin Saeed Al-Mundhiriya
Assistant Professor / Sultan Qaboos University / Sultanate of Oman

Abstract
This study aims at revealing teachers’ attitudes in
the Sultanate of Oman toward using classical Arabic
language in teaching, according to three variables:
gender (male and female), grade (the second level of
primary education, post-primary education), specialty
(Islamic Education, Social Studies, science, math, and
other). To achieve the aim of the study; an attitudes
scale has been prepared to measure teachers’ attitudes
towards the use of classical Arabic in teaching. After
measuring its validity and reliability, the scale was
applied to a sample of 312 male and female teachers.
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The results showed that the teachers’ attitudes
towards using classical Arabic in teaching was
generally positive, particularly when it is related to
the significant role of classical Arabic in promoting
identity and pertinence values among students.
Additionally, the teachers’ attitudes were positive
to the role of classical Arabic in developing their
’personal skills over the time, and in solving students
writing problems. The results also indicated that there
were statistically significant differences in some of the
attitudes, according to the three used variables.
Based on the study results; the researcher
presented some recommendations and suggestions
related to implying skills for using classical Arabic in
teaching among teacher preparation programs and
adopting such aspects as one way of assessing teacher
performance in a classroom. In addition to the need
to conduct another study concerned with observing
teacher practices in a classroom to reveal the reality of
those practices in using classical Arabic in teaching.
Keywords: Attitudes, Teachers, Classical
language, Teaching

املقدمة:
يف زمن باتت فيه التطورات التكنولوجية تطغى على كل
تفا�صيل احلياة؛ بد�أ االهتمام باللغة العربية الف�صحى يرتاجع �أكرث
و�أكرث ،خا�صة مع اعتماد التوا�صل بني النا�س على اللهجات العامية،
بل دمج الألفاظ العربية مع الإجنليزية فيما ي�سمى (بالعربيزي)؛
حيث �أ�صبحت القواعد هي اال�ستثناءات والعك�س �صحيح .من هنا؛
ات�سعت دائرة اخلطر على م�ستوى ارتباط �أبناء العربية بلغتهم الأم،
وقدرتهم على توظيفها العملي يف واقع حياتهم؛ حيث �أ�شارت
الدرا�سات الرتبوية التي ُخ�ص�صت لدرا�سة �أ�سباب ال�ضعف اللغوي
لدى النا�شئة �إىل �أن اللغة العامية هي املتهمة الأوىل يف هذا
ال�ضعف .فالأ�رسة ت�ستخدم اللهجة العامية يف احلياة اليومية ،وال
ت�شجع �أبناءها على ا�ستخدام الف�صحى ،والعامية هي لغة ال�سواد
الأعظم يف جمتمعاتنا� .أما الف�صحى فتقت�رص على الطبقة املتعلمة،
وال ت�ستخدم �إال يف املحافل الدولية والإعالمية والرتبوية والعلمية
والأدبية( .جريدة البيان)2012 ،
وي�شري عمريان (� )2012إىل �أن يف االزدواجية بني الف�صحى
والعامية عبئا ماديا وزمنيا ونف�سيا؛ ذلك �أنه يتم الإنفاق يف تعلم
أي�ضا يف
الف�صحى وتعليمها مادة ووق ًتا �أكرث من املطلوب ،وت�سبب � ً
ازدراء الطالب للف�صحى؛ فما يبنيه معلم اللغة العربية معر�ض للهدم
ب�سبب ا�ست�رشاء العامية يف مرافق احلياة العامة ،مما يجعل بع�ض
املتعلمني يتلم�س الف�صحى ب�صعوبة بالغة.
�إن ا�ستعمال العامية يف جمال التعليم له �آثار �سلبية ،و�أخطر
من ذلك التحدث بالعامية يف تعليم النحو و�سائر علوم العربية .وقد
وجد �أحد الباحثني �أن من �أ�سباب �ضعف الطالب يف اللغة العربية؛
ا�ستخدام العامية يف التدري�س .والتزال هذه امل�شكلة موجودة يف
خمتلف �أنحاء العامل العربي؛ �إذ يعد التح�صيل اللغوي املتدين للطالب
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يف مراحل التعليم املتوالية �أحد �أهم م�ؤ�رشاتها.
لقد ا�ستقر لدى الرتبويني وعلماء النف�س والل�سانيني
التطبيقيني �أن التدري�س وتلقي املعرفة ونقلها ينبغي �أن يكون باللغة
الف�صحى الر�سمية؛ وذلك لأ�سباب لغوية وثقافية واجتماعية تت�صل
بالفرق بني وظائف العامية والف�صحى .ومع هذا؛ جند �أن امل�شهد
اللغوي العربي ي�شهد اختالال كبريا يتمثل يف �سيطرة العامية على
الف�صحى يف الإعالم والتعليم؛ �أما يف الإعالم فذلك ماثل يف كثري
من الف�ضائيات التي تبث بالعامية ،وتتيح فر�ص املناق�شة بالعامية
أي�ضا ،ولكن خطر هذه الف�ضائيات يظل حمدو ًدا �إذا ما قورن بتغلغل
� ً
العامية يف �أهم ميادين الف�صحى وهو التعليم (العناتي)2015 ،
وي�ؤكد �أحمدو (� )2016أن الباحثني واملربني قد �أجمعوا على
�أن تعليم اللغة العربية الف�صحى وتعلمها يف اجلامعات ،بل يف
خمتلف مراحل التعليم؛ لي�س على م�ستوى الآمال املعقودة عليه؛
فرغم الطابع املقد�س للف�صحى ،بو�صفها لغة دين لكل م�سلم ،ورغم
اجلهود ال�ضخمة املبذولة يف �سبيل تعليمها ون�رشها يف العامل،
ورغم املكانة التي حتتلها يف كل قطر عربي كلغة ر�سمية �أوىل فيها
ولغة تدري�س يف الأنظمة الرتبوية يف الوطن العربي دون ا�ستثناء؛
ف�إن ثمار اجلهود ال ترقى �إىل م�ستوى نتائج تعليم اللغات يف الغرب،
وحتى لغريها من املواد الأدبية والعلمية يف بع�ض بلدان ال�رشق
(كوريا اجلنوبية مثال) ،بل هي من ذلك بعيد؛ فالقدرة التوا�صلية
�ضعيفة لدى خمرجات هذه املنظومة ،واللحن �شائع حتى على �أل�سنة
بع�ض الأكادمييني و�أ�ساتذة اللغة العربية يف خمتلف اجلامعات.
أهمية استخدام الفصحى يف التدريس:
تعد اللغة العربية الف�صحى الل�سان امل�شرتك بني �أبناء العربية؛
فهي ال تختلف من جمتمع �إىل �آخر كالعامية ،وبالتايل تعد هي اللغة
املفهومة بني العرب جميعهم بغ�ض النظر عن انتماءاتهم اجلغرافية.
وال يختلف اثنان على �أهمية اللغة العربية يف احلياة وموقعها
عامليا؛ فمنذ قرون ما�ضية وهي حتتل مكانة رائدة جعلتها ترتبع
عر�ش اللغات يف خمتلف العلوم والفنون خا�صة يف القرن الثالث
الهجري يف ع�رص ازدهار احل�ضارة العربية الإ�سالمية� ،أما عن
�أهميتها يف التعليم فال يوجد مثال �أ�صدق من ا�ستخدامها لغ ًة
للمناهج املختلفة يف مراحل التعليم جميعها ،فلذلك دالالت متعددة
منها ما يرتبط بالقيم واملثل التي تريد كل دولة غر�سها وتعزيزها
يف نفو�س �أبنائها ،ومنها ما يت�صل بفل�سفة الرتبية ككل التي
ت�ستمدها �أ�سا�سا من تلك القيم واملثل (اخلريي2012 ،م)38 ،
(وال يخفى علينا �أن اللغة الأم هي التي تن�سج الغزل املجتمعي،
يف �شبكة من عالقات الوفاق التي تقيمها بني �أفراد املجتمع،
وجماعاته ،وم�ؤ�س�ساته ،ونظمه ،ومعتقداته ،فال وفاق بال لغة ،وال
جمتمع بال وفاق)( .اخلريي)25 :2012 ،
وت�شري اخلريي (2012م� )25 - 24 ،إىل �أن عبارة «اللغة الأم يف
التعليم» تت�ضمن ا�ستخدام اللغة العربية و�سيطً ا يف العملية التعليمية
ككل؛ حيث �أكدت بع�ض الدرا�سات �أن ا�ستخدامها يف التعليم ي�شكل
عامال م�ساعدا يف اكت�ساب املهارات اللغوية ،واالرتقاء بامل�ستوى
التح�صيلي يف املواد الدرا�سية الأخرى ،بل يف تعلم لغة ثانية �أي�ضا.
ويفرت�ض �أن تكون هنالك لغة للتعلم ت�ساعد الطالب على
تطوير مهاراته اللغوية خا�صة الطالقة ،وت�ساعده على طرح الأ�سئلة

