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  مقدمـــة
  

ية والثقافية غير الصفية إحاطة المواقف التعليمية الرسـمية بظـروف حيويـة             وتتوخى المناشط الترب       
ويعتبرالنشـاط  ،  من عمليـة التربيـة والتعلـيم   ةدمدرسية وتثبيت المعلومات المست مناسبة لتجديد الحياة الم   

ـ       ،  اإلذاعي المدرسي من أبرز المناشط التربوية والثقافية غيرالصفية        ث ـوقد اعتنت فصـول هـذا البح
  .باستخدامه مدخال لتنمية جملة من مهارات التعبير اللغوي بشطريه الشفوية والكتابي

ول الذي يحتوي على إشكالية البحث وأبعاد المنهجية التمس الباحـث طريقـا لضـبط               ففي الفصل األ      
  .م فيه أثناء الدراسةكعلى التحة مسلماته وسائر أبعاده المنهجية المساعدوإشكالية البحث وفرضياته 

ة المتصلة بالبحث أوجز الباحث مـا كـان فـي           ـي الذي يتضمن الدراسات السابق    ـوفي الفصل الثان      
  .ية القديمة والحديثة المنوطة بالمناشط المدرسية والتعبير اللغوي لمته من الدراسات العحوز
اط اإلذاعي المدرسي أشار الباحـث إلـى ظهـور          ـاع والنش ـث المخصص للمذي  ـوفي الفصل الثال      

ية وتنظيم  ة التي يركز عليها تأسيس اإلذاعة المدرس      ـوقام بتلخيص المعطيات العلمي   ،  هاتالمذياع واستخدام 
  .النشاط اإلذاعي المدرسي

ة وألوان التعبير اللغوي تناول الباحث اللغة والتعبير وما يدعو          ـع الذي يرتبط باللغ   ـوفي الفصل الراب      
ووقف على التعبير اللغوي وعلى ألوانه الشـفوي والكتـابي          ،  إلى االهتمام بهما في ميدان التربية والتعليم      

  .والوظيفي واإلبداعي
ج التجريبي وتطبيقه أجـرى الباحـث تجربـة إذاعيـة           ـس المكرس لبناء البرنام   ـوفي الفصل الخام      

ارات التعبير  ـمه مدرسية قصيرة المدى لمعرفة مردود برنامج إذاعي مدرسي مقترح لتنمية مجموعة من           
  .اللغوي

ضية من فرضيات    كل فر   الباحث ادس الذي يشتمل على نتائج البحث وتوصياته ناقش       ـوفي الفصل الس      
وعرض بعض التوصيات والمقترحات الالئقة بدعم النشاط اإلذاعي المدرسي وتقوية          ،  نفراداالبحث على   

  .مفعول التربية اللغوية في شتى المراحل التعليمية
وأن ، ومن نافلة القول أن لغة المرء عماد شخصيته وروح تفكيره وبرهان رقيه الثقـافي والحضـاري                   

وأن دقة التعبير الشفوي و الكتابي      ، اح في الحياة التعليمية والمهنية    ـة يفتح أبواب النج   ـ اللغ امتالك ناصية 
لذلك اجتهد الباحث في تسخير النشاط اإلذاعي المدرسي لخدمة مهارات التعبير           ،  م اللغوي كله  ـغاية التعلي 
  .ا وقلباوأمله أن يستفيد أبناء اللغة العربية من محتويات هذا البحث قلب، اللغوي

  واهللا ولي التوفيق                                                                                
* * *  
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  إشكاليـة البحـث
   

ـ    ، ة مرآة تعكس حضارة األمة ومستودع يحفظ تراثها الثقافي        ـاللغ      ـ  ـوهي وسـيلة للتعل اء ـم ووع
لشخصية وتدرك الماهية وتعرف الهوية     بها تكتمل ا  ،  للمعرفة وأداة للفهم واإلفهام وقناة لالتصال والتواصل      

  .  ) م1985وأبو خلدون ساطع الحصري ،   م1983 علي عبد الواحد وافي (ويثبت االنتماء 
كما أنـه   ، ر اللغوي بنوعيه الشفوي والكتابي يعد أهم فروع اللغة وأكثرها شيوعا واستخداما           ـ     والتعبي

ـ    ، تعليميةة المتوخاة من تدريسها في شتى المراحل ال       ـالغاي ـ  ـوهـو روح التفكي ه وجـوهره   ـر وزمام
وهو فـوق ذلـك كلـه       ، ر قلبا وقالبا    ـوالعناية به في أي حال من األحوال تعتبر عناية بالتفكي         ، هـوقوام

ذ به تتسع دائرة التفاعل اإلنساني المثمر ويعلو شأنه         إ، ع على حد سواء     ـرد وللمجتم ـضرورة حيوية للف  
عبد ( ة بوجه عام    ـة واالجتماعي ـر وتضطرب حياتهم النفسي   ـل نشاط البش  وبدونه يتعط ، وتتجلى مقاصده 

  ) . م 1975ومحمد صالح سمك ،  م 1975العليم إبراهيم 
فاعتنـت بتـدريب    ، د وقفت األمم الراقية في دابر الزمان وغابره على منزلة التعبير ووظيفتـه              ـولق    
ـ ئ في ابتكار الطرق التعليمية المال     ها عليه وبدفعهم إلى إجادته وإتقانه ، وتفننت       ئأبنا ـ    ـم ن ـة لتمكيـنهم م

م اللغوي ـوبذلك تعددت المناشط التربوية الموجهة إلى إنعاش التعلي   ، اإلحاطة به والتمرس بأشكاله وألوانه      
، ر برعاية منقطعـة النظيـر       ـوتنوعت الوسائل السمعية البصرية المسخرة لتنمية مهارات التعبي       ، برمته  

 وجادت علـوم     ، ة القومية أسمى الغايات التربوية المنشودة في بناء المناهج التعليمية         ـللغة ا ـوغدت حذاق 
العصر الحديث بأجهزة تكنولوجية متنوعة يمكن استغاللها في ترقية التعليم اللغوي وفي تحسين مـردوده               

ـ   ا الثقافية وضوابطه  ـوأصبحت النظم التربية المقيدة بثوابته    ، ورفع كفايته اإلنتاجية     س ـا الحضارية تتناف
ق في التحصيل اللغوي ، وتبادر في نفس الوقـت          ـوا على التف  ـفي إيجاد الحيل الطريفة لتحريض أبنائه     

ب وإبعاد المتاعب التي تكـبح      ـث العلمي وإلى االنتفاع بنتائجه في تذليل المصاع       ـإلى توطيد دعائم البح   
وعبد اهللا  ،   م 1958محمد عطية األبراشي    ( غة والبيان   ألسنة الناشئين وتحول دون طبعها بطابع الفصاحة والبال       

  .  ) م1986وحسين حمدي الطوبجي ،   م1981عبد الدائم 
ن ، وهي الركن الركين في توحيـد شـتات          ـر هي لغة الوطن والدي    ـة في الجزائ  ـة العربي ـواللغ     

المنظور ينبغي أن تتبوأ مقاما     الم ، ومن هذا     ـة واإلس ـالمجتمع وجمع شمله وتماسك بنائه وربطه بالعروب      
محمودا في جميع المؤسسات التعليمية الجزائرية بدون استثناء ، وأن يتم تدريسها وفق معطيات علم النفس                
الحديث وعلوم التربية المعاصرة، وأن يتلقاها أبناؤها في بداية مسارهم التعليمي على وجـه الخصـوص                

  .تها والتعلق بها واإلقبال عليها بأسلوب محكم رصين يحملهم على حبها واستساغ
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وفي هذا المضمار عمد الباحث إلى تسليط األضواء على واقع اللغة العربية في المنظومـة التربويـة                     

الجزائرية ، فاتصل بعدد من المعنيين باألمر في قضايا التربيـة اللغويـة بـالتعليم األساسـي والثـانوي                  
لغة العربية في المدرسة األساسية وعلى الوثائق الرسمية المتعلقة بتقويمها          والجامعي ، واطلع على مناهج ال     

في المديريـة الفرعيـة للدراسـات والبحث التربوي بالمعهد       ومديرية البرامج بوزارة التربية الوطنية       في
طياتـه  التربوي الوطني ، والحظ في نهاية المطاف أن الهوة تزداد عمقا واتساعا بين التصور النظري ومع 

التطبيقية في تدريس مادة اللغة العربية ، وأن العـائد التربوي المنتظر من التعليم اللغوي يصعب تحقيقه ،                 
وأن المحيط المدرسي في شـكله الحـالي ال يـهيئ الظروف المناسبة لصقل المواهب اللغوية وإطـالق               

يتعذر عليهم التعبير الشفوي والكتـابي      سراحها ، وأن معظم التالميذ في أية مرحلة من المراحل التعليمية            
بلغة عربية سليمة ، وحسب المرء في هذا المجال أن يتأمل نماذج من كراريس طالب الجامعة ومحادثاتهم                 

  .  ) م1985محمد عبد القادر أحمد ( اليومية ليدرك ما آلت إليه اللغة العربية في عقر دارها 
لثقافية والسياسية الملمة بقضية اللغة العربية في المنظومـة         وبصرف النظر عن العوامل التاريخية وا          

التربوية الجزائرية ، فاللغة نظام عرفي متماسك يحتوي على رموز صوتية منطوقة أو مكتوبة يألفها الفرد                
ـ       م ، وعلـي القاسـمي       1970إبراهيم أنيس    ( ةبالمحاكاة والتكرار ويستوعبها بالتمرين والتدريـب والممارس

، ومن هذا المنطلق يقوم الباحث في هذه الدراسة ببناء برنامج تجريبي مقترح للنهوض باللغـة                )  م   1970
العربية وتعزيز استعمالها الوظيفي في األوساط التعليمية طبقا لما ورد في النصوص التشريعية المنبثقة من               

 م ، والنشرة    1976لجريدة الرسمية   ا(  م   1976الفلسفة التربوية الجزائرية المعتمدة في المدرسة األساسية عام         
، ويتضمن البرنامج التجريبي المقترح سلسلة من النشاط اإلذاعي المدرسي          )   م 1976الرسمية للتربية الوطنية    

الموجه إلى تنمية بعض مهارات التعبير اللغوي المنصوص عليها في األهداف التعليمية المدرجة في مناهج               
  .  في الصف السابع من التعليم األساسياللغة العربية السارية المفعول

وإلـى أي حـد يستجيب الـذكور      ،  ؟ فهل يرتبط النشاط اإلذاعي المدرسي بمهارات التعبير اللغوي             
  .  وما دوره في عملية اكتساب تقنيات التبليغ الشفوي والكتابي ؟،  ؟ له مقارنة باإلناث

  
  

*  *  *  
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  فرضيــات البحـث
  

  :يتضمن البحث ثالث فرضيات صيغت على النحو التالي 
  :الفرضية األولى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لدراجات أفراد المجموعـة التجريبيـة فـي                    
بار الـذي يتعلـق     االختبار البعدي والمتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الضابطة في نفس االخت          

  . بمهارات التعبير اللغوي الشفوي والكتابي المعنية باألمر في هذا البحث
  :  الفرضية الثانية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لدرجات ذكـور المجموعـة التجريبيـة فـي                
ختبار الذي يتعلق بمهارات    االختبار البعدي والمتوسط الحسابي لدرجات إناث نفس المجموعة في نفس اال          

  . التعبير اللغوي الشفوي والكتابي المعينة بالمر في هذا البحث
  : الفرضية الثالثة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لدرجات التعبير الشـفوي الخاصـة بـأفراد                    
ت التعبير الكتـابي الخاصـة      ط الحسابي لدرجا  ـدي والمتوس ـار البع ـة في االختب  ـالمجموعة التجريبي 

االختبار الذي يتعلق بمهارات التعبير الشفوي والكتابي المعينة بـاألمر فـي هـذا               نفس   بنفس األفراد في  
  . البحث

  
  

*  *  *  
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  مسلمـات البحـث
  

  :يبني الباحث هذه الدراسة على المسلمات الثماني اآلتية
  .  واالتجاهات الئم لتنمية المواهب والقدرات وتعديل الميولالنشاط المدرسي ميدان تربوي م .1
 . اللغة والتفكير صنوان متالزمان يرتقي كل منهما بارتقاء اآلخر وينحط بانحطاطه .2

 . تعليم اللغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية قليل المردود ألسباب موضوعية متنوعة .3

وي هدف أساسي من أهـداف تـدريس اللغـة          ـي مهارات التعبير اللغ   تمكين التالميذ من التحكم ف     .4
 . العربية في المنظومة التربوية الجزائرية

ة يمكن اكتسابها وتنميتهـا بالمرانـة والدربـة         ـة العربي ـر كسائر مهارات اللغ   ـارات التعبي ـمه .5
 . ةــوالممارس

 . لمتعلم إلى حسن اإلدراكالوسائل التعليمية تعين المعلم على جودة األداء وتقود ا .6

ادي والثقافي ألفراد المجموعة التجريبيـة وأفـراد المجموعـة          ـي واالقتص ـوى االجتماع ـالمست .7
 . الضابطة متقارب على وجه العموم

 . ة ترتبط ارتباطا وثيقا بحدوده وقيوده الخاصةـنتائج هذا البحث نسبي .8

  
  

*  *  *  
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  منهـج البحـث
  

يعتمد الباحث في تحديد عالقة النشاط اإلذاعي المدرسي بتنمية مهارات التعبير اللغوي على المنهج                  
ة في ميدان البحث التربوي للوصول إلى       يالتجريبي الذي يعتبر في الوقت الحاضر من أدق الوسائل كاف         

 حظـي المـنهج     وقـد ،  ة عالية من الصدق والموضوعية والثقة والثبات      ـحقائق علمية تتصف بدرج   
ة المرموقة في التربية لكونه يفرق المناهج األخرى في تمكين الباحثين من ضبط             ـالتجريبي بهذه المكان  

ويتضمن التجريب فـي  ، المتغيرات وتكرار المالحظات تحت شروط إجرائية موحدة من الناحية العلمية 
وط في  ـثناء إحداث تغير مضب   مدلوله العام مالحظة وتفسير ما يطرأ على الظاهرة موضوع الدراسة أ          

ة ـة الموالي ـزم السير وفق الخطوات المرحلي    ـوهو بهذه الصورة اإلجمالية يستل    ، الشروط المحدد لها    
. ب   وديو بولد ،  م   1983ومحمد زيان عمر    ،   م 1979ويوسف مصطفى القاضي    ،  م   1974محمد خليفة بركات    ( 

   ) :  م1985فان دالين ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرين 
  .  ةــد المشكلـــ تحدي-1                               
  .  روضـة الفــ صياغ-2                               
  .   وضع التصميم التجريبي-3                               
  .  ةـــراء التجربــ إج-4                               

  . اتــة البيانـــ معالج-5                               
    . اختبار مدى صحة النتائج-6                               

ـ                    ان ـوعلى هذا المنوال يقوم الباحث بتكوين مجموعتين من التالميذ متكافئتين فـي حـدود اإلمك
خضـع  ي المقتـرح ت   ـج التجريب ـ، وفي سياق تطبيق البرنام     ةـة واألخرى ضابط  ـإحداهما تجريبي 

ثـم  ، المجموعتان الختبار قبلي يحدد مستوى أفرادهما في المهارات اللغوية المعنية باألمر في الدراسة            
ة المدرسية وإعداد وتقـديم النشـاط اإلذاعـي         ـة بمهمة تسييـر اإلذاع   ـة التجريبي ـتنفرد المجموع 

ـ ـق البرنام ـرة الزمنية المكرسة لتطبي   ـة الفت ـ، وفي نهاي   المدرسي ـ  ـج التجريب راد ـي يخضـع أف
وتتم معالجـة البيانـات بواسـطة       ،  ما ورد في االختبار القبلي    ر  المجموعتين الختبار بعدي على غرا    

ـ      ـاألسلوب اإلحصائي المالئم لتحديد مدى صحة الفرضيات المرتبطة باألث         ث ـر الـذي يتوقـع الباح
  . وجوده في عالقة المتغير المستقبل بالمتغير التابع

  
*  *  *  
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  متغيـرات البحـث                                            
  

      يحتوي الموقف التجريبي على ثالثة أنواع من المتغيرات أو العوامل التـي يتعيـــن علــى                
وهي المتغــير المســتقل والمتغــير التــابع         ،  الباحث إدراكها واإللمام بها عند إجراء التجربة      

يلي توضيح كل نوع من هذه األنواع الثالثة داخل اإلطار العـام المحيط             ي ما وف،  والمتغيرات الدخيلة 
،  م 1979، ويوسف مصطفى القاضي      م 1979وفاخر عاقل   ،  م 1974محمد خليفة بركات     ( بموضوع الدراسة 
  ) :  م 1985فان دالين ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرين . ب  و ديو بولد،  م 1983ومحمد زيان عمر 

  : متغير المستقل ال -1
 ، وهو مـا يحركـه المجـرب         بهو العامل المراد تحديد تأثيره في الظاهرة الخاضعة للتجري               

 يقصد بالمتغير المستقل في هذا    وويتناوله بالتغيير للتحقق من عالقته بالمتغير التابع موضوع الدراسة ،         
مجموعة التجريبية في عينـة البحـث ،   البحث النشاط اإلذاعي المدرسي المزمع تنظيمه لصالح أفراد ال   

ويتمثل ذلك النشاط في محتوى البرنامج التجريبي الذي أعده الباحث لتنمية مهارات التعبيـر اللغـوي                
  .المعنية باألمر في بحثه 

  : المتغير التابع  -2
 فـي   د قياسه أو هو الظاهرة موضوع الدراسة ، وهو ما يتبع المتغير المسـتقل                   هو العامل المرا  

مقداره فيزيد مقداره أو ينقص تبعا لذلك ، ويقصد بالمتغير التابع في هذا البحث مجموع مهارات التعبير  
اللغوي التي يود الباحث تنميتها بواسطة النشاط اإلذاعي المدرسي المزمـع تنظيمـه لصـالح أفـراد                 

رة وتماسك العبارة وعدم     وتشتمل هذه المهارات على سالمة الفك      المجموعة التجريبية في عينة البحث ،     
  . تكرار الكلمات بصورة متقاربة وخلو الكالم من األخطاء اللغوية 

  : المتغيرات الدخلية  -3
هي العوامل التي تتدخل في الموقف التجريبي ، وهي ما يمكن أن يؤثر فـي عالقـة المتغيـر                         

الجنس والذكاء والتحصيل الدراسـي  المتغير التابع ، وتكاد تنحصر في هذا البحث في العمر و     بالمستقل  
االقتصـادي  و  االجتمـاعي    العام وتحصيل مادة اللغة العربية والمعلمين القائمين بالتدريس والوضـع         

 وقد حاول الباحث في حدود إمكانياته المتاحة أن يضبط هذه المتغيرات الدخلية أثناء               ، والثقافي لألسرة 
إجراء التجربة أن يربط النتائج التي يصل إليها بـالمتغير          د   بع قيامه باختيار عينة البحث حتى يتسنى له      

  .المستقل وحده 
*  *  *                                                
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  مصطلحـات البحـث
    
يقتصر تحديد مصطلحات البحث على إبراز مفهوم النشاط المدرسي واإلذاعـة المدرسـية والنشـاط                

ي والتنمية والمهارة والتعبير اللغوي ، وقد استند الباحث في تحديد هذه المصـطلحات              اإلذاعي المدرس 
ابن منظور   (اللغوية إلى ما ورد في بعض المعاجم العربية واإلنكليزية والفرنسية الشهيرة لدى اللغويين              

  The  Oxford  English، و م Paul  Robert 1957و ،  م Emile  Littré 1956و،  م 1956 -1955

Dictionary 1961  ، ومحمد مرتضى الزبيدي بـدون ذكـر       ومجد الدين الفيروزاباذي بدون ذكر تاريخ النشر ،           م
وأما التحديد اإلجرائي لنفس المصطلحات فكان مرتبطا بمقتضيات الدراسة ومقيدا فـي            ،  ) تاريخ النشر 

  .ن الشأاجع العلمية المعتمدة في هذا نفس الوقت بما تضمنته المر
  : النشاط المدرسي -1

  L’activitéفرنسية وفي اللغة ال The school activity ةاللغة اإلنكليزي في المدرسيط النشا      يقابل  
Scolaire   ، ـ   والنشاط بوجه عام ضد الكسل ل ـ، وهو يعني الفاعلية أو ما يقوم به الكائن الحي مـن فع

ـ  ضـمن   ويت،  رهـل وغي ـب النفس للعم  ويقال رجل نشيط أي طي    ،  يـوي أو عقل  ـعض ـ  ـ النش ن ـاط م
 نة في الكائن الحي   وي كل عملية حيوية عقلية أو حركية متوقفة على استخدام الطاقة المخز           ـالمنظور اإلجرائ 

ر ـو مطبوع بطابع الحركة والتغي    ـ، وه  ةـة أكثر منها باالستجاب   ـوالنشاط بصورة مجملة يمتاز بالتلقائي    ، 
، وهـو يسـتلزم بالضـرورة     ط فهو أسلوب عملي موجه إلى زيادة النشاط       ـوأما التنشي ،  ادرةـوحرية المب 

ال الحيوية من حالة الركود إلى حالة الفاعلية ، وبغض  النظـر             ـعمألتحويل العوامل المساعدة على القيام با     
ـ   ق في   ـغوية ، فإن مصطلح النشاط المدرسي ينطب      لارتباط النشاط بالتنشيط من الناحية ال     ن  ع ث ـهـذا البح

 (ة  يص الدراسية الرسـم   ـذها في غير الحص   ـة لصالح تالمي  ـي تنظمها المدرس  ـع األعمال الت  ـعلى جمي 
Emile Littré 1956م ، و The  Oxford  English  Dictionary  1961م ، وفاخر عاقـل   1974ري ـ م ، والجوه

محمد مرتضى الزبيدي بدون ذكر     و،    م 1984معجمات  ة لل ـ م ، واإلدارة العام    1984سماعيل محمود القباني    إ م ، و   1979
  . )تاريخ النشر 

  :  اإلذاعة المدرسية -2
 La وفي اللغة الفرنسية  The school  broadcastingة في اللغة اإلنكليزيةـل اإلذاعة المدرسيـ    يقاب

radio scolaire قاطه بواسطة أجهـزةالم عبر األثيـر ليتـم التـ ، واإلذاعـة بوجه عام وسيلة بـث الك 

ة متنوعـة ترتبـط ارتباطا   ـاالستقبـال ، واإلذاعة المدرسية محطة إرسـال إذاعي تبـث برامـج تعليمي 
ان ، إذاعة مدرسية داخلية خاصة تبث برامجها ـج التربوية المعتمدة في المدارس ،  وهي نوعـوثيقا بالمناه

  برامجهـاث ـتعليمية ، وإذاعة مدرسية خارجية عامة تبل المؤسسة الـفي دوائـر مغلقـة أو مفتوحة داخ
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عبـر األثير لينتفع بها من يستمعون إليها خالل اليوم الدراسي أو بعده ، واإلذاعة المدرسية الداخلية 
   م ،1974م ، والجوهـري  1977إبراهيـم مطـاوع ( ث ـالخاصـة هي المعنيـة باألمر في هذا البح

م ، ومعجم مصطلحات التنميـة       1981محمد زياد حمدان     ، و  م 1977من الكلوب وسعود سعادة الجالد      وبشير عبر الرح  
  . ) م 1984، واإلدارة العامة للمعجمات  م 1983االجتماعية والعلوم المتصلة بها 

  : النشاط اإلذاعي المدرسي -3
 وفي اللغة  The school broadcasting activityيقابل النشاط اإلذاعي المدرسي في اللغة اإلنكليزية    

ورد في تحديد مصـطلحي النشـاط المدرسـي     ، واستنادا إلى ما L’activité radio scolaireالفرنسية 
واإلذاعية المدرسية يتضح أن النشاط اإلذاعي المدرسي عمل تربوي منظم يحتوي على بـرامج تعليميـة                

وهو يدل في هذا البحث على قيام التالميذ خـارج          ،   وغير النظاميين  إذاعية موجهة إلى التالميذ النظاميين    
مواقيتهم الدراسية العادية ببناء برامج تعليمية إذاعية متنوعة تتولى إذاعتهم المدرسية بثها في أوقات مالئمة               

طبقا يتم تحديدها وفق معطيات نظامهم المدرسي ومطالبه ، وبذلك يكون مدلول النشاط اإلذاعي المدرسي من              
لتنمية مهـارات التعبيـر اللغـوي لـدى أفـراد           تمام االنطباق على البرنامج التجريبي الذي أعده الباحث         

  .المجموعة التجريبية المعنية باألمر في هذه الدراسة 
  : التنمية -4

  le développement وفي اللغة الفرنسية The development       يقابل التنمية في اللغة اإلنكليزية   

ا حول الزيـادة والكثرة والعلو واالرتفاع ، وهي خالف النمو الـذي يحـدث              ـة لغوي ـويدور معنى التنمي  
وم التنمية من الناحية االجتماعية مجمـل التـدابير واإلجـراءات           ـتلقائيا في معظم األحيان ، ويتضمن مفه      

الزدهار، ويقصد بالتنمية في هـذا      المتخذة لمساعدة اإلنسان على تحقيق مزيد من الرفاهية والرقي والتقدم وا          
 Paul ( واإلتقــان البحث رفع مهارات التالميذ في التعبير اللغوي إلى درجة مرضية من التحسن والجودة

Robert  1957 ـ ـوأحم،  م ، والجـوهري   م Dictionary  The  Oxford  English  1961 و، م 1960ا ـد رض
م ، ومحمـد     1983ات التنمية االجتماعية والعلوم المتصـلة بهـا         ـم مصطلح ـ ، ومعج   م 1979 م ، وفاخر عاقل    1974

  .  )مرتضى الزبيدي بدون ذكر تاريخ النشر
  : المهارة  -5

 ، وتعني المهارة L’habileté وفي اللغة الفرنسية The skillارة في اللغة اإلنكليزية ـ        يقابل المه
  ر ـكثر ما يوصف به السابـح المجيد ، ويقال مهاذق بكل عمـل وأـر الحـذق في الشيء ، والماهـالح
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الشيء وفيه وبه أي حذقه وضبطه وأتقنه وأحكمه وصار فيه بارعا ومتفوقا ، والمهارة حذاقة تنمى 

 ، يجا من اإلثنين معابالتعلم ، وهي جزء من مكونات القدرة ، وقد تكون حركية أو كالمية أو مز
داء أوتشتمل المهارة من الناحية اإلجرائية على السرعة والدقة والتحكم والسهولة واليسر والمرونة في 

يستخدمها الباحث في هذه الدراسة للداللة على تمكن التلميذ من فهم األفكار المرسلة واألعمال المعقدة ، 
  Paul Robertم ، و 1956-1955 ابن منظور ( وكتابة ة سليمة نطقاـة عربيـإليه وإفهامها غيره بلغ

،  م 1974، ومحمد صالح الدين علي مجاور  م Oxford  English  Dictionary The 1961 م ، و 1957
  . )، ومجد الدين الفيروزاباذي بدون ذكر تاريخ النشر م 1979وفاخر عاقل 

  :  التعبير اللغوي -6
 وفي اللغة الفرنسية    The language expressionاللغة اإلنكليزيةيقابل التعبير اللغوي في        

L’expression linguistiqueراب عما في النفس وإبانته واإلفصاح ـ ، والتعبير بوجه عام يعني اإلع
، ويتسع مدلول التعبير لغويا لجميع ما يفعله الكائن الحي باعتبار أن الفعل تحدوه طبيعة فاعله ليعبر  عنه
، والتعبير  ، ويقال اللسان يعبر عما في الضمير أي يظهره ويبينه ويوضحه  في الزمان والمكانعنها

، ويقصد به في هذه الدراسة النشاط اللغوي الرامي إلى  اللغوي هو الكشف عما في النفس بواسطة اللغة
  Paul robert(اـا معـعرض األفكار والمعاني وترجمة المشاعر واألحاسيس باللسان أو بالقلم أو بهم

واإلدارة العامة للمعجمات  ،  م 1974، والجوهري  م The Oxford English Dictionary  1961 و، م 1957
  . )واألزهري بدون ذكر تاريخ النشر م ، 1984

  
  

  *  *  *  
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  أهــداف البحـث
   

ـ     ة من أهمية ال   ـللبحث طائفة من األهداف األساسية المنبثق            ة فـي   ـنشاط المدرسي والتربيـة اللغوي
، وهي   مؤازرة الجهاز التعليمي وتقوية نفوذه وتمكينه من القيام بالوظائف االجتماعية والوطنية المنوطة به            

 باألمر إدراكها وتحقيقها على المدى القريب أو         تعذر على المعنيين  يأهداف إجرائية مرحلية موضوعية ال      
  :  ى تحديدها وحصرها وإيجازها في النقاط التسع الموالية، وقد وصل الباحث إل البعيد
 . إبراز مكانة التعليم اللغوي وزيادة مفعوله وتنويع مناشطه المدرسية .1

 . تعزيز تعليم اللغة العربية ومحاولة تجديد طرق تدريسها .2

 . معرفة مدى ارتباط النشاط اإلذاعي المدرسي بمهارات التعبير اللغوي .3

ـ    اإلذاعي   لشروط المادية والمعنوية المالئمة لمزاولة النشاط     حصر ا  .4 ة وحيويـة   ـالمدرسـي بفاعلي
 . احـق ونجـوتوفي

 . وضع مخطط عملي نموذجي لممارسة النشاط المدرسي .5

 . تشجيع اإلقبال على التعليم الوظيفي والتربية اللغوية بواسطة النشاط اإلذاعي المدرسي .6

م من وسـائل اإلعـالم      ـتنشئة إعالمية منهجية تساعدهم على حماية أنفسه      إحاطة أبناء المدارس ب    .7
 . ةــالمغرض

 . فتح المجال ألبحاث علمية تجريبية الحقة حول اإلذاعة المدرسية والنشاط اإلذاعي المدرسي .8

امه ة تخدم النظام التعليمي وتسانده في أداء مه       ـتمهيد الطريق للتفكير في إنشاء إذاعة مدرسية وطني        .9
 . التربوية النبيلة

  
  

  
*  *  *  
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  أهميــة البحـث
  

تتجلى أهمية البحث في كونه أول دراسة جامعية جزائرية تناولت موضـوع اإلذاعـة المدرسـية          
ب التعليم ومعطيات اإلعالم فـي      ـ بين مطال   ي ميداني يجمع  ـوالنشاط اإلذاعي المدرسي بأسلوب عمل    

ات ـوغ الغايـن أجل بلـل مـوتتكامل الوسائ داف ـد تنصهر فيه األهـ موحي منهجيـإطار تجريب
 يساير مبادئ علم النفس الحديث وعلوم        وهو موضوع حيوي جديد   ،  ة المنشودة ـالتربوية االستراتيجي 

ي ومراعاة قضايا التفاعل المدرسـي      ـبضرورة اعتماد التعليم الوظيف    ة المعاصرة في المناداة     ـالتربي
، ويضاف إلى ما سبق ذكره أن محاور البحث تتجه مبدئيا إلى تنمية              والنشاط التربوي الموجه   األفقي  

العربيـة   اللغـة    ، وهي الغاية المتوخاة من تـدريس        الشفوي والكتابي   مهارات التعبير اللغوي بنوعيه   
  .  واألساس المعتمدة في سائر فروعها

أن تكنولوجيـا التعلـيم      األوضاع التربوية الراهنة         وفي حدود علم الباحث ومعارفه المستقاة من        
، وأنها تساهم بـدور ال       اء في المؤسسات التربوية الجزائرية بدون استثناء      ـالزالت تمشي على استحي   

وأن االستعانة بها في ميـادين  ،  وتحسين كفايته اإلنتاجية يستهان به في ترقية العمل التعليمي وتنظيمه        
ومن هذا المنطبق يكون اعتناء     ،  جه الخصوص ترفع المردود بقليل من المجهود      التربية اللغوية على و   

ة ـوي مساهمة علمي  ـر اللغ ـة أثر النشاط اإلذاعي المدرسي في تنمية مهارات التعبي        ـالباحث بمعالج 
ة ـالجزائريالتربويـة  ة معتبرة في دعم المناشط التعليمية وإعالء شأنها بالمنظومة التربوية           ـموضوعي

  . ومـه العمـى وجـعل
  

  
  

*  *  *  
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  ثـدود البحـح
   

بشروط إجرائية خاصـة ال      ي تجريبي محدود ومقيد     جـري إعداد البحث وإنجازه في إطار منه      ـيج    
ينبغي تجاوزها في أي حال من األحوال أثناء معالجة النتائج وتحليلها وتأويلها ، وجدير بالذكر فـي هـذا                   

ضع للتحديد والتقييد في هذه الدراسة هو عينة البحث والنشاط اإلذاعي المدرسي ومهارات             المجال أن ما يخ   
  :التعبير اللغوي طبقا لما يرد في المالحظات اآلتية 

يبلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة أربعا وعشرون تلميذا مـن الـذكور                . 1
 األساسي بالمدرسة األساسية مصطفى الوالي في مدينة جيجل خـالل           واإلناث في الصف السابع من التعليم     

  . م 1989 -1988العام الدراسي 
ينحصر البحث في دائرة تحديد مدى ارتباط النشاط اإلذاعي المدرسي بتنمية مهارات التعبير اللغـوي                . 2

ة إعداد النشاط اإلذاعـي     لدى التالميذ الذين يقومون بتسيير اإلذاعة المدرسية ويتولون في نفس الوقت مهم           
م إلـى    05/03/1989المدرسي وتقديمه طيلة الفترة الزمنية الخاصة بتطبيق البرنامج التجريبي بداية من            

، وهم المعنيون بـاألمر فـي الدراسـة          وهؤالء التالميذ هم أفراد المجموعة التجريبية     ،  م 31/05/1989
بية وأفراد المجموعة الضابطة وسائر تالميذ المدرسة مـن   وأما ما يجنيه أفراد المجموعة التجري     ،  الميدانية

استماعهم إلى النشاط اإلذاعي المدرسي الموجه إليهم فذلك أمر ثانوي هامشي يستفيد منه الباحث في تقويم                
 . بيد أنه ال يكترث بالتعمق فيه وال يخوض في دراسته وتفسيره،  اإلذاعة المدرسية ورفع عائدها التربوي

  : ، وهي البحث على أربع مهارات لغوية في التعبير الشفوي والكتابييقتصر  . 3
  . سالمـة الفكـرة ووضوحها ودقتها  -                  أ 

  .  تماسـك العبـارات وعدم تفككهـا - ب                 
  . عدم تكرار الكلمات بصورة متقاربة  - ج                 

  .  الكـالم من األخطاء اللغويـةخلـو   - د                  
         ولقد أجمع معلمو اللغة العربية ومفتشوها الذين تم االتصال بهم في هذا المضـمار علـى كـون                  

نفا هي ما يعاني أبناء المنظومة التربوية الجزائرية التحكم فيه وإجادته وإتقانه            آالمهارات األربع المذكورة    
 قوام عمليتي تدريس واكتساب تقنيات التعبير اللغوي بشطريه الشـفوي           وهي،  في شتى المراحل التعليمية   

، وأخذها بعين االعتبار في بناء البرنامج التجريبي المقترح          ، لذلك اكتفى الباحث بها دون غيرها       والكتابي
  . لتنمية مهارات التعبير اللغوي بواسطة النشاط اإلذاعي المدرسي

*  *  *  
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  ز البحـث  خطــوات إنجـا
    

يتم إنجاز البحث وفق مخطط عملي منهجي مكرس بالدرجة األولى لتوضيح أثـر النشـاط اإلذاعـي                 
، وكان ذلك المخطط العملي المنهجي مرتبطا بأوضاع اللغة          ويـارات التعبير اللغ  ـالمدرسي في تنمية مه   

قت على خطوات مرحلية متكاملـة      ة ومشتمال في نفس الو    ـة الجزائري ـة التربوي ـة في المنظوم  ـالعربي
       :               ومتتابعة تقيد الباحث بها والتزام بتالحمها وتدرجها وترتيبها الموالي

ر اللغوي والوسـائل السـمعية      ـالتعبي و ةـاط المدرسي واللغ  ـاع والنش ـاإللمام بما كتب حول المذي    . 1  
  . ا التربية والتعليمـة وتكنولوجيـالبصري

ذة الجامعيين المعنيين باألمر في علم النفس وفي علـوم التربيـة وفـي األدب               ـة بعض األسات  ـبلمقا. 2 
ـ         ـالعرب ة الخاصـة بموضـوع     ـي بالجزائر ووهران وقسنطينة لمعرفة آرائهم المتعلقة بالجوانب المنهجي
  . ثــالبح

ـ ـي التعليـال ببعض المعلمين والمديرين والمفتشين في مرحلت    ـاالتص. 3 ي والتعلـيم الثـانوي   م األساس
  . لتحديد واقع اللغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية

ف على  ـي التربوي للوق  ـث العلم ـمراسلة بعض المراكز العربية وغير العربية المتخصصة في البح        . 4
 اإلذاعـي   اطـم التربوية العالمية في ميادين التعليم اللغوي واإلذاعة المدرسية والنش         ـما وصلت إليه النظ   

  .  المدرسي
الع على وضع النشاط المدرسـي والتربيـة اللغويـة          ـارة جمهورية مصر العربية من أجل االط      ـزي. 5

  .  اث الجامعية الوثيقة الصلة بهماـواألبح
ـ   ـج تجريبي يهدف إلى إدراك م     ـوبناء برنام البحـث  ار عينة   ـاختي. 6 اط اإلذاعـي   ـدى ارتباط النش

  .  التعبير اللغوي لدى أفراد العينة المختارةالمدرسي بتنمية مهارات 
  .  ات البحث وأبعاده المنهجيةـوء فرضيـة نتائجه في ضـق البرنامج التجريبي ومعالجـتطبي. 7
  .  تأويل النتائج واستخالص التوصيات والمقترحات المنبثقة من معطيات البحث النظرية والميدانية. 8
  . يحية نموذجية مالئمةتذييله بمالحق توض وتحرير البحث. 9
  
  

*  *  *                                               
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  دواعـي اختيـار البحـث 
  

ة أثر النشاط اإلذاعي المدرسي في تنميـة مهارات التعبير اللغوي من ـ    لم يكن اهتمام الباحث بدراس  
ن إجمالها في النقاط ـدة يمكـضوعية واقعية لداع عدية موـقبيل المصادفة واالرتجال ، وإنما كان استجاب

  : التالية 
 .عدم اعتماده في المنظومة التربوية الجزائرية بوجه عام و النشاط اإلذاعي المدرسي لفاغإ .1

 .ندرة األبحاث العلمية التجريبية المتعلقة بالتربية اللغوية في المدارس الجزائرية  .2

 .غوي الوظيفي واإلبداعي في األوساط التعليمية الجزائرية لانحطاط مستوى التعبير ال .3

 .عزوف الناشئين الجزائريين عن التخاطب بلغتهم العربية الشريفة  .4

 .الفرنسية على ألسنة المتعلمين الجزائريين وسيطرة العامية  .5

 .الجزائرية فقدان الوسائل السمعية البصرية في تدريس اللغة العربية بالمؤسسات التعليمية  .6

 .ارتباط التفوق في التحصيل اللغوي بالتفوق في التحصيل الدراسي العام  .7

 .في دعم الوحدة الوطنية وتعزيزها ودور اللغة في بناء الشخصية الفردية  .8

 .عناية األمم الراقية بتشييد صرح التعليم اللغوي ورفع رايته داخليا وخارجيا  .9

  
  
  

*  *  *                                                
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  الفصـل الثانـي 
  

  ثـة بالبحـة المتصلـات السابقـالدراس
  
  

  دراسـات متصلة بالنشـط المدرسـي
  ت متصلـة بالتعبيـر اللغـويدراسـا

                                   مـدى االستفادة من الدراسات السابقـة
                                   مراجـــع الفصـــل الثانــــي
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  دراسات متصلة بالنشاط المدرسي
   :" كوكريل "  دراسة -1     

بدراسة ميدانية حول مشاركة الطالب في المناشـط المدرسـية          " قام كوكريل     م 1970  في عام   
، وكان الهدف المنشودة من إجراء هذه الدراسة أن يتمكن الباحث من إمداد              المعاونة للمنهج التعليمي  

المعنيين باألمر في العملية التعليمية بمعلومات علمية تتعلق بمدى مشاركة الطالب في برامج النشاط              
، وقد توصل الباحث إلى نتائج عديدة كان من أهمها أن هناك قصورا ملحوظا في تعريـف                  رسيالمد

، وأن الطالب الذين ينتمون إلى التعلـيم األكـاديمي           الطالب ببرامج المناشط المدرسية المالئمة لهم     
حسن محمود رشدي خاطر و    ( يحظون بفرص كثيرة للمشاركة في ألوان النشاط المدرسي مقارنة بغيرهم         

  . ) م 1984شحاتة 
  :  "هاجرتي " دراسة  -2

بدراسة برامج النشاط المدرسي واستقصاء ما يعترض سبيلها        " هاجرتي  "  قام    م 1971    في عام   
في األوساط التعليمية بوجه عام، وكان الهدف المنشود من إجراء هذه الدراسة أن يصل الباحث إلـى                 

اشط المدرسية، وأن يكشف مجمل العوامل المساهمة في إنعاش         إبراز المشاكل الواقعية المحيطة بالمن    
النشاط المدرسي وازدهاره ورفع مردوده، وقد توصل الباحث إلى نتائج عديدة كان مـن أهمهـا أن                 
مديري المدارس لديهم وعي بألوان النشاط وبرامجه، وأن برامج النشاط المقدمة إلى الطـالب غيـر             

  . ) م 1984شدي خاطر وحسن شحاتة محمود ر ( فعالة بالقدر المطلوب
  : " شيرود" دراسة  -3

بدراسة برامج النشاط المدرسي المصاحبة للمنهج التعليمـي،        " هاجرتي  "  قام    م 1971    في عام   
وكان الهدف المنشودة من إجراء هذه الدراسة أن يقف المعنيون باألمر في ميدان التربية والتعليم على         

 المدرسي بمدى مشاركة الطالب فيها وإقبالهم عليها، وقد توصل الباحث إلى            كنه عالقة برامج النشاط   
نتائج عديدة كان من أهمها أن زيادة عدد الطالب في المؤسسة التعليمية تؤدي إلى زيادة عدد المقبلين                 
على النشاط المدرسي المتوفر فيها، وأن مشاركة الطالب في المناشط المدرسية بوجه عام ترتبط إلى               

محمود رشـدي خـاطر      ( بعيد بمدى إيجابية اتجاههم نحو المدرسة وبمدى تقدير معلميهم إياهم         حد  
  . ) م 1984وحسن شحاتة 

  :  "كلين " دراسة  -4
، وكان    اد برامج النشاط المدرسي في التعليم الثانويـبدراسة أبع" كلين "  قام  م 1973في عام 

  ث إلى تحديد واقع المناشط المدرسية لدىـة أن يصل الباحـدراسدف المنشود من إجراء هذه الـاله
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أهمها أن عزوف الطالب عن      من   طالب المرحلة الثانوية، وقد أظهرت الدراسة جملة من النتائج كان         

ط المدرسة المتاحة لهم يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى رغبتهم في النشاط المدرسي            ـالمشاركة في المناش  
ة وبالرسوب المدرسي   ـنفسية الشخصية وبمكانة المناشط المدرسية في مؤسستهم التعليمي       وبمشاكلهم ال 

  . )  م1984 محمود رشدي خاطر وحسن شحاتة ( وبعالقة النشاط بالتقويم
  : دراسة محمود كامل الناقة -5

نويـة   قام محمود كامل الناقة بدراسة نشاط الصحافة المدرسية في المرحلة الثا            م 1975في عام       
بجمهورية مصر العربية، وكان الهدف المنشود من إجراء هذه الدراسة أن يدرك المعنيون باألمر في               
قطاع التربية والتعليم مدى تحقيق الصحافة المدرسية في المؤسسات التعليمية الثانوية بمصر لألهداف             

دة كان من أهمها أن المناشط      التربوية والغايات الثقافية المنوطة بها، وقد توصل الباحث إلى نتائج عدي          
المدرسية بوجه عام جزء ال يتجزأ من فلسفة المدرسة الثانوية الحديثة، وأنها تساهم بدور ال يسـتهان                 

، وهي   ة لمواصلة التعليم العالي   ـي تزويد الطالب بعادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير الزم        ـبه ف 
ة ـة في عملية التنمي   ـإعدادهم تكنولوجيا للمشارك  ا و ـدان تربوي هام ومالئم لتهيئة الطالب مهني      ـمي

  . )  م1984محمود رشدي خاطر وحسن شحاتة  ( االجتماعية الشاملة
  : "ميلر " دراسة  -6

ط ـالمناشـة و ة مشاركة الطالب في المناشط الترفيهي     ـبدراس" ميلر  "  قامت    م 1975في عام       
د من إجراء هذه الدارسة موجها بالدرجة األولى إلى         ، وكان الهدف المنشو    المصاحبة للمنهج التعليمي  

معرفة مدى تقبل الطالب والطالبات لبرامج النشاط الترفيهي والنشاط المصاحب التعليمي، وقد كشفت             
الدراسة عن مجموعة من النتائج كان من أهمها أن الجنس عامل مؤثر في نوع النشاط الذي يمارسه                 

 فالبنون يمارسون النشاط الرياضي أكثر من البنـات وهـم أقـل             الطالب داخل مؤسساتهم التعليمية،   
مشاركة منهن في النشاط المتصل بالنوادي والجمعيات المختلفة والنشاط الفني، كمـا أن مـدة بقـاء                 
الطالب في المؤسسة التعليمية تؤثر في درجة إقبالهم على النشاط المدرسي، فـالطالب المتفرغـون               

محمـود   ( والطالب الذين يحضرون بعض الدروس غير مشاركين فيه       للدراسة مشاركون في النشاط     
  . )  م1984رشدي خاطر وحسن شحاتة 

  : "غولسن " دراسة  -7
ج ـذي المنهـالب ومنفـدى إدراك الطـل مـة وتحليـبدراس" غولسن "  قام  م 1976في عام     

  أن ة ـذه الدراسـ إجراء هدف المنشود منـ، وكان اله ج النشاط المدرسيـي ألهمية برامـالتعليم
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يكشف الباحث عن درجة وضوح أهداف وغايات برامج النشاط المدرسي لدى الطالب المعنيين باألمر 
في عملية التنشيط ولدى المسؤولين القائمين بتنفيذ المنهج التعليمي، وقد توصل الباحث إلى جملة من 

ؤثر في إقبال الطالب على المشاركة في المناشط النتائج كان من أهمها أن هناك عوامل عديدة ت
المدرسية المتاحة لهم، وهذه العوامل ترتبط ارتباطا وثيقا بالوقت المكرس للنشاط بعد انتهاء اليوم 
الدراسي وبمدى مالءمة المناشط المدرسية لحاجات وميول المقبلين عليها وبنوعية تدريب المعلمين 

  . )  م1984محمود خاطر وحسن شحاتة  (  التنشيط وفنونهومنفذي برامج النشاط على تقنيات
  :  دراسة محمود رشدي خاطر وحسن شحاتة -8

م قام محمود رشدي خاطر وحسن شحاتة بدراسة عملية نشرتها المنظمة العربية  1984عام    في 
لمدارس الثانوية في للتربية والثقافة والعلوم هدفها إعداد دليل للمناشط الثقافية والتربوية غير الصفية با

الوطن العربي، وقد انطلقت الدراسة مبدئيا من مراجعة نتائج األبحاث والكتابات المتعلقة بالمناشط 
المدرسية غير الصفية، ثم عمدت إلى رصد ما هو قائم من المناشط المدرسية غير الصفية بالمرحلة 

مدرسي من الخطة الدراسية قي التعليم الثانوية في البلدان العربية، واعتنت بتوضيح موقع النشاط ال
الثانوي بالوطن العربي، ووصلت في نهاية المطاف إلى وضع تصور عملي لمزاولة المناشط المدرسية 

  . غير الصفية في المؤسسات التعليمية الثانوية على وجه الخصوص
عرفة المناشط المدرسية     وفي هذا السياق لجأ الباحثان إلى بناء استبيانين إثنين يرمي أحدهما إلى م

غير الصفية الممارسة في التعليم الثانوي بكل بلد عربي على حدة، ويتوخى اآلخر تحديد أبعاد النشاط 
المدرسي غير الصفي في نفس المستوى التعليمي بنفس البلدان، وكانت عينة كل استبيان تحتوي على 

ر ـي عشـن في إثنـها ومشرفيها التربوييا من مدرسي المرحلة الثانوية ومديريـمائة وعشرين مستفتي
  . اـبلدا عربي

    وتؤكد النتائج النهائية المستخلصة من دراسة المناشط الثقافية والتربوية غير الصفية بالمدارس 
الثانوية في الوطن العربي أن المناشط المدرسية غير الصفية بالمرحلة الثانوية في البلدان العربية ال 

منهج الدراسي، وأنها تختلف كما ونوعا ووزنا نسبيا باختالف البلدان، وفي ضوء تمارس كجزء من ال
امجا توجيهيا لممارسة المناشط نالمعطيات النظرية والميدانية المنبثقة من الدراسة اقترح الباحثان بر

يهي المدرسية غير الصفية في المرحلة الثانوية بالبلدان العربية، وتطرقا في بناء برنامجهما التوج
المقترح إلى أدوار المعلمين المشرفين على المناشط المدرسية غير الصفية وإلى المعايير المحددة لتعاطي 
النشاط المدرسي غير الصفي وإلى ألوان المناشط الثقافية والتربوية التي بلغ عددها ثمانية وأربعين 

  . )  م1984محمود رشدي خاطر وحسن شحاتة  ( منشطا
  

*  *  *  
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  ويـر اللغـة بالتعبيـات متصلـدراس

  : " إليوت "و " ستارش"  دراسة -1
في الواليات المتحدة األمريكية بدراسـة درجـة        " إليوت"و  " ستارش" قام كل من      م 1913    في عام   

صحة االختبارات التعبيرية، وكان الهدف المنشود من إجراء هذه الدراسة أن يكشف الباحثان مدى مـا                
بار التعبير اللغوي من صدق وثبات وموضوعية، وفي هذا اإلطار أرسل الباحثان مجموعة             يتمتع به اخت  

من إجابات طالب الصف األول المتوسط في اختبارات التعبير اللغوي إلى مائة و إثنين وأربعين معلمـا                 
م مختصا في مدارس مختلفة، وطلب الباحثان من هؤالء المعلمين المختصين أن يقوموا بتصحيح وتقـوي              

إجابات الطالب المرسلة إليهم، وكانت دهشة الباحثين عظيمة حينما وجدا تفاوتا كبيرا في تقدير الدرجات               
الواحدة، فقد قدر أحد المعلمين أربعا وستين درجة إلجابة قدر لها معلم آخر ثمانيـا                اإلجابة   بالنسبة إلى 

  . وتسعين درجة
ثر في عملية قيامه بتصحيح وتقـويم إجابـات التعبيـر               وتؤكد نتائج هذه الدراسة أن ذاتية المعلم تؤ       

اللغوي، وأن الذاتية موجودة بين المعلمين ولدى المعلم نفسه، فالدرجة التي يقدرها المعلم إلجابـة مـن                 
اإلجابات في وقت من األوقات ليست بالضرورة نفس الدرجة التي يقدرها لنفس اإلجابة في وقت آخـر                 

 عديدة تتدخل في قيام المعلم بتقدير درجة التعبير الغوي، وهذه العوامـل             قريب أو بعيد ، وهناك عوامل     
المختلفة يستجيب لها كل معلم استجابة متميزة ترتبط ارتباطا وثيقا بمزاجه وأحواله النفسـية الخاصـة،                
فارتياح المعلم من شيء أو امتعاضه من شيء آخر أو شعوره بالكلل والملل أو استعجاله في إنجاز عمله                  

محمد عبـد القـادر أحمـد        (ل ذلك يؤدي إلى غبن الطالب واإلجحاف به وعدم إعطائه ما يستحقه             ـك
  .  ) م 1985

  :  " طومسون "دراسة  -2
بدراسة تجريبية هدفها المقارنة بين طريقتـي المواقـف االجتماعيـة           " طومسون" قام    م 1918في عام   

  . ميذ الصف السابع بالمدارس األمريكيةوالموضوعات المدرسية في تعليم التعبير التحريري لتال
 متكـافئتين مـن تالميـذ       تين  وفي سياق إجراء هذه الدراسة التجريبية عمد الباحث إلى اختيار مجموع          

ن كعدد الدروس وكمية    ـن المتكافئتي ـت بعض العوامل في المجموعتي    ـف المذكور، واعتنى بتثبي   ـالص
ر ـة ببعض الظواهـة التجريبيـراد المجموعـر، ثم أفـيالقراءة الحرة والمقررة وعدد موضوعات التعب    

، واستعان في هذا الميدان بتوجيـه        ف االجتماعية ـة طريقة المواق  ـي يقتضيها تعليم التعبير بواسط    ـالت
  الت االجتماعيـة فـي     ـال في الكتابة وباستغالل المشك    ـذ الخاضعين للتجريب إلى مكانة االتص     ـالتالمي

  علىو أة أو في اللوحات اإلعالمي ة المدرسة ـوي وبنشر ما يكتبونه في مجلـلغات تعبيرهم الـموضوع
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، وكان تالميذ المجموعة الضابطة يتعلمون التعبير بواسطة طريقة الموضـوعات المدرسـية              الجدران
  . ةـالمألوف

الفتـرة الزمنيـة       وقد أجرى الباحث اختبارا قبليا في بداية التجربة واختبارات دورية شهرية طيلـة              
لهذا الغرض ومتجهـة فـي نفـس        هيئ  المكرسة لها، وكانت عملية التقويم مرتبطة بمعيار موضوعي م        

النمو في التعبير اللغوي هما جودة الكتابة والخلو من األخطاء الهجائية            عناصر   الوقت إلى عنصرين من   
  . ةـوالنحوي

ى نتائج عديـدة كـان مـن أهمهـا أن              وبعد مضي خمسة أشهر انتهت التجربة وتوصل الباحث إل        
الموضوعات التعبيرية التي كتبها تالميذ مجموعة المواقف االجتماعية كانت أفضل مـن الموضـوعات              

 مجموعة الموضوعات المدرسية ، وأن العوامل المتصلة بالمواقف االجتماعية          التعبيرية التي كتبها تالميذ   
ريقة المواقف االجتماعية من التعلم بسـرعة أكبـر مـن           الذين درسوا التعبير اللغوي بط    مكنت التالميذ   

السرعة التي تعلم بها التالميذ الذين درسوا التعبير اللغوي بطريقة الموضوعات المدرسية، وأن األخطاء              
ـ     ـة بوجه عام كانت منخفض    ـالتعبيري ة مقارنـة بـأفراد المجموعـة     ـة لدى أفراد المجموعة التجريبي
  . ) م 1985أحمد محمد عبد القادر  ( الضابطة

  : "جونسون " دراسة -3
في الواليات المتحدة األمريكية بدراسة علمية هدفها تحديد مجاالت النشاط اللغـوي            " جونسون  "    قام  

الشائعة في المجتمع األمريكي، وفي هذا المجال عكف الباحث على بناء استفتاء يهدف إلى حصر نواحي                
د في حياتهم اليومية العادية، واعتنى في نفس الوقت بتطبيق االستفتاء           النشاط اللغوي التي يقوم بها األفرا     

  . المذكور على عينة كبيرة تضم طوائف شتى من الذكور واإلناث
 نتائج الدراسة عن ثالثة وسبعين لونا من ألوان النشاط اللغوي جمعهـا الباحـث فـي                 ت      وقد كشف 

 المراكز الوظيفية المحادثـة والخطـب والكلمـات         محاور أساسية سماها بالمراكز الوظيفية، ومن هذه      
وإعطاء التعليمات واإلرشادات وحكاية القصص والنوادر والمناقشة والقراءة وكتابة الرسائل والتقـارير            

  . والمذكورات والملخصات ومحاضر الجلسات
د في استفتاء   ا ور م    وكان من المفروض أن يزداد اهتمام المدارس األمريكية بالتعبير الشفوي طبقا ل           

بيد أن المعنيين باألمر في هذا المضمار بادروا إلى تعزيز مناهج التعبير الكتابي بحجة أن               " جونسون  " 
مجتمعهم يتيح ألبنائهم فرص الكالم أكثر من فرص الكتابة، وأن تقنيات التعبير الكتـابي تتطلـب مـن                  

  . ) م 1985 عبد القادر أحمد محمد ( التالميذ عناية كبيرة مقارنة بتقنيات التعبير الشفوي
  
  
  



- 29 –  
  

  :  دراسة التعبير الكتابي المنطلق -4
م أجريت دراسة تجريبية حول التعبير الكتابي المنطلق في أحد           1946 -1945   خالل العام الدراسي    

ة فصول الصف األول من التعليم االبتدائي بمصر، وكان الهدف المنشود من إجراء هذه الدراسة التجريبي              
ميدان التربية والتعليم أهمية تعويد التالميذ االنطالق في التعبيـر بتـركهم             أن يدرك المعنيون باألمر في    

أحرارا يتحدثون بلغتهم الطبيعية في شجاعة وطالقة دون تقييدهم بقواعد اللغة وبتقويم أخطـائهم أثنـاء                
 االبتدائي عن االنطالق فـي التعبيـر   التعبير، وكان هذان القيدان يعوقان تالميذ الصف األول من التعليم         

، لذلك كانت المؤسسات التعليمية االبتدائية بوجه عام تؤخر تدريس التعبير الكتابي إلى الصـف                الكتابي
  . الثالث من التعليم االبتدائي

    ولقد توخت الدراسة التجريبية المذكورة مسايرة دوافع األطفال وميولهم الطبيعية إلى التعبير الكتابي            
المتصل، فاعتنت بتحرير التالميذ الخاضعين للتجريب من القيود التي تحول بينهم وبين االنطـالق فـي                

وعمدت في نفس الوقت إلى إرضاء كبريائهم وتقوية ثقتهم بأنفسهم في تدريسهم التعبير الكتـابي     التعبير،
ه والتعليق عليـه تاركـا لهـم       بطريقة ال يلجأ معلمهم فيها إلى تصحيح ما يكتبونه إليه، بل يكتفي بقراءت            

فرصة ترقية لغتهم تدريجا بواسطة القراءة واالستماع، وكانت نتائج هذه الدراسة بصورة مجملة تؤكد أن               
ترك األطفال ينطلقون في التعبير بلغتهم الطبيعية في الصف األول من التعليم االبتدائي يؤدي إلى تقـدم                 

محمد عبد القادر    ( هـه وتقنيات ـم من فنون  ـوي وفي تمكنه  ـارات التعبير اللغ  ـم مه ـملحوظ في اكتسابه  
  . )  م1985أحمد 

  :دراسة التعبير الحر -5
م أجريت دراسة تجريبية حول تدريب الطالب علـى التعبيـر            1961-1960   خالل العام الدراسي    

 من إجـراء    الحر في إحدى المؤسسات التعليمية الثانوية بجمهورية مصر العربية، وكان الهدف المنشود           
هذه الدراسة أن يصل المعنيون باألمر في التعليم اللغوي إلى معرفة مدى أهمية تشجيع الطـالب علـى                  

  .  من موضوعات اإلكثار من الكتابة بمنحهم حرية اختيار ما يعالجونه
  وفي هذا المسار التجريبي لم يكن المعلم القائم بتدريس التعبير اللغوي يقتصر علـى الموضـوعات                

قترحة على طالب حصة التعبير، بل يترك لهم الحرية المطلقة فـي اختيـار موضـوعات أخـرى                  الم
وإضافتها إلى الموضوعات المقترحة عليهم، وكانت الموضوعات اإلضافية تسجل في كراريس التعبيـر             

  . غوي األصلية الخاصة بالطالب لتكون موضع اهتمام كل من الطالب والمعلم على حد سواءلال
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، وأن الطـالب كـانوا يتحـرون         وقد كشفت نتائج الدراسة أن الموضوعات اإلضافية كانت كثيرة           

اإلجادة في تناولها وفي عرضها، وأن منح الطالب حرية اختيار ما يعالجه من موضوعات في التعبيـر                 
محمـد   ( ه وتفكيره اللغوي يساهم بدور ال يستهان به في زيادة إقباله على الكتابة وفي توسيع دائرة نشاط              

  . )  م1985عبد القادر أحمد 
  :دراسة أدوات الربط  -6

 قام صالح مجاور بدراسة أدوات الربط في اللغة العربية ومـدى قـدرة تالميـذ                 م 1965   في عام   
المرحلة اإلعدادية على استعمالها، وكان الهدف المنشود من إجراء هذه الدراسة أن يكتشف الباحث عن               

  .جمل في التعبير التحريري الالميذ المرحلة اإلعدادية من استعمال أدوات الربط بيندرجة تمكن ت
   وفي هذا اإلطار لجأ الباحث إلى تجميع بعض موضوعات التعبير التحريري، وعكف على دراستها              
وتحليلها مراعيا ألوان أدوات الربط وكيفية استعمالها، وكان الباحث يفترض أن ضـعف التالميـذ فـي                 

بير التحريري يرجع إلى عدم قدرتهم على الربط بين الجمل، وأن االنتقال المفاجئ بين األفكار يرجع                الع
إلى استخدام أدوات الربط استخداما خاطئا وإلى الفشل في تمييز المكان المالئم الستخدام كل أداة وفـي                 

  . تحديد األثر الطارئ على المعنى بعد االستخدام
هاية المطاف إلى جملة من النتائج كان من أهمها أن ضعف التالميـذ فـي               وقد توصل الباحث في ن       

التعبير التحريري يعود في جانب كبير منه إلى ضعفهم في استعمال أدوات الربط وإلـى عـدم فهمهـم                   
  . ) م 1985 محمد عبد القادر أحمد ( وظيفة كل أداة ومعناها والغرض من استعمالها

  : دراسة المهارات اللغوية -7
ـ      ـ قام محمد صالح الدين علي مجاور بدراس        م 1973  في عام     ارات ـة ميدانية هدفها تحديـد المه

 فرع من فروع اللغة العربية بكل صف دراسي على انفراد فـي التعلـيم العـام   اللغوية المالئمة في كل   
ايـة المتوخـاة مـن      االبتدائي واإلعدادي والثانوي بدولة الكويت وبجمهورية مصر العربية ، وكانت الغ          

االهتمام بحصر المهارات اللغوية في فروع اللغة العربيـة أن يجـد المعنيون بـاألمر فـي التعليــم   
  . يستندون إليه في بناء المناهج وفي تدريسهااللغوي إطارا مرجعيا 

ع ب حول مهارات فروـة بمراجعة ما كتـارات اللغويـل الباحث معالجة موضوع المهـ   ولقد استه
ة السارية المفعول في ـج اللغة العربيـام بما ورد في برامـ، وتطرق بعدئذ إلى اإللم ة بوجه عامـاللغ
  داد استفتاء مفتوح ـأ إلى إعـثم لج ، ى المراحل التعليمية بدولة الكويت وبجمهورية مصر العربيةـشت
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 عينة عشوائية ضمت مائة وخمسين معلمـا        يرمي إلى استقصاء مهارات فروع اللغة العربية بتطبيقه على        
وعشرة موجهين وخمسة مربين في ميدان التعليم اللغوي بدولة الكويت، وبذلك وصل الباحث إلى وضـع                
الصورة األولية الستفتاء مقيد يتوخى تحديد المهارات اللغوية في فروع اللغة العربية، وعمد إلى عـرض                

ينة االستفتاء المفتوح ليستفيد من آراء أفرادها في إخراج الصورة          الصورة األولية لالستفتاء المقيد، على ع     
النهائية لالستفتاء المقيد، وكانت الصورة النهائية المذكورة تتضمن أربعا وستين مهارة في القراءة وثالثين              
مهارة في اإلمالء والخط وخمسين مهارة في التعبير الشفوي والكتابي وثالثين مهـارة فـي المحفوظـات                 

  . ناشيد وأربعا وثالثين مهارة في قواعد اللغة وتسع عشرة مهارة في االستماعواأل
   وعلى غرار ما سبق ذكره في االستفتاء المفتوح جرى تطبيق االستفتاء المقيد على عينة عشوائية فـي                 

عين ميدان التعليم اللغوي بدولة الكويت وبجمهورية مصر العربية تضمنت خمسة آالف وثالثمائة معلم وتس             
موجها وعشرة مربين، وانتهت الخطوات اإلجرائية للدراسة بتحليل نتائج االسـتفتاء المقيـد واسـتخالص               
المهارات اللغوية المناسبة في كل فروع من فروع اللغة العربية بكل صف دراسي على حدة فـي التعلـيم                   

ـ           ارات اللغويـة وبمراعـاة     العام االبتدائي واإلعدادي والثانوي، وأوصى الباحث بالتعمق في تصنيف المه
توزيعها وترابطها في صياغة األهداف التربوية وفي تأليف الكتاب المدرسـي وفـي ممارسـة النشـاط                 

  . )  م1974محمد صالح الدين علي مجاور  (التعليمي
  : دراسة محمد عبد القادر أحمد -8

تجريبية هدفها إبراز أثـر     قام محمد عبد القادر أحمد بدراسة        م   1983 – 1982   خالل العام الدراسي    
طريقة المواقف الوظيفية في تدريس التعبير التحريري، وقد انطلق الباحث في هذه الدراسة التجريبية مـن                
مراجعة الكتابات العلمية المتصلة بموضوع التعبير اللغوي، وعمد إلى بناء استفتاء يتوخى حصر المواقف              

تعبير في الصف الثاني من المرحلة الثانوية بالبيئة المصـرية،          الوظيفية التي ينبغي أن يدور حولها تعليم ال       
  . وكانت عينة االستفتاء تضم مائة موجه في اللغة العربية بمرحلة التعليم الثانوي في القاهرة

على مجاالت النشاط اللغوي الشفوي والتحريـري        الباحث      وفي ضوء معطيات االستفتاء المذكور اطلع     
الجتماعية المصرية، ووصل في نهاية المطاف إلى جمعها في أربعة محاور أساسـية             السائدة في األوساط ا   

تضمنت مواقف التعبير التحريري والمواقف الوظيفية المختلفة ومواقف التعبير الشفوي ومواقف المشـاكل             
يـة  االجتماعية العويصة، وكانت المحاور األساسية األربعة تشتمل على ألوان متنوعة من المواقف الوظيف            
  . المالئمة لتدريس التعبير الشفوي والتحريري في الصف الثاني من التعليم الثانوي بالمجتمع المصري

  
  
  



- 32 -  
  

     وفي هذا اإلطار لجأ الباحث إلى وضع تصميم تجريبي يهدف إلى توضـيح أثـر طريقـة المواقـف                
وي في إحدى المدارس الثانوية للبنات      الوظيفية في تدريس التعبير التحريري بالصف الثاني من التعليم الثان         

بالقاهرة، وكان التصميم التجريبي المعتمد يحتوي على مجموعة تجريبية تتكون من ثمان وثالثـين طالبـة                
  .  ة تتكون من خمس وثالثين طالبةطبضاومجموعة 

حقيـق تكـافؤ       وفي سياق تنفيذ التجربة سعى الباحث إلى إجراء اختبار قبلي موحد في التعبير اللغوي لت              
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القدرة التعبيرية، واعتنى في نفس الوقـت بتثبيـت عوامـل                
الذكاء والعمر الزمني والمستوى االقتصادي واالجتماعي في المجموعتين، ثم طلب من معلم اللغة العربيـة    

اقف الوظيفية مراعيا منحهم حرية اختبـار       أن يقوم بتدريس أفراد المجموعة التجريبية التعبير بطريقة المو        
الموضوع الذي يالئمهم، وكان نفس المعلم يقوم بتدريس أفراد المجموعـة الضـابطة التعبيـر بطريقـة                 
الموضوعات التقليدية متشبثا بحريته في اختيار الموضوع الذي يالئمهم، وأثناء الفترة الزمنيـة المكرسـة               

ح ثمانية موضوعات تعبيرية لكل مجموعة على انفراد، وكانـت          للتجريب تمكن المعلم من تدريس وتصحي     
عملية التصحيح مقيدة بوجوب مراعاة جودة التعبير والخلو من األخطاء الهجائية واإلمالئية والنحوية وفق              

  .  معيار تقويمي أعده الباحث لهذا الغرض
بير اللغـوي، وكانـت نتـائج         وفي نهاية التجربة خضع أفراد المجموعتين الختبار بعدي موحد في التع          
 تعليمه بطريقة الموضوعات     من الدراسة بوجه عام تؤكد أن تعليم التعبير بطريقة المواقف الوظيفية أفضل          

التقليدية، وأوصى الباحث في هذا المجال بضرورة االهتمام بالتعبير وبالمكتبـات المدرسـية وبجمعيـات               
مي اللغوي وبتحريض المعنيـين بـاألمر فـي التعلـيم           النشاط األدبي داخل المدرسة وبتشجيع البحث العل      

  . ) م 1985محمد عبد القادر أحمد  ( واإلعالم على االلتزام باللغة العربية الفصحى في اتصالهم بغيرهم
  :  دراسة مردود برامج اللغة العربية -9

 بالجزائر دراسة  أجرت المديرية الفرعية لتقويم البرامج بوزارة التربية الوطنية م 1994   في عام 
، وتضمنت  ة للصف التاسع من التعليم األساسيـة العربيـردود برامج اللغـة كان هدفها تقويم مـميداني
ة المعتمدة في ـة والخاصـداف العامـا من األهـن انطالقـي مقنـة يومئذ بناء اختبار موضوعـالدراس

وده مستويات التذكر ـس بنـختبار أن تمي في بناء االـة بالصف المذكور، وروعـة العربيـتدريس اللغ
، وكان االختبار " بلوم " فـم طبقا لما ورد في تصنيـب والتقويـل والتركيـق والتحليـم والتطبيـوالفه
ص المحور األول منها ـ يخت ، ةـاور أساسيـى ثالثة محـدا موزعة علـف من واحد وخمسين بنـيتأل

  ف ـث بتوظيـور الثالـي والمحـر الكتابـدرة على التعبيـالقبدراسة النصوص األدبية والمحور الثاني ب
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  .ة ـة واإلمالئيـة والصرفيـد النحويـالقواع
    وقد تمكن المعنيون باألمر في هذه العملية التقويمية من تطبيق االختبار على عينـة عشـوائية ممثلـة                  

ميذا من الذكور واإلناث ، وأكـدت نتـائج         للمجتمع األصلي تتكون من ألف وخمسمائة وخمسة وثالثين تل        
من أفراد العينة هم الذين حققوا مائة بالمائة األهداف المسطرة لبرنامج    %39االختبار بصورة مجملة أن 

ـ    %61  بالمقابل فإن واللغة العربية في الصف التاسع من التعليم األساسي ، وا فـي  لمن أفراد العينة فش
  .  جزئيا أو كلياتحقيق أهداف البرنامج فشال

   وحول المردود الخاص بكل محور من المحاور الثالثة المدرجة في عملية التقويم كشفت نتائج االختبار               
من أفراد العينة هم الذين حققوا مائة بالمائة األهداف التربوية المحددة لمحور دراسة النصوص               % 52أن  

ا مائة بالمائة األهـداف التربوية المحددة لمحور القدرة من أفراد العينة هم الذين حققو % 38األدبية ، وأن   
من أفراد العينة هم الذين حققوا مائة بالمائة األهداف التربوية المحـددة             % 26على التعبير الكتابي ، وأن      

يم تقويم مردود برامج اللغة العربية للصف التاسع من التعل        ( لمحور توظيف القواعد النحوية والصرفبة واإلمالئية       
  ) . م 1994األساسي 
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  ة ـات السابقـادة من الدراسـدى االستفـم
        

استفاد الباحث من الدراسات المتصلة بالنشاط المدرسي في اإللمام بألوان المناشط المدرسـية وأوضـاعها               
يها وحسن استثمارها في حياتهم التعليمية بوجه عام، وفـي هـذا            وعوامل تشجيع التالميذ على اإلقبال عل     

المجال أدرك الباحث منزلة النشاط المدرسي وأهميته في بناء المنـاهج التربويـة الحديثـة، وتبـين لـه                 
بوضوح وجالء دور اإلذاعة المدرسية في خدمة النظام التعليمي داخل المؤسسات التعليميـة وخارجهـا،               

 الوقت مجمل الوسائل واألساليب المؤدية إلى النجاح في إعداد برامج النشاط المدرسي             وتراءت له في نفس   
  .وفي القيام بتنفيذها وفق معطيات علم النفس الحديـث وعلوم التربية المعاصرة 

    واستفاد الباحث من الدراسات المتصلة بالتعبير اللغوي في اإلحاطة بمهارات التعبير وبطرق تدريسـه              
مساعدة التالميذ على اكتساب فنونه والتمرس بتقنياته في شتى المراحل التعليمية، وفي هذا الميدان              وبكيفية  

اطلع الباحث على مجاالت النشاط اللغوي وعلى ركائز طريقة المواقف االجتماعية الوظيفيـة فـي تعلـيم                 
 المعروضـة عليـه،     التعبير التحريري وعلى مدى تدخل ذاتيـة المعلم في تقويم الموضوعات التعبيريـة           

ووقف في نهاية المطاف على أبعاد التعبير الحر المنطلق وعلى الغايات النفسية والتربويـة المنوطـة بـه              
  .ة التربوية الجزائرية موظوعلى مردود التربيـة اللغوية في السنة التاسعة من التعليم األساسي بالمن

 معالجته أثر النشاط اإلذاعي المدرسي فـي تنميـة              ولقد توخى الباحث االنتفاع بما أكدته الدراسات في       
مهارات التعبير اللغوي، فاعتنى بربط البرامج اإلذاعية المدرسية بالمنهج التربوي ، ووجه اهتمامه في بناء               
البرنامج التجريبي وفي تطبيقه إلى مهارات التعبير اللغوي األربع المعنية باألمر في هذه الدراسة، وأفـراد                

تجريبية ببعض السمات التي  تقتضيها طبيعة األشغال اإلذاعيـة المدرسـية، وأتـاح لجميـع                المجموعة ال 
المشاركين في النشاط اإلذاعي المدرسي حرية تنويع برامج إذاعتهم المدرسية وتعـديلها طبقـا لميـولهم                

ولـة النشاط  ورغباتهم وآرائهم ومقترحاتهم المالئمة في هذا المضمار، وكان يقوم بترغيب التالميذ في مزا            
اإلذاعي المدرسي ويسعى لتحريضهم على االسترسال في التعبير الشفوي والكتابي مراعيا عـدم التشـديد               

  .عليهم في تصحيح األخطاء 
   وبصورة مجملة كانت الدراسات السابقة في النشاط المدرسي وفي التعبير اللغوي سراجا منيرا يضـيء               

  .هي أقوم كلما التبست عليه دقائق األمورللباحث معالم الطريق ويهديه إلى التي 
  

*  *  *  
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  ي ـل الثانـع الفصـمراج
  

، وثيقة إدارية بالمديرية  " تقويم مردود برامج اللغة العربية للصف التاسع من التعليم األساسي     " .1
 . 15  – 1، ص  م 1994الفرعية لتقويم البرامج ، وزارة التربية الوطنية بالجزائر، فيفري 

دراسة تجريبية لتحديد المهارات اللغوية في فـروع اللغـة          " محمد صالح الدين علي مجاور ،        .2
 . 177  - 7، ص  م 1974 دار القلم ، الكويت ،  ،  " العربية

، القـاهرة ،      مكتبة النهضة المصـرية     ،   "ر  ـم التعبي ـرق تعلي ـط" محمد عبد القادر أحمد،      .3
  .332  –  9، ص  م 1985

ط الثقافية والتربويـة غيـر الصـفية        ـل المناش ـدلي " ،   محمود رشدي خاطر وحسن شحاتة     .4
،  ، تـونس   ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم       "بالمدارس الثانوية في الوطن العربي      

 . 151 – 1، ص  م 1984

  
  

*  *  *  
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  ث ــل الثالــالفص
  
  

  ي ـي المدرسـاط اإلذاعـاع والنشـالمذي
  
  

  اره ـاع وانتشـور المذيـظه
  اعــات المذيـــاستخدام

  ةــــالم والتربيـــاإلع
  ة ــــة المدرسيـــاإلذاع
  يـي المدرسـاط اإلذاعـالنش
  ثـل الثالــع الفصــمراج
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  ظهـور المذيـاع وانتشـاره

  
جيمس " تشاره بسلسلة من االكتشافات العلمية المتوالية بداية من اهتمام                     يرتبط ظهور المذياع وان   

 بمظاهر التوتر والضغط الملحوظة فـي الفضـاء          م 1864عام  " كمبردج  " في جامعة   " كليرك مكسويل   
 فـي لنـدن مـن        " ادوار هيـوز      "  تمكن    م 1879فة اليوم بموجات البث اإلذاعي، وفي عام        ووالمعر

ـ   م 1884لموجات اإلذاعية بواسطة جهاز القط صنعه بنفسه ، وفي عام           االستماع إلى ا   ولـيم  " اول  ـح
 باالعتماد على ظـاهرة االسـتحثاث التـي         في لندن أن ينقل الموجات اإلذاعية إلى مسافات بعيدة        " بريس  

األسالك البرق الهوائية الممتدة فوق أرض دفنت فيها        اهتدى إليها أثناء مالحظته إشارات غريبة في أسالك         
باختبار تجريبي أثبت فيـه أن الموجـات        " هينريك هيرتز   "  قام األلماني     م 1887، وفي عام     الكهربائية

فـي  " أوليفرلودج  "  نجح    م 1894اإلذاعية موجودة وأن نقلها عبر الفضاء ممكن بدون أسالك، وفي عام            
رسائل السـلكية   " مركوني  " يطالي   تلقى اإل   م 1901نقل الموجات اإلذاعية إلى مسافة قصيرة، وفي عام         

 سمع بعض موظفي االتصال الالسلكي في إحـدى السـفن            م 1906مرسلة إليه من مكان بعيد، وفي عام        
، وفـي عـام      ا موسيقية كان يذيعها أحد البريطانيين المتعلقين بتوسيع دائرة البث اإلذاعي          ـالبحرية أنغام 

صنع صمام ثالثي األقطاب ساهم بدور كبير في تقوية         إلى  " لي دي فورست    " توصل األمريكي    م   1907
 كانت مصلحة البريد البريطانية علـى        م 1909الموجات اإلذاعية الصوتية المرسلة عبر األثير، وفي عام         

ترجمة حسيب سماحة بـدون     . ج  . غودال ف  (اتصال السلكي بمئات من السفن الماخرة في البحار والمحيطات          
  . )ذكر تاريخ النشر 

ـ      " فرانك كونراد   "  بدأ    م 1920وفي عام       ـ  ـفي الواليات المتحدة األمريكيـة بب ج صـوتية   ـث برام
 ي الـديل  "  ، وكانت جريـدة    واةـة لله ـة هاتفي ـة إذاعي ـة من محط  ـة غير رسمي  ـة ورياضي ـموسيقي
 مـن   ر، وفي الثـاني   ـي مرسل عبر األثي   ـي صوت ـج إذاع ـة في تنظيم برنام   ـفي بريطانيا منهك  " ميل  

في الواليات المتحـدة األمريكيـة تبـث        " فرانك كونراد   " ة  ـر في نفس العام أصبحت محط     ـشهر نوفمب 
  م 1921، وفي عـام      نـة والدي ـة والرياض ـن الثقاف ـي ميادي ـة ف ـة منتظم ـة صوتي ـج إذاعي ـبرام
، وفـي عـام      ببـاريس " ل  ـإيف" رج  ـة من ب  ـة صوتي ـج إذاعي ـث برام ـفي فرنسا بب   "   فرييه  "قام  

از اسـتقبال ، وفـي   ـف جهـة ألـن مائ ـرب م ـا يق ـ م ت الواليات المتحدة األمريكية   ـ أنتج  م 1922
خمسمائة محطة ، وفي    ة بالواليات المتحدة األمريكية     ـات اإلذاعي ـدد المحط ـاوز ع ـ م تج  1923ام  ـع

   وفي عام دان البث اإلذاعي ،ت استراليا ميـمنتظمة ، ودخلصوتية نفس العام أنشأت ألمانيا محطة إذاعية 
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 ظهرت هيئة اإلذاعة البريطانية، وتمكنت الواليات المتحدة األمريكية من صنع مليون وخمسمائة              م 1924

خليـل  ( ألف جهاز استقبال، وأصبحت كل دولة صناعية متقدمة تحظى بمحطة إذاعية واحدة على األقـل                
  .  )م 1987 صابات

ام أحد الفرنسيين في الجزائر بتأسيس محطة إذاعيـة صـوتية علـى الموجـة                ق  م 1925وفي عام       
المتوسطة، ووصل عدد المحطات اإلذاعية الصوتية في العالم إلى ما يقرب من ستمائة محطة، وكان عـدد    
الرخص المقدمة إلى حائزي أجهزة استقبال البث اإلذاعي الصوتي في بريطانيا يقدر بمليون ومائة وأربعين 

  .  )م 1987خليل صابات ( خصة ألف ر
 وفي تونس    ، م 1928 وفي المغرب عام       ،  م 1926وقد ظهر البث اإلذاعي الصوتي في مصر عام            

 وفي   ، م 1939 وفي ليبيا عام      ، م 1938وفي لبنان عام       ،   م 1936  وفي العراق عام    ، م 1935عام  
وفي الصومال عـام     ،   م 1942 البحرين عام     وفي  ، م 1941 وفي سوريا عام      ، م 1940السودان عام   

ـ    ، م 1948 وفي األردن عام      ، م 1947ن الشمالي عام    ـ وفي اليم   ، م 1943 ة عـام   ـ وفي السعودي
 وفـي موريتانيـا عـام        ، م 1954وبي عام   نلجن ا ـ وفي اليم   ، م 1951وفي الكويت عام     ،   م 1949
وفي سلطنة عمان    ،   م 1968 وفي قطر عام      ، م 1966  وفي اإلمارات العربية المتحدة عام      ، م 1956
  .   ) م  1987خليل صابات  (م  1970عام 
وأما عدد المحطات اإلذاعية الصوتية المنتشرة في شتى أنحاء العالم فكان يتجاوز ألفا ومائتي محطـة                    
ستقبال اإلذاعـي    تجاوز عدد الرخص المقدمة إلى حائزي أجهزة اال         ، م 1950 وفي عام     ، م 1935عام  

 تجاوز نفس العدد السـابق سـبعة آالف          م 1960، وفي عام     الصوتي في بريطانيا عشرة ماليين رخصة     
وخمسمائة محطة، وارتفعت نسبة عدد البيوت األمريكية التي تحتضن جهاز استقبال إذاعي صوتي واحـد               

ها في أمريكا يبلغ ثالثـة آالف   المصرح ب،  وكان عدد المحطات اإلذاعية الصوتية  %95 إلى على األقل
في القارة األفريقيـة إلـى      وصل عدد المحطات اإلذاعية الصوتية        م   1965وخمسمائة محطة ، وفي عام      

أكدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن عـدد أجهـزة             م   1969خمسمائة محطة، وفي عام     
م  1977در بستمائة وثالثة وخمسين مليون جهاز ، وفي عام استقبال البرامج اإلذاعية الصوتية في العالم يق  

ن في األلف من مجمـوع      ـة وسبعي ـم ثالث ـاع في العال  ـى المذي ـن إل ـدد المستمعي ـة ع ـت نسب ـبلغ
ـ       ـة الصوتي ـدد المحطات اإلذاعي  ـان ، وكان ع   ـدد السك ـع در بسـبعمائة   ـة في القـارة األفريقيـة يق

ـ     ـزة استقبال البرام  ـصل عدد أجه  م و  1978وتسعين محطة ، وفي عام       م ـج اإلذاعية الصوتية في العال
 كان عدد مراكز البث اإلذاعي الصـوتي         م 1979إلى تسعمائة وإثنين وعشرين مليون جهاز ، وفي عام          

  ثالثمائة مركز في الوطن العربي ، وبلغ عدد أجهزة استقبالز منها ـ مركم ثمانية وعشرين ألفـفي العال
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از منهـا إثنـان وعشـرون       ـون جه ـم ألفا ومائة وأربعين ملي    ـة في العال  ـة الصوتي ـج اإلذاعي ـرامالب
ـ    ـ قف   م 1983ي ، وفي عام     ـن العرب ـاز في الوط  ـمليون جه  ـ  ـز عـدد أجه ال البـرامج   ـزة استقب
ـ  ـة ملي ـف وخمسمائ ـى أل ـم إل ـي العال ـة ف ـة الصوتي ـاإلذاعي ـ    ـون جه زال المـذياع   ـاز ، وال ي
ـ  ـم بفض ـي العال ـوت ف ـر البي ـام سائ ـو اقتح ـره نح ـي سي ـا ف ـمسرع ـ  ـل خدمات ة ـه االجتماعي
د التربويـون   ـاذا يري ـم( ا  ـوم به ـرى أن تق  ـة األخ ـل اإلعالمي ـى الوسائ ـذر عل ـتعيي  ـة الت ـالجليل

  .  )م 1987، وخليل صابات  م1984ن ـن اإلعالمييـم
  
  
  
  

*  *  *  
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  ستخدامـات المذيـاع ا
  
للمذياع مزايا عديدة تؤهله دون غيره من الوسائل اإلعالمية األخرى للقيام بأدوار متنوعـة لصـالح                      

البشرية في شتى ميادين الحياة، فهو وسيلة عصرية مهمة من وسائل االتصال بالجماهير، وهو جهاز وديع                
اع تهم على التقيد بشروط معينة لالستفادة منه واالسـتم        مطيع ال يتوانى في خدمة المستمعين إليه وال يجبر        

به، لذلك اتسعت دائرة اإلقبال عليه وتزايدت مجاالت استخدامه بتزايد حاجة الناس إليه، وتأكد ووجوده في                
يلي عرض موجز ألهم وظائفه واستخداماته السـارية         كل مأوى للبشر يمكن أن يخطر على بال، وفي ما         

  : راهن المفعول في الوقت ال
  : التسلية والترفيه . 1
 يصاحب المذياع اإلنسان في العديد من مناشطه اليومية التي يمارسها ، فيخفف عنه همـوم حياتـه                      

وأثقالها ، ويزيده في نفس الوقت حيوية ونشاطا بفضل ما ينقله إليه من برامج التسلية والترفيه ، واليـزال                   
ية في تمتيع المستمعين إليه باألنغام الموسيقية على وجه الخصـوص،           المذياع ينافس سائر الوسائل اإلعالم    

مجال ، بيد أنهما يعجـزان عـن        ال الحاكي والتلفزيون بنفس الدور الذي يقوم به المذياع في هذا            موقوقد ي 
ذان المستمعين مجردة من أي شيء آخر، فالحاكي يمكـن أن يشـغل بـال               آإيصال األنغام الموسيقية إلى     

يه بدوران القرص أو أن يشتت انتباهه بتوقف األسطوانة، والتلفزيون ال يسمح بالتعمق في تأمل               المستمع إل 
ن ترجمة إبـراهيم    اريفرز وآخر . وليام ل ( برامجه الموسيقية لكونها موزعة مبدئيا بين حاستي السمع والبصر          

  .  )م 1987ات ، وخليل صاب م 1984، وإبراهيم إمام  م 1980 ، وعبد العزيز شرف م 1975إمام 
وغني عن البيان أن اختفاء الصورة المرئية أثناء اإلصغاء إلى البرامج اإلذاعية الصوتية يثير خيال                     

المستمع ويطلق سراحه، وأن المذياع بوجه عام ال يفرض وجوده الشكلي على من يستمع إليه في أي حال                  
ياتهم، وأن االستمتاع ببرامجه الترفيهيـة ال       من األحوال، وأنه يؤنس وحدة المرضى ويسليهم ويرفع معنو        

يستلزم الجلوس أمامه والتحديق إليه على غرار ما يحدث خالل مشاهدة عـروض التليفزيـون والسـينما                 
والمسرح ، ونتيجة ألهمية المذياع في تسلية المستمعين إليه وفي الترفيه عنهم بألوان الموسـيقى والغنـاء                 

ـ  ـث البرام ـات إذاعية صوتية خاصة بب    محطاء  ـلجأت بعض الدول إلى إنش     ـ  ـج الموسيقي ة ـة والغنائي
، وإبـراهيم إمـام      م 1980، وعبد العزيز شرف      م 1975 مارشال ماكلوهان ترجمة خليل صابات وآخرين     ( ر  ـالغي

  .  )م 1987، خليل صابات  م 1984
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  :اإلعالم والتثقيف . 2

ي إعالم من المستمعين إليه وفي تثقيفهم بواسطة برامجه الصوتية          يؤدي المذياع دورا بالغ األهمية ف           
العديدة المكرسة لهذا الغرض ، ففي نشرات األخبار المنتظمة يجد المستمعون إلى المذياع ما يهمهـم مـن                

حياتهم اليومية داخل الوطن وخارجه ، وفـي التقـارير اإلذاعيـة             بمناشط   المعلومات واألحداث المرتبطة  
لثقافية والمسلسالت الروائية مجال حيوي مالئم لترقية معارف المستمعين وتنمية أذواقهم، وهناك            واأللعاب ا 

يجعلها المذياع في متناول جميع المقبلين عليه        برامج إذاعية متنوعة في ميادين العلم واألدب والفن والدين        
ائل اإلعالمية األخرى أن يقوم     في أي ركن من أركان العالم النائية، وفي وسع المذياع دون غيره من الوس             

حلها وترحالها فـي     قيامها بالعمل وأثناء خلودها إلى أماكن الراحة وأثناء          بتبليغ رسائله إلى جماهيره أثناء    
أي حال من األحوال ، إنه صديق أمين وفي ورفيق دائم غير طفيلي يتكلم حين يطلب منه الكالم ويسـكت                    

، وروبير دوترانس وآخرون ترجمة هشـام نشـابة وآخـرين            م 1968ة  عبد الطيف حمز  ( حين يطلب منه السكوت     
بيغ وآخـرون   . ، وتيري د   م 1987، وخليل صابات     م 1984، وإبراهيم إمام     م 1980 م ، وعبد العزيز شرف       1971

  .  )ترجمة اليونيسكو بدون ذكر تاريخ النشر
ة منقطعة النظير، وتمكن في وقت يسير       وقد نجح المذياع بتفوق وامتياز في تسلله إلى البيوت بسرع               

من إغراء معظم الناس باإلقبال عليه ومن تقريب وجهات نظرهم نحو القضايا ذات االهتمـام المشـترك ،             
ومن هذا المنطلق يكون المذياع وسيلة اتصال جماهيري فوري عالمي بعيد المدى ، وهو ذو قدرة عاليـة                  

 ، كما أنه من أقوى األوعية الثقافية المعاصرة في تكـوين الحـس              في اإلقناع والتأثير واإلثارة واالستهواء    
،  م 1968عبد الطيـف حمـزة      ( النقدي لدى المستمعين وفي إنماء وعيهم الوطني ودعم تفاعلهم االجتماعي           

،  م 1975ن ترجمة إبراهيم إمـام      اريفرز وآخر .  ، ووليام ل   م 1975ومارشال ماكلوهان ترجمة خليل صابات وآخرين       
  .  )م 1987، وخليل صابات  م 1984، وإبراهيم إمام  م 1980بد العزيز شرف وع
  :التربية والتعليم . 3

ـ      ـوي وسان ـاع الميدان الترب  ـم المذي ـاقتح      ـ    ـد المعنيين باألمر فيه على توسي م ـع دائـرة نشاطه
اع مكانة رفيعـة    ـمذيوأ ال ـة ، وفي هذا المضمار تب     ـه اإلنتاجي ـة مفعوله ورفع كفايت   ـي وتقوي ـالتعليم

ـ  ـة في مج  ـر استخدامه بصورة مكثف   ـة بوجه عام ، وانتش    ـات التعليمي ـفي المؤسس  و األميـة   ـال مح
م التعليم ، وهناك أبحاث ودراسات علميـة        ـرة وتعمي ـة المستم ـي والتربي ـن المهن ـوفي مشاريع التكوي  

ل والكتاب الناطق والمدرسة المفتوحة ، غير       ة المذياع للقيام بدور المعلم المتنق     ـعالمية عديدة تؤكد صالحي   
   ومهما ة واإلعالم على حد سواء ،ـأن ذلك يستلزم بالضرورة توفير ذوي الكفاءة واالختصاص في التربي
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بلغت تكاليف إعداد التربويين واإلعالميين الذين سيضطلعون بمهمة تسخير المـذياع لخدمــة الجهـاز               

طة ومحدودة مقارنة بعدد فئات المجتمع المرشحة لالستفادة من البرامج التعليميـة  التعليمي فهي تكاليف بسي   
 م ،  ووليام     1971، وروبير دوترانس وآخرون ترجمة هشام نشابة وآخرين          م 1966ن  اوهيب سمعان وآخر  ( المذاعة  

،  م 1977العربـي   ، وريتشارد بيرك ترجمة صـالح عبـد المجيـد            م 1975ن ترجمة إبراهيم إمام     اريفرز وآخر .  ل
و بدون ذكر تـاريخ     ـة اليونيسك ـبيغ وآخرون ترجم  .  ، وتيري د   م 1987، وخليل صابات     م 1984ام  ـم إم ـوإبراهي
  .  )رـالنش
وقد يكون المذياع مفيدا بالنسبة إلى الدول النامية على وجه الخصوص ، وذلك لكون مشاكلها التربوية                     

د التالميذ وفي ندرة المعلمين األكفاء وفي ضيق المباني المدرسـية ،            العويصة تكاد تنحصر في ارتفاع عد     
ويبدو أن اإلذاعة التعليمية بأشكالها المختلفة مؤهلة لمعالجة هذه القضايا وإيجاد الحلول العمليـة المالئمـة                

مه بالمهام  لمواجهتها والتغلب عليها ، ومن نافلة القول أن المذياع ال يغني عن المعلم وال يحل محله في قيا                 
التربوية النبيلة المنوطة به، بيد أنه يعينه على أدائها ويمكنه في نفس الوقت من إيصال صوته إلى ربـات                   

 الجماهير الراغبـة فـي    كلالبيوت في المنازل وإلى الفالحين في المزارع وإلى العمال في المصانع وإلى           
،  م 1975ن ترجمة إبراهيم إمـام      اريفرز وآخر .  ليام ل و( االرتواء من ينابيع العلم والمعرفة عبر أمواج األثير         

  م ،   1984 وإبراهيم إمـام     ، م 1980، وعبد العزيز شرف      م 1977وريتشارد بيرك ترجمة صالح عبد المجيد العربي        
   ) .م 1987وخليل صبات 

  :الدعاية واإلشهار  .4
ر في الرأي العام وإقناعـه      ـلتأثية ل ـوة إعالمية عظمى مكرس   ـار ق ـة واإلشه ـن الدعاي ـر ف ـ     يعتب

بالتوجه نحو أهداف مغرضة ، وقد عرفه اإلنسان ومارسه منذ مطلع حياته ، فكان يستند إليه في تـرويج                   
دة في هذا المضمار متنوعـة بتنـوع المكـان          ـه اإلعالمية المعتم  ـأفكاره ونشر معتقداته ، وكانت وسائل     

رسم والكتابة والشعر والخطابة ، ويظهر ذلـك بوضـوح          والزمان ، وهي في مجملها تحوم حول مناشط ال        
ي الموجه إلى تخليـد     ـة وفي أساليب نشاطهم الثقاف    ـى بطقوسهم الديني  ـاء القدام ـوجالء في طرائق احتف   

أحداثهم المعاصرة وتمجيد أعيادهم الوطنية، واليزال اإلنسان في العصر الحديث متشـبثا بفـن الدعايـة                
اعية بوجه عام، وهناك تقنيات علمية عديدة يلجأ إليها الدعاة في إثارة المدعوين             واإلشهار في حياته االجتم   

برزت إلى الموجود المحطات     م   1920، وفي عام     ويستعينون بها في حملهم على التقيد بما يدعونهم إليه        
أن المذياع  ة واإلشهار   ـر ، وأدرك المعنيون باألمر في الدعاي      ـة الموجهة إلى الجماهي   ـة الصوتي ـاإلذاعي

  تعميمرع من غيره في ، وأنه أس رأي العام وفي توجيههـن الـادر على القيام بأخطر األدوار في تكويـق
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ـ  ي      األخبار الجديدة فور حدوثها، وأن األثر األول للخبر ينطبع في أعماق النفوس وال              بسـهولة   ىمح
، وفتحـي األبيـاري      م 1984، وإبراهيم إمام     م 1980ف  ، وعبد العزيز شر    م 1968ف حمزة   ـعبد الطي ( ر  ـويس

أجي وآخران ترجمة ميشـال تكـال       .  ن ك ر، وفرنان ترو ترجمة محمد الغندور بدون ذكر تاريخ النشر ، ووا            م 1985
  . )بدون ذكر تاريخ النشر 

 وتكالبت النظم         ومنذ ذلك الحين ارتبطت حركة الدعاية واإلشهار بمعطيات علم النفس ارتباطا وثيقا،           
السياسية المتعادية في شتى أنحاء العالم على استغالل أمواج األثير في بث البـرامج اإلذاعيـة الصـوتية                  
الرامية إلى االستخفاف بالعدو واستصغاره وكشف حيله الدفاعية الخاصة، وفي هذا المسار اتسعت دائـرة               

تصاد والسياسة ، وحظي المذياع باهتمـام منقطـع          واالق الدعاية واإلشهار اتساعا كبيرا في ميادين الثقافة      
الجماهير ، وأصبح النشاط اإلذاعي الصوتي برمته مجاال حيويـا          النظير في تحريك الجماعات وفي تعبئة       

مالئما لتنفيذ عمليات الترغيب واإلغراء واالستمالة واالستهواء ، وانطالقا من أهمية المذياع فـي تكـوين                
عطافه يبث االتحاد السوفياتي برامجه اإلذاعية العالمية بخمس وستين لغة ، وتبث            الرأي العام العالمي واست   

 بإثنتين وعشرين لغـة ،      لمية الموجهة إلى أوروبا الشرقية    االواليات المتحدة األمريكية برامجها اإلذاعية الع     
ية على حد سـواء     والغرباإلعالمية العالمية المتالطمة تلجأ بعض الدول الشرقية         وفي خضم هذه األمواج       

إلى اعتماد التشويش اإلذاعي المقصود لحماية مواطنيها من أخطـار البـرامج اإلذاعيـة العالميـة غيـر                  
المرغوب فيها، وذلك ما حدث بالفعل أثناء الحرب العالمية الثانية  ويحدث باستمرار في الحـرب البـاردة     

جـوردون  ( ق والغرب والشمال والجنـوب      التي ما فقئت تدور رحاها بين السياسيين المتناحرين في الشر         
، ومحمد عبد    م 1968، وعبد اللطيف حمزة      م 1964أولبورت وليوبوستمان ترجمة صالح مخمير وعبده ميخائيل رزق         

، وفتحـي    م 1984، وإبراهيم إمـام      م 1975، ومارشال ماكلوهان ترجمة خليل صابات وآخرين         م 1972القادر حاتم   
  . ) م  1987ل صابات ، وخلي م 1985األبياري 

     إن المذياع سالح ذو حدين في ساحات اإلعالم واالتصال بالجماهير، فهو أداة سـالم حـين يـدعو                  
الشعوب إلى األلفة والمودة واإلخاء، وهو أداة حرب حين يدفع الشعوب إلى الفرقة والعـداوة والبغضـاء،                 

 رسائل التسلية والترفيه واإلعالم والتثقيـف       وهو أقدر من جميع الوسائل اإلعالمية المعاصرة على تمكين        
والتربية والتعليم والدعاية واإلشهار من طي األبعاد الزمانية والمكانية بفضل أمواج األثير التي يمكنهـا أن                

، وعبـد العزيـز      م 1968عبد اللطيف حمزة    ( تدور حول الكرة األرضية في زمن يسير ال يتجاوز ثمن ثانية            
  . ) م  1987 صابات ، وخليل م 1980شرف 

  
*  *  *  
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   ةـالم والتربيـعإلا
     
اإلعالم نشاط اتصالي حضاري يتوخى إمداد الناس باألخبـار الصـحيحة والمعلومـات السـليمة                      

والحقائق الثابتة التي تمكنهم من تقويم آرائهم وتصويبها إزاء ما يعترضهم من الوقائع والمشكالت، ومـن                
ي عمليتين إثنتين تتجه إحداهما إلـى       عالملنظري لمفهوم اإلعالم بوجه عام يتضمن النشاط اإل       هذا المنطق ا  

استقاء المعلومات وجمعها وتخزينها وتتوجه األخرى إلى معالجة المعطيات المستقاة واستخدامها بأسـلوب             
 م ،   1968ف حمزة   عبد اللطي ( منهجي موضوعي واقعي ال مجال فيه للتحريف والتزييف والتلفيق والمخادعة           

م ، وفتحـي األبيـاري       1984ون من اإلعالميين    ـاذا يريد التربوي  ـم ، وم   1984م ، وإبراهيم إمام      1981اليونيسكو  و
أجي وآخران ترجمة ميشال تكـال      .  ن ك رم ، وفرنان ترو ترجمة محمود الغندور بدون ذكر تاريخ النشر ، ووا             1985

  . )بدون ذكر تاريخ النشر 
 التربية فهي نشاط تنموي اجتماعي عريق موجه إلى العناية بتهذيب الناشئين وتهيئتهم للعضوية              وأما      

االجتماعية الكاملة ، وفي هذا السياق يظهر أن التربية ميدان عملي مالئم لخدمة أهداف المجتمع وتحقيـق                 
ب من التعليم النظـامي الـذي       نفا يقتر آغاياته الفلسفية المنشودة ، وأن اإلعالم بمدلوله اإلجمالي المذكور          

ميدان التربـوي ، وبـذلك تكـون        اليعتبره التربويون وسيلة تنفيذية معتمدة لدى جميع المعنيين باألمر في           
العالقة بين اإلعالم والتربية قوية االرتباط ومتعددة الجوانب ، ويكون التعاون بين اإلعالميين والتربـويين               

وار الحضارية المنوطة بها فـي شـتى        دألجيال الصاعدة للقيام باأل   أمرا ضروريا الزما في عملية إعداد ا      
،  م Stephen Ross 1966، و  م 1960ترجمة وهيب إبراهيم سمعان وآخرين .  س. ك . أوتاواي أ ( ميادين الحياة 

يز وعبـد   وصالح عبد العزم ، 1984، وماذا يريد التربويون من اإلعالميين  م 1981، واليونيسكو  م 1974والجوهري  
  . )بدون  ذكر تاريخ النشر العزيز عبد المجيد  

ق والتكامـل بـين     ـارب والتنسي ـة التق ـر الحديث منزل  ـة في العص  ـد أدركت الدول المتقدم   ـولق     
وي الذي يمكن   ـر الترب ـة األث ـة ونشاط أجهزة اإلعالم ، فبادرت إلى دراس       ـات التعليمي ـنشاط المؤسس 

ها أبناء المدارس في واقعهـم      اة التي يتلق  ـة والمرئي ـة والمسموع ـمية المطبوع أن تحدثه الرسائل اإلعال   
ة الكفيلـة بتقويـة عوامـل       ـر الشروط الموضوعية العلمي   ـاليومي بصوره المختلفة ، وعمدت إلى توفي      

التفاعل اإليجابي بين معطيات التربية ومعطيات اإلعالم لتعويض ما يعجز عـن الوصـول إليـه فريـق                  
ات أن يتحقق ذلك في     ـعلى انفراد ، وهيه   ه  ـبواجبهما  نل م ـن أثناء قيام ك   ـن وفريق اإلعالميي  ـالتربويي

ة التقليدية المنغلقـة فـي      ـد نظمها التربوي  ـر في سيرها نحو تجدي    ـة التي ما برحت تتعث    ـدول النامي ـال
  س في أي مكان ث فيه عن إعالم عالمي بدون حدود يجعل كل شيء في متناول كل الناـن كثر الحديـزم
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م ، وماذا يريد التربويــون مـن اإلعالميـين          1982م ، ومحمد أحمد الغنام       1974عبد اهللا الدائم    ( وفي أي زمان    

  . )م  1985م ، وإبراهام مولس و ميشال سوشون ترجمة عبد المجيد البدوي  1984
سات التربوية بدون اسـتثناء أن تسـتجيب           وفي زخم هذه الثورة اإلعالمية العارمة يتعين على المؤس          

لحاجات مجتمعها ومستجداته ، وأن تساير الركب الحضاري المعاصر بتمكين أبنائها من الحصول علـى               
أشياء كثيرة في وقت قصير ، وهي مسؤولة بالدرجة األولى عن تعليمهم كيفية التمييز بين الغث والسـمين                  

ف يتعذر عليها في أي حال من األحوال أن تنجح في حمـايتهم             في العطاء اإلعالمي المتدفق عليهم ، وسو      
ة إعالمية سليمة مبنية على أسـس علميـة         ـمن أضرار اإلعالم وأخطاره دون لجوئها إلى تزويدهم بتنشئ        

متينة ، وسيظل ذلك غاية نبيلة مرهونة بمدى قدرة اإلعالميين والتربويين على التفاهم والتآخي والتعاضـد                
م فسيح قاربت وسائل االتصال بين أرجائه وجعلته شبيها بغرفة صغيرة محدودة األبعـاد              والتآزر وسط عال  

، ومن نافلة القول أن توطيد العالقة بين اإلعالم والتربيـة ال يعنـي اسـتبدال                 فيها يدرك من فيها كل ما    
ى المجتمع فـي    المؤسسات اإلعالمية بالمدارس واالستغناء عن المعلمين باإلعالميين ، فالمدرسة وكيلة عل          

تربية أبنائه ، والدور الحضاري للمعلم ال يستطيع اإلعالمي أداءه ، وإن كـان اإلعالميـون والتربويـون                  
يلتقـون في ميادين عديدة فذلك يعود مبدئيا إلى ما بين اإلعالم والتعليم من أوجه شبه وأوجـه اخـتالف                   

م ، وفتح الباب عبـد الحلـيم    Theo Decaigny 1973و م ، 1966ن اوهيب سمعان وآخر (يمكن إجمالها فيما يلي 
د أحمد الغنام   ـم ، ومحم   1980هنري ديوزيد ترجمة حمدي أحمد النحاس       وم ،    1976م ميخائيل حفظ اهللا     ـسيد وإبراهي 

م، وماذا يريد التربويون مـن      1984ي  ردرم ، ورينه البو   1983م ، وفيرنك جنسوين     1983م ، وأسلي جيرداهيل      1982
   ) :     م  1984ن ـيياإلعالم
  :  أوجه الشبه بين اإلعالم والتعليم –أوال 

اإلعالم والتعليم كالهما عملية اتصال مستوفية الشروط تحتوي على مرسل ومستقبل ورسـالة وقنـاة               . 1
  .ة ـة راجعـوتغذي

لوك التالميذ  اإلعالم يرمي إلى تعزيز سلوك الجماهير أو تعديله أو تغييره والتعليم يرمي إلى تعزيز س              . 2
  .ره ـه أو تغييـأو تعديل

لإلعالم وظائف تربوية وللتعليم وظائف تربوية وكالهما عنصر حيـوي جـوهري فـي أي نظــام                 . 3
  .ي ـاجتماع

  .اإلعالم والتعليم يقومان بالتوجيه وينشران المعرفة ويخدمان المجتمع الذي أوجدهما لصالحه . 4
  .ساعدة األفراد على التكيف والتوافق واالنسجام اإلعالم والتعليم يهدفان معا إلى م. 5
  .بناء االقتصادي اللإلعالم والتعليم دور بالغ األهمية في التنشئة االجتماعية وفي . 6
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  : عليم ت أوجه االختالف بين اإلعالم وال–ثانيا 
  .جمهور اإلعالم متباين مطلق وجمهور التعليم متجانس مقيد  .1
 .عالمي وجمهوره غير مباشرة مقارنة بالصلة بين المعلم وتالميذه الصلة بين اإل .2

 .الدافع إلى اإلعالم ال يكون واضحا وضوح الدافع إلى التعليم  .3

 .المحاسبة على النتائج مفقودة في اإلعالم ومحققة في التعليم  .4

لكـة التفكــير    على تنميـة م    حريص   اإلعالم حريص على تنمية ملكة الخيال والحواس والتعليم        .5
 .ق ـوالمنط

إلـى الجـد والعمـل       التعليم   يدعو اإلعالم إلى اللهو واللعب واالستهالك والتمتع بالحاضر ويدعو         .6
 .ل ـواإلنتاج واالستعداد للمستقب

    وفي سياق ارتباط اإلعالم بالتعليم الذي يعتبره التربويون محور نشـاطهم العملـي المـنظم يــرى                 
س محاطة بالفتور والكسل والجمود والفشل ، وأنها تبالغ في ممارسة الضغط والقسر             اإلعالميون أن المدار  

واإلكراه لحشو أذهان التالميذ بالمعارف القديمة والقيم البالية التي ال طائل من ورائها في العصر الحديث ،                 
ميذ عن التحصيل   ويرى التربويون أن أجهزة اإلعالم منهكة في هدم ما تبنيه المدارس ، وأنها تصرف التال              

ظروف المالئمة لقتل أوقـات الفـراغ ، والظـاهر أن اإلعالميـين             الء لهم   يالدراسي وتفسد أخالقهم وته   
والتربويين مجبرون على التسليم بكون اإلعالم والتربية وجهين مختلفين لعملة واحـدة ، و أنـه ال غنـى                   

افا تعليمية نوعية مقيدة بثوابت المجتمـع       ألحدهما عن اآلخر في أي حال من األحوال ، وأنهما ينشدان أهد           
كجيل  (وضوابطه ، وهي أهداف غائية متالحمة ومتكاملة من أجل الوصول إلى إعالم أسمى وتربية أفضل         

م ، وماذا يريد التربويون      1982م ، ميشال سوشون ترجمة أمين محمود الشريف          1979إيدي ترجمة محمد جالل عباس      
  . ) م  1985راهام مولس وميشال سوشون ترجمة عبد المجيد البدوي م ، وإب 1984من اإلعالميين

  
  

*  *  *  
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  اإلذاعــة المدرسيــة
  

ة بنوعيها الداخلي والخارجي لونا مـن ألـوان التقـارب بـين اإلعالميـين               ـة المدرسي ـتعتبر اإلذاع    
م الجدوى فــي مواجهــة تزايـد        والتربويين ، فهي نشاط إعالمي وثيق الصلة بالمنهج الدراسي وعظي         

الطلب على التعليم ، وهي وسيلة تربوية حديثة تدفع أبناء المدارس إلى اإلقبال على ينابيع العلم والمعرفـة                  
محمد زيـاد حمـدان      (وتنفتح لهم أبواب النشاط التلقائي والتنافس العلمي والتمرس بتقنيات االتصال وفنونه            

م ، وبشير عبـد      1984م ، ومحمود رشدي خاطر وحسن شحاتة         1984ن اإلعالميين   م ، وماذا يريد التربويين م      1981
  ) .م  1988الرحيم الكلوب 

     وقد عمدت النظم التربوية المعاصرة في معظم أنحاء العالم إلى العناية باإلذاعـة المدرسـية داخـل                 
رى جهدهم الستثمار وسـائل     المؤسسات التعليمية وخارجها ، وبذل المعنيون باألمر في هذا المضمار قصا          

اإلعالم في النشاط التربوي بأشكاله المختلفة ، وكانت دائرة االستعانة بالمذيـاع في شتى ميادين التربيـة                
محدودة بمدى كفاءة اإلعالميين والتربويين القائمين بمتابعة النشـاط اإلذاعي المدرسي ورعايتـه وتـدبير              

م ،   1975وآخران ترجمة إبـراهيم إمـام        ريفرز. ل   م ، ووليـام     1955روجيه كلوس ترجمة اليونيسـكو      (أموره  
هوكريدج ترجمة أحمـد    . م ، ودافيد ج      1981م ، واليونيسكو     1977وريتشارد بيرك ترجمة صالح عبد المجيد العربي        

.   وتيري د    م ،  1984م ، وماذا يريد التربويين من اإلعالميين         1984م ، و إبراهيــم إمـام       1982رضا محمد رضا    
  ) .بيغ و آخـرون ترجمـة اليونيسـكو بدون ذكر تاريخ النشر 

    ففي اليابان على سبيل المثال توجد قناة إذاعية صوتية بموجة متوسـطة مكرسـة للتربيـة ويحظـى                  
مستخدما في   م   1978المكفوفون ببث إذاعي سمعي مرسل إليهم عبر أمواج األثير ، وكان المذيـاع عام              

 بدأ السويد وفي ، الثانويات من % 38 وفي االبتدائية المدارس من%  30رياض األطفال وفي     من   % 20
م ، وفي النرويج تطالب مناهج التعليم االبتدائي المعنيين باألمر           1926 عام منذ التربوية باإلذاعة االهتمام

ف نقديـة حيـال المـؤثرات       في النظام التعليمي بضرورة تمكين التالميذ من تنمية استعدادهم لتكوين مواق          
الموحية ، وفي بلجيكا لجأت القيادة التربويـة العليا إلى إعادة هيكلة اإلذاعة المدرسية عقب انتهاء الحرب                

م ، وفـي الواليـات المتحـدة         1970العالمية الثانية ، وفي كندا تأسست هيئة االتصاالت التربوية عـام            
طات إذاعية خاصة ، وفي أمريكيا الالتينية توجد مـدارس          األمريكية تمتلك بعض المؤسسات التعليمية مح     

إذاعية لمساعدة الكبار على دراسة مناهج المرحلة االبتدائية عبر أمواج األثير ، وفي مناطق كثيرة مترامية                
  األطـراف بالقارات الخمس يقوم المذياع منذ أمد بعيد بأدوار تربوية جليلة ال يستهان بها في تطبيق برامج
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محو األمية الوظيفي وفي رفع مردود التربية المستمرة والتكوين المتواصل وفي تعزيز مناشـط التعلـيم                  
 م ، وريتشارد بيرك ترجمة صالح عبد المجيد         1955روجيه كلوس ترجمة اليونيسكو     ( األساسي والثانوي والجامعي    

  ) .م  1984ون من اإلعالميين  م ، وماذا يريد التربوي1983 م ، وأسلي جير داهل 1977العربي 
ولكي تتحقق الغايات التربوية والثقافية المنتظرة من اإلذاعة المدرسية بنوعيها الـداخلي والخـارجي                    

يتعين على ذوي المهام القيادية في البث اإلذاعي المدرسي أن يكونوا على علم ودراية بالمعطيات النظرية                
  Theo Decaigny م ، و1955روجيه كلوس ترجمة اليونيسكو ( عة الموالية الواردة في المحاور األساسية األرب

 م ، ومحمد صالح سـمك       1975 م ، وعبد العليم إبراهيم       1975 م ، وعبد الحميد فايد       1974 م ، وإبراهيم مطاوع      1973
محمد زياد حمدان  م ، و1977 م ، وبشير عبد الرحيم الكلوب وسعود سعادة الجالد           1976 م ، وعبد العزيز شرف       1975
بيغ وآخرون ترجمة اليونيسكو بدون ذكر تاريخ       .   م ، وتيري  د       1984 م ، ومحمود رشدي خاطر وحسن شحاتة         1981
  :) النشر 
   : مزايا اإلذاعة المدرسية –أوال 

تتيح للتالميذ إمكانية اكتساب مهارات التعبير الشفوي والكتابي في مواقف طبيعية بعيدة عن التكلـف                . 1
  .في مجاالت حيوية محببة إلى نفوسهم و
ترفع معنويات التالميذ المذيعين وتقوي شخصياتهم ، وتشحذ ميولهم ، وتصقل مواهبهم ، وتربي فيهم                . 2

  . الجرأة واإلقدام والشجاعة واالرتجال وسرعة البديهة 
سرعة والدقة في تلقـي     تنمي مهارة اإلصغاء لدى التالميذ المذيعين ، وتدرب أذواقهم وعقولهم على ال            . 3

  . الرسائل اإلعالمية وفك رموزها وفهمها ونقدها وإصدار األحكام عليها 
تصلح لجميع المراحل التعليمية ، وتغذي التالميذ بمعارف علمية وثقافية طريفة ومتنوعة تؤلف بـين                . 4

  . العام الخارجي قلوبهم ، وتنشر الوعي المستنير بينهم ، وتربط حياتهم المدرسية الداخلية بالرأي
تخدم المقررات الدراسية المختلفة ، وتعين المعلمين على اإللمام باألساليب التربوية المستجدة وتسـاهم    . 5

  . بدور بالغ األهمية في دعم الوحدة الفكرية بين التالميذ وفي تكوين رأي عام مدرسي ناضج وموحد 
ر عليهم الخجل ، ويقـودهم إلـى العزلـة والزهـد            ة التالميذ الذين يسيط   ـتمكن المعلمين من معالج    . 6

  . واالنطواء ، فيعرضون عن الحياة الجماعية ، ويعانون الشعور بالنقص والقصور والضعف والتخلف 
اد عليها وتحثهم على التنافس فـي جـودة   ـة بها واالعتم  ـزاز بأنفسهم والثق  ـتدفع التالميذ إلى االعت    . 7

  ل المعينة على إيقـاظ انتباه السامـعـس الوسائـب الكالم وتلمـاء أساليـوانتقاإللقـاء وجمـال األداء 
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  . وإثارتــه واحتباســه 
تكشف الحقول الثقافية لصالح التالميذ ، وتفتح لهم أبواب التعلم الذاتي ، وتشجعهم على التخاطب باللغة           . 8

  .  الحديث والحوار والمناقشة واالستماع الفصحى ، وتعلمهم القراءة الجهرية المعبرة وآداب
تبث الروائع العلمية واألدبية الحبيسة في بطون الكتب ، وتجعل المعرفة في متنـاول جميـع الفئـات                   . 9

االجتماعية بتكاليف زهيدة ، وتبعث اإلحساس بمشاكل البيئة ، وتجلب العالم الخارجي إلى حجرة الدراسـة                
  . التعليمي بوجه عام لينتفع به التالميذ في نشاطهم 

تثير خيال السامع وتطلق سراحه ، وتفيد في إذاعة الدروس النموذجية وفي ترقيـة الـذوق الفنـي                   . 10
والجمالي لدى الناشئين وفي تعويدهم تشغيل األجهزة الصوتية وفي تعليمهم ما ال يجيده المعلم فـي اللغـة                  

  . واألدب والغناء والموسيقى 
   : المدرسية  تنظيم اإلذاعة–ثانيا 

يشرف على اإلذاعة المدرسية الداخلية معلم حيوي يهوى النشاط ويجيد اللغة الوطنية ، ولديـه إلمـام                  . 1
  . باألمور النظرية والعملية المرتبطة بالفن اإلذاعي المدرسي 

صـوتي  يتولى مدير المدرسة والمعلم المشرف على اإلذاعة المدرسية الداخلية مهمة اقتنـاء العتـاد ال             . 2
  .الضروري لمزاولة النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي 

يتكون عتاد اإلذاعة المدرسية الداخلية في أبسط صوره من القط صوت ومضخم صوت وسماعة مثبتة  . 3
في مكان مالئم بفناء المدرسة ، ويمكن أن يضاف إلى ذلك مذياع وحاك ومسجلة سمعية ، وأن تزود كـل                    

  . ها بغرفة البث اإلذاعي المدرسي الداخلي حجرة تعليمية بسماعة تصل
يختار المعلم المشرف على اإلذاعة المدرسية الداخلية غرفة مناسبة للبث اإلذاعي المدرسي ، ويقـوم                . 4

المعنيون باألمر في المدرسة بتجهيز الغرفة المختارة بالمناضد والمقاعد والخزائن وما شاكل ذالـك مـن                
  .  على نجاح اإلذاعة المدرسية الداخلية في أداء المهام التربوية المنوطة بها األدوات التكميلية المساعدة

يضع المعلم المشرف على اإلذاعة المدرسية الداخلية خطة عملية محكمة لتـدريب جماعـة النشـاط                 . 5
  . اإلذاعي المدرسي على تشغيل األجهزة اإلذاعية الصوتية وصيانتها وحسن استخدامها 

راف المعنية باألمر في النشاط اإلذاعي المدرسي على تأسيس مكتبة إذاعية مدرسية تشبع             تتعاون األط  . 6
.    م التعليمية المختلفة ـم ومستوياتهـم وفق اتجاهاتهـة ، وتسد احتياجهـة المدرسيـول تالميذ اإلذاعـمي
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تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي علـى تحديـد        يساعد المعلم المشرف على اإلذاعة المدرسية الداخلية         . 7

  . مكان دائم ومالئم للوح اإلعالنات اإلذاعية ولصندوق البريد الخاص بمراسلة اإلذاعة 
يضطلع المعلم المشرف على اإلذاعة المدرسية الداخلية بمسؤولية تمكين تالميـذ النشـاط اإلذاعـي                . 8

  .وإعداد برامجها التربوية والثقافية المتنوعة المدرسي من التحكم في تسيير إذاعتهم المدرسية 
يشارك أكبر عدد ممكن من تالميذ المدرسة في ممارسة النشاط اإلذاعي المدرسي طبقا لنظام داخلـي                 . 9

  . معين يسمح لهم بالتنافس العلمي الموجه في إطار الفصول أو الصفوف أو األسر المدرسية
اعة المدرسية الداخلية جميع المالحظـات والمقترحـات واآلراء         تؤخذ بعين االعتبار في تنظيم اإلذ      . 10

والتوجيهات الواردة من التالميذ القائمين بالنشاط اإلذاعي المدرسي والتالميذ الذين يستمعون إليه والمعلمين             
  . والموجهين التربويين واإلدارة المدرسية وأولياء التالميذ وسائر المعنيين باألمر في هذا المضمار 

   : برامج اإلذاعة المدرسية –لثا ثا
يمنح المعلم المشرف على اإلذاعة المدرسية الداخلية تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي حريـة اختيـار                . 1

ألوان البرامج اإلذاعية المالئمة لميولهم ورغباتهم وأعمارهم الزمنية والعقلية الخاصة ، وعليه أن يحرص              
الهتمام بقواعد اإلعالم والتربية المعهودة في اإلنتاج اإلذاعي المدرسي         في هذا المجال على توجيههم إلى ا      

  . ام ـه عـبوج
يباشر تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي إعداد برامج إذاعتهم المدرسية بأنفسهم معتمدين علـى               . 2

توفرة في مكتبتهم   توجيهات المعلم القائم بتنشيطهم وعلى معطيات الكتب والصحف والجرائد والمجالت الم          
  . ة ـة المدرسيـاإلذاعي

يتقيد تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي بتقديم مواد برامج إذاعتهم المدرسية مكتوبة بخط واضح               . 3
إلى المعلم القائم بتنشيطهم ، ويتقيدون في نفس الوقت بجمع كل المواد اإلذاعية المبثوثة وبالمحافظة عليها                

  . مكان آمن طيلة عامهم الدراسي مرتبة ومنظمة في 
يبذل المعلم المشرف على اإلذاعة المدرسية الداخلية قصارى جهده في تصحيح مواد البرامج اإلذاعية               . 4

التي يقدمها إليه تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي ، ويمكنه أن يستعين ببعض المعلمين األكفاء في عمليـة                 
ن األحوال أن يوافق على بث مادة إذاعيـة مدرسـية دون قيامـه              التصحيح ، وال يجوز له في أي حال م        

  . ا ـبتصحيحه
ذ النشاط اإلذاعي المدرسي علـى معرفـة        ـح المواد اإلذاعية المدرسية بمساعدة تالمي     ـم تصحي ـيت . 5

م   ـدون أخطاء ، وأما تعبيرهـه بـادة كتابتـوب وإعـي المكتـم اإلذاعـة في تعبيرهـم اللغويـأخطائه
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  . اإلذاعي المنطوق فيتم تصحيحه بتدريبهم على إلقائه مرارا وتكرارا أمام المعلم القائم بعملية التصحيح 
يشجع المعلم القائم بتصحيح المواد اإلذاعية المدرسية تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي على الـتخلص               . 6

إلذاعي المكتوب والمنطوق على حد سواء ، وهو مسؤول         من األخطاء اللغوية التي يرتكبونها في تعبيرهم ا       
بالدرجة األولى عن دفعهم إلى العناية بالتجديد والتنوع واالبتكار والتوزيع في إعداد بـرامجهم اإلذاعيـة                

  . ا ـة وفي تقديمهـالمدرسي
ئلها يتوقف نجاح البرامج اإلذاعية المدرسية على مدى جالء أهدافها ونجوع محتواها وصـدق وسـا               . 7

ونزاهة تقويمها وطرافة موضوعاتها وسالمة أفكارها وتماسك عباراتها وحالوة ألفاظها وطالوة معانيهـا             
وسالسة إيقاعها ورخامة صوتها ورنينه ومرونته وجماله ووضوحه ارتفاعا وانخفاضا حسب ما يقتضـيه              

  . ال ـال وتستلزمه ظروف المقـالح
ي إلى تربية صوتية فنية تمكنهم من استيعاب أسـاليب اإلثـارة            يحتاج تالميذ النشاط اإلذاعي المدرس     . 8

والتشويق الكفيلة بتحقيق االنسجام التام بين المعنى المراد واللفظ المنطوق في نسق صوتي فـاتن جـذاب                 
هادئ ومريح يوقظ انتباه السامع ويحتفظ به أثناء الفترة الزمنية المكرسة لبث المواد اإلذاعيـة المدرسـية                 

   . ررةـالمق
يراعي المعنيون باألمر في إعداد برامج اإلذاعة المدرسية الداخلية أن القدرة علـى تركيـز االنتبـاه                  . 9

محدودة لدى الصغار مقارنة بالكبار ، وأن األنغام الموسيقية الرفيعة تربي الشـعور بـالجودة والنوعيـة                 
يا لخدمة المناهج التربوية المعتمدة في      والجمال ، وأن المواد اإلذاعية المدرسية الناجحة تكون مسخرة مبدئ         

  . صفوف التالميذ المذيعين والتالميذ المستمعين 
يحصل التالميذ المتفوقون في إمداد اإلذاعة المدرسية الداخلية بالمواد اإلذاعية القيمة علـى جـوائز                . 10

قتداء بهم واقتفـاء    رمزية معتبرة لرفع معنوياتهم في وسطهم المدرسي الداخلي ولتحريض غيرهم على اال           
  . أثرهم وانتهاج طريقهم في البحث والتنقيب والمشاركة 

    : حدود اإلذاعة المدرسية –رابعا 
اإلذاعة المدرسية شفوية في تعبيرها سلبية في استقبالها استحضارية في تعليمها أحادية االتجـاه فـي                 . 1

يذ الذين يستمعون إليها أن ينتفعوا بالمناظر       اتصالها تدرك بواسطة حاسة السمع وحدها ، ويتعذر على التالم         
االنفعالية الحية المنبعثة من األشخاص القائمين بتقديم البرامج اإلذاعية المدرسية في غرفة البث اإلذاعـي               

  . ي ـي الداخلـالمدرس
ـ     ـون إلى النش  ـذ الذين يستمع  ـأذواق التالمي  . 2 ة ورغبـاتهم متنوعـة     ـاط اإلذاعي المدرسـي مختلف

ات   ـوم ، وهيهـس على وجه العمـر متجانـم غيـة وجمهورهـم متباينـددة ومطالبهـم متعـتهوحاجا
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أن يصل المعنيون باألمر في اإلذاعة المدرسية الداخلية إلى إنتاج المادة اإلذاعية القادرة على توحيد شتات                
  . تالميذ المدرسة وجمع شملهم ونيل إعجابهم وإحراز رضاهم 

صلة اإلذاعة بمن يستمعون إليها غير مباشرة ، والتغذية الراجعة في االتصال اإلذاعي بعيدة المنال ،                 . 3
والبرامج اإلذاعية المدرسية في مجملها تعليم جماهيري إعالمي في شكله تربوي في مضـمونه ال ينـوب                 

  . مناب المعلم وال يقلل من دوره وقيمته 
رسي غير مقدمه ، وقارئ الكالم غير سامعه ، والحاضر أمام المتكلم غير             معد البرنامج اإلذاعي المد    . 4

الغائب عنه ، واالنتباه السمعي أقل حدة وثباتا ودقة وديمومة من االنتباه البصـري ، والمـواد اإلذاعيـة                   
  . اإللقائية العابرة تزيد مشكلة اللفظية في التعليم تشابكا والتباسا وتفاقما وتعقيدا 

 اإلذاعية المدرسية تأخذ شكال موحدا إزاء تباين المواقف التعليمية وتعدد االعتبارات الفردية ،              وادـالم . 5
اف المـذيع ومناقشـته فـي المسـائل     ـوالتالميذ الذين يستمعون إلى اإلذاعة المدرسية ال يتمكنون من إيق  

، وفي هـذا المسـار      العويصة ، وظروف االستقبال اإلذاعي ال تستوفي شروط الكمال في معظم األحوال             
وي المنشود مـن بـرامج النشـاط        ـد الترب ـع العائ ـن على رف  ـة خير معي  ـالت السمعي ـتعتبر المسج 

  . ي ـي المدرسـاإلذاع
         وفي ضوء التوجيهات والتوضيحات والبيانات واإلرشادات والنصائح المـذكورة فـي المحـاور             

 اإلذاعة المدرسية الداخلية في إنعاش عملية التعلـيم وفـي           األربعة المشار إليها آنفا ، يمكن االعتماد على       
تنمية المواهب والمهارات اللغوية وفي توفير فرص تعليمية وظيفية جديدة ال يتسنى إدراكها بمعزل عـن                

ـ  ـم النف ـنشاط إذاعي مدرسي رفيع تتكامل فيه معطيات عل        ـ    ـس الحدي الم والتربيـة   ـث وعلـوم اإلع
 م ، وروبير دوترانس وآخرون ترجمة هشـام نشـابة   1963رجمة أحمد محمود طنطاوي  وندت ت . بول ر   ( المعاصرة  

 م ، وفتح الباب عبد الحليم سيد وإبراهيم ميخائيل حفظ اهللا            1971 م ، ومحمد الشيرازي الصباغ  وآخران         1971وآخرين  
 م ، وماذا يريد 1982 حمود  م ، وقسطندي نقوال أبو     1977 م ، وريتشارد بيرك ترجمة صالح عبد المجيد العربي           1976

باكمن ترجمة مصـطفى بـدران      .  م ، وجون و      1987 م ، وبشير عبد الرحيم الكلوب        1984التربويون من اإلعالميين    
  ) . بدون ذكر تاريخ النشر 

  
  

  
* * *  
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  النشـاط اإلذاعـي المدرسـي
  

 المالئمة لتحقيق طائفـة مـن األهـداف              يزخر النشاط اإلذاعي المدرسي بجملة من المواقف التعليمية       
التربوية المنشودة ، فهو وسيلة عملية مثمرة وفعالة في تنشيط المحيط المدرسي وفي تجديده ، وهو حركة                 
حيوية غنية بفرص التعليم الوظيفي ومفعمة بمظاهر األلفة والمودة والغبطة والسرور ، وقد تطرقت أبحاث               

درسي في التربية الحديثة ، وكشف المعنيون باألمر في هذا المجال عن            علمية عديدة إلى منزلة النشاط الم     
أوجه المناشط المدرسية غير الصفية وعن الغايات النفسية والتربوية واالجتماعية المنوطة بها ، وأظهرت              
دراسة المناشط الثقافية والتربوية غير الصفية بالمدارس الثانوية في الوطن العربـي أن جماعـة النشـاط                 

ذاعي المدرسي تحظى بوزن نسبي يجعلها في المرتبة الرابعة بعد جماعة الرياضـة البدنيـة وجماعـة                 اإل
الفنون وجماعة المصلى ، وفي سياق إبراز أهمية النشاط اإلذاعي المدرسي يمكن القول أن معظم األهداف                

مزاولة النشاط اإلذاعـي    التربوية المنتظرة من ممارسة المناشط المدرسية المتنوعة يتيسر الوصول إليها ب          
المدرسي ، وإذا كانت المناشط المدرسية بصورها المختلفة تسعى لرفع كفاية النظام التعليمي وترمي إلـى                
إثراء ميول التالميذ وإثارة دوافعهم في االتجاه التربوي المرغوب فيه ، فإن النشاط اإلذاعـي المدرسـي                 

ما كان به الئقا وله نافعا وعليه باعثا وفيه ناجعا ، ولـو             برمته ال يحيد عن هذا المسلك وال يعارضه ، ورب         
قورنت تكاليف اإلذاعة المدرسية الداخلية بمدى ما يجنيه تالميذ المدرسة من مشاركتهم في النشاط اإلذاعي               
المدرسي لكانت نتائج المقارنة وحدها كافية لدفع المعنيين باألمر في قطاع التربية والتعليم إلى إمداد كـل                 

 م ، ومحمـد     1971محمد الشيرازي الصـباغ وآخـران        ( مـي مالئ ـي صوت ـاد إذاع ـة بعت ـة تعليمي ـسمؤس
 م ، وفكـري     1987 م ، وبشير عبد الرحيم الكلوب        1984 م ، ومحمود رشدي خاطر وحسن شحاتة         1975صالح سمك   

        ) .  م 1989ان ـن ريـحس
ي في المجتمع الحديث ، وأن وسائل اإلعـالم         ـبال تمر بعصرها الذه   ـظ أن تكنولوجيا االتص   ـ   ويالح

تسير بخطى حثيثة نحو طي األبعاد الزمانية والمكانية ، وأن الرسائل اإلعالمية المغرضـة تفـتن قلـوب                  
الناشئين وتسلبهم عقولهم ، وأن المؤثرات االجتماعية المضللة يتزايد عـددها ويسـتفحل داؤهـا وتتفـاقم                 

عالجها ، وفي مثل هذه الظروف الحضارية المتشابكة يختلط الحابل          أضرارها ويستعصي على المصلحين     
زع القيم ، وحينئذ يتعـين      ـذب االتجاهات وتتزع  ـرب الميول وتتذب  ـز االهتمامات وتضط  ـبالنابل ، فتهت  
ـ       ـارج أسوارها وأن تأخ   ـر ما يحدث خ   ـة أن تساي  ـعلى المدرس  رات ـذ بعين االعتبـار جميـع المتغي

ا من الحصـول علـى تعلـيم        ـن عليه ـار المقبلي ـن الصغ ـي تمكي ـا ف ـم بدوره وـة ، وأن تق   ـالدخيل
  رك الحياة بحزم وعزم   ـوض معتـم لخـك ، ويهيئهـوع في المهالـم من الوقـن يحميهـي متيـوظيف
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دان ترجمة سعيد حشـمت وحلمـي   . هـ . كوربن ( معاصر يتوخى إحاطة أبنائه بتربية إعالمية وظيفية رشيدة      
 م ، وحذام    1975ريفرز وآخران ترجمة إبراهيم إمام      . ل    م ، ووليام     1966 م ، ووهيب سمعان وآخران       1964إبراهيم  

 م ، ووسـائل     1987 م ، وخليل صـابات       1984ميين   م ، وماذا يريد التربويون من اإلعال       1978محمد ضياء القزويني    
  ) .  م 1992اإلعالم وأثرها في المجتمع العربي المعاصر 

 وهناك عوامل عديدة تشترك في رفع مستوى فاعلية جماعة النشاط اإلذاعي المدرسي الـداخلي وفـي                  
شاط اإلذاعي المدرسـي    إعالء درجة كفاءتها ، ومجمل هذه العوامل يستلزم بالضرورة أن تتقيد برامج الن            

الداخلي باللغة الفصحى في اإلعداد وفي التقديم ، وأن تعتني بما يثير دوافع التالميذ وبما يشبع حاجـاتهم ،                   
يط االجتماعي ، وأن تكـون مسـخرة        حوأن ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنهج التعليمي والوسط المدرسي والم        

دة بالمدرسة ، وأن يتم تحضيرها خارج المواقيت العادية         لخدمة سائر المناشط الصفية وغير الصفية الموجو      
للدراسة ، وأما بثها ، فيكون في الصباح قبيل التحاق التالميذ بفصولهم التعليمية ، وفي فتـرة االسـتراحة                   
الصباحية ، وفي المساء قبيل التحاق التالميذ بفصولهم التعليمية ، وفي فترة االستراحة المسـائية ، وفـي                  

لمعهودة والمناسبات الطارئة ، ومن األركان أو الدوائر أو األلوان النموذجية المقترحـة لبـرامج               المواسم ا 
 م  1974 م ، وإبراهيم مطاوع      1971محمد الشيرازي الصباغ وآخران     ( النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي ما يلي       

 م ، ومحمود رشـدي خـاطر        1975سمك   م ، ومحمد صالح      1975 م ، وعبد العليم إبراهيم       1975، وعبد الحميد فايد     
   :)  م 1984وحسن شحاتة 

   :الدين واألخالق  . 1
يتضمن ركن الدين واألخالق تجويد القرآن الكريم ، وعرض األحاديـث النبويـة الشـريفة ، وإلقـاء                     

ية المواعظ والنصائح والعبر المالئمة لتهذيب نفوس الناشئين ، وتحسين سلوكهم ، وإصالح أمورهم المدرس             
  . والمنزلية واالجتماعية بوجه عام 

   :األخبار اليومية  . 2
 يلجأ التالميذ المعنيون باألمر في ركن األخبار اليومية إلى إدارة المدرسة وإلـى الصـحف والجرائـد                   

والمجالت المحلية والوطنية والعالمية ليقتبسوا منها األخبار المفيدة لهم ولزمالئهم في المدرسـة كاألخبـار         
ـ علمية واألخبار التعليمية وأخبار الطقس ، وفي وسع التالميذ النجباء في ركن األخبار اليومية أن يقو               ال وا م

ـ  ـة في التحلي  ـون فيه على الموضوعي   ـق على األخبار يتدرب   ـبتقديم تعلي  ـ    ـل والنزاه م ـة فـي التقوي
  .  مـدق في الحكـوالص

   :التنبيهات المدرسية  . 3
  ى ـة بتوجيه التالميذ إلـر المتعلقـات واألوامـى التعليمـة علـات المدرسيـن التنبيهـوي ركـ يحت  
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المواظبة على الحضور ، واالجتهاد في العمل ، واالهتمام بالمراجعة ، واالعتناء بالنظافة ، واحترام تحية                
ـ                باط فـي الحيـاة     العلم ، وحسن اإلصغاء إلى النشيد الوطني ، وما شاكل ذالك من قضايا النظام واالنض

المدرسية على وجه الخصوص ، وفي هذا المضمار يختار المعنيون باألمر عناوين مثيرة ومناسـبة لمـا                 
يريدون تقديمه ، كمناظر مؤلمة ، أو صور مثيرة ، أو يعجبني وال يعجبني ، أو فـي النظـام حيـاة ، أو                        

  .  استذكر دروسك ، وهلم جرا 
   :اللغة واألدب  . 4
لغة واألدب برامج متنوعة بعناوين مختلفة ، كقواعد منتقاة ، وأسرار اإلنشـاء ، وتقنيـات                 يضم ركن ال    

اإلمالء ، ولغتنا الجميلة ، وحكمة اليوم ، وقراءات أدبية ، وقصص طريفة ، ومسرحيات قصيرة ، وشعر                  
األدب وأشكاله  وشعراء ، وأدب وأدباء ، وغير ذلك من العناوين المتصلة بفروع اللغة وقواعدها ، وبفنون                

، ومن الضروري في ركن اللغة واألدب أن يحرص المعلم القائم بالنشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي علـى         
  .دفع تالميذه إلى كتابة القصص ونظم الشعر وتأليف المسرحيات 

   :العلوم والثقافة  . 5
يمية المعتمدة في المنهج الدراسي ،      يعتني ركن العلوم والثقافة بجميع ما يكتبه التالميذ حول المواد التعل             

وحول الحياة الثقافية بمفهومها الشامل وأبعادها المختلفة ، وعلى تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي الـداخلي               
أن يبتكروا برامج إذاعية مدرسية الئقة بموضوعاتهم العلمية والثقافية ، كصدق أو ال تصدق ، وأضف إلى                 

م ، واإلنسان والحياة ، ونحو ذلك من البرامج اإلذاعية المدرسـية المرتبطـة              معلوماتك ، والجديد في العلو    
ن التاريخ ، والجغرافية ، والعلوم ، والرياضيات ، والحـرف التقليديـة ، وتربيـة الحيوانـات ،                   ـبميادي

  . والصناعة ، والزراعة ، وغيرها 
   :بريد التالميذ  . 6

سة ما يعن لهم من األسئلة والمقترحات والشكاوى في صندوق          في ركن بريد التالميذ يضع تالميذ المدر         
بريد إذاعتهم المدرسية الداخلية ، ويتولى المعنيون باألمر في النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي اإلجابة عن               
األسئلة المطروحة عليهم ، والتعليق على المقترحات والشكاوى المقدمة إليهم ، مستعينين في ذلك بـالمعلم                

  .ئم بتنشيطهم ، وبغيره من ذوي الكفاءة والخبرة واالختصاص القا
   :الفكاهات والنوادر  . 7

يلتقط تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي المادة اإلعالمية الخاصة بركن الفكاهات والنوادر مـن                 
ـ  ـة ومن الصحف والجرائد والمجالت ، ومن نافلة القول أن رك          ـب األدبي ـالكت ت والنـوادر   اـن الفكاه

  د حيويتهم ونشاطهم ـف همومهم ، وتجديـه عن تالميذ المدرسة ، وكشـيرمي بالدرجة األولى إلى الترفي
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ة التي تجمع بين التعليم والتثقيف والترويح في أسلوب سـلس سـليم             ـة والنوادر المسلي  ـبالفكاهات اللطيف 
  .ن ـذب رصيـمه
  :الموسيقى واألغاني واألناشيد  . 8

يتحرى تالميذ ركن الموسيقى واألغاني واألناشيد بث األنغام الموسـيقية العريقـة الهادئـة واألغـاني                   
الترفيهية العفيفة الهادفة ، واألناشيد القومية الخفيفة اللطيفة الممتعة ، وبكون ذلك خالل تقديم برامج النشاط                

ي بداية الفترة اإلذاعية الصـباحية األولـى ،         اإلذاعي المدرسي بوجه عام ، وأما النشيد الوطني ، فيكون ف          
  . وأثناء تحية العلم ، وفي األعياد الوطنية الرسمية على وجه الخصوص 

   :أحوال التالميذ  . 9
    يقوم تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي المعنيون باألمر في ركن أحوال التالميذ بـذكر أسـماء                

االت المدرسية ، ويتطرقون في نفس الوقت إلى مدحهم ، والثناء علـيهم ،              التالميذ المتفوقين في شتى المج    
والتنويه بهم ، واإلشادة بتفوقهم ، وتشجيعهم على االستمرار في العمل ، وتحريض غيرهم على االقتـداء                 
بهم وانتهاج سبيلهم ، وفي هذا السياق يستحسن استدعاء التالميذ المتفوقين إلـى غرفـة البـث اإلذاعـي                   

رسي الداخلي من أجل المشاركة في حوار إذاعي مباشر يدور حول الوسائل التي يمكن بواسطتها ألي                المد
تلميذ أن يصل إلى درجة معينة من التقدم والرقي والنجاح ، وأما األخطاء والمخالفات التي يرتكبها بعض                 

يذ مع مراعاة عدم ذكر أسماء      التالميذ في المدرسة ، فيمكن التلميح إليها واستهجانها في ركن أحوال التالم           
  . مرتكبيها في أي حال من األحوال 

   :المنبر الحر  . 10
   يكون ركن المنبر الحر مكرسا مبدئيا لبث األفكار الحرة التي تعبر عن آراء أصحابها في أمور تتعلـق                  

ربوي في المدرسة   بالمدرسة أو بالمجتمع ، وقد تحتاج جماعة الصحافة المدرسية ، أو أية جماعة للنشاط الت              
إلى االستفادة من النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي في نشر بعض الموضوعات وتعميمهـا ، وفـي هـذه                 
الحالة يبادر ركن المنبر الحر إلى تلبية مطالب الجماعة المتوجهة إليه ، ثم يعود إلى االهتمام بكل فرد في                   

  . يع آفاقهم وتغذية مداركهم المدرسة يريد اإلدالء بشيء صالح لتثقيف التالميذ وتوس
   :شخصيات تحل بالمدرسة  . 11
في ركن شخصيات تحل بالمدرسة يذكر تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي أسـماء الشخصـيات                
دد الذين سيلتحقون بهـا ، وال مـانع مـن           ـن الج ـزور مدرستهم ، وأسماء الموظفي    ـارزة التي ست  ـالب

  ذاعي عام لحياة األشخاص البارزين الوافدين إلى المدرسة ، والموظفين الجددص إـاء بتقديم ملخـاالعتن
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ن عليها ، ومن األفضل أن يكون ذلك في وقت مناسب ومبكر حتـى يتهيـأ التالميـذ لالسـتقبال                    ـالمقبلي
  .والترحيب ، وتتمكن الصحافة المدرسية من االستعداد للقيام بواجبها في هذا المجال 

   :ابقة اإلذاعة مس . 12
   يحرص تالميذ النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي على تنظيم مسابقات إذاعية دورية بعنـاوين متنوعـة               
تكون موجهة إلى جميع تالميذ المدرسة ، ومقيدة بالموضوعات العلمية والثقافية واأللغاز ، ومـن واجـب                 

 أسئلة المسابقة اإلذاعية قبل بثها ، وأن يعتنـي          المعلم القائم بالنشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي أن يراقـب       
بتصحيح كل اإلجابات الواردة على اإلذاعة ، وأن يجتهد في تحضير جوائز رمزية مادية للفائزين ، معتمدا               

  . في ذلك على اإلدارة المدرسية ، وعلى هيئة أولياء التالميذ 
تيح ألبناء المدارس تعليما وظيفيا مثمرا عـن     وخالصة القول في النشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي أنه ي    

طريق العمل ، وتربية إعالمية فاضلة بواسطة النشاط ، وثروة لغوية مستمدة من المزاولة والممارسـة ،                 
وترويحا منهجيا مساعدا على استثمار أوقات الفراغ ، وتنشئة اجتماعية مثلى داخـل جماعـات صـغيرة                 

 المدرسي الداخلي ميدانا تعليميا مالئما لتحقيق طائفة من األهـداف           موجهة ، وبذلك يكون النشاط اإلذاعي     
ة الغائية التي نادى بها كبار المربين القدامى والمعاصرين ، وتعلقت بها الفلسفة التجريبيـة فـي                 ـالتربوي

ـ  (التربية ، وتوجهت إليها النظم التعليمية الراقية في شتى أنحاء العالم              حشـمت    دان ترجمة سعيد    . كوربن ه
 م ، وأسـلي جيـر       1982 م ، وقسطندي نقوال أبو حمود        1978 م ، وحذام محمد ضياء القزويني        1964وحلمي إبراهيم   

 م ، وجـان     1984 م ، ورينه البـوردري       1984 م ، وإسماعيل محمود القباني       1983 م ، وفيرنك جنسوين      1983داهل  
  ) .الخوري بدون ذكر تاريخ النشر   .م   م ، وأنطوان 1988بياجي ترجمة محمد الحبيب بلكوش 

  
  

  
* * *  
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  ةـأة اللغـنش

  
ن أصل لغات البشر بما تسلم بـه العقول وتطمـئن           لم يأت القدامى والمعاصرون من العلماء والباحثين ع       

إليه النفوس في أدلتهم المتعلقة بمولد اللغة اإلنسانية األولــى ، ويبـدو أن مـا وصلوا إليـه فـي هـذا                    
المضمـار ال يعدو أن يكون مجرد أفكار فلسفية محاطة بالريبة و الغمـوض واإلبهـام وقابلـة للتحليـل                  

ايلي بيان إجمالي موضح ألهم اآلراء النظريـة المفسرة لمسـألة ظهـور لغـة              والتعليل والتأويل ، وفي م    
 م ، وعلي عبد الواحد وافـي        1956 م ، وأحمد رضا العاملى       1909 محمد الخضر بن الحسين      (ا  ـان ونشأته ـاإلنس

  : )  م ، وعبد الرحمن جالل الديـن السيوطي بدون ذكر تاريخ النشر 1983 م ، ومحمود علي السمان 1962
   : اللغة وحي وإلهام . 1

ى من المولى سبحانه وتعـالى اللغــة        ـالم تلق ـه الس ـرأي أن آدم علي   ـذا ال ـاب ه ـرى أصح ـي     
ات بجميـع اللغــات العربيــة      ـع المخلوق ـام ، فتعلم منه أسماء جمي     ـي واإلله ـق الوح ـطري عـن

ه اهللا إياه ، فكانوا     ـذون عنه كل ما عمل    ـأخة وغيرها ، وكان أوالده ي     ـة والعبراني ـوالسرياني الفارسيـة
ا ، وتباعد بعضهم عن البعض اآلخـر        ـوا في الدني  ـون بها إلى أن تفرق    ـات أبيهم ويتكلم  ـلغ يدركـون

ت عليه ، وسـيطرت     ـة من تلك اللغات ، فغلب     ـق منهم بلغ  ـق كل فري  ـوفي الزمان ، فتعل    في المكـان 
  .وتالشى عنــه ما سـواها  علـى لسانـه

ا وإلهاما إلى دليل نقلي ، وهو أنه ورد في القرآن الكريـم فـي              ـة وحي ـد القائلون بكون اللغ   ـويستن     
اء فـي  ـ، وج  " …وعلم آدم األسماء كلها     : " ى  ـرة قوله تعال  ـورة البق ـة الحادية والثالثين من س    ـاآلي
ات الحقول وجميع طيور السماء ، ثم       ق من الطين جميع حيوان    ـواهللا خل : " وراة  ـن من الت  ـر التكوي ـسف

م الذي يضعه له اإلنسان ، فوضع آدم        ـا ، وليحمل كل منها اإلس     ـرى كيف يسميه  ـا على آدم لي   ـعرضه
، وعلى هذا المذهب يكون اهللا      " ور السماء ولدواب الحقول     ـة ولطي ـات المستأنس ـاء لجميع الحيوان  ـأسم
 اء أن يعلمه إياه مما كان آدم عليه السالم يحتـاجـى ما ش ف نبيه آدم عليه السالم عل     ـل قد وق  ـز وج ـع
ة إلهية توقيفية محصورة في ما تلقاه آدم عليه السـالم ـهبـر ة البشـون لغ ـه في زمانه ، وبذلك تك     ـإلي

  .ال تبديل حريف فيها وال تعديل وال تغيير وى ، فال تـمن ربه سبحانه وتعال
 وعلــم آدم : " ى  ـت وحيا وإلهاما ، وأن قوله تعال      ـ السالم ليس  ة آدم عليه  ـاك من يرى أن لغ    ـ وهن   

 ه أقدره على تعلمها ، أو أنـه مكنـه مـن وضعهــاـيجوز أن يكون معناه أن"  … ا ـاء كلهـاألسم
اره دليـال  ـن اعتب ـر التكوين من التوراة ، فيمك     ـة إلى ما ورد في سف     ـة فيها ، وأما بالنسب    ـوالمواضع

 حامد عبد القادر وآخـران     ( اـال على كونها وحيا وإلهاما وتعليم     ـة وابتكارها وليس دلي   ـغى وضع الل  ـعل
   ) . م1983 م ، وإبراهيم السمرائـي 1966
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   :اللغة وضع واصطالح. 2

وأكثرها     ينطلق أنصار الوضع واالصطالح في نشأة اللغة من كون اإلنسـان أرقـى الحيوانـات      
عاون مع بني جنسه ، وأن التعاون ال يتم بدون تفاهم ،  وأن التفاهم ال يتـم  بدون لغة ، وفي حاجة إلى الت

 لتبادل األفكـار ونشر  لفظيـة مالئمــة ذا المسار لجأت البشرية منذ حداثة عهدها إلى ابتكار وسيلةـه
 من قبل مجموعة من   اللغـةداثـات بالوضع واالصطالح واالتفاق ، فكان التواضع على استحـالمعلوم

األشيـاء بأسماء محـددة فـي وا على تسميـة كـل ـراد في مكان ما ، وهؤالء  هم الذين اصطلحـاألف
بالمشاهـدة واإليمـاء ، وأن  ي بدايـة أمـرهـع فـع أن يكون التواضـعرفي خاص ، ومن المتوقنظام 

  .يكـون تحديد األسماء عشوائيـا و بصورة مرتجلة 
أن   واالصطالح بحجـة ة اإلنسان قد نشأت بالمواضعةـض أن تكون لغـ أن هناك من يرف ويالحظ     

ة ـاجتماعي التواضع على التسمية يحتاج في حد ذاته إلى لغة يتفاهم بها المتواضعون ، وأن اللغة ظاهـرة
ة واالرتجال للعشوائي تتكون بالتدريج وبصورة تلقائية خاضعة لعوامل عديـدة ومتكاملـة ال مجـال فيـها

   ) . م1983 م ، وإبراهيم السمراني 1982 م ، وجرجي زيدان 1971علي الجمبالطي وأبوالفتوح التوانسي ( 
   :اللغة فطرة وغريزة. 3

ة أن جميع أفراد النوع البشري يملكـون استعدادا فطريا ـيؤكد دعاة الفطرة والغريزة في نشأة اللغ  
اض ـكانقب م الداخلية بحركات وأصوات غير إراديـةـعن انفعاالتهر الطبيعي ـغريزيا يمكنهم من التعبي

  ر الرأس والضحك والبكاء ، وعلى نفس المنوال يملك نفس األفراد استعداداـر الوجه ووقوف شعـأساري
ة ـا يمكنهم من التعبير اللفظي عن مدركاتــهم الماديـة والمعنويــة بأصوات مقطعيـا غريزيـفطري
وي ، ومن ذلك ـوة ذاتية داخلية تنزع إلى استخدام الحبال الصوتية في التبليـغ اللغـقة تنبعث من ـمركب

تجريبية  في أي ظروف  ري الغريزي نشأت أم اللغـات اإلنسانية مثلما يمكـن أن تنشـأـاالستعداد الفط
  .معينة لغة تعبيرية خاصة باألطفال الذين لم يسمعوا أصوات الكبار في أي حال من األحوال 
 تحتـوي على  ويستدل على إمكان نشأة اللغة بالفطرة والغريزة أن فصيلة اللغات الهندية األوروبيـة

بين  ه ـتشاب مجموعة من المفردات التي تعود إلى أصول مشتركة ، وتدل على معان كلية ، وال يوجــد
فهو إذا  ا وواهيا ، أصواتها وبين ما تدل عليه ، وهناك من يعارض هذا االستدالل ويعتــبره مغرضــ

اللغة ، فإنه ال يقطع  ع واالصطالح والمحاكاة والتقليد في نشــأةـر بوضوح إلى بطالن الوضـكان يشي
ة ـفي فصيل ود المعاني الكليـةـا أن وجـا ، كمـي ظهورهـزة فـرة والغريـى الفطـاد علـباالعتم

  يـى ، آلن إدراك المعانـة األولـصيلي الفـت هـا ليسـي بكونهـة يوحـة األوروبيـات الهنديـاللغ
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حامـد   (الكلية يحتاج بالضرورة إلى نضج عقلي رفيع ال يعتقـد أن يكون اإلنسان البدائي قد وصل إليـه                 

  . ) م 1985 م ، وجان جاك روسو ترجمة محمد محجوب 1974 م ، ومحمد عيد 1966عبد القادر وآخران 
   : اللغة محاكاة وتقليد. 4

أصواته    يركن مؤيدو المحاكاة والتقليد في نشأة اللغة إلى كون اإلنسان قد افتتح طريقه اللغوي بمحاكاة                 
الطبيعية المعبرة عن انفعاالته الشخصية في حاالت فرحه وحزنه وضجرة وألمـه ، ثـم انتقل من محاكاة                

ـ         ات  وأصوات األشياء التي     أصواته الطبيعية إلى محاكاة أصوات مظاهر الطبيعــة وأصـوات الحيوان
الريح وشقشقة الطير وجعجعة     تحدثها األفعال عند وقوعها ، فمن القهقهة والعويل والتأوه واألنيـن ودوي          

الرحى وأصوات الضرب والكسر والقطع و االحتكاك وما شـاكل ذلك من األصوات الطبيعية الصـادرة               
ألولى للغة البشـر ، وكانـت قـدرة          ا لنـواةاد واألشـياء تكونــت ا   ـوان والجم ـان والحي ـعن اإلنس 

ـ   ـن محاكاة ص  ـه م ـة تمكن ـة المركب ـوات المقطعي ـاإلنسان يومئذ على النطق باألص     يء ـوت أي ش
  .ه ـر عن الشيء نفسـللتعبي

ونتيجة لكون األلفاظ اللغوية المنبثقة من محاكاة اإلنسان األصوات الطبيعية وتقليده إياه قليلة العـدد                 
لداللة بوجه عام لجأت اإلنسانية منذ فجر حياتهـا االجتماعية إلــى االسـتعانة باإلشـارات               ومحدودة  ا  

اليدوية والحركات الجسمية لتقريب كالمها من الهدف المراد فـي عمليـات اإليصـال والتواصل ، وربما              
ظـي مـأخوذة    كانت جميع اإلشارات اليدوية والحركات الجسمية التي أدرجها اإلنسان فــي تعبيـره اللف            

مبدئيا من حركاته الفطرية الناجمة عن انفعاالته النفسية يوم كـان لسـانه عاجــزا عـن الفصاحــة                 
  .والبالغة والبيـان 

      ومن األدلة التي يتشبث بها من يقولون بالمحاكاة والتقليد في أصل اللغـة اإلنسـانية األولــى أن                   
اللغوي  بأصواتها ، وأن االرتقاء      المية إلى تسمية األشياء      يجنحون في وقت مبكر من حياتهم الك        األطفال

لدى الصغار يعتمد في معظم األحيان على محاكاة الكبار وتقليدهم ، وأن من خصائــص لغات الشعوب                
 حامد عبد القادر وآخران     (البدائية المختلفة وجود األلفاظ التي تشبه أصواتها أصوات ما تدل عليه في الطبيعة              

  ) .  م1966
ر واحـدة ، وأنهـا مـرت بــأطوار      ـات البش ـة أن  أم لغ    ـأة اللغ ـي نش ـول ف ـل الق ـ       ومجم

ـ    ـع ومن المقاط  ـن األصوات إلى المقاط   ـوات وم ـتقدميـة مـن اإلشارات إلى األص     اظ ـع إلـى األلف
ومن البسـاطة   د متدرجة في نموها من الضعف إلى القوة ومن القلة إلى الكثرة             ـاظ إلى القواع  ـومن األلف 

ل رأي من اآلراء األربعـة المـذكورة        ـاء ، وأن ك   ـوء واالرتق ـه سنن النش  ـإلى التعقيد طبقا لما تقتضي    
آنفا ليـس بمعزل عن الصحة والصواب ، وان كثيرا من المهتمين بدراسـة اللغـات فــي العصــور                

دهارهـا ، وأن التوفيـق بيــن        القديمـة والحديثة يذهبون إلى المحاكاة والتقليد في مولد لغة البشـر واز           
  الوحـي و الوضع والفطرة والمحاكاة يمكن اعتباره وجها صالحا و اتجاها متقبال في هذا المجال ، فالوحي 
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كـان مـن المــولى سبحانـــه وتعالــى إلـى نبييـــــه آدم عليــــه الســـــالم ،      

ـ  ـوالموضـع كــان بـين آدم عليـه الس      ه فـي زمانـــه وفــي مكانـــه ،         الم وبيـن ذريتـ
وأمـا الفطـرة والمحاكـاة فهمـا مـن السجايـا التـي جبــل الخالـــق عــــز وجــــل                

 م ، وعبــد     1986 م ، وعلـي عبـد الواحـد وافــي         1966ران  ـد القـادر وآخ  ـحامـد عب ( عبـاده عليـها   
   .) م 1975العليــم إبراهيـم 

  
*  *  *  
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  وظائــف اللغــة

  
اللغة عماد الشخصية وجوهر الحياة الفكرية وثمرة من ثمار العقل البشري يسري مفعولــها فـي                  

السلوك اإلنساني برمته ، فهي جسر تعبر عليه الثقافة من جيل إلى جيل ومرآة تعكس بوضوح وجالء مـا                   
اليسير فــي أي حـال مـن األحوال حصـر        تتمتع به األمة من ثروة عقلية وثراء عاطفي ، وليس من            

وظائف اللغة وإبراز أدوارها في حياة الفرد وفي حياة المجتمع على حد ســواء ، ولكي يدرك المرء أن                  
للغة أهمية قصوى في شتى ميادين الحياة عليه أن يتصور أن مجتمعا مـن المجتمعات قد تعطلت فيه اللغة                  

 في ما أصاب ذلك المجتمـع من خمول وفتور وركود وجمود ، فمـا              يوما أو بعض يوم ، ثم ليتأمل بعدئذ       
 م ،   1962علي عبد الواحـد وافـي        (وظائف اللغة بالنسبة إلى الفرد ؟ ، وما وظائفها بالنسبة إلى المجتمع ؟              

 وفتحي   م ،  1980 م ، ومحمود أحمد السيد       1975 م ، وعبد العليم إبراهيم       1971وعلي الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي      
 م ،   1986، وعباس محجوب      م 1984، ومحمد عطية األبراشي       م 1983 م  ، ومحمود علي السمان        1981علي يونس   

   . )  م1990والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
  : وظائف اللغة بالنسبة إلى الفرد - أوال

 رغباته وتلبية مطالبـة وتسـوية أموره    تمكن اللغة الفرد من االتصال ببني جنسه لقضاء حاجاته وتنفيذ          .1
  .وتدبير شؤونه االجتماعية وتصريفها 

تتيح اللغة للفرد إمكانية التعبير عن مشاعره وعواطفه وآماله وآالمه وما ينشأ في ذهنه من أفكـار وما                  .2
  .يخالج نفسه من ميول وهواجس وانفعاالت وخواطر 

خرين في مجال المناظرة والحـوار والمجادلـة والمناقشــة ،            على اآل  تفتح اللغة للفرد أبواب التفوق     .3
وتعينه في نفس الوقت على دفعهم إلى االقتناع باالنضمام إليه وتأييد اتجاهه وانتهاج سبيله واالنحياز إلـى                 

  .فلسفته وآرائه ومبادئه الخاصة 
ها فـي االســتفادة مــن       تهيئ اللغة للفرد فرصا متنوعة ومتجددة لالنتفاع بأوقات الفراغ واستثمار          .4

  .تجارب الجنس البشري عن طريق القراءة واالستماع 
تساعد اللغة الفرد على تغذية مواهبه وترقية ملكاته وترويق مزاجه ورفع معنوياته بتفهم التراث األدبي                .5

  .وتذوق جماله واالستمتاع بما فيه من الملح والطرائف والتحف واللطائف 
ا ، وتؤهله للقيـام بصـقل ذكائـه وتنميتــه           ـة وتهذيبه ـه العقلي ـتنشيط قدرات ة للفرد ب  ـتسمح اللغ  .6

، وتمده بالعتاد الفني المالئم لسبك القوالب اللفظية الكفيلة بتوضـيح تفكيـره وضـبطه                وإثارته وشحـذه
  . وإحكامه وربطه

ي استقصاء عناصر بيئته    تمنح اللغة الفرد إرادة فائقة مبدعة يمكنه أن يعتد عليها في معاشرة غيره وف              .7  
  .وفهمها وفي توجيه سلوكه وتكيفه وفق ما يساير تقاليد الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه 
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تعزز اللغة نشاط الفرد في تحصيل العلوم واكتساب المهارات وإدراك الفنون واسـتيعاب الثقافــات                .8

لصالت بين عـالم األجسـام وعــالم      رات وتوطيد الروابط وتوثيق ا    ـارف وتكوين الخب  ـع المع ـوجم
  . انـاألذه

تثير اللغة أفكار السامع في عملية االتصال والتواصل ، وتحرك وجدانه ، وتهز كيانه ، و تدفعـه إلى                   .9
النشاط ، وتحثه على العمل في إطار االستجابة ألثر المعلومات واآلراء المتبادلة بينـه وبيـن شريكــه                

  .الم ـي الكـف
 اللغة ماهية الفرد ، وتكشف هويته ، وتزكي ذاته ، وترفع شخصـيته ، وهــي ضــرورة                   تحدد. 10

أو  اجتماعية يستند إليها كل إنسان في مواجهته المواقف الحيوية التي تتطلب منه الكـالم أو االستمــاع                
  .الكتابـة أو القـراءة 

   :  وظائف اللغة بالنسبة إلى المجتمع-ثانيا
لمجتمع اإلنساني ، وتظهر حقائقه ، وتجاري خطـاه فـي تقدمــه وتـأخره ،   تؤكد اللغة خصائص ا    .1

وتساعف أفراده على توسيع دائرة تراثهم الثقافي وحفظه وترتيبه وتنميقه وتهذيبه ، وهي أقــوى دعـائم                
ـ  االرتباط الروحي والقومي في الحياة االجتماعية بوجه عام ، وال يستهان بدورها فـي إقــرار                ارب التق

  .والتالؤم واالنسجام والتالحم بين الميول واالتجاهات والوسائل والغايات 
تنقل اللغة إلى األجيال الالحقة ما وقفت عليه األجيـال السابقة من علوم وفنون وآداب ، ومـا ارتقت                 . 2

بثقة من نظرة   من إليه من نظم اجتماعية وقيم حضارية وأنماط ثقافية ومثل أخالقية وإنجازات مادية ومعنوية            
  .األسالف إلى الحياة ومن فلسفتهم في الوجـود 

والتعارف  تؤدي اللغة دورا عظيم الجدوى في دعم التفاهم العالمي بتهيئة الظروف المالئمـة للتعـايش            . 3
اق والتعاون واألمـن والسـالم بيــن األفــراد والجماعــات            ـف واالتف ـوار والتآل ـن الج ـوحس

  .م ـوالشعـوب واألم
تطبع اللغة الحياة البشرية بطابع األلفة والمودة ، وتبعث فيها روح المبادرة والمشاركة ، وهـي ركـن                  .4

ركين في دائرة االتصال والتواصل ، ووسيلة اجتماعية قوية المفعول فـي ممارسـة الـفهم واإلفهـام ،                
  .وأداة حضارية ال يستغني عنها في تصريف شؤون المجتمع وفي تسيير دفة أموره

تخدم اللغة جميع المناشط الثقافية في الحياة االجتماعية ، وتقارب بـين عواطـف األفـراد الذيـــن             . 5
يتكلمونها ، ويعتمد الناس عليها في تبسيط عمليات التفاعل االجتماعي ، وفي تنظيم ميادين العمل ، وفـي                  

، وفي تقوية عوامــل التكافـل       تحسين مردود التربية والتعليم ، وفي تمرير الرسائل الدعائية المغرضة           
  .والتضامن والوحدة واالنتظام 

  من مصطنـع ة بالنسبة إلـى الفـرد عن وظائفها بالنسبة إلى المجتمع أمرـف اللغـزل وظائـإن ع    
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أجل الدراسة والتشخيص والتمييـز والتمحيص ، والواقـع أن الفرد عضو من أعضـاء المجتمـع ، وأن                 

و أن يكون جملة من أفراد ، وعلى هذا األسـاس يحق القول أن اللغة عربـة تنقـل إلـى                   المجتمع ال يعد  
الخلف تراث السلف بجميع أشكاله وألوانه ، وأنها خير دليل يتم االهتداء بـه إلـى المعالــم الثقافيــة                    

ن إلى حد   والحضاريـة في المجتمعات القديمة والحديثة ، وأن النجاح المرء في حياته االجتماعيـة مرهو            
بعيد بمدى تحكمه في لغته وبمدى امتالكه ناصيتها ، وأن الناطقين بلغة واحــدة تنزع قلوبهم وعقـولهم                 
إلى السير في طريق واحد ، وأن صعود أي مجتمع في معـارج النهضــة والتقدم والرقي واالزدهار لن            

تقرها ويقلل من شأنها ويهجرها     يتحