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معلمي الرتبية اإلسالمية في محافظة الطفيلة  مدى استخدام
  للكفايات اللغوية 

  
 السعودي خالد

*  
  
  

 17/8/2011 تاريخ قبوله     8/3/2011 تاريخ تسلم البحث

معلمـــي التربيـــة  اســـتخدامتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن مـــدى   :ملخـــص
ــي ضــوء       ــة ف ــات اللغوّي ــة للكفاي ــي محافظــة الطفيل ــرات ذات   اإلســالمية ف بعــض المتغي

. فقــرة، ُقســمت إلــى أربعــة مجــاالت   ) 68(الصــلة، وقــد تــم تطــوير أداة تكونــت مــن    
معلمًا ومعلمة اختيروا عشوائيًا ممـن يدرسـون فـي    ) 77(وتكونت عينة الدراسة من 

ومــن أبــرز النتــائج التــي . مـــ 2011-2010مـدارس محافظــة الطفيلــة للعــام الدراســي  
دى معلمـي التربيـة اإلسـالمية تقـديرات عاليـة فيمـا يتعلـق        أّن ل:أسفرت عنها الدراسة

بما يمتلكونه من كفايات خاصـة باللغـة العربيـة، كمـا أن لـديهم وجهـات نظـر إيجابيـة         
ــية      ــاة المدرسـ ــكل خـــاص والحيـ ــي بشـ ــي األداء التدريسـ ــتخدام اللغـــوي فـ ــو االسـ نحـ

تفعـــة مر(والمجتمعيـــة بشـــكل عـــام، حيـــث تراوحـــت األهميـــة النســـبية لـــذلك مـــا بـــين  
يعـد أكبـر   ) ضعف المستوى اللغـوي لـدى الطلبـة   (ويعتقد المعلمون أن ). ومتوسطة

كمــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  . معيــق الســتخدام اللغــة العربيــة
بــين متوســطات وجهــات نظــر معلمــي ) α ≥ 0.05( إحصـائية عنــد مســتوى الداللــة  

قــة باللغــة العربيــة أو ممارســتها أو     التربيــة اإلســالمية حــول امــتالك الكفايــات المتعل    
ــرة، والمؤهــل العلمــي، واإللمــام       ــًا لمتغيــرات الجــنس، والخب معوقــات االســتخدام، تبع

وقد أوصت الدراسة بضرورة إدراج الكفايات اللغوّية الـواردة فـي أداة   . باللغة العربية
غر، الدراسة في برامج تدريب المعلمين من خالل الدروس والمشاغل والتعليم المصـ 

كمـا أوصـت الدراسـة    . وأن تكون متضمنة في استمارة الزيارة الصفية، ودليل المعلم
إجراء دراسة بهدف قياس األبعاد المتعددة للكفايات اللغوّية لدى المعلمين  ةبضرور

ــة أخــرى      ــاطق جغرافي ــة وفــي من ــة . (فــي مباحــث دراســية مختلف ــات المفتاحي : الكلم
  ).، معلم، لغة عربيةسالميةالكفايات اللغوّية، معلم التربية اإل

  
ُتعــد اللغــة العربيــة مــن أهــم الظــواهر التــي تميــز بهــا      :مقدمــة

علـــم * الـــرحمن : "اإلنســان عـــن غيـــره مـــن المخلوقــات، قـــال تعـــالى  
واللغة هي )  4-1:الرحمن" ( علمه البيان* خلق اإلنسان * القرآن 

ة حجر األساس في التواصـل والتفاعـل بـين البشـر الـذين يتكلمـون لغـ       
واحــدة، كمــا أنهــا وعــاء الفكــر اإلنســاني المشــترك، ووســيلة التعبيــر      

واليوم يزخر العـالم بـآالف اللغـات، وتعـّد      .الجماعية والفردية لإلنسان
لغة الفرد وسيلته فـي إدراك العـالم، والجسـر الواصـل بـين خصوصـية       

 .الذات وعموميـة الموضـوع، والمتـرجم عمـا فـي الضـمائر مـن معـان        
اإلنسان االجتماعي، فكما تكشـف عـن طبقتـه وجـذور      واللغة هي قدر

علـــي، (نشـــأته، تكشـــف أيضـــًا عـــن عقليتـــه وقدراتـــه وميولـــه الفكريـــة  
واللغــة مــن أبــرز الظــواهر التــي اســتأثرت باهتمــام النــاطقين   ). 2001

ــة أن اللغــة وســيلة         ــدم العصــور واألزمن ــا؛ إذ أدركــت األمــم منــذ أق به
لتـراث، إضـافة إلـى مـا تؤديـه مـن       مهمة للحفاظ على الهوية الثقافيـة وا 

وظيفــة نفســية جماليــة تفــي بــالتعبير الــدقيق عــن الحاجــات والمشــاعر  
  أن العـــــرب فـــــي الجاهليـــــة) 2007(ويؤكـــــد شوشـــــة . واألحاســـــيس

_________________________  
  .كلية العلوم التربوية، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، األردن *

 .، اربد، األردن2011 ليرموكحقوق الطبع محفوظة لجامعة ا© 

 Tafila Islamic Education Teacher's Use of  Language 
Skills 

 
khalid  A. Alsoudi, Faculty  of  Educational  Sciences  

University  of  Tafila  Technical.  
 

Abstract: The study aimed at investigating the extent to which Islamic 
Education  teachers in Tafila Province use language skills in the light 
of some related variables. An instrument was developed including (68) 
items in four domains. The sample consisted of (77) male and female 
teachers chosen randomly from those who taught in Tafila schools for 
the academic year 2010-2011. The results indicated that the teachers 
of Islamic education have high estimation regarding special 
competencies in the Arabic language, and they also have positive 
views towards linguistic use particularly in teaching and in school 
and social life in general. The average importance was between (high 
and average). The teachers believe that the weakness of the student in 
Arabic is considered as the biggest obstacle for using it. There are no 
statistically significant differences at the level of (α  )0.05 ≤ between 

the means of the teachers of Islamic education views of owing 
competencies relating to Arabic or practicing it or the obstacles 
facing its use attributed to the variables of gender, experience, 
scientific qualification and understanding Arabic. The study 
recommends that the linguistic competencies included in this study 
should be added to teachers training programs through workshops 
and micro-teaching. Those items should also be included in the form 
of class visits and in teacher's books. It also recommends that a study 
should be conducted of measuring various dimensions for linguistic, 
and literary knowledge of  teachers in different subjects in different 
areas.(Keywords: Islamic Education, Teacher, Competencies, Arabic 
Language). 

  
  

كانوا شديدي االعتزاز بلغتهم الجميلـة، حريصـين كـل الحـرص     
علــى تقــديرها ووضــعها فــي أكــرم منزلــة وأحســن صــورة، يتجلــى هــذا  
الحرص واالعتزاز فـي عنـايتهم بجـودة اإللقـاء وحسـن الحـديث، وفـي        
نفورهم من كل عيب يشـوب التعبيـر أو يشـوهه؛ لـذلك لـم يكـن غريبـًا        

ابــة نصــف الشخصــية الحقيقيــة    أن يعــّد عنــدهم اللســان الفصــيح بمث   
  : لإلنسان ، يقول شاعرهم

  لسان الفتى نصف ونصف فؤاده    فلم يبق إال صورة اللحم والدم

ولكــن االهتمــام باللغــة العربيــة واالعتــزاز بهــا ازداد مــع ظهــور         
اإلســالم، فقــد نالــت اللغــة العربيــة مكانــة ســامية بــين اللغــات، وثمــة          

تفعــت بهــا مكانــة، ومــن أبــرز تلــك عوامــل ســمت بهــذه اللغــة قــدرًا، وار
العوامــل القــرآن الكــريم، فقــد اختــار اللــه اللغــة العربيــة لتكــون القالــب    

:  قـال تعـالى  ) 1989عباس، (اللغوي للمعاني اإللهية المنزلة من لدنه 
ــًا لعلكــم تعقلــون   " ــا عربي ــاه قرآن ــا أنزلن ــه  ). 2: يوســف" (إن ولهــذا كّل
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ميـزة ومتفوقـة علـى غيرهـا     تمتعت اللغـة العربيـة بخصـائص جعلتهـا مت    
  ).ت.؛ الجندي، د1923العوفي، (من اللغات 

وبناًء على مـا سـبق فـإن عالقـة اللغـة العربيـة بالـدين اإلسـالمي         
هــي عالقــة وثيقــة، إذ إن اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن الكــريم، ولغــة     
الحـديث النبـوي الشــريف، ولغـة االجتهـاد والتشــريع؛ وألنـه بــدونها ال      

ن والحــديث، كمــا يســتحيل بــدونها االجتهــاد؛ ألنهــا شــرط  فهــم القــرآُي
أساســي فيــه، مــن أجــل معرفــة دالالت األلفــاظ المختلفــة، ومــا يترتــب      

ــام   ــا مـــن أحكـ ــارب  ). 2002هنـــدي، (عليهـ ــة أن ُتحـ ــه فـــال غرابـ وعليـ
العربية وتتـوالى ضـدها الهجمـات؛ ممـا يسـتدعي ضـرورة الـدفاع عـن         

ــي حقي    ــو فـ ــذي هـ ــحى والـ ــة الفصـ ــة العربيـ ــدين   اللغـ ــن الـ ــاع عـ ــه دفـ قتـ
قرآنه، وحديث رسوله، وتاريخـه، وتراثـه الفقهـي، وذخـائره     : اإلسالمي

الفكريــة واألدبيــة الخالــدة، وهــو فــي نهايــة المطــاف دفــاع عــن الهويــة    
  .الذاتية لألمة

أن مــن أخطــر مــا تعرضــت لــه اللغــة  ) 2001( ويؤكــد الحســن 
اإلســالمية  العربيــة مــن األعــداء هــو عــزل اللغــة العربيــة عــن التربيــة         

ولكــن العربيــة  . والتــاريخ اإلســالمي وفصــل الوحــدة المتكاملــة بينهمــا   
رغم ذلك كله بقيت صـامدة عصـية علـى األعـداء، فعلـى الـرغم مـن أن        
االستعمار الغربي كان يعمل لهدم اللغة العربية بحسبانها لسان الدين 
ــًة       ــة لغ ــدعوة الســتخدام اللهجــات العامي اإلســالمي، وحــاول هــدمها بال

كتابة والتأليف، إال أن هذه الدعوات والمحاوالت االستعمارية بـاءت  لل
  ).1983جمال، ( بالخيبة والفشل والخسران المبين

وإذا كانـــت اللغـــة العربيـــة قـــد نجـــت مـــن حمـــالت المســـتعمرين  
والمستشـــرقين إال أنهـــا مـــا زالـــت تواجـــه تحـــديات داخليـــة كثيـــرة،        

ــرة، ف       ــك أزمـــات لغويـــة كبيـ ــيش األمـــة جـــراء ذلـ علـــى الـــرغم مـــن   وتعـ
المؤتمرات والندوات التي عقدت بشـأنها، فمـا زالـت مؤسسـة اإلعـالم      
ُتسهم في انتشار اللحن وتغّلـب األلفـاظ األجنبيـة، ومـا زال ُيطلـب مـن       
ــا للغـــة العربيـــة؛ إليجـــاد    المؤسســـة التعليميـــة أن ُتضـــاعف مـــن دعمهـ

  . مناهج تهتم بالجوانب الوظيفية الستخدام اللغة

ربوية وقعت اللغة العربيـة بـين إفـراط وتفـريط     وفي المؤسسة الت
ــًا وكتابــة، فظهــرت لغتــه        مــن قبــل المعلمــين، فقــد تركهــا بعضــهم نطق
محتشدة بالعاميات واأللفاظ األجنبيـة، فـي حـين جعلهـا الـبعض اآلخـر       
غير صالحة للتواصـل فـي الحيـاة اليوميـة، حيـث يلـح بعـض المعلمـين         

ــان حركــات اإلعــراب بــل ومــدها، والت     ــا، وعــدم   علــى بي شــدق بألفاظه
صــالح، (قبــول أي تخفيــف فــي أدائهــا، وكــال الفــريقين أضــر بالفصــحى  

2010.(  

إن جانبـــًا مـــن اإلشـــكالية الحقيقيـــة تكمـــن فـــي وجـــود قطيعـــة        
وظيفيــة بــين اللغــة وأبنائهــا، ولعــل تلــك الحالــة تحــتم علــى المؤسســة    

قـدمها  التعليمية أن ُتعيد النظر في الخبرات والمهـارات اللغوّيـة التـي تُ   
. للمتعلمين، في محاولـة جـادة إلعـادة التشـكيل اللغـوي لـدى الناشـئة       

ــاقش إشــكالية القطيعــة فــي إطــارين، األول     ــا ينبغــي أن ُتن ــة : وهن طبيع
الكتاب المدرسي الذي أصبح يقود المعلم ويوجه سـلوكه التدريسـي،   

  .مدى امتالك المعلمين للكفايات اللغوّية: والثاني

فمـــع أنـــه يفـــتح آفـــاق المعلـــم للتكامـــل   أمـــا الكتـــاب المدرســـي   
إال أننـا  ) 1989 هنـدي وآخـرون،  (وصوًال إلى تحقيق وحدة المعرفـة  

نجد من المعلمين من َقَصر معرفته على المـادة التـي يقـوم بتدريسـها     
فقط، دون االطـالع علـى المجـاالت األخـرى للمعرفـة؛ ممـا جعلـه غيـر         

راســــية بالصــــورة قــــادر علــــى القيــــام بعمليــــة الــــربط بــــين المــــواد الد
ــة  ــي،  (المطلوبــ ــل المفتــ ــذه   ). 2005الوكيــ ــن هــ ــيئًا مــ ــدو أن شــ ويبــ

الممارســة حــدث فــي تنفيــذ مقــرري اللغــة العربيــة والتربيــة اإلســالمية، 
علـــى الـــرغم مـــن أن تطـــوير المنـــاهج الـــذي حـــدث فـــي األردن لهـــذه    
المباحث الدراسية يكشف عن مضامين إسالمية كثيـرة فـي كتـب اللغـة     

يكشـــف عـــن إشـــارات لغويـــة متعـــددة فـــي كتـــب التربيـــة العربيـــة، كمـــا 
ــين هــذين      . اإلســالمية ــة ب ــم توظيــف العالقــة الوثيق وإذا أحســن المعل

ــاملي، الـــذي      ــى التكـ ــأنه أن ُيحقـــق المنحـ ــن شـ ــإن ذلـــك مـ ــررين فـ المقـ
ُيساعد الطلبة على تحقيـق نظـرة موحـدة متسـقة مـع وحـدة المعرفـة،        

تتناولهـــا المنـــاهج  كمـــا يوحـــد ســـلوكهم فيمـــا يتعلـــق بالعناصـــر التـــي
والكتب المدرسية، وُيسهم في إثارة دافعيـتهم، ويـوفر الوقـت والجهـد     
علــى الطالــب بالمقارنــة مــع مــا يبذلــه لــدى تعلــم كــل فــرع معــزوًال عــن  

  .اآلخر

أما حرص المعلم على امتالك الكفايات اللغوّية، فهـذا ُيعبـر عـن    
ــطة تو     ــداث أنشـ ــي إحـ ــا فـ ــة ودورهـ ــة اللغـ ــم ألهميـ ــلية إدراك المعلـ اصـ

علــى الــدور  ) 2003(فاعلــة؛ ولهــذا يؤكــد عبــد الــرحيم والشــباطات    
الرئيس الذي تؤديه اللغة فـي حياتنـا، وخصوصـًا فـي عمليـة االتصـال       
التعليمي، فمع أن ما نقوله من كلمـات وعبـارات وجمـل هـو اسـتعمال      
شــفوي مهــم، فــإن الطريقــة التــي تســتخدم فيهــا اللغــة ُيمكــن أن تكــون  

  .ماتنا كمصادر للمعلوماتأكثر أهمية من كل

ــن         ــل مـ ــرورية لكـ ــة ضـ ــول إن اللغـ ــن القـ ــك ُيمكـ ــوء ذلـ ــي ضـ وفـ
يتصــدى للعمليــة التعلميــة التعليميــة، ال ســيما وأن عملــه يقــوم علــى     
التفاعل بينه وبـين الطلبـة؛ ألن مهـارات اللغـة هـي نافـذة المـتعلم التـي         

فـن،  يلج منها إلى ميدان المعرفة الواسع، بكل ما فيه من علم وأدب و
لـذا  "اح االطـالع علـى العلـوم الشـرعية     وهي في التربية اإلسالمية مفت

ينبغــي أن تحــوي المنــاهج هــذا المفتــاح، وينبغــي أن تقــدم المعلومــات  
ــك أن        ــة، كمــا يتطلــب ذل ــة بحيــث تعكــس خصــائص اللغــة العربي الديني

ــهم      ــي تدريسـ ــحى فـ ــة الفصـ ــة العربيـ ــين اللغـ ــع المعلمـ ــتخدم جميـ " يسـ
  ).30، 2005موسى وسعد، (

إن قيــــام معلــــم التربيــــة اإلســــالمية باســــتعمال اللغــــة العربيــــة       
وتوظيف مهاراتهـا فـي أدائـه التدريسـي مرهـون بفهمـه لطبيعـة العالقـة         

تهـــا ابـــين اللغـــة والـــدين، ومنـــوط باطالعـــه علـــى اللغـــة العربيـــة ومهار 
ــع ــة  : األربـ ــراءة والكتابـ ــتماع والقـ ــدث واالسـ ــوم  . التحـ ــت العلـ وإذا كانـ

علـــم التربيـــة اإلســـالمية فـــي الدرجـــة األولـــى، فـــإن   الشـــرعية الزمـــة لم
ــه كــذلك، غيــر أن األولــى تلــزم لــزوم       ــة الزمــة ل الثقافــة األدبيــة واللغوّي

  .المقاصد والغايات، والثانية تلزمه لزوم الوسائل واألدوات

إن التربيــة اإلســالمية تلقــي علــى مــن يتصــدى لتعليمهــا تبعــات     
علمــين، فمعلــم التربيــة   ومســؤوليات ال نظيــر لهــا عنــد غيــره مــن الم     

ــه       ــول كلمتـ ــيم يقـ ــة والتعلـ ــي وزارات التربيـ ــًا فـ ــيس موظفـ ــالمية لـ اإلسـ
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ويمضــي، ولكنــه داعيــة يبــّث القــيم الفاضــلة واألخــالق النبيلــة، ولهــذا     
ــة   ) 1991،115(يؤكــــد القرضــــاوي  ــة عــــن ثقافــ فــــي معــــرض حديثــ

الزمــة  –بمفرداتهــا ونحوهــا وصــرفها   –أن اللغــة العربيــة  : "الداعيــة
ة اللســان، وصــحة األداء، فضــًال عــن حســن أثرهــا فــي الســامع،  لســالم

بل صحة الفهم أيضًا، فاألخطاء اللغوّية إن لم تحـرف المعنـى وتشـوِّه    
المراد يمجها الطبع وينفر منها السمع، بل كثيرًا ما يؤدي اللحن إلـى  

  ".إفساد المعنى، وإخراجه إلى ما يناقض الشرع

يــة العنايــة بتنميــة الثــروة  إلــى أهم) 2005(وقــد أشــار المــالكي 
اللغوّية بوصفها من مهارات التربية اإلسالمية، وعـدها مهـارة أساسـية    
ُتســاعد المــتعلم علــى فهــم القــرآن وتأملــه، وفهــم موضــوعات التربيــة      
اإلسالمية األخرى، وذلك من خالل زيادة المفـردات التـي يتعلمهـا فـي     

ى اســــتخدام التربيـــة اإلســــالمية، إضـــافة إلــــى التــــدرب والتمـــرس علــــ   
أن ) 62-61 ،2007(ويـــرى الجـــالد . المعـــاجم والقـــواميس اللغوّيـــة

وهــي تعنــى بــتعلم   " الثقافــة اللغوّيــة ضــرورية لمعلــم القــرآن الكــريم      
أصول اللغـة العربيـة وعلومهـا وفنونهـا حتـى يسـتطيع فهـم لغـة القـرآن          
الكــريم، واســتيعاب مــا فيــه مــن أســاليب العربيــة، وأســرارها وبــديعها      

الصعب على من يريد تعلم القـرآن الكـريم وتعليمـه أن يكـون      وأنه من
قليــل البضــاعة فــي علــوم العربيــة؛ ألن القــرآن الكــريم مبنــي علــى فهــم    
اللغـــة واســـتيعابها، وإتقانهـــا شـــرط الزم لمـــن أراد العـــيش فـــي أفيائـــه  

  ".وظالله

وتتمثــــل الكفايــــات اللغوّيــــة الالزمــــة لمعلــــم التربيــــة اإلســــالمية 
ليمة في التخاطب والتحـدث، خاليـة مـن العاميـة التـي      باستعمال لغة س

تحتشـد بالعناصــر الشــاذة والمشــوهة والمحرفــة والمهجنــة والدخيلــة،  
وخالية أيضًا من اإلغراب والتعقيد والصـيغ النـادرة، وإكسـاب الناشـئة     
باالقتداء والمحاكاة تعابير مقبولة وحصـيلة لغويـة ُتمكـن المـتعلم مـن      

كما تتمثل الكفايـات اللغوّيـة فـي القـدرة     . عيةالتواصل مع العلوم الشر
على الضبط  الدقيق ألواخر الكلمات أو بنيتهـا عنـد قـراءة النصـوص     
الشرعية، خصوصًا تلك التي ُيخل ضبطها بـالمعنى والداللـة للمفـاهيم    
الدينية، كما تتمثل تلك الكفاية اللغوّية بالقدرة على تـذوق النصـوص   

علــى اللغــة التراثيــة التــي كتــب بهــا الفقــه  القرآنيــة والنبويــة، والســيطرة
اإلســــالمي، واســـــتيعاب اللغـــــة التـــــي صـــــيغت بهـــــا مفـــــاهيم العقيـــــدة  

  .اإلسالمية

عــددًا مــن المهــارات اللغوّيــة  ) 171، 2001(وقــد حــدد ســالم 
  :الالزمة لمعلم التربية اإلسالمية، ومنها

 ضبط اللغة المنطوقة بنية ونحوًا.  

 للسياق بتحديد المعنى المناس. 

         ــي النصــوص اللغوّيــة وتحليــل ــد مــواطن الجمــال التعبيــري ف تحدي
 .الصور والتعبيرات البالغية

   تحديــد المواقــع اإلعرابيــة ألركــان الجملــة، وتحديــد مــا تعــود عليــه
 .الضمائر في سياق الجملة العربية

 استخدام أدوات الربط وتحديد وظائفها في السياق. 

 التلوين الصوتي بما ُيناسب المعنى. 

 مييز بين األصوات اللغوّية من حيث المخارج والصفات، وإخـراج  الت
 .كل صوت لغوي من مخرجه الصحيح

      التمييز بين ما توحي به الكلمات والتعبيـرات، مـن معـان حقيقيـة أو
 .مجازية

 استنتاج األفكار الرئيسة للمقروء والمسموع. 

 استخدام المعاجم اللغوّية للكشف عن معاني الكلمات. 

  :اسةمشكلة الدر

إن الفوضـــى الحاصـــلة فـــي اســـتخدام اللغـــة العربيـــة فـــي أخطـــر   
المكتوبــة والمســموعة  -أماكنهــا الــتعلم والتعلــيم، ثــم وســائل اإلعــالم  

ــة ــين      -والمرئيـــ ــة والمثقفـــ ــاء اللغـــ ــن علمـــ ــادة مـــ ــة الجـــ ــتِّم الوقفـــ تحـــ
ــة للخطــر المرعــب الــذي       ــا أن تكــون واعي والمؤسســات علــى اختالفه

حيـث يبـدو أن الضـعف فـي     ) 2010هـد،  زا( يجتاح أوطاننا وألسـنتنا 
اللغــة العربيــة الفصــحى تعبيــرًا وكتابــة، ُيشــكل ظــاهرة عامــة وملموســة 

ــة       ــبالد العربيـ ــي الـ ــين فـ ــن المتعلمـ ــر مـ ــين الكثيـ ــى بـ ــى، ( تتفشـ الموسـ
ويؤكد علماء النفس أن التعلـيم مهمـا كـان نوعـه أو مصـدره      ) 1984

لــى اإلدراك، يقــوم أساســًا علــى  وجــود ملكــة الفهــم وتــوافر القــدرة ع   
وأن اتساع ملكة الفهم وتطور القدرة على اإلدراك لهما ارتبـاط وثيـق   

وبناء على ذلك فـإن ضـآلة المحصـول    ) 1984عاقل، ( بالنمو اللغوي
ــارف والخبـــرات مـــن      ــر القـــدرة علـــى اكتســـاب المعـ اللغـــوي يعنـــي تعثـ

  .مصادرها المختلفة، وأولها تعثر مقروئية المواد الدراسية

علـى أن اللغـة العربيـة ليسـت مسـؤولية أشـخاص       ويتفق الجميـع  
بأعينهم كالشعراء واألدباء، كما أنها ليست مسـؤولية مؤسسـة بعينهـا    

، 2001( ويبــين علــي . كالمؤسســة التربويــة أو اإلعالميــة أو الثقافيــة  
ــة  ) 228ص  ــع، ومســؤولية المجمــع   "أن اللغــة العربي مســؤولية الجمي

الم والمنظمــات الثقافيــة،  والجــامع، ومؤسســات التربيــة وأجهــزة اإلعــ    
مســؤولية وجهــاء النخبــة وبســطاء العامــة، مســؤولية الشــاعر والعامــل  
والناشر والكاتب والقارئ والمدرس والطالب؛ ألن اللغة هـي األم التـي   

وهـي فـي السـياق    . "بها وكأنه طفلها الوحيد واألثيـر  ترعى كل ناطق
لغــة العربيــة  ليســت مســؤولية منــاهج ال  -أيضــًا  -التربــوي والتعليمــي  

ــا ــؤولية      -ومعلميهـ ــر والمسـ ــبء األكبـ ــا العـ ــى عاتقهـ ــع علـ ــان يقـ وإن كـ
وإنمـــا هـــي مســـؤولية مشـــتركة، تطـــال كـــل نـــاطق بهـــا مـــن   -العظمـــى

المعلمين؛ ألن اللغة العربية قاعدة عامة تتالقى وتتـرابط فيهـا العديـد    
  .من المفاهيم والمهارات األساسية في الميادين المعرفية األخرى

ــذا كلـــ   ــع علـــى عـــاتق جميـــع المعلمـــين      ه يؤكـــد وهـ –أّنـــه تقـ
مهمة التنمية اللغوّية لـدى الطلبـة،    -وبدرجات متفاوتة من المسؤولية

حيث ُتؤكد الدِّراسـات أن اللغـة ال يكتسـبها المـتعلم مـن مـدرس اللغـة        
وحده أو من دراسته للمقـّررات الخاصـة بهـا فحسـب، وإنمـا يكتسـبها       

رتبط بهـا مـن أعـراف وأصـول وقواعـد      ويتعلم مفرداتها، وكثيرًا مما ي
وأساليب ومـن مصـادر أخـرى، ومـن خـالل نشـاطات عديـدة ومتنوعـة         
تجري في المدرسة، ومـن كـل مدرسـيه المـؤهلين؛ ففـي حديثـه معهـم        
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وتعلــيمهم إيــاه ُتمــارس اللغــة بمســتوياتها المتعــددة المرتبطــة بــأنواع   
  ).1996المعتوق، (من المعارف والخبرات والنشاطات عديدة 

ولئن كانت الكفاية اللغوّية الزمة بالنسـبة لمدرسـي اللغـة العربيـة     
بصورة خاصة، فإن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال عـدم اعتبارهـا   

وانطالقـــا مـــن . مـــن المـــؤهالت الضـــرورية لمدرســـي المـــواد األخـــرى 
العالقة الوثيقة بين اللغة العربية والدين اإلسالمي فـإن منـاهج التربيـة    

ليســـت خارجـــة عـــن إطـــار المســـؤولية اللغوّيـــة؛ ألن وعـــي   اإلســـالمية 
معلمـي التربيـة اإلسـالمية بأهميــة اللغـة العربيـة وممارسـتهم لمهاراتهــا       
المتعــددة مــن شــأنه يرفــع مــن ســوية أدائهــم التدريســي خصوصــًا أن      
ــدين         ــى فهــم قضــايا ال ــنهم عل ــة للمتعلمــين تعي ــة الحصــيلة اللغوّي تنمي

تمكـن معلـم التربيـة اإلسـالمية مـن       وعلى الرغم من ضـرورة . ومسائله
اللغــة العربيــة بوصــفها الوســيلة الوحيــدة لفهــم علــوم الــدين اإلســالمي  

معلمـًا للتربيـة    -السـابق  –كما ينبغي، فقد لحـظ الباحـث خـالل عملـه     
اإلسالمية ومشـرفًا تربويـًا للمبحـث ذاتـه، أن العنايـة باللغـة العربيـة ال        

ما أكدتـه بعـض الدِّراسـات ومنهـا     وهذا  .تتناسب وأهميتها بالنسبة له
التــي أظهــرت انخفــاض األداء التدريســي   ) 1995(دراســة المصــلحي  

  .في كفاية التعبير اللغوي

ــاًء علــى مــا تقــدم فــإن مشــكلة الدراســة الحاليــة تتمثــل فــي        وبن
مـا مـدى امـتالك معلمـي     : محاولتها اإلجابة عن السؤال الـرئيس اآلتـي  

ــي محافظــة الط    ــة اإلســالمية ف ــي ضــوء     التربي ــة ف ــات اللغوّي ــة للكفاي فيل
  .بعض المتغيرات ذات الصلة ؟

  :أسئلة الدراسة

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما مدى امتالك معلمـي التربيـة اإلسـالمية فـي محافظـة الطفيلـة        .1
للكفايات اللغوّية وممارستها فـي األداء التدريسـي واسـتخدامها    

 .؟ في الحياة المدرسية والمجتمعية

مـــا معوقـــات اســـتخدام اللغـــة العربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي   .2
  .التربية اإلسالمية في محافظة الطفيلة؟

هل تختلف وجهات نظر معلمي التربية اإلسـالمية حـول امـتالك     .3
الكفايــات اللغوّيــة وممارســتها أو معوقــات االســتخدام، بــاختالف 

ــرات ــي،     : متغيـ ــل العلمـ ــيم، والمؤهـ ــي التعلـ ــرة فـ ــنس، والخبـ الجـ
 . درجة اإللمام باللغة العربية؟و

  :أهداف الدراسة

هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى امــتالك معلمــي التربيــة     
اإلســـالمية فـــي محافظـــة الطفيلـــة للكفايـــات اللغوّيـــة فـــي ضـــوء بعـــض  
المتغيــــرات ذات الصــــلة، وبشــــكل خــــاص قصــــدت الدراســــة تحقيــــق  

  :األهداف اآلتية

ــة لــــ  : األول ــع الكفايــــات اللغوّيــ ــة تعــــرف واقــ دى معلمــــي التربيــ
اإلسالمية في محافظة الطفيلة من حيث اإللمـام بهـا واالتجـاه نحوهـا،     

ــية      ــاة المدرســ ــي الحيــ ــتخدامها فــ ــدريس، واســ ــي التــ ــتخدامها فــ واســ
  . والمجتمعية

الكشــف عــن معوقــات اســتخدام الكفايــات اللغوّيــة مـــن       : الثــاني 
  .وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية

خصــائص المعلــم فــي مجــاالت أداة   معرفــة تــأثير بعــض : الثالــث
جـــنس المعلـــم، وخبرتـــه، (الدراســـة، وقـــد تضـــمنت هـــذه الخصـــائص  

  ).ومؤهله، ومستوى إلمامه باللغة العربية

  :أهمية الدراسة

  :يمكن إيجاز أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية

نـــدرة الدِّراســـات العربيـــة التـــي تصـــدت لبحـــث هـــذا الموضـــوع   .1
فعلــى الــرغم مــن أهميــة هــذا   . علمــينمالمهــم لهــذه الفئــة مــن ال 

الجانــب مــن جوانــب إعــداد معلــم التربيــة اإلســالمية إال أنــه لــم    
يحــظ باالهتمــام الــذي يعكــس أهميتــه، ويبــرز قيمتــه فـــي أداء        

  . المعلم

ــؤونها       .2 ــالمية وشـ ــة اإلسـ ــوم التربيـ ــين بهمـ ــار المعنيـ ــه أنظـ توجيـ
فــي  ألهميــة امــتالك معلمــي التربيــة اإلســالمية للكفايــات اللغوّيــة 

 .التدريس

ومــن المتوقــع أن يســتفيد مــن هــذه الدراســة القــادة وأصــحاب      .3
؛ ممـا  )كالمشـرفين التربـويين  (القرار في وزارة التربية والتعليم 

ــتعمال       ــين االسـ ــى تحسـ ــين علـ ــاعدة المعلمـ ــن مسـ ــيمكنهم مـ سـ
اللغــوي مســتقبًال، كمــا يتوقــع أن يســتفيد منهــا معلمــو التربيــة    

رات اللغوّية التـي تضـمنتها أداة   اإلسالمية من خالل قائمة المها
 . الدراسة

ــائج وبمــا        .4 ــه مــن نت ومــن المؤمــل لهــذه الدراســة بمــا انتهــت إلي
صـــدر عنهـــا مـــن توصـــيات أن تفـــتح آفاقـــًا بحثيـــة للدارســـين        

  . والمهتمين في هذا المجال

  :التعريفات اإلجرائية

ــرى         ــي ي ــي هــذه الدراســة الت ــواردة ف ــي المصــطلحات ال فيمــا يل
  : ريفها إجرائيًا، وهيضرورة تع ثالباح

معـــارف، مهــــارات،  (هـــي القـــدرات األساســـية الضـــرورية     : الكفايـــات 
التــي تلــزم  المعلــم للقيــام بعملــه بفاعليــة  ..) أســاليب، أنمــاط ســلوك 

 خضـــر،(وإتقـــان وبمســـتوى مـــن األداء، وبأقـــل جهـــد ووقـــت وكلفـــة  
ويقصـــد الباحــــث بالكفايــــات فــــي هــــذه الدراســــة مجموعــــة   ).2006

غوّية التي ُتعرف من خاللهـا قـدرة معلـم التربيـة اإلسـالمية      المعايير الل
بمـا  لهـا  على امتالك مهارات اللغة العربيـة األساسـية ومـدى ممارسـته     

 .يضمن تحقيق النتاجات المطلوبة

ــة  ــم اللغوّيـ ــات المعلـ ــدم    :كفايـ ــة التـــي تخـ ــة القـــدرات اللغوّيـ مجموعـ
ــاز مســـتوى مقبـــول     ــة إلنجـ ــودة الالزمـ ــتعلم المقصـ مـــن موضـــوعات الـ

األداء، التي تشـمل امـتالك معلـم التربيـة اإلسـالمية للمهـارات اللغوّيـة        
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الضرورية، واالتجاه اإليجابي نحـو تعلمهـا وتعليمهـا، وممارسـتها فـي      
األداء التدريســي وفــي الحيــاة المدرســية والمجتمعيــة، وقــد تحــددت    
ــة        ــة الحاليــ ــرات أداة الدراســ ــن فقــ ــرة مــ ــل فقــ ــي كــ ــات فــ ــذه الكفايــ هــ

تقاس بالدرجة التي يختارها أفراد العينة بصـورة ذاتيـة   وتدريجاتها، و
 .على الّسلم الخماسي المقابل لكل فقرة

وهو من يحمل مؤهًال في العلوم الشـرعية،   :معلم التربية اإلسالمية
ــدريس         ــه ت ــيط ب ــة، وأن ــيم األردني ــة والتعل ــه فــي وزارة التربي ــم تعيين وت

  .والثانويةالدين اإلسالمي الحنيف في المرحلتين األساسية 

  :محددات الدراسة

  :تم إجراء هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتية

عينة من معلمي التربية اإلسـالمية الـذين يدرِّسـون فـي مـدارس       .1
محافظــة الطفيلــة، للفصــل الدراســي األول مــن العــام الدراســي       

  .م 2010-2011

ــداد الباحـــث      .2 ــن إعـ ــتبانة مـ ــن اسـ ــارة عـ ــي عبـ ــة، وهـ أداة الدراسـ
مـدى امـتالك الكفايـات األساسـية المتعلقـة باللغـة       خاصة بقيـاس  

 . العربية

 :الدِّراسات السابقة

تجدر اإلشـارة إلـى أن األدب التربـوي يحتشـد بالدِّراسـات التـي       
تبحث في نوعية الكفايات التي ينبغي أن يمتلكهـا المعلـم فـي الجوانـب     
ــة اإلســالمية       ــة، ومعلــم التربي ــة واالجتماعيــة والفني  الشخصــية والعلمي

ينظر له بعناية في هـذا المجـال، ولقـد اهـتم بعـض البـاحثين بتحديـد        
الكفايات والمهارات الالزمة لمعلم التربية اإلسالمية وبناء برامج تقـوم  
على أساس تلك الكفايات والمهارات، ومن بين تلك الدِّراسـات دراسـة   

التـي بينـت أن الـوعي بالكفايـات والمهـارات      ) 1997(حمروش وسـعد  
ب المعلمــين فــي التربيــة اإلســالمية فــي تســع كليــات تابعــة   لــدى الطــال

  .لعدة جامعات مصرية لم تصل إلى حد الكفاية المطلوب

بدراسـة هـدفت   ) 2001(وفي مجال الكفايات اللغوّية قام سالم 
بيــان أثــر تمكــن طــالب شــعبة التربيــة اإلســالمية مــن المهــارات اللغوّيــة 

ــة   فــي مهــاراتهم فــي معالجــة محتــوى التربيــة ا    لدينيــة، وقــد بلغــت عين
طالبًا وقد استخدم الباحث استبانة وبطاقات مالحظـة  ) 78(الدراسة 

مهـارة لغويـة   ) 15(لألداء اللغوي والتدريسي، وقـد أظهـرت الدراسـة    
ضـبط اللغــة  (الزمـة لمعلمـي التربيــة اإلسـالمية تصـدرت القائمــة مهـارة      

ــة ونحــواً   ــة بني ــاجم اســتخدام ال(فــي حــين جــاءت مهــارة    ) المنطوق مع
فــي ذيــل القائمــة، كمــا أظهــرت  ) اللغوّيــة للكشــف عــن معــاني الكلمــات 

بـين  ) 0.01(الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   
ــع وذوي األداء   متوســــــــطي درجــــــــات الطــــــــالب ذوي األداء المرتفــــــ
المنخفض لصالح ذوي األداء المرتفع، وأن الفرق بين متوسـط طـالب   

ة الرابعـــة فـــي أدائهـــم مهـــارات معالجــــة     الســـنة الثالثـــة وطـــالب الســـن    
ــه ال يوجــد أثــر للتفاعــل بــين       المحتــوى جــاء غيــر دال إحصــائيًا، وأن
مستوى األداء اللغوي ، والسـنة الدراسـية علـى أداء مهـارات معالجـة      

  .محتوى الدرس

وإيمانًا بأهمية مهارات االتصال لمعلم التربيـة اإلسـالمية أجـرى    
راســة هــدفت الكشــف عــن درجــة  د) 2003(عبــد الــرحيم والشــباطات 

استخدام طالبات تخصص التربيـة اإلسـالمية فـي كليـة التربيـة بجامعـة       
ــة الدراســة مــن       الســلطان قــابوس مهــارات االتصــال، وقــد تكونــت عين

طالبة، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن جميـع مهـارات االتصـال        ) 79(
صـائية  تم اسـتخدامها مـن قبـل الطالبـات، وأن هنـاك فرقـًا ذا داللـة إح       

: لصــالح المهــارات اللفظيــة، ومــن ذلــك ) 0.01(عنــد مســتوى الداللــة 
ــًا    مهـــارة اللغـــة الواضـــحة الســـليمة، وأن الطالبـــات الممتـــازات أكاديميـ

  .أفضل في استخدام مهارات االتصال من غيرهن

فقد قام بدراسة هدفت إلى الكشف عـن  ) 2005(أما العياصرة 
للمرحلة الثانويـة فـي سـلطنة    مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية 

عمــان لمهــارة االســتدالل مــن وجهــة نظــر مشــرفي المبحــث، وتوصــلت  
فقـرة، ُيشـكل   ) 45(الدراسة إلى قائمـة مـن الفقـرات الفرعيـة وعـددها      

مجموعهــا مهــارة االســتدالل، وأظهــرت الدراســة ضــعفًا فــي التخطــيط     
فــي  لمهــارة االســتدالل، وضــعفًا فــي توظيفهــا أثنــاء التــدريس، وضــعفاً 

  .ربطها بمهارة التجويد

دراســة هــدفت إلــى تعــرف الكفايــات  ) 2008(وأجــرى الجهيمــي 
ــة        ــة االبتدائي ــي المرحل ــوم الشــرعية ف ــة لمعلمــي العل التدريســية الالزم

ومــدى ممارســتهم لهــا مــن وجهــة نظــر المشــرفين التربــويين،   ) عليــا(
) 50(وقــد توصــلت الدراســة إلــى قائمــة بالكفايــات التدريســية بلغــت     

يــة توزعــت علــى عــدد مــن المجــاالت، وأظهــرت الدراســة تــدنيًا فــي كفا
الممارسـة لــدى معلمـي العلــوم الشـرعية فــي هـذه المرحلــة وبمتوســط     

  ).1.66(حسابي كلي بلغ 

ومــن المالحــظ علــى الدِّراســات الســابقة أنهــا أشــارت إلــى تنــوع   
كفايــــات : ( الكفايــــات والمهــــارات الالزمــــة لمعلــــم التربيــــة اإلســــالمية 

ة عامـــة، كفايـــات خاصـــة بتـــدريس فـــروع التربيـــة اإلســـالمية،  تدريســـي
كمـا تنوعـت أمـاكن    ) مهارات لغوية، مهارات اتصـال، مهـارة االسـتدالل   

إجـــراء هـــذه الدِّراســـات، وأظهـــرت غالبيـــة الدِّراســـات الســـابقة تـــدني    
مستوى األداء العام للفئة المستهدفة من معلمي التربية اإلسـالمية أو  

ــين؛ وضــــ  ــة المعلمــ ــة الكفايــــات علــــى  الطلبــ  عف فــــي امــــتالك وممارســ
؛ العياصـرة  1997حمـروش وسـعد،  (اختالفها، كما في دراسة كل من 

كمــــا ُيالحــــظ أن غالبيــــة الدِّراســــات    ). 2008؛ الجهيمــــي، 2005 ؛
الســابقة عنيــت بمعلــم التربيــة اإلســالمية، ولكنهــا جــاءت فــي مجملهــا     

، ولعل أقرب هـذه  بعيدة عن المهارات اللغوّية لمعلم التربية اإلسالمية
وهـي وإن  ) 2001 سـالم، (الدِّراسات لمجال الدراسـة الحاليـة دراسـة    

كانت تدور في إطار الدراسة الحالية، إال أنها تختلف عنها في طبيعـة  
العينــــة، ومكــــان إجــــراء الدراســــة، واألداة المســــتخدمة، فضــــًال عّمــــا 

فـإن  ُيحدثه العامـل الزمنـي بـين الدراسـتين مـن فـارق كبيـر؛ ومـن هنـا          
الدراسة الحالية تهدف إلى الكشف عن واقع الكفايـات المتعلقـة باللغـة    
العربيــة لــدى معلمــي التربيــة اإلســالمية مــن حيــث االتجاهــات واإللمــام 
المعرفــي، واالســتعمال العــام فــي المدرســة والمجتمــع، والتوظيــف فــي   
األداء التدريسي، كما تدرس المعوقات التي قد تحـول دون االهتمـام   

  .العربية باللغة
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  :منهجية الدراسة وإجراءاتها

  :منهج الدراسة

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي؛ لمالءمتـه    
أهــداف الدراســة، حيــث يهــتم هــذا المــنهج بوصــف الجوانــب المتنوعــة 
ــع       ــل الواقـ ــائج تمثـ ــى نتـ ــك بهـــدف التوصـــل إلـ ــة، وذلـ ــكلة الدراسـ لمشـ

  .اس الكفايات اللغوّيةالحقيقي؛ ولهذا تم استخدام استبانة لقي

  :مجتمع الدراسة وعينتها

تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن معلمـــي التربيـــة اإلســـالمية الـــذين    
 يدرســـون فـــي محافظـــة الطفيلـــة فـــي الفصـــل األول للعـــام الدراســـي       

ــارهم  ) 77(م، وعـــــددهم 2010-2011 ــم اختيـــ ــة، تـــ ــًا ومعلمـــ معلمـــ
راسـة  مـن مجتمـع الد  %) 55.8(عشوائيًا، وهؤالء يمثلون مـا نسـبته   

ــًا ومعلمـــة، والجـــدول  ) 138(البـــالغ عـــددهم  يّبـــين توزيـــع ) 1(معلمـ
 .أفراد العينة على متغيراتها التصنيفية

توزيع أفراد عينة الدراسة حسـب متغيراتهـا التصـنيفية    ): 1(الجدول 
  )الجنس والمؤهل العلمي والخبرة واإللمام باللغة العربية(

مئويةالنسبة ال  العدد مستويات المتغير المتغير
  % 40.3 31  ذكر  الجنس

  % 59.7 46  أنثى
  % 92.2 71  بكالوريوس  المؤهل العلمي

  % 7.8 6 ماجستير
  % 46.8 36  5 -1  الخبرة بالسنوات

6- 10  25 32.5 %  
11- 15  10 12.9 %  
  % 7.8 6  فأكثر -16

اإللمـــــــــام باللغـــــــــة
  العربية

  % 3.9 3  مبتدئ
  % 58.4 45  متوسط
  % 37.7 29  متقدم

  

  

  

  

  :أداة الدراسة

بهـدف جمــع البيانــات تــم تطــوير اســتبانة تقــيس درجتــي امــتالك  
ــة     ــة وممارســـتها لـــدى معلمـــي التربيـ ــة العربيـ ــة باللغـ الكفايـــات المتعلقـ
اإلسالمية، إذ تّم ذلك باالستفادة من خبرة الباحث واألدبيات التربوية 

حيـث    )2001؛ سـالم، 1997المعتـوق،  : (السابقة ذات العالقة، مثـل 
: مجـــاالت هـــي) 4(فقـــرة، موزعـــة علـــى ) 78(تكونـــت االســـتبانة مـــن 

فقــرة، واســتخدام ) 12(إلمــام المعلــم باللغــة العربيــة واتجاهــه نحوهــا 
ــي     ــي األداء التدريسـ ــة فـ ــة العربيـ ــة   ) 34(اللغـ ــتخدام اللغـ ــرة، واسـ فقـ

ــة     ــية والمجتمعيـ ــاة المدرسـ ــي الحيـ ــة فـ ــات  ) 7(العربيـ ــرات، ومعوقـ فقـ
فقـرة، وقـد وضـع أمـام كـل فقـرة مقيـاس        ) 15(ربيـة استخدام اللغـة الع 
  ).دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا(خماسي التدرج 

  :صدق األداة

اعتمد الباحث في تحديد صدق األداة على ما ُيسمى بالصـدق  
المنطقــــي، وهــــو اعتمــــاد رأي المحكمــــين المتخصصــــين فــــي األداة،   

ــى    ــتبانة علــ ــت االســ ــين با ) 15(ُعرضــ ــن المتخصصــ ــة العربيــــة  مــ للغــ
وأساليب تدريسها، والتربية اإلسـالمية وأسـاليب تدريسـها فـي كليـات      

مؤتة، والطفيلة التقنيـة،  (العلوم التربوية في الجامعات األردنية الثالث 
مـن المشـرفين التربـويين    ) 6(، كما عرضت علـى  )والحسين بن طالل

ربيـــة فـــي مبحثـــي اللغـــة العربيـــة والتربيـــة اإلســـالمية فـــي مـــديريتي الت  
ــرات ووضـــوح     ــة الفقـ ــة؛ للتأكـــد مـــن مالءمـ ــة الطفيلـ والتعلـــيم لمحافظـ
صــياغتها، وقــد طلــب مــن المحكمــين حــذف الفقــرات غيــر المالئمــة         
وإضافة العبارات المناسبة التي يرون إضـافتها، وبعـد ذلـك تـم تعـديل      

  .االستبانة بناء على مالحظات المحكمين

  :ثبات األداة

ــات االســتبانة مــن      ــيم ثب ــة مــن    تــم تقي خــالل تطبيقهــا علــى عين
معلمًا من خارج عينة الدراسة، وقد ُحسب معامل الثبات وفقـا  ) 20(

وتعـــد هـــذه الطريقـــة  Gronbach Alpha)(لمعادلـــة كرونبـــاخ ألفـــا 
األفضــــل واألكثــــر شــــيوعا لحســــاب الثبــــات لمثــــل هــــذا النــــوع مــــن    

وهــي قيمــة مقبولــة ) 0.93(المقــاييس، حيــث بلــغ معامــل ثبــات األداة  
وتراوحت قيم الثبات لمجاالت االستبانة األربعة ما . اض الدراسةألغر
يبــين معــامالت ثبــات االســتبانة  ) 2(والجــدول ) 0.90 - 0.82(بــين 

  . ككل وكمجاالت

  معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة، ولها ُمجتمعة): 2(الجدول 
معامل االتساق الداخلي عددها أرقام الفقرات  المجال

  0.84  12 12 -1  مام المعلم باللغة العربية واتجاهه نحوهاإل
  0.90  34  46 -13  استخدام اللغة العربية في األداء التدريسي

  0.82  7  53 -47  استخدام اللغة العربية في الحياة المدرسية والمجتمعية
  0.88  15  68-54  معوقات استخدام اللغة العربية

  0.93  68  68-1  المجموع
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  :الدراسةمتغيرات 

تضمنت الدراسة أربعة متغيـرات مسـتقلة،   : المتغيرات المستقلة .1
  :هي

 ذكر، أنثى: (الجنس(  

 15-11/سنوات  10-6/ سنوات  5-1: (الخبرة في التدريس 
 )فأكثر – 16/ سنوات 

 بكالوريوس، ماجستير: ( المؤهل العلمي( 

 مبتدئ، متوسط، متقدم: (ة العربيةالمعرفة باللغ( 

درجــة امــتالك معلمــي التربيــة اإلســالمية للكفايــات  :المتغيــر التــابع .2
 . المتعلقة باللغة العربية ومدى ممارستهم لها

  :األساليب اإلحصائية

لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة قــام الباحــث بتحليــل البيانــات     .1
وقد تـم ترميـز البيانـات،    ) SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 

علـى معناهـا الوصـفي،     وهـي مرحلـة إعطـاء البيانـات ترميـزًا لتـدل      
بناًء على البيانات الشخصية والمقياس الخماسي لبنود الدراسـة؛  

  .لتصبح البيانات جاهزة للتحليل واستخراج النتائج

اســتخدام اإلحصــاء الوصــفي المتمثــل فــي المتوســطات الحســابية   .2
  .واالنحرافات المعيارية

ت الســـتخراج دالالت الفـــروق للمتغيـــرا) t-test(اســـتخدام اختبـــار .3
لفحــص ) f(، واختبــار )الجــنس، والمؤهــل العلمــي (ذات البعــدين 

الفروق بين المتوسـطات الحسـابية للمتغيـرات التـي تشـتمل أكثـر       
  .من بعدين

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

يتنــاول هــذا الجــزء عرضــًا للنتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة  
  :حسب أسئلتها

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ــى   ــؤال علـ ــذا السـ ــة   " :نـــص هـ ــي التربيـ ــا مـــدى امـــتالك معلمـ مـ
اإلسالمية في محافظة الطفيلة للكفايات اللغوّية وممارستها فـي األداء  

لإلجابـة  " ؟ا فـي الحيـاة المدرسـية والمجتمعيـة    التدريسي واستخدامه
عن هذا السؤال ُحسب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة    

تيـب التنـازلي لكـل مجـال مـن مجـاالت الدراسـة        واألهمية النسـبية والتر 
. الثالثة األولى التي تمثل فقراتها امتالك الكفايات اللغوّية وممارسـتها 

  . يوضح ذلك) 3(والجدول 

  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لكل مجال من مجاالت الدراسة الثالث األولى):3(الجدول 
عــــــــــــــــــدد  المجال

  لفقراتا
المتوســــــــــــــــــط

  الحسابي
االنحـــــــــــراف

  المعياري
ــة األهميــــــــــــــ

  النسبية
  الرتبة

  1  % 82.8  520.  4.14 12  إلمام المعلم باللغة العربية واتجاهه نحوها
  2  % 80.6  530.  4.03 34  استخدام اللغة العربية في األداء التدريسي

  3  % 73.4  750.  3.67 7  استخدام اللغة العربية في الحياة المدرسية والمجتمعية
  -  - 0.59  3.95 53  المجموع

           

بخصـوص درجـة امـتالك معلمـي التربيـة      ) 3(ولتوضيح الجدول 
ــة        ــة العربيـ ــة باللغـ ــات المتعلقـ ــة للكفايـ ــة الطفيلـ ــي محافظـ ــالمية فـ اإلسـ
وممارســـتهم لهـــا مـــن وجهـــة نظـــرهم فـــي كـــل مجـــال مـــن المجـــاالت،   

) 5 – 3.68( وتعـــرُّف المســـتوى المرتفـــع منهـــا الـــذي يقـــع مـــا بـــين  
والمــنخفض الــذي )  3.67 – 2.34( والمتوســط الــذي يقــع مــا بــين 

  ).2.33-1( يقع ما بين

إلمام المعلـم  (وبناًء عليه فقد أشارت النتائج إلى حصول مجال 
ــا    ــة العربيـــة واتجاهـــه نحوهـ ــبية عاليـــة بلغـــت     ) باللغـ علـــى أهميـــة نسـ

وحّل في المرتبة األولـى، كمـا أشـارت إلـى حصـول مجـال       %) 82.8(
على أهمية نسبية عالية ) استخدام اللغة العربية في األداء التدريسي(

وحـــّل فـــي المرتبـــة الثانيـــة؛ وهـــذا يعنـــي أن  %) 80.6( أيضـــًا بلغـــت
معلمي التربية اإلسالمية على وعي تـام بأهميـة اإللمـام بمهـارات اللغـة      

االستماع والتحدث القراءة والكتابة، وأن اتجاههم نحو اللغة : العربية
بية اتجاه إيجابي ينبع من تقدير اإلسالم واعتـزاز المسـلمين بلغـة    العر

  .القرآن الكريم

اســــتخدام اللغــــة العربيــــة فــــي الحيــــاة المدرســــية   (أمــــا مجــــال 
ــة ــت      )والمجتمعيـ ــطة إذ بلغـ ــبية متوسـ ــة نسـ ــى أهميـ ــل علـ ــد حصـ ؛ فقـ

وحـّل فـي المرتبـة الثالثـة، وهـذا يعنـي أن اسـتخدام معلـم         %) 73.4(
اللغة العربية فـي الحيـاة المدرسـية والمجتمعيـة كـان      التربية اإلسالمية 

بدرجة متوسطة بصفة عامة، ولعل نتيجة هذا المجال تتصـل بالثقافـة   
السائدة لدى المجتمع التي تستخدم لغـة عاديـة فـي التواصـل اللفظـي      
والكتابي، والمعلـم جـزء مـن هـذه المنظومـة الثقافيـة فهـو يقـدر اللغـة          

خ مـن الثقافـة التـي تعتبـر االســتخدام     مـن جانـب، وال يسـتطيع االنسـال    
  .اللغوي السليم هو تقعر وتشدق
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ولتوضيح النتـائج الخاصـة بكـل مجـال مـن هـذه المجـاالت بكافـة         
فقراتهــــا، فقــــد تــــم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات   
المعيارية واألهمية النسبية لكـل الفقـرات وفـق انتمائهـا للمجـال الـذي       

وذلـك كمـا هـو مبـين فـي الجـداول       . ترتبيًا تنازليًاتنتمي إليه ثم رتبت 
)4- 6:(  

  :مجال إلمام المعلم باللغة العربية واتجاهه نحوها: أوًال
الترتيب التنازلي لفقرات مجال إلمام المعلم باللغة العربية واتجاهه نحوها في ضوء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ):4(الجدول 

  ة التي حازتهاواألهمية النسبي
ــم رقــــــــــــ

  الفقرة
المتوسط   الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
  النسبية

الترتيب

 1 % 97.8  380. 4.89  .أحب اللغة العربية ألنها من شعائر اإلسالم  10
  2 % 91.4  780. 4.57. أرى أن استخدام اللغة العربية ضرورة ملحة لمعلم التربية اإلسالمية 6
ــةأرى أن اســ 8 ــزًا لعملي ــًا ممي ــة الفصــيحة ُيعطــي طابع ــة العربي تخدام اللغ

  . التدريس
4.44 .880  88.8 % 3  

  4 % 86.8  750. 4.34  .لدي ثروة لغوية تساعدني على أدائي التدريسي  11
  5  % 85  960. 4.25  .أرى أن  تتضمن مناهج إعداد المعلم مقررات في اللغة العربية 7
 6 % 84.6  880. 4.23  .ر حول اللغة العربيةأستمتع باألحاديث التي تدو 3
  7  % 83 1.07 4.15  .أجد متعة عندما أتحدث باللغة العربية الفصيحة 4
  8 % 81.8 880. 4.09  .لدي قدرة على التمييز بين فروع اللغة العربية وموضوعاتها 2
  9  % 76  840. 3.80  .أهتم بقراءة الكتب والمجالت المتعلقة باللغة العربية 1

 10 % 73.8 1.03 3.69  .أحاول المشاركة في أنشطة تكشف عن أدائي اللغوي وتقويه  12
 11 % 72.2 1.26 3.61  .أتمنى أن أكون متخصصًا في اللغة العربية 5
 12 % 71.4 1.14 3.57  .استغرب من استخدام اآلخرين للهجة العامية الدارجة 9

 -  - 520. 4.14  المتوسط الحسابي العام
        

  :إلى ما يأتي) 4(شير النتائج الوصفية للجدول ت

   4،1،12،2، 10،6،8،11،7،3(حصــلت الفقــرات ذات األرقــام (
أحـب اللغـة العربيـة ألنهـا     (على أهمية نسبية عاليـة، وحـازت فقـرة    

) %97.8(علــى المرتبــة األولــى إذ بلغــت     ) مــن شــعائر اإلســالم   
تربيــة ضــمن هــذه النســبة العاليــة، وهــي ُتشــير إلــى أن معلمــي ال       

اإلســالمية لــديهم اتجاهــات إيجابيــة، وبمســتوى كبيــر نحــو اللغــة    
العربيــة التــي تعــد شــعيرة مــن شــعائر اإلســالم، ورمــزَا مــن رمــوز     

 .الهوية الثقافة العربية، وهو تعبير عن االنتماء للدين واألمة

 

  الفقرتـــان اللتـــان حصـــلتا علـــى أهميـــة نســـبية متوســـطة، مرتبتـــان
ــوالي، ه   ــًا علــى الت ــان تنازلي ــان   ) 5،9( مــا الفقرت وقــد حظيــت هات

علــى التـــوالي،  %) 71.4(و%) 72.2(الفقرتــان بأهميــة نســبية    
وتشـــير األولـــى إلـــى أن رغبـــة التخصـــص فـــي اللغـــة العربيـــة يقـــع   
تقديرها ضمن حالة متوسطة لدى أفراد العينة، وهـذا يشـير إلـى    
االعتقاد السائد لدى بعضهم بصعوبة التخصص في قواعد اللغـة  

أمـا الفقــرة  . ، وقلـة فــرص العمـل لخريجـي هــذا التخصـص    العربيـة 
اســتغرب اســتخدام اآلخــرين للهجــة العاميــة     (الثانيــة فتشــير إلــى   

وهــذه نتيجــة طبيعيــة فــي مجتمــع ألــف اســتخدام اللغــة     ) الدارجــة
هــذا ويمكــن  . الدارجــة فــي التواصــل حتــى مــن متعلميــه ومثقفيــه   
نسـبية متدنيـة،   اإلشارة إلى أنه لم ُتسجل أّي مـن الفقـرات أهميـة    

وهذه النتيجة منوطة بمـدى دقـة أفـراد عينـة الدراسـة فـي إعطـاء        
ــى أي      ــتبانة، وعلـ ــرات االسـ ــول فقـ ــم حـ ــن أرائهـ ــر عـ ــديرات تعبـ تقـ
األحـــوال قـــد ُتؤشـــر هـــذه النتيجـــة علـــى إدراك المعلمـــين للبعـــد    
اللغــوي كإحــدى الكفايــات التعليميــة التــي يجــب امتالكهــا والتطلــع  

 .نحو االستزادة منها
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  :مجال استخدام اللغة العربية في األداء التدريسي: ثانيًا

ــات           ):5(الجــدول  ــة فــي األداء التدريســي فــي ضــوء المتوســطات الحســابية واالنحراف ــازلي لفقــرات مجــال اســتخدام اللغــة العربي الترتيــب التن
  المعيارية واألهمية النسبية التي حازتها 

ــم رقــــــــــــ
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

  1  94 4.70.65  .أوضح المعنى اللغوي للمفردات الصعبة والغريبة في النصوص الشرعية 1
 2  89 4.45.67 .أنمي لدى طلبتي مهارة اإلنصات الواعي للحديث واآلداب المتعلقة بذلك 5

  3 88.8 4.44.73 .شرحي للدرسأراعي تسلسل األفكار والسالسة اللغوّية أثناء  34
  4 88.4 4.422.07 .أراعي التلوين الصوتي أثناء تحدثي باللغة العربية  24
  5 88.2 4.411.43 .أهتم بالتعريف اللغوي للمفاهيم التي أعلمها لطلبتي 16
  6 88 4.40.83 .أركز على شرح الفرق بين الرسم القرآني والكتابة اإلمالئية 29

  7 87.6 4.38.65 .طلبتي مهارة الكتابة باللغة العربية أنمي لدى 4
  8  87 4.35.79 .أحرص على السالمة اللغوّية لالختبارات التحصيلية التي أقوم بإعدادها 6

  9 86.6 4.33.92 .انمي لدى طلبتي مهارة القراءة الصامتة 11
  10 86.4 4.32.86 .يأربط الطالب باللغة العربية لتنمية اعتزازهم بالدين اإلسالم 23
  11  85 4.251.03 .أخصص وقتًا من الموقف التعليمي للقراءة الجهرية لبعض فقرات الدرس 12

  12 83.8 4.19.85 .أحرص أن ُيعبر الطلبة عن أرائهم ومشاعرهم باللغة العربية 2
  13 83.6 4.18.86 .أعيد الفكرة بقوالب لغوية متعددة إذا لم يفهمها الطلبة 18

  14 83.6 4.18.86 .احرص أن أستخدم اللغة العربية في الموقف التعليمي قراءة وكتابة ومحادثة 8
  15 83.4 4.17.88 .أستخدم لغة سليمة تناسب المراحل النمائية للطلبة 33

  16 83.2 4.16.93 .أشجع طلبتي على التحدث باللغة العربية 3
  17 82.4 4.12.90 .ّية واإلمالئيةأحرص على خلو تعبيري من األخطاء اللغو 15
  18  81 4.05.90 . استخدم اللغة العربية حتى في مهارات التفاعل اإلنساني أثناء الشرح 13
  19  80 4.00.92 .أصوب أخطاء الطلبة اللغوّية شفهيًا وتحريريًا 10

  20 79.2 3.961.02 .أستخدم اللغة العربية مع جميع الطلبة بصرف النظر عن المستوى التحصيلي لهم 7
  21 78.8 3.94.95 .أعزز استجابات الطلبة باللغة العربية وبألفاظ ُمناسبة 28
  22 78.6 3.93.91 .أستخدم مفردات لغوية جديدة تساعد على زيادة المحصول اللغوي للطلبة 32
  23 78.6 3.931.01 .أناقش قضايا إمالئية مهمة من مقررات التربية اإلسالمية 26
  24 76.6 3.83.84 .أتحدث باللغة العربية الفصيحة في كل تفاصيل الموقف التعلمي التعليمي 19
  25 76.6 3.83.95 .أنمي لدى الطلبة الخيال والتذوق األدبي 17

  26  75 3.75.96 .أتحدث بلغة عربية فصيحة مضبوطة الشكل 9
  27 74.2 3.711.03 .الطلبة أؤكد على استخدام عالمات الترقيم المناسبة في كتابات 30
  28 74.2 3.71.91 .أدعو طلبتي للتحدث باللغة العربية طوال الموقف التعليمي 25
  29 73.6 3.681.02 .استخدم التصوير الحسي لتقريب المعاني إلى الطلبة 22
  30 73.4 3.671.15 .ألجأ للمختصين في اللغة العربية لمساعدتي فيما ُيشكل علي من القضايا اللغوّية 31
  31 72.6 3.631.04 .أشير إلى بعض المفاهيم األساسية اللغوّية ذات العالقة بدروس التربية اإلسالمية 27
  32  69 3.451.04 .أضمن اختباراتي قياس بعض المهارات اللغوّية 14
  33  68 3.401.09 .أسرد عددا من األبيات الشعرية كشواهد على الدرس الذي أقوم بتعليمه 20
  34 66.4 99021. 3.31 .أحيل الطلبة إلى استخدام المعاجم والقواميس اللغوّية 21

 -  - 4.03.530  المتوسط الحسابي العام
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  :إلى ما يأتي) 5(تشير النتائج الوصفية للجدول 

  فقـــرة علـــى أهميـــة نســـبية عاليـــة، وحـــازت فقـــرة ) 29(حصـــلت
عبة والغريبة في النصوص أوضح المعنى اللغوي للمفردات الص(

ضـمن هـذه النسـبة    %) 94(المرتبـة األولـى إذ بلغـت    ) الشرعية
العاليــة، وهــي ُتشــير إلــى أن معلمــي التربيــة اإلســالمية يــدركون    
دور اللغــة فــي توضــيح المفــردات الصــعبة والغريبــة، وأن العــودة 
ــد        ــة واضــحة عن للجــذر اللغــوي يضــع المــتعلم فــي صــورة ذهني

م والمصـطلحات الشـرعية؛ ألن إعطـاء معـان     التعامل مع المفاهي
لغوية ابتداء للمفهوم الديني، هو أوضح األشكال وأكثرها داللة 
ــة اإلســالمية         ــيم التربي ــم وتعل ــة فــي تعل ــة العربي ــة اللغ علــى أهمي

 . ومحاورها، وأنها نقطة البدء في فهم النصوص

ة كما أظهرت هذه الفقرات ممارسة واعية من معلمي التربيـة اإلسـالمي  
ــة مثــل مهــارة   ــة،  : لــبعض المهــارات اللغوّي اإلنصــات، والسالســة اللغوّي

والتلـــوين الصـــوتي، والكتابـــة واســـتخدام عالمـــات التـــرقيم، والقـــراءة  
الصــــامتة، والقــــراءة الجهريــــة، والتحــــدث باللغــــة العربيــــة، والتــــذوق   

ــي، ــخ..األدب ــى دقــة التوظيــف اللغــوي فــي مناشــط       . إل وهــذا يؤشــر إل
متعلقـــة بـــدروس التربيـــة اإلســـالمية، إذ إن طبيعـــة الــتعلم وأنشـــطته ال 

محتــوى التربيــة اإلســالمية ال يعــدو أن يكــون قرآنــًا كريمــًا أو حــديثًا   
شريفًا أو نصًا تراثيًا يتطلب فهمـه واإلحاطـة بـه أدوات لغويـة صـرفة،      
تمكن المعلم من تحقيق النتاجـات التعليميـة المـرادة، وتمكـن المـتعلم      

وإذا كانــت المهــارات المشــار إليهــا . معنــىمــن فهــم حقيقــي مــتقن ذي 
آنفًا هي بمثابة وحـدات الزمـة لتشـكيل الـوعي المعرفـي عمومـًا، فإنهـا        
فـــي العلـــوم الشـــرعية أقـــوى التصـــاقًا بالنصـــوص، وأكثـــر قـــدرة علـــى  

وتختلف هـذه النتيجـة مـع النتيجـة التـي      . الوصول إلى الفهم الجوهري
هـرت انخفـاض األداء   التـي أظ ) 1995(توصلت لها دراسـة المصـلحي   

  .التدريسي في بعض الكفايات، ومنها التعبير اللغوي
  ــلت ــي ذوات     ) 5(حصـ ــطة وهـ ــبية متوسـ ــة نسـ ــى أهميـ ــرات علـ فقـ

تراوحــــــــت متوســــــــطاتها ) 31، 27، 21، 20، 14(األرقــــــــام 
وهــي تشــير إلــى لجــوء معلــم التربيــة   ) 3.67 -3.31(الحســابية 

فيمـا ُيشـكل    اإلسالمية للمختصـين فـي اللغـة العربيـة لمسـاعدته     
عليه من القضايا اللغوّية، كمـا تنبـئ عـن ممارسـة متوسـطة مـن       
المعلمــــين فــــي اإلشــــارة إلــــى المفــــاهيم األساســــية فــــي النحــــو  
ــمين      ــالمية، وتضـ ــة اإلسـ ــدروس التربيـ ــة بـ ــرف ذات العالقـ والصـ

االختبـــارات قيـــاس بعـــض المهـــارات اللغوّيـــة، أو ســـرد بعـــض       
ــذي      ــدرس ال ــى ال ــات الشــعرية شــواهد عل ــوم بتعليمــه األبي .. يق

وربما يعتقد معلم التربية اإلسالمية أن هذه التضمينات األدبيـة  
ــة تقــع بالدرجــة األولــى علــى عــاتق معلــم اللغــة العربيــة،      واللغوّي

وإن كانــت ال  -وأنـه غيــر معنـي بهــا مباشـرة، وهــذه االعتقـادات     
تنسجم مـع مـا يـراه الباحـث إال أن وجاهتهـا تصـطدم بتعقيـدات        

 . ي وظروفه وأعبائه ومتطلباته أحيانًاالواقع المدرس
وجــاءت الفقــرة المتعلقــة بإحالــة الطلبــة إلــى اســتخدام المعــاجم    
والقواميس اللغوّية ضمن أقل تقدير في فئة المتوسط، بأهمية نسـبية  

) 2001سـالم، (، وتتفق هـذه النتيجـة تمامـًا مـع دراسـة      )66.4( بلغت
للغوّيــة للكشــف عــن  اســتخدام المعــاجم ا(التــي أشــارت إلــى أن مهــارة  

جاءت في ذيل القائمـة التـي يسـتخدمها طـالب شـعبة      ) معاني الكلمات
. التربيــة اإلســالمية فــي مهــاراتهم فــي معالجــة محتــوى التربيــة الدينيــة  

وربمــا يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن كتــب التربيــة اإلســالمية قــد تــم    
ــعبة أو     ــردات والتراكيــــب الصــ ــاني المفــ ــها معــ ــة دروســ تضــــمين غالبيــ

إال أن معلــم التربيــة اإلســالمية معنــي بــربط الطلبــة بالمصــادر . ريبــةالغ
المعاجم؛ ليتدرب على كيفية استخراج كلمة مـا  : اللغوّية المهمة، مثل

مــن المعجــم مســتقبًال، وتدريبــه علــى اســتخدام المعــاجم ذات الصــلة     
النهايـة فـي غريـب    " :م  الحـديث الشـريف مـثًال، ككتـاب    المباشرة بعلـو 
ــن  ــر الحــديث الب ــة القــاموس اللغــوي فــي فهــم      " األثي ــرز أهمي ــا تب وهن

هــذا ويمكــن اإلشــارة إلــى  . النصــوص الدينيــة، والمصــطلحات الفقهيــة 
أنــه لــم ُتســجل أي مــن الفقــرات أهميــة نســبية متدنيــة لــدى معلمــي          
التربية اإلسالمية فـي هـذا المجـال؛ وربمـا يعـود السـبب فـي ذلـك إلـى          

ضـمين هـي مـن البسـاطة واألهميـة      كون المهارات اللغوّية المطلوبة للت
فـــي الوقـــت نفســـه ؛ بحيـــث يجعـــل مـــن االعتقـــاد بممارســـتها أمـــرًا ال  
منــاص منــه، وكــون عمليــة التــدريس ال تســتقيم دون األخــذ بالحــدود  

  . الدنيا من هذه الكفاية

  

في الحياة المدرسية والمجتمعية في ضوء الترتيب التنازلي لفقرات مجال استخدام اللغة العربية في استخدام اللغة العربية ): 6(الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية التي حازتها

رقم 
  الفقرة

المتوسط  الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  الترتيب

  1  83.4 97143. 4.17 .أستعمل اللغة العربية السليمة في مخاطباتي الرسمية 2
  2 81.4 90573. 4.07 .عندما أتحدث باللغة العربية أشعر أنني متميز عن اآلخرين 3
  3  75.4 1.06690 3.77 .أقدم النصائح القيمية واألخالقية في المدرسة والمجتمع باللغة العربية 7
  4  73.4 1.05056 3.67 .أبذل ما في وسعي لكي استخدم اللغة العربية في المجتمع 5
  5  70.6 1.08862 3.53 .إطالق المصطلحات األجنبية على المستجدات والتقنيات الحديثةأمتنع عن  4
  6  67.8 1.13230 3.39 .أستخدم اللغة العربية الفصيحة في تواصلي مع المجتمع المدرسي 1
  7  61.8 1.10969  3.09  .أتواصل مع أولياء أمور الطلبة باللغة العربية الفصحى 6

 - -  750. 3.67  مالمتوسط الحسابي العا
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ــًا ــية     : ثالثـ ــاة المدرسـ ــي الحيـ ــة فـ ــة العربيـ ــتخدام اللغـ ــال اسـ مجـ
 :والمجتمعية

  :إلى ما يأتي) 6(تشير النتائج الوصفية للجدول 

  ــلت ــرة      ) 3(حصـ ــازت فقـ ــة، وحـ ــبية عاليـ ــة نسـ ــى أهميـ ــرات علـ فقـ
ــاتي الرســمية    ( ــة الســليمة فــي مخاطب علــى ) أســتعمل اللغــة العربي

ضــمن هــذه النســبة العاليــة، %)  83.4(المرتبـة األولــى إذ بلغــت  
وقد يعود السبب في ذلك إلى أنه من غير المقبـول مـن أي معلـم    
ــة      ــر اللغــ ــالمية أن يكتــــب بغيــ ــة اإلســ ــم التربيــ ــن معلــ ــًة مــ وبخاصــ

ــة فهــي       . الســليمة ــرة التــي احتلــت المرتبــة الثاني عنــدما (أمــا الفق
 إذ بلغــت) أتحـدث باللغــة العربيــة أشــعر أننــي متميــز عــن اآلخــرين 

ــبية  ــا النسـ ــة   %) 81.4(أهميتهـ ــير إلـــى أن معلـــم التربيـ وهـــي ُتشـ
اإلسالمية يشعر بـأن حديثـه باللغـة العربيـة يشـكل إضـافة معنويـة        
فــي شخصــيته، وأن تقديمــه اإلرشــادات والنصــائح لطلبتــه باللغــة     
ــا، وهــو بهــذا يقــدم         ــرًا فــي اكتســاب القيمــة وتمثله ــغ أث ذاتهــا أبل

. عربية كشعيرة من شعائر اإلسالمنموذجًا إسالميًا يحترم اللغة ال
  -مـن خـالل وجهـة نظـره     -ومن الواضح أن معلم التربية اإلسالمية

يبــدي اهتمامــًا أكبــر بالكتابــة الســليمة الخاليــة مــن األخطــاء أكثــر   
  . منه في الحديث والتواصل باللغة الفصحى

  فقـرات علـى أهميـة نسـبية متوسـطة، وهـي بمجملهـا        ) 4(حصلت
ــة    ــى حاكميـ ــير إلـ ــة،     ُتشـ ــات العربيـ ــي المجتمعـ ــائدة فـ ــة السـ الثقافـ

هـذا ويمكـن القـول أنـه لـم      . ومشاكل تعريب المصطلحات العلمية
ُتسجل أي من الفقـرات أهميـة نسـبية متدنيـة، ويعـود السـبب إلـى        
وعي عينة الدراسة بأهمية االتصال والتواصـل بمـا يضـمن تميـزه     

 . في الحياة المدرسية والمجتمعية

  :لسؤال الثانيالنتائج المتعلقة با

مــا معوقــات اســتخدام اللغــة العربيــة  " :نــص هــذا الســؤال علــى
ولتوضيح النتـائج  " الفصحى من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية؟

الخاصة بهذا السؤال، فقد ُحسب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات  
المعيارية واألهمية النسـبية لكـل الفقـرات التـي تنتمـي لمجـال معوقـات        

م اللغة العربية الفصحى، ثم ُرتبت ترتبيًا تنازليًا، وقـد رصـدت   استخدا
  ).7(النتائج المتعلقة بهذا السؤال في الجدول 

  

  

  
الترتيــب التنــازلي لفقــرات مجــال معوقــات اســتخدام اللغــة العربيــة فــي ضــوء المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واألهميــة      ):7(الجــدول 

  النسبية التي حازتها
ــ مرقــــــــــ
  الفقرة

المتوســــــط الفقرات
  الحسابي

ــراف االنحـــــ
  المعياري

األهميـــــــــــة
  النسبية

  الترتيب

  1  84.2  93.  4.21 .ضعف المستوى اللغوي لدى الطلبة يحد من استخدام اللغة العربية 9
 2  78.4  1.09  3.92 .ال يوجد امتيازات وحوافز للطلبة المستخدمين للغة العربية 14

  3  77.8  96.  3.89 .ية اللغة العربيةعدم إدراك الطلبة ألهم 11
  4  77  1.14  3.85.عدم وجود تدريب لمعلمي التربية اإلسالمية في القضايا المتعلقة باللغة العربية 4
  5  74.8  1.22  3.74 .عدم وجود حوافز معنوية كافيه لمستخدمي اللغة العربية 8
  6  72.4  1.26  3.62 .ي فقطشعور المجتمع بأن استخدام اللغة العربية للتعليم المنهج 7

  7  67.4  1.27  3.37 .معلمو المواد األخرى ال يشجعون الطلبة على استخدام اللغة العربية 13
  8  66.8  1.13  3.34 .صعوبة قواعد اللغة العربية       15
  9  61.2  1.17  3.06 .نفور الطلبة من المعلم المتحدث باللغة العربية 10

  10  61.2  1.16  3.06 .باللغة العربية الفصيحة إلى أذهان الطلبةصعوبة توصيل  المعلومات 5
  11  59.2  1.44  2.96 .عدم تشجيع المسؤولين على استخدام ممارسة اللغة العربية 3
  12  52.2  1.34  2.63 .استخدام اللغة العربية يبعث على الملل وتشتت االنتباه لدى الطلبة 1
  13  47.2  1.34  2.36 .لى ضبط الموقف التعليمياستخدامي للغة العربية ال يساعدني ع 6

  14  46.6  1.16  2.33 .ليس لدي قدرة على استخدام اللغة العربية بصورة سليمة 12
  15  41.4  1.21  2.07 .إحساسي بالخجل يمنعني من التحدث باللغة العربية 2

 -  -  660.  3.22 المتوسط الحسابي العام                        
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 إلـى أن المتوسـط الحسـابي   ) 7(نتائج الوصفية للجدول تشير ال
ــغ   ــى نســبة متوســطة بشــكل عــام، أمــا      ) 3.22(العــام بل وهــو يشــير إل

ــل        ــي تقــف خلــف االســتخدام األمث ــة بالمعوقــات الت التقــديرات المتعلق
 -متوسـطة  -مرتفعـة (للغة العربية فقد توزعت بـين المسـتويات الثالثـة    

  ).متدنية

ــبية : األول ــة النســ ــة األهميــ ــتوى  : العاليــ ــذه المســ ــل هــ إذ حصــ
ــى ــى     ) 5(علــ ــا علــ ــى منهــ ــثالث األولــ ــرات الــ ــورت الفقــ ــرات، وتمحــ فقــ

ضــعف المســتوى اللغــوي  (فحــازت فقــرة  " معوقــات تتعلــق بالطالــب "
على المرتبـة األولـى إذ   .) لدى الطلبة يحد من استخدام اللغة العربية

ــت  ــرة %) 84.2(بلغـــ ــة    (وفقـــ ــوافز للطلبـــ ــازات وحـــ ــد امتيـــ ال يوجـــ
وفقـرة  ) 78.4(على المرتبة الثانية بنسـبة  ) خدمين للغة العربيةالمست

 على المرتبـة الثالثـة، بنسـبة   ) عدم إدراك الطلبة ألهمية اللغة العربية(
أما الفقرة الرابعة والخامسـة فقـد أشـارتا إلـى عـدم وجـود       ). 77.8( 

تـدريب مسـتمر لمعلمـي التربيـة اإلسـالمية علـى قضـايا اللغـة العربيــة،         
 .ود حوافز معنوية المتالك هذه الكفاية اللغوّيةوعدم وج

وربمــا يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى اعتقــاد بعــض المعلمــين بــأن   
ضعف الطلبـة فـي اللغـة العربيـة ُيشـكل عائقـًا أمـام االسـتعمال اللغـوي          
الفعال لتدريس مبحث التربية اإلسالمية، ممـا قـد يصـرف المعلـم عـن      

طــأة كثافــة المنهــاج ومــا  الســير فــي توظيــف هــذا االســتعمال، تحــت و  
قطع منـه، وعـدم وجـود الوقـت الكـافي السـتدراك مـا فـات الطلبـة مـن           

ولكن الباحث يعتقد أن مـن آفـات التـدريس قناعـات     . المهارات اللغوّية
المعلمين المسبقة بتـدني قـدرات المتعلمـين؛ ممـا يـنعكس سـلبًا علـى        

 .استجابة المعلم لهذا االعتقاد

ــبي: الثانيـــــة ــة النســـ ــة : ة المتوســـــطةاألهميـــ ويالحـــــظ أن غالبيـــ
التقـــديرات وقعــــت فـــي هــــذا المســــتوى، إذ حصـــل هــــذا المســــتوى    

شـعور المجتمـع بـأن اسـتخدام اللغـة العربيـة       : (فقـرات، وهـي  ) 8(على
ــة        ــيم المنهجــي فقــط، معلمــو المــواد األخــرى ال يشــجعون الطلب للتعل

لطلبـة  على استخدام اللغة العربية، صعوبة قواعد اللغة العربية، نفور ا
من المعلم المتحدث باللغة العربية، صعوبة توصيل المعلومـات باللغـة   
العربيــة الفصــيحة إلــى أذهــان الطلبــة، عــدم تشــجيع المســؤولين علــى     
اســتخدام ممارســة اللغــة العربيــة، اســتخدام اللغــة العربيــة يبعــث علــى    
ــة ال       ــة العربيـ ــتخدامي للغـ ــة، اسـ ــدى الطلبـ ــاه لـ ــتيت االنتبـ ــل وتشـ الملـ

 ).لى ضبط الموقف التعليمييساعدني ع

حيـث حصـل هـذه المسـتوى     : األهمية النسـبية المتدنيـة  : الثالثة
لـيس لـدي قـدرة علـى اسـتخدام اللغـة العربيـة        : ( على فقرتين، وهمـا 

). بصورة سليمة،إحساسي بالخجل يمنعني من التحدث باللغة العربيـة 
وُيلَحـــــظ أن المعلمـــــين ال يهتمـــــون بقضـــــية الحساســـــية المجتمعيـــــة  

  .تحدث باللغة العربيةلل

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

هــل تختلــف وجهــات نظــر معلمــي    " :نــص هــذا الســؤال علــى   
التربيــة اإلســالمية الخاصــة بــامتالك الكفايــات المتعلقــة باللغــة العربيــة     

الجــــنس، : وممارســــتها أو معوقــــات االســــتخدام، بــــاختالف متغيــــرات

ــي،     ــل العلمــ ــيم، والمؤهــ ــي التعلــ ــرة فــ ــة  والخبــ ــام باللغــ ــة اإللمــ ودرجــ
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ُحســب المتوســطات الحســابية       " العربيــة؟

واالنحرافــات المعياريــة لوجهــات نظــر أفــراد العينــة، كمــا تــم فحــص         
). f(أو اختبـــــار) t(الفـــــروق بـــــين المتوســـــطات باســـــتخدام اختبـــــار 

  . يوضح ذلك) 8(والجدول 

ــات   ):8(الجـــدول  ــابية واالنحرافـ ــة المتوســـطات الحسـ المعياريـ
الجـنس، والخبـرة فـي    : لوجهة نظر أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيـرات 

ونتـــائج . التعلـــيم، والمؤهـــل العلمـــي، ودرجـــة اإللمـــام باللغـــة العربيـــة  
  لفروق المتوسطات)  f( واختبار)  t( اختبار 
مستويات  المتغير

  المتغير
المتوسطالعدد

الحسابي
االنحراف
المعياري

قيمة
)t( 

قيمة
)f( 

مستوى
 الداللة

 0.69  -0.39 0.34 3.75 31  ذكر الجنس
 0.43 3.78 46  أنثى

المؤهــــــــــل
  العلمي

 0.63  -0.48 0.40 3.76 71بكالوريوس
 0.37 3.84 6 ماجستير

ــرة الخبـــــــــــ
 بالسنوات

1- 5  36 3.69 0.42 -  1.961.29 
6- 10 25 3.70 0.38 

11 - 15 10 3.95 0.33 
 0.42 3.99 6ثرفأك - 16

اإللمـــــــــــــام
باللغـــــــــــــــة

  العربية

 1.711.45  - 0.20 3.75 3  مبتدئ
 0.40 3.70 45  متوسط
 0.31 3.78 29  متقدم

ال توجد فروق ذات أنه  )8(وتبين النتائج الواردة في الجدول 
ــة     ــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ــين متوســطات  ) α ≥ 0.05(دالل ب

اإلسالمية حـول امـتالك الكفايـات المتعلقـة      وجهات نظر معلمي التربية
باللغــة العربيـــة أو ممارســتها أو معوقـــات االســتخدام تبعـــًا لمتغيـــرات    

 .الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، واإللمام باللغة العربية

وُتشــير هــذه النتــائج إلــى أن معلمــي التربيــة اإلســالمية لــديهم        
يـث تراوحـت األهميـة    وجهات نظر إيجابية نحو االستخدام اللغوي، ح

وقــد ُيعــزى عــدم اخــتالف . النســبية لــذلك مــا بــين االرتفــاع والتوســط 
ــة     ــة الكفايـ ــاختالف الجـــنس إلـــى عـــدم اخـــتالف طبيعـ آراء المعلمـــين بـ
اللغوّية التي ُيمكـن أن تمتلكهـا المـرأة أو يمتلكهـا الرجـل، ولعـل هـذه        
ــى االســتخدام اللغــوي وعــدم         ــي النظــرة إل ــة وصــحية ف النتيجــة طبيعي
التمييز فيها حسـب الجـنس، وبخاصـة أن كـال الجنسـين يدرسـون فـي        
الجامعات المجاالت المعرفية ذاتها إلى حـد مـا، ثـم يقومـون بتـدريس      

كمـا قـد ُيعـزى    . المباحث والموضوعات نفسـها فـي التربيـة اإلسـالمية    
المؤهــل العلمــي إلــى أن معلــم   عــدم اخــتالف آراء المعلمــين بــاختالف 

رف النظر عـن مؤهلـه لديـه القـدرة علـى التعامـل       التربية اإلسالمية بص
مع المهارات اللغوّية المتضمنة في المنهـاج المدرسـي أو تلـك الالزمـة     

  . للتفاعل الصفي بشكل خاص أو الحياتي بشكل عام

كما أشارت النتائج إلى عـدم فـروق ذات داللـة إحصـائية ُتعـزى       
تربيـة اإلسـالمية   ألثر الخبرة، وهذا يعني أنه ال تختلف رؤية معلمـي ال 

باختالف سنوات الخبرة سواء أكانت طويلـة أم قصـيرة، وربمـا ُيعـزى     
ذلـك إلـى أن ثقـة المعلمـين بأنفسـهم فيمـا يتعلـق بـأدائهم اللغـوي ثقــة          
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أساسـية وال ُيمكـن االسـتغناء      -أصـالً  –عالية وأن تلك المهارات هي 
النتيجـة  عنها منذ اللحظة األولى في التدريس، كما ُيمكن تفسير هذه 

ــم يضــيفوا شــيئًا مــن        بــأن أصــحاب الخبــرات الطويلــة مــن المعلمــين ل
الكفايات اللغوّية ألبنيـتهم المعرفيـة ُيميـزهم عـن غيـرهم مـن المعلمـين        
أصــحاب الخبــرات القصــيرة؛ ممــا يعنــي أن ســنوات الخبــرة تلــك ُيمكــن  

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة سـالم       . عـّدها سـنوات خدمـة متراكمـة    
ي أوضــحت أن الفــرق بــين متوســط طــالب الســنة الثالثــة    التــ) 2001(

وطالب السنة الرابعـة فـي أدائهـم مهـارات معالجـة المحتـوى جـاء غيـر         
األداء اللغـوي،   دال إحصائيًا، وأنه ال يوجد أثر للتفاعل بين مستوى

  .والسنة الدراسية

كما أشارت النتـائج إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية        
لمام باللغة العربية وهـذا يعنـي أنـه ال تختلـف رؤيـة      ُتعزى لمستوى اإل

معلمـــي التربيـــة اإلســـالمية بـــاختالف مســـتوى اإللمـــام باللغـــة العربيـــة  
ــات      ــى أن الكفايـ ــا ُيعـــزى ذلـــك إلـ ــدنيًا، وربمـ ــًا أم متـ ــان عاليـ ــواء أكـ سـ
ــة التــي ُيمارســونها مــن البســاطة واألهميــة بحيــث تأخــذ أهميــة      اللغوّي

ه النتيجـة مـع مـا توصـلت لـه دراسـة عبـد        وتختلف هـذ . نسبية متقاربة
ــباطات   ــرحيم والشــ ــزين   ) 2003(الــ ــة المتميــ ــت أن الطلبــ ــي بينــ والتــ

  .أكاديميًا، أفضل في استخدام مهارات االتصال من غيرهن

  التوصيات

في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتـائج، فإنهـا توصـي    
  :بما يأتي 

 غة العربية والتخطـيط  زيادة االهتمام بالمهارات األساسية في الل
لهــا ذهنيــًا وكتابيــًا، وإبــراز ذلــك فــي الخطــط اليوميــة والفصــلية،  
والعمــل علــى توظيفهــا أثنــاء التــدريس والتقــويم، ومــن خــالل        

والربط بـين  . الوسائل واألنشطة بما يتالءم مع طبيعة المحتوى
القــرآن : اللغــة العربيــة وســائر محــاور التربيــة اإلســالمية، مثــل      

الشـريف   يره والعقيـدة اإلسـالمية والحـديث النبـوي    الكريم وتفس
  .والفقه والسيرة واألخالق

    تطــوير اســتمارة تقــويم الزيــارة الصــفية الخاصــة بمعلــم التربيــة
اإلسالمية، تحتوي على محور خـاص بالكفايـات اللغوّيـة تكشـف     
عن مدى استخدامه للغـة العربيـة معرفـة وتطبيقـًا، وأن يتضـمن      

ســــالمية إرشــــادات وتوجيهــــات خاصــــة دليــــل معلــــم التربيــــة اإل
 .بالمهارات اللغوّية

     ص تدريب المعلمين من خـالل ورش العمـل والمشـاغل والحصـ
لمهـارات األساسـية فـي اللغـة     ا التطبيقيـة والتعلـيم المصـغر علـى    

 .العربية والعوامل المؤثرة فيها

       ــة ــي التربيـ ــة معلمـ ــتالك وممارسـ ــر امـ ــث أثـ ــة تبحـ ــراء دراسـ إجـ
للغوّيــة علــى تحصــيل الطلبــة فــي مبحــث      اإلســالمية للمهــارات ا 

 .التربية اإلسالمية

      ــة إجــراء دراســة بهــدف قيــاس األبعــاد المتعــددة للثقافــة اللغوّي
واألدبية لدى المعلمين في مباحث دراسية مختلفة وفـي منـاطق   

 .جغرافية أخرى

      إجــراء دراســة ميدانيــة تســتهدف الكشــف عــن مــدى اســتخدام
ــراء    ــالمية اإلجـ ــة اإلسـ ــي التربيـ ــي تن معلمـ ــية التـ ــي ات التدريسـ مـ

  .المهارات اللغوّية لدى طلبتهم

  المراجع

والحشاش، خالد  مالتميمي، عز الدين الخطيب ومريش، عبد الرحي
وعطية، عزمي وتفاحة، فتح الله والخطيب، صالح والعقيل، 

دار : عمان. نظرات في الثقافة اإلسالمية). 1993.(ممدوح
  .الفرقان

: عمان. ات تدريس القرآن الكريممهار). 2007.(الجالد، ماجد
  .دار المسيرة

: بيروت. محاضرات في الثقافة اإلسالمية. )1983.(أحمد جمال،
  .دار الكتاب العربي

دار الكتاب اللبناني . الفصحى لغة القرآن). ت.د.( الجندي، أنور 
 .ودار الكتاب المصري

الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي ). 2008.(الجهيمي، أحمد
لعلوم الشرعية في المرحلة االبتدائية العليا ومدى ممارستهم ا

 مجلة التربية. لها من وجهة نظر المشرفين التربويين
  .99- 53، )135(، )األزهر(

دار : عمان. الغارة على اللغة العربية). 2001.(الحسن، عارف 
 .أسامة

الوعي ). 1997.(حمروش، عبد المجيد وسعد، أحمد الضوي
مجلة كلية . لمي التربية الدينية اإلسالميةالديني لدى مع

 .299-296، )61(، )األزهر(التربية 

طرائق تدريس الدِّراسات ). 2006.(خضر، فخري رشيد
 .دار المسيرة: عمان. االجتماعية

سالمة اللغة العربية وأثرها في المناهج ). 2010.(زاهد، زهير
 78. مجلة مجمع اللغة العربية األردني. المدرسية

)34(،11-39. 

أثر تمكن طالب شعبة التربية اإلسالمية من ). 2001. (سالم، علي
المهارات اللغوّية في مهاراتهم في معالجة محتوى التربية 

  .186-145، )104) (األزهر( التربية. الدينية

منشورات وزارة : عمان. لغتنا الجميلة). 2007.(شوشة، فاروق
  .الثقافة األردنية
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. المعلمون أضروا الفصحى). 2010( .صالح، عبد الرحمن
 .67-58، )34( 407،408) السعودية( الفيصل

: بيروت.  أصول علم النفس وتطبيقاته). 1984.(عاقل، فاخر
 .دار العلم للماليين 

البالغة المفترى عليها بين األصالة ). 1989.(عباس، فضل
 .دار النور: بيروت. والتبعية

استخدام طالبات ). 2003.(دعبد الرحيم، أحمد والشباطات، محمو
تخصص التربية اإلسالمية في كلية التربية بجامعة السلطان 

 مجلة العلوم التربوية والنفسيةقابوس مهارات االتصال، 
 .226-207) 4( 3) البحرين(

سلسلة . الثقافة العربية وعصر المعلومات). 2001.(علي، نبيل
واآلداب، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 ).265(الكويت،

اللغة العربية أم اللغات ولغة ). 1923.(العوفي، إسماعيل
 .دار الفكر: دمشق. البشرية

مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية ). 2005.(العياصرة، محمد
للمرحلة الثانوية لمهارة االستدالل من وجهة نظر مشرفي 

 6. ة البحرين، جامعمجلة العلوم التربوية والنفسية. المادة
)2( ،236 -271. 

: بيروت) 12(ط. ثقافة الداعية). 1991.(القرضاوي، يوسف
 .مؤسسة الرسالة

كتاب . مهارات التربية اإلسالمية ).2005.(المالكي، عبد الرحمن
-5. 106وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، : ، قطراألمة
204.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الب المعلمين تقويم أداء الط). 1995.(المصلحي، أحمد
المتخصصين في التربية اإلسالمية ببرنامج التربية العملية 

رسالة ماجستير غير منشورة، . في جامعة السلطان قابوس
 .كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان

مصادرها  –أهميتها : الحصيلة اللغوّية). 1996.(المعتوق، أحمد 
، المجلس الوطني عرفةسلسلة عالم الم. وسائل تنميتها –

 .382-5. 212للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت، 

طرق تدريس التربية ) 2005.(موسى، مصطفى وسعد، أحمد
منشورات الجامعة العربية المفتوحة، برنامج التربية . اإلسالمية
ED252 . 

أبحاث في : اللغة العربية وأبناؤها). 1984.(الموسى، نهاد
: الرياض. بة في اللغة العربيةقضية الخطأ وضعف الطل

  .دار العلوم

: عمان. دراسات في الثقافة اإلسالمية). 2002.(هندي، صالح 
  .جمعية عمال المطابع التعاونية

تخطيط ). 1981.(هندي، صالح وعليان، هشام ومصلح، عدنان
 .دار الفكر: عمان. المنهج وتطويره

مناهج أسس بناء ال). 2005.(الوكيل، حلمي والمفتي، محمد
 .دار المسيرة: عمان. وتنظيماتها
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