والبناء على �أفكار الآخرينhttps://www.responsiveclassroom.( .

 .)org/the-language-of-learning-forewordويف تعليم الريا�ضيات
–على �سبيل املثال -هنالك عالقة تكاملية بني اللغة امل�ستخدمة
والرموز الريا�ضية ،وكلما كانت اللغة وا�ضحة مفهومة؛ �أثر ذلك
�إيجابا يف فهم الطالب لتلك الرموز ،وبالتايل �إتقان الريا�ضيات.
()O’Halloran, 2014
ورغم ذلك؛ تعاين املجتمعات العربية (عموما) من �ضعف
لغوي لدى �أبنائها� ،أ�شارت �إليه كثري من الدرا�سات والبحوث،
ويرجع �أحد �أهم �أ�سبابها افتقادهم للقدوة ال�سليمة يف التحدث بها
وا�ستخدامها املنا�سب ،وال �شك �أن املعلم يعد امل�ؤثر الأ�سا�س يف
�شخ�صية طالب العلم ،وكان من الطبيعي �أن ي�ؤثر فيه �سلبا �أو �إيجابا
بح�سب طبيعة ممار�ساته �أمامه.
وي�شري البوهميل (� )2003إىل �أن املعلم امللتزم بالف�صحى،
امل�شجع لطالبه �أوال ب�أول على ا�ستخدامها واالعتزاز بها؛ يولّد
يف نفو�سهم االنتماء ال�صادق �إليها ،وي�شعرهم بقيمتها ودورها
الإيجابي يف حياتهم ،وبالتايل يتجهون �إىل ممار�ستها بدافعية
عالية؛ مما ي�ؤثر �إيجابا يف حت�صيلهم الدرا�سي –عموما -واللغوي
على وجه اخل�صو�ص .ولي�س �أدل من ذلك �أكرث من جتربة الدكتور
عبداهلل الدنان يف هذا املجال؛ حيث بد�أ بتطبيق النظرية على ابنه
(با�سل) ،وكان عمره �سنة واحدة ،وكان يكلمه بالف�صحى ،بينما
كانت والدة با�سل تكلمه بالعامية ،وبعد فرتة ب�سيطة �أتقن با�سل
املحادثة بالعربية املعربة (يرفع وين�صب ويجر دون خط�أ) ،كما
�أتقن املحادثة بالعامية وعمره (� )3سنوات ،وحديثه م�سجل على
�رشيط مرئي ميكن م�شاهدته ،وعندما �أ�صبح يف ال�صف الثاين
االبتدائي كان قد قر�أ  350كتابا من كتب الأطفال.
وبعد جناح هذه التجربة كرر الدكتور عبداهلل الدنان التجربة
نف�سها مع ابنته (لونة) ،التي ت�صغر با�س ًال ب�أربعة �أعوام؛ ف�أتقنت
الف�صحى والعامية مثل با�سل متاما ،ثم انتقل �إىل التطبيق اجلماعي
يف ريا�ض الأطفال ،وجنح جناحا منا�سبا ،و�إن كان يف رو�ضات
نائية( .البوهميل)2003 ،
�إن التعليم باللغة الأم ير�سخ ما يح�صله التلميذ بها ،ويي�رس
عليه اكت�سابها ،ويرفع الكفاءة التعليمية ،ويوفر اجلهد والزمن يف
املجتمع �إىل الأمام.
ا�ستيعاب املادة التعليمية ،كما ي�ساعد يف دفع
ِ
(فجال)2009 ،
و�أكد �أنرو و�آخرون (Andrew , Torgerson, Beverton,
� )Freeman, Lock, Low, Robinson, & Zhu, 2006إن تدري�س
النحو –على �سبيل املثال -له دور كبري يف حت�سني الكتابة لدى
الأطفال ،كما �أنه ي�شجعهم على التفاعل مع الآخرين .ويف درا�سة
�أخرى ملايهيل و�آخرين (Myhill, Jones, Watson and Lines,
)2013؛ �أ�شارت النتائج �إىل �أن ا�ستخدام اللغة بقواعدها الأ�سا�سية قد
ح�سن من م�ستوى التالميذ يف الكتابة بن�سبة (.)% 20
ّ
وت�شري درا�سة حمادة (� )2012إىل دور اللغة العربية يف
الوحدة القومية والوحدة الإ�سالمية بو�صفها لغة العرب وامل�سلمني
ودور الإ�سالم يف احلفاظ عليها؛ حيث �أمدها بثقافة عربية �شاملة
تتمثل يف التاريخ الإ�سالمي والفقه و�سائر علوم الدين ،ولوال
الإ�سالم لأ�صبحت اللغة العربية لغة تاريخية كالقبطية والالتينية
والهريوغليفية مثلاً  ،كما �أن ا�ستخدام اللغة العربية �سيفر�ض حتمية
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الرتجمة والتعبري للتوا�صل احل�ضاري مع غرينا من ال�شعوب الأخرى
وما ميكن �أن ي�ضيفه للغة من �إثراء للمعجم بالألفاظ وغري ذلك،
بالإ�ضافة �إىل �أن اللغة الف�صحى �ستعزز من مواجهة العوملة ،وما
ترمي �إليه من تهمي�ش ما عداها من الهويات والثقافات.
وعلى �صعيد �آخر ،ويف التدري�س باللغة الإجنليزية؛ ي�شجع كل
من فارل ومارتن ( )Farrell & Martin, 2009املعلمني على ا�ستخدام
اللغة الأ�سا�سية بقواعدها املعروفة على �أن تدمج �أي�ضا يف نهج
متوازن مع باقي �أ�شكال اللغة ،كتلك التي توظف ال�سياق يف فهم
املعنى �أو تلك اللغة التي ت�ستخدم يف املحيط اخلارجي مبا يجعل
املتعلم قادرا على التفاعل مع العامل .وهذا �أمر طبيعي يف نظام اللغة
الإجنليزية يختلف عما هو حا�صل يف اللغة العربية الف�صحى التي
تزاحمها العاميات بنطق خمتلف �أو بنية خمتلفة للكلمات ،ناهيكم
�أن اللغة العربية امل�ستخدمة يف التعليم والكتب املقررة خمتلفة عما
متار�س يف املحيط املجتمعي ،وهو ما ي�سمى باالزدواجية اللغوية.
اآلثار السلبية الستخدام العامية يف التدريس:
يتفق العلماء واملفكرون والل�سانيون النف�سيون على �أن الطفل
يبني كفايته اللغوية بالتعر�ض اللغوي املبا�رش؛ �سواء �أكان ذلك
باللغة املنطوقة �أو املكتوبة ،كما �أنه مي�ضي يف توظيف نظام هذه
اللغة لبناء نظام لغوي متكامل ميكنه من التوا�صل بها .وكلما زاد
أ�سي�سا على ذلك؛
التعر�ض للغة زادت وترية االكت�ساب ونوعيته .وت� ً
ف�إن التدري�س بالعامية ي�ضيع على الأطفال والرا�شدين فر�ص بناء
م�شو�ش ،ويحرمهم يف الوقت
نظام العربية الف�صحى ً
بناء ً
�سليما غري َّ
نف�سه من االقتدار على ر�سم حدود فا�صلة بني وظائف الف�صحى
والعامية ،ولعل هذا ينتهي �إىل خلل يف �شخ�صية الطفل والرا�شد حني
ينمو فيه �شعور ب�أن الف�صحى والعامية تتبادالن املواقع والوظائف.
(العناتي.)2015 ،
و�أ�شار حتقيق �أجرته جملة العروبة ( )2016حول �سلبيات
ا�ستخدام العامية بدال من الف�صحى �إىل �أن (احلفاظ على اللغة العربية
يعني احلفاظ على الرتاث والأمة والفل�سفة العربية والف�صحى قادرة
على �إلغاء �أي لهجة لأنها لغة القر�آن الكرمي فالتوا�صل مع الفكر
العربي ي�شرتط اللغة الف�صحى وال ميكن �أن نتطور �أو ندر�س �إال من
خالل اللغة الف�صحى التي حتمل هويتنا وتاريخنا ووجودنا).
ويعد دور املدر�سة يف احلفاظ على امل�ستوى اللغوي للأبناء
وتعزيز مكانة لغتهم الأم لديهم دورا مهما جدا ال يقل عن دور
الأ�رسة؛ فهي �صاحبة الت�أثري الفعال يف تن�شئة الأجيال على حب
العربية والتعبري بها ،وحتى حتقق املدر�سة هذا الت�أثري ينبغي �أن
يتحمل جميع منت�سبيها -خا�صة املعلم -م�س�ؤولية ذلك( .الك�سواين،
)2014
وبالنظر �إىل و�ضع الطالب يف املدر�سة؛ فهو مطالب ب�أن
يت�أقلم مع حالتني متناق�ضتني؛ حالة تفر�ض عليه ممار�سة اللغة
الف�صحى يف ح�صة اللغة العربية ،وحالة �أخرى تلزمه برتك ما تعلمه
ليكيف نف�سه مع معلم �آخر يتخذ من العامية �أ�سلوبه
من قواعد لغوية ّ
الأ�سا�س يف �إي�صال املعلومة؛ فيت�شتت الطالب بني هذا وذاك رغم
�أنهما ينتميان حتت مظلة م�ؤ�س�سة تعليمية واحدة! (الك�سواين)2014 ،
وهذا ما �أكدته درا�سة بن يامة (2015 - 2014م) ،التي �أ�شارت
�إىل تغلغل ظاهرة التداخل بني العامية والف�صحى يف التعبري
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الكتابي بني �أو�ساط تالميذ ال�سنة الثانية من التعليم املتو�سط؛
ف�أو�صت بالتايل بتجنب ا�ستعمال �ألفاظ العامية من قبل الأ�ساتذة
عند تقدمي الدر�س للتالميذ ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة منع التالميذ من
ا�ستخدام العامية عند الإجابة عن الأ�سئلة.
دور املعلم يف احلفاظ على اللغة الفصحى:
ينظر البع�ض �إىل اللغة العربية على �أنها ُملك عام لكل من
يتحدث بها ،وبالتايل لي�س من حق �أحد �أن يدعي ملكيته لها ملجرد
�أنه يبذل جهدا يف الدفاع عنها �أو يف خدمتها؛ مما يعني �أن دائرة
امل�س�ؤولية عنها مت�سعة بات�ساع املتحدثني بها .لهذا ال ينبغي �أن
يتوقف جتديدها وتطويرها على ن�شاط جهة بعينها �أو فرد بعينه؛
فهو �أمر يتحمل م�س�ؤوليته اجلميع؛ �أي �أن جتديدها وتطويرها
واحلفاظ عليها ال ميكن �أن ي�صل �إىل م�ستوى الطموح �إال �إذا �أ�صبح
هم كل من يتحدث بها�( .صياح)1995 ،
هذا اجلانب ّ
وال تعد م�شكلة ال�ضعف اللغوي لدى �أبناء العربية �أمرا جديدا؛
فج ّل الدرا�سات والبحوث �أ�شارت �إىل ذلك ،و�أرجعت �أحد �أهم الأ�سباب
�إىل قلة اهتمام املعلم مبمار�ستها وتوظيفها بال�شكل الذي يعزز
من مكانتها يف نفو�س الطلبة .وي�شري ال�شم�سان (1420هـ) �إىل �أن
موقع اللغة العربية الف�صحى يف امل�ؤ�س�سات التعليمية والإعالمية
قد مت تغييبه ب�شكل ظاهر ،وذكر �أن معلمي اللغة العربية ينبغي
عليهم معاونة غريهم من املعلمني يف تنمية مهارات ا�ستخدامهم
يو�سع من
للف�صحى من �أجل توظيفها يف تدري�سهم .وهذا �أمر ّ
دائرة م�س�ؤولية معلم اللغة العربية حتديدا ،الذي ال ميكن ح�رصه
فقط يف غرفة ال�صف وعملية التدري�س ،بل يتعدى حدود ذلك �إىل
امل�س�ؤولية املجتمعية التي تبد�أ من ت�شجيع زمالئه من املعلمني على
ا�ستخدامها ،بل وتقدمي ما يلزم تقدميه لهم من معارف ومهارات
ت�ساعدهم على ذلك.
وقد �أ�شار حتقيق �أجرته �صحيفة دنيا الوطن (2015م) بدولة
الإمارات العربية املتحدة �إىل �أن ( )% 18من الطلبة يف املدار�س
اخلا�صة و ( )% 3من الطلبة يف املدار�س العامة ي�صنفون �ضمن
فئة �أقل من مقبول باللغة العربية ،وهذا مثال واحد من �أمثلة عديدة
يف املجتمعات العربية ككل ،كما �أكد التحقيق �رضورة تدريب
املعلمني على الأ�ساليب الرتبوية امل�شجعة على ا�ستخدام الف�صحى
يف التدري�س ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية ت�شجيع معلمي اللغة العربية على
تقدمي درو�س اللغة العربية ب�أ�ساليب جاذبة م�شوقة.
وقد �أكدت درا�سة �أو�شي�ش (د.ت) �أن �أحد �أهم �أ�سباب الأخطاء
التعبريية لدى التالميذ؛ ميل بع�ض املعلمني �إىل ا�ستعمال العامية
يف حوارهم معهم يف �أثناء تقدمي الدرو�س؛ مما ي�ؤدي �إىل تزاحم
العامية مع الف�صحى يف عقل التلميذ خا�صة �أثناء الكتابة؛ فيقع
بالتايل يف �أخطاء كثرية.
كما �أكدت درا�سة اخلمي�س ( )2004التي هدفت �إىل تقومي
الكفاية التدري�سية ملعلمي العلوم للمرحلة املتو�سطة يف دولة
الكويت؛ �أكدت �أن معلمي العلوم بحاجة �إىل مزيد من التدريب يف
مهارة ا�ستخدام اللغة العربية الف�صحى املب�سطة يف التدري�س ،كما
�أو�صت درا�سة التون�سي ( )2009ب�رضورة تخ�صي�ص مدار�س العتماد
الف�صحى لغة التوا�صل الوحيدة ،متهيدا لتعميم التجربة على
امل�ستوى الوطني ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية تدريب املعلمني واملعلمات
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على املحادثة بالف�صحى ،من خالل �إخ�ضاعهم لربامج تدريبية
متخ�ص�صة يف هذا اجلانب.
و�أو�صت درا�سة عذاوري (2009 - 2008م) ب�رضورة الرتكيز
على اجلانب ال�شفهي من اللغة ،و�إتاحة الفر�صة للتالميذ لتوظيف ما
تعلموه من درو�س من �أجل االرتقاء مبهاراتهم اللغوية.
كل تلك امل�ؤ�رشات ت�ؤكد احلاجة املا�سة �إىل ت�شجيع الطلبة
على ا�ستخدام اللغة العربية الف�صحى وتعزيز انتمائهم �إليها من
خالل املمار�سات التدري�سية للمعلم �أيا كان تخ�ص�صه ،مبا يكفل
حتمل اجلميع مل�س�ؤوليتها.
غر�س قيم �إيجابية اجتاهها تعك�س ّ

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة احلالية يف حتديد اجتاهات املعلمني
ب�سلطنة عمان نحو ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س ،و�سيتم حتديد
ذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
◄◄ما اجتاهات املعلمني ب�سلطنة عمان نحو ا�ستخدام
الف�صحى يف التدري�س؟
◄◄هل تختلف اجتاهات املعلمني ب�سلطنة عمان نحو
ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س باختالف النوع االجتماعي (ذكور
و�إناث)؟
◄◄هل تختلف اجتاهات املعلمني ب�سلطنة عمان نحو ا�ستخدام
يدر�سها املعلم؟
الف�صحى يف التدري�س باختالف املرحلة التي ّ
◄◄هل تختلف اجتاهات املعلمني ب�سلطنة عمان نحو
ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س باختالف تخ�ص�ص املعلم؟

الطريقة واإلجراءات:
بالرجوع �إىل الأدب الرتبوي؛ �صممت �أداة الدرا�سة وهي
مقيا�س اجتاهات موجه �إىل املعلمني ب�سلطنة عمان (احللقة الثانية
من التعليم الأ�سا�سي ،وما بعد التعليم الأ�سا�سي)؛ �إذ بلغ حجم عينة
الدرا�سة ( )312معلما ومعلمة ،موزعني كما ي�أتي:
جدول ()1

التخ�ص�ص

العدد

الدرا�سات االجتماعية

53

العلوم

73

الريا�ضيات

75

�أخرى

56
املجموع

منهج الدراسة:
تتبع الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي القائم على ت�شخي�ص
الواقع كما هو.

أداة الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية مقيا�س االجتاهات ك�أداة جلمع
البيانات؛ حيث ت�ضمن جمموعة من الفقرات التي تقي�س االجتاه نحو
ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س.

صدق األداة وثباتها:
بعد �صوغ حمتوى املقيا�س؛ �أحيل �إىل جمموعة من م�رشيف
اللغة العربية ومعلميها لإبداء الر�أي فيها ،ومت الأخذ مبالحظاتهم
واقرتاحاتهم ،ثم طبق املقيا�س على عينة مماثلة للعينة الفعلية بلغ
حجمها ( )43معلما ومعلمة ،وبعدها ُح�سب ثبات املقيا�س عن طريق
معامل الثبات كرونباخ �ألفا ،و�أظهرت النتائج �أن معامل الثبات
بلغ ( ،)0.81وهو معامل مقبول يف البحث العلمي ،وبالتايل �أ�صبح
املقيا�س جاه ًزا للتطبيق الفعلي لها.

نتائج الدراسة:
1 .1اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س
ب�شكل عام:
جدول ()4

توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع االجتماعي

عدد الذكور

عدد الإناث

املجموع الكلي

115

197

312

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلمين نحو استخدام الفصحى في
التدريس

توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المرحلة الدراسية

احللقة الثانية من التعليم
الأ�سا�سي (ال�صفوف )10-5

ما بعد التعليم
الأ�سا�سي ()12-11

املجموع

212

100

312

توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص

التخ�ص�ص
الرتبية الإ�سالمية

العدد
55

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أجد �أن ا�ستخدام الف�صحى يف احل�صة له دور �إيجابي
يف تعزيز قيم ال ُهوية واالنتماء وغريها لدى الطالب

4.1350

0.76269

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سيطور الكثري من مهاراتي
ال�شخ�صية الحقا

4.0455

0.83756

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سيعالج م�شكالت الكتابة
لدى طلبتي مبا ي�ؤثر �إيجابا على م�ستوياتهم
التح�صيلية

4.0385

0.84400

�أرى �أنه ال �ضري من ا�ستخدام العامية يف بع�ض املواقف
يف احل�صة

3.9251

0.88428

�أرى �أن التحدث بالف�صحى مطلب �أ�سا�س لكل معلم

3.8604

1.04148

الفقرة

جدول ( )2

جدول ()3

312
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اجتاهات املعلمني نحو استخدام الفصحى في التدريس بسلطنة ُعمان

د .ريا بنت سالم بن سعيد املنذرية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

2 .2الفروق يف اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام الف�صحى يف
التدري�س بح�سب النوع االجتماعي (ذكور و�إناث):

�أحر�ص يف احل�صة على التحدث بلغة ف�صحى وا�ضحة

3.8494

0.82157

جدول () 5

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سي�س ّهل على الطالب فهم
حمتوى املادة العلمية

3.7981

0.84160

حب الف�صحى يف نفو�س طلبتي
�أ�سعى دائما �إىل تعزيز ّ

3.7752

0.84693

�أرى �أن الأن�سب اخللط بني الف�صحى والعامية يف
احل�صة

3.6343

1.01038

�أجت ّنب ا�ستخدام �أي �ألفاظ عامية يف احل�صة

3.4871

0.96392

�أجت ّنب ا�ستخدام �أي �ألفاظ عامية يف احل�صة

أنبه الطالب �إىل �رضورة االلتزام بالتحدث بالف�صحى
� ّ
يف احل�صة

3.4625

1.07688

�أجد �أن العامية �أ�سهل و�أكرث و�ضوحا يف نقل الفكرة
مقارنة بالف�صحى

2.7596

1.14954

أنبه الطالب �إىل �رضورة االلتزام بالتحدث
� ّ
بالف�صحى يف احل�صة

�أرى �أن ا�ستخدام العامية له ت�أثري �سلبي على �إبداع
الطالب

2.6161

1.05100

�أرى �أنه لي�س من م�س�ؤوليتي �إلزام الطلبة با�ستخدام
الف�صحى يف احل�صة

2.5246

1.08225

�أرى �أن ا�ستخدام الف�صحى �أمر �صعب تطبيقه

2.4304

1.04408

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى ذو ت�أثري �سلبي على طالقتي
يف احلديث

2.4142

1.24705

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �أمر مرتبط مبعلم اللغة
العربية فقط

1.6314

0.48320

الفقرة

اختبار (ت) للفروق بين المعلمين والمعلمات في اتجاهاتهم نحو استخدام الفصحى في التدريس

االجتاه

ي�شري اجلدول (� )4إىل �أن اجتاهات املعلمني نحو الف�صحى
ب�شكل عام �إيجابية ،وهذا ما ت�ؤكده االجتاهات التي ت�صدرت
القائمة من حيث متو�سطاتها احل�سابية يف ا�ستجابات املعلمني� ،أيا
يدر�سونها؛ حيث �أكد
كانت تخ�ص�صاتهم �أو املرحلة الدرا�سية التي ّ
املعلمون الدور الكبري للف�صحى يف تعزيز قيم ال ُهوية واالنتماء لدى
الطالب ،بالإ�ضافة �إىل دورها يف تطوير مهاراتهم ال�شخ�صية مبرور
الوقت ،كما �أن الف�صحى لها دور يف معاجلة م�شكالت الكتابة لدى
طلبتهم ح�سب ما �أ�شارت �إليه النتائج ،مما ي�ؤكد �أن قناعات املعلمني
جتاه الف�صحى مطمئنة وال يوجد ما ي�شري �إىل �أنهم �ضد ا�ستخدام
الف�صحى يف التدري�س.
ومما يعزز هذه النتائج �أكرث تلك االجتاهات الثالثة ال�سلبية
ناحية الف�صحى التي تذيلت القائمة ب�سبب ح�صولها على �أقل
متو�سط ح�سابي ،وتتمثل يف� :أن ا�ستخدام الف�صحى �أمر �صعب
تطبيقه ،وااللتزام بالف�صحى ذو ت�أثري �سلبي على الطالقة يف
احلديث ،بالإ�ضافة �إىل �أن االلتزام بالف�صحى م�س�ؤولية معلم اللغة
العربية فقط ،مما ي�ؤكد �أنهم ي�ست�شعرون م�س�ؤوليتهم جميعا –بغ�ض
النظر عن تخ�ص�صاتهم -يف توظيف الف�صحى ونقل ر�سالتها من
خالل ا�ستخدامهم لها.
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�أحر�ص يف احل�صة على التحدث بلغة
ف�صحى وا�ضحة

�أرى �أن التحدث بالف�صحى مطلب �أ�سا�س
لكل معلم
�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �أمر مرتبط مبعلم
اللغة العربية فقط
�أرى �أنه ال �ضري من ا�ستخدام العامية يف
بع�ض املواقف يف احل�صة
�أرى �أن ا�ستخدام الف�صحى �أمر �صعب
تطبيقه
�أرى �أنه لي�س من م�س�ؤوليتي �إلزام الطلبة
با�ستخدام الف�صحى يف احل�صة
�أجد �أن العامية �أ�سهل و�أكرث و�ضوحا يف نقل
الفكرة مقارنة بالف�صحى
�أرى �أن االلتزام بالف�صحى ذو ت�أثري �سلبي
على طالقتي يف احلديث
�أرى �أن الأن�سب اخللط بني الف�صحى
والعامية يف احل�صة
حب الف�صحى يف
�أ�سعى دائما �إىل تعزيز ّ
نفو�س طلبتي
�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سيطور الكثري
من مهاراتي ال�شخ�صية الحقا
�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سي�س ّهل على
الطالب فهم حمتوى املادة العلمية
�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سيعالج م�شكالت
الكتابة لدى طلبتي مبا ي�ؤثر �إيجابا على
م�ستوياتهم التح�صيلية

النوع
االجتماعي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

3.8174

0.75606

�إناث

3.8680

0.85883

ذكور

3.2456

0.96452

�إناث

3.6276

1.01226

ذكور

3.3097

0.82462

�إناث

3.5515

1.02806

ذكور

3.4690

1.18827

�إناث

4.0872

0.87201

ذكور

2.5304

1.18708

�إناث

2.3454

1.27929

ذكور

3.8596

0.72719

�إناث

3.9637

0.96487

ذكور

2.5702

0.95907

�إناث

2.4974

1.15108

ذكور

2.6491

1.00426

�إناث

2.5969

1.07931

ذكور

3.1754

0.91444

�إناث

3.0660

1.16089

ذكور

2.4087

0.96332

�إناث

2.4433

1.09136

ذكور

3.6140

0.87753

�إناث

3.6462

0.98594

ذكور

3.9386

0.74412

�إناث

3.6788

0.89000

ذكور

4.0348

0.79395

�إناث

4.0518

0.86447

ذكور

3.7130

0.74651

�إناث

3.8477

0.89052

ذكور

3.9826

0.72527

�إناث

4.0711

0.90634
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االجتاه
�أجد �أن ا�ستخدام الف�صحى يف احل�صة له
دور �إيجابي يف تعزيز قيم ال ُهوية واالنتماء
وغريها لدى الطالب
�أرى �أن ا�ستخدام العامية له ت�أثري �سلبي
على �إبداع الطالب

النوع
االجتماعي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

4.0175

0.74051

�إناث

4.2030

0.76891

ذكور

2.8174

1.11279

�إناث

2.7259

1.17195

ي�شري اجلدوالن (� )5إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
بع�ض اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س تعزى
ملتغري النوع االجتماعي (ذكور و�إناث) .حيث جاءت تلك الفروق
ل�صالح الذكور يف االجتاهات التالية� :أرى �أن ا�ستخدام الف�صحى �أمر
�صعب تطبيقه� ،أجد �أن العامية �أ�سهل و�أكرث و�ضوحا يف نقل الفكرة
حب الف�صحى يف نفو�س
مقارنة بالف�صحى� ،أ�سعى دائما �إىل تعزيز ّ

طلبتي .بينما جاءت الفروق ل�صالح الإناث يف االجتاهات التالية:
أنبه الطالب �إىل �رضورة االلتزام بالتحدث بالف�صحى يف احل�صة،
� ّ
�أرى �أن التحدث بالف�صحى مطلب �أ�سا�س لكل معلم� ،أرى �أنه ال �ضري
من ا�ستخدام العامية يف بع�ض املواقف يف احل�صة� ،أرى �أن االلتزام
بالف�صحى ذو ت�أثري �سلبي على طالقتي يف احلديث� ،أرى �أن االلتزام
بالف�صحى �سيعالج م�شكالت الكتابة لدى طلبتي مبا ي�ؤثر �إيجابا
على م�ستوياتهم التح�صيلية� ،أجد �أن ا�ستخدام الف�صحى يف احل�صة
له دور �إيجابي يف تعزيز قيم ال ُهوية واالنتماء وغريها لدى الطالب.
وعلى الرغم من وجود تلك الفروق الدالة �إح�صائيا؛ ُيالحظ �أن
الفروق يف املتو�سطات بني الذكور والإناث يف جميع االجتاهات
يعد ب�سيطا ،وبالتايل قد ال تكون هنالك فروق كبرية ملمو�سة يف
واقع ممار�سات املعلمني مقارنة باملعلمات والعك�س.
3 .3الفروق يف اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام الف�صحى
بح�سب املرحلة الدرا�سية:

جدول ()6
اختبار (ت) للفروق في اتجاهات المعلمين نحو استخدام الفصحى في التدريس بحسب المرحلة الدراسية

االجتاه

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

احللقة الثانية

3.7972

0.79178

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

3.9490

0.87782

احللقة الثانية

3.4571

1.00266

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

3.5510

1.01659

احللقة الثانية

3.3810

0.95227

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

3.6316

0.96814

احللقة الثانية

3.7773

1.08349

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

4.0211

0.92229

احللقة الثانية

2.3541

1.18848

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

2.5612

1.36273

احللقة الثانية

3.9426

0.83006

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

3.8958

0.99978

احللقة الثانية

2.5625

1.03836

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

2.4632

1.17429

احللقة الثانية

2.6209

1.02741

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

2.5876

1.10635

احللقة الثانية

3.1137

1.02648

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

3.1020

1.18834

احللقة الثانية

2.4714

1.04063

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

2.3196

1.04629

احللقة الثانية

3.6268

0.91170

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

3.6531

1.02647

املرحلة الدرا�سية

�أحر�ص يف احل�صة على التحدث بلغة ف�صحى وا�ضحة

�أجت ّنب ا�ستخدام �أي �ألفاظ عامية يف احل�صة
أنبه الطالب �إىل �رضورة االلتزام بالتحدث بالف�صحى يف احل�صة
� ّ
�أرى �أن التحدث بالف�صحى مطلب �أ�سا�س لكل معلم

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �أمر مرتبط مبعلم اللغة العربية فقط

�أرى �أنه ال �ضري من ا�ستخدام العامية يف بع�ض املواقف يف احل�صة

�أرى �أن ا�ستخدام الف�صحى �أمر �صعب تطبيقه

�أرى �أنه لي�س من م�س�ؤوليتي �إلزام الطلبة با�ستخدام الف�صحى يف احل�صة

�أجد �أن العامية �أ�سهل و�أكرث و�ضوحا يف نقل الفكرة مقارنة بالف�صحى

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى ذو ت�أثري �سلبي على طالقتي يف احلديث

�أرى �أن الأن�سب اخللط بني الف�صحى والعامية يف احل�صة
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اجتاهات املعلمني نحو استخدام الفصحى في التدريس بسلطنة ُعمان

د .ريا بنت سالم بن سعيد املنذرية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

احللقة الثانية

3.7308

0.85387

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

3.8866

0.81492

احللقة الثانية

4.0192

0.81033

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

4.0918

0.89773

احللقة الثانية

3.7925

0.82860

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

3.8265

0.87373

احللقة الثانية

3.9953

0.85707

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

4.1327

0.80767

�أجد �أن ا�ستخدام الف�صحى يف احل�صة له دور �إيجابي يف تعزيز قيم الهوية واالنتماء وغريها احللقة الثانية
ُ
لدى الطالب
ما بعد التعليم الأ�سا�سي

4.0853

0.76365

4.2449

0.74697

احللقة الثانية

2.7217

1.11555

ما بعد التعليم الأ�سا�سي

2.8265

1.22706

املرحلة الدرا�سية

االجتاه
حب الف�صحى يف نفو�س طلبتي
�أ�سعى دائما �إىل تعزيز ّ
�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سيطور الكثري من مهاراتي ال�شخ�صية الحقا

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سي�س ّهل على الطالب فهم حمتوى املادة العلمية
�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سيعالج م�شكالت الكتابة لدى طلبتي مبا ي�ؤثر �إيجابا على
م�ستوياتهم التح�صيلية

�أرى �أن ا�ستخدام العامية له ت�أثري �سلبي على �إبداع الطالب

�أظهرت النتائج كما ي�شري اجلدول (� )6إىل وجود فروق
دالة �إح�صائيا يف اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام الف�صحى يف
التدري�س تعزى ملتغري املرحلة الدرا�سية؛ حيث جاءت تلك الفروق
ل�صالح املعلمني الذي يدر�سون احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي
يف االجتاهني التاليني� :أرى �أنه ال �ضري من ا�ستخدام العامية يف
بع�ض املواقف يف احل�صة� ،أجد �أن العامية �أ�سهل و�أكرث و�ضوحا يف

نقل الفكرة مقارنة بالف�صحى ،بينما تفوق معلمو ما بعد التعليم
الأ�سا�سي على معلمي احللقة الثانية يف االجتاهني التاليني� :أرى
�أن التحدث بالف�صحى مطلب �أ�سا�س لكل معلم� ،أرى �أن االلتزام
بالف�صحى �أمر مرتبط مبعلم اللغة العربية فقط.
4 .4الفروق يف اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام الف�صحى يف
التدري�س بح�سب التخ�ص�ص:

جدول ()7
اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات المعلمين نحو استخدام الفصحى في التدريس بحسب التخصص

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبية الإ�سالمية

4.1818

0.69631

الدرا�سات االجتماعية

3.9444

0.87775

العلوم

3.7945

0.70630

الريا�ضيات

3.5584

0.88099

�أخرى

3.9268

0.84824

الرتبية الإ�سالمية

3.8500

0.82650

الدرا�سات االجتماعية

3.6000

1.02920

العلوم

3.5185

0.96624

الريا�ضيات

3.3288

0.98678

�أخرى

3.2500

1.05987

الرتبية الإ�سالمية

3.8750

0.85297

الدرا�سات االجتماعية

3.4664

1.00866

العلوم

3.8269

0.96449

الريا�ضيات

3.5000

0.98575

�أخرى

3.4507

0.89105

التخ�ص�ص

�أحر�ص يف احل�صة على التحدث
بلغة ف�صحى وا�ضحة

�أجت ّنب ا�ستخدام �أي �ألفاظ عامية
يف احل�صة

أنبه الطالب �إىل �رضورة االلتزام
� ّ
بالتحدث بالف�صحى يف احل�صة
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5.240

3.227

7.723

م�ستوى
الداللة

0.000

0.013

0.000
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبية الإ�سالمية

3.0130

0.91037

الدرا�سات االجتماعية

3.7805

0.90863

3.4576

0.97104

4.1296

1.16629

�أخرى

3.8679

1.17731

الرتبية الإ�سالمية

3.8056

0.98780

الدرا�سات االجتماعية

3.5065

0.92656

العلوم

4.2250

0.86194

الريا�ضيات

3.8547

1.05244

�أخرى

2.0000

1.12217

الرتبية الإ�سالمية

2.5283

1.32438

الدرا�سات االجتماعية

2.3425

1.21586

العلوم

2.5000

1.08934

الريا�ضيات

2.5122

1.38061

�أخرى

2.3758

1.21979

الرتبية الإ�سالمية

3.6226

0.88201

الدرا�سات االجتماعية

4.0566

0.86414

العلوم

4.0833

0.88413

الريا�ضيات

4.0132

0.75707

�أخرى

3.6585

0.96462

الرتبية الإ�سالمية

3.9186

0.87685

الدرا�سات االجتماعية

2.1321

1.05680

العلوم

2.5192

1.07540

الريا�ضيات

2.6056

1.08863

�أخرى

2.5395

1.05123

الرتبية الإ�سالمية

2.6098

1.09266

الدرا�سات االجتماعية

2.4881

1.07781

العلوم

2.0727

0.92004

الريا�ضيات

2.7778

1.07575

�أخرى

2.6111

0.97223

الرتبية الإ�سالمية

2.9079

1.00899

الدرا�سات االجتماعية

2.4390

1.11912

العلوم

2.5940

1.04747

الريا�ضيات

3.0182

1.11373

�أخرى

3.2407

1.13162

التخ�ص�ص

�أرى �أن التحدث بالف�صحى مطلب العلوم
�أ�سا�س لكل معلم
الريا�ضيات

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �أمر
مرتبط مبعلم اللغة العربية فقط

�أرى �أنه ال �ضري من ا�ستخدام
العامية يف بع�ض املواقف يف
احل�صة

�أرى �أن ا�ستخدام الف�صحى �أمر
�صعب تطبيقه

�أرى �أنه لي�س من م�س�ؤوليتي �إلزام
الطلبة با�ستخدام الف�صحى يف
احل�صة

�أجد �أن العامية �أ�سهل و�أكرث
و�ضوحا يف نقل الفكرة مقارنة
بالف�صحى

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى ذو
ت�أثري �سلبي على طالقتي يف
احلديث
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4.513

1.873

3.729

1.863

6.156

1.703

490.

م�ستوى
الداللة

0.001

0.115

0.006

0.117

0.000

0.149

0.743
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�أرى �أن الأن�سب اخللط بني
الف�صحى والعامية يف احل�صة

حب
�أ�سعى دائما �إىل تعزيز ّ
الف�صحى يف نفو�س طلبتي

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى
�سيطور الكثري من مهاراتي
ال�شخ�صية الحقا

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى
�سي�س ّهل على الطالب فهم حمتوى
املادة العلمية

�أرى �أن االلتزام بالف�صحى
�سيعالج م�شكالت الكتابة لدى
طلبتي مبا ي�ؤثر �إيجابا على
م�ستوياتهم التح�صيلية

�أجد �أن ا�ستخدام الف�صحى يف
احل�صة له دور �إيجابي يف تعزيز
قيم ال ُهوية واالنتماء وغريها
لدى الطالب

�أرى �أن ا�ستخدام العامية له ت�أثري
�سلبي على �إبداع الطالب

د .ريا بنت سالم بن سعيد املنذرية

التخ�ص�ص

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبية الإ�سالمية

3.0959

1.01604

الدرا�سات االجتماعية

3.1948

0.98727

العلوم

2.7250

1.10911

الريا�ضيات

3.0836

1.06643

�أخرى

2.4182

1.16573

الرتبية الإ�سالمية

2.3396

1.15930

الدرا�سات االجتماعية

2.4028

1.05697

العلوم

2.5526

0.87017

الريا�ضيات

2.3171

0.98588

�أخرى

2.4209

1.04038

الرتبية الإ�سالمية

3.4182

0.97546

الدرا�سات االجتماعية

3.6981

0.95242

العلوم

3.7042

0.88470

الريا�ضيات

3.7532

0.86078

�أخرى

3.4390

1.09656

الرتبية الإ�سالمية

3.6263

0.94353

الدرا�سات االجتماعية

4.1481

0.83344

العلوم

3.6923

0.89746

الريا�ضيات

3.7534

0.75977

�أخرى

3.5714

0.73321

الرتبية الإ�سالمية

3.7949

1.03057

الدرا�سات االجتماعية

3.7729

0.84873

العلوم

4.3019

0.66751

الريا�ضيات

4.0741

0.84344

�أخرى

4.0959

0.83607

الرتبية الإ�سالمية

3.7467

0.83978

الدرا�سات االجتماعية

4.1463

0.88207

العلوم

4.0473

0.83430

الريا�ضيات

4.0909

0.72706

�أخرى

3.8333

0.90596

الرتبية الإ�سالمية

3.8767

0.78076

الدرا�سات االجتماعية

3.4675

0.80434

العلوم

3.8537

0.88207

الريا�ضيات

3.8000

0.83806

�أخرى

4.3455

0.69969
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ف

1.633

4.015

4.049

5.177

3.544

4.601

4.601

م�ستوى
الداللة

0.166

0.003

0.003

0.000

0.008

0.001

0.001
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من اجلدول ()7؛ يت�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س تعزى ملتغري
التخ�ص�ص .فقد جاءت الفروق ل�صالح معلمي الرتبية الإ�سالمية يف
�أربعة اجتاهات� :أحر�ص يف احل�صة على التحدث بلغة ف�صحى
أنبه الطالب
وا�ضحة� ،أجت ّنب ا�ستخدام �أي �ألفاظ عامية يف احل�صةّ � ،
�إىل �رضورة االلتزام بالتحدث بالف�صحى يف احل�صة� ،أرى �أنه ال
�ضري من ا�ستخدام العامية يف بع�ض املواقف يف احل�صة� ،أرى �أنه
لي�س من م�س�ؤوليتي �إلزام الطلبة با�ستخدام الف�صحى يف احل�صة.
وقد يكون الأمر طبيعيا بالن�سبة �إىل االجتاهني الأول والثاين بحكم
االرتباط الوثيق بني الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية الف�صحى
على اعتبار �أنها معتمدة اعتمادا كبريا على ن�صو�ص القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ال�رشيفة وغريها من م�صادر الت�رشيع التي تعد اللغة
الف�صحى قوامها ،لكن وجود فروق ل�صالح معلمي الرتبية الإ�سالمية
يف اجتاهي (ا�ستخدام العامية يف بع�ض املواقف يف احل�صة» و
«عدم االعرتاف مب�س�ؤوليتهم يف �إلزام الطلبة با�ستخدام الف�صحى
يف احل�صة) قد تكون نتيجة غري منطقية ،وتناق�ض ما ورد يف
االجتاهني الأول والثاين .لكنها �أي�ضا قد ال تعك�س ممار�سات واقعية
بالفعل لدى ه�ؤالء املعلمني يف املواقف ال�صفية.
كما وجدت فروق دالة �إح�صائيا ل�صالح معلمي الريا�ضيات
يف اجتاهي� :أرى �أن التحدث بالف�صحى مطلب �أ�سا�س لكل معلم ،و
�أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سيطور كثرياً من مهاراتي ال�شخ�صية
الحقا.
وظهرت فروق دالة �إح�صائي ًا ل�صالح معلمي العلوم يف
حب الف�صحى يف نفو�س طلبتي،
اجتاهي� :أ�سعى دائم ًا �إىل تعزيز ّ
و �أرى �أن االلتزام بالف�صحى �سيعالج م�شكالت الكتابة لدى طلبتي
مبا ي�ؤثر �إيجابا على م�ستوياتهم التح�صيلية� ،أما معلمو الدرا�سات
االجتماعية فقد تفوقوا على �أقرانهم يف اجتاهي� :أرى �أن االلتزام
بالف�صحى �سي�س ّهل على الطالب فهم حمتوى املادة العلمية ،و �أجد
�أن ا�ستخدام الف�صحى يف احل�صة له دور �إيجابي يف تعزيز قيم
ال ُهوية واالنتماء وغريها لدى الطالب ،فيما ظهرت فروق ذات داللة
�إح�صائية ل�صالح معلمي املواد الأخرى يف اجتاه �أرى �أن ا�ستخدام
العامية له ت�أثري �سلبي على �إبداع الطالب.

توصيات الدراسة ومقرتحاتها:
من خالل النتائج ال�سابقة؛ ميكن التو�صية مبا ي�أتي:
 الرتكيز يف برامج �إعداد املعلم وتدريبه على غر�س �أهمية
ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س لدى املعلمني ،وتدريبهم على
املهارات الالزمة لذلك.
 اعتماد ا�ستخدام الف�صحى يف التدري�س كمعيار من معايري
تقييم �أداء املعلم �أيا كان تخ�ص�صه (عدا تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية
واملواد التي تدر�س بلغات �أخرى).
 الدعوة �إىل لغة و�سطى جتد يف اللغة املعا�رصة منوذجا
قابال للتطوير عرب و�سائل الإعالم املختلفة ون�رشها وتعميمها،
الأمر الذي يجعل اللغة الإعالمية جما ًال خ�صبا ووا�سع ًا لتطوير
اللغة املعا�رصة ومقاربتها اللغة الف�صحى والتماهي معها ب�صورة
ع�رصية وديناميكية حية وفاعلة( .امل�رصي ،و�أبو ح�سن2014 ،م)

 �إجراء درا�سة �أخرى تك�شف عن ممار�سات املعلمني يف
احل�صة الدرا�سية من حيث م�ستوى ا�ستخدامهم للف�صحى يف التدري�س.
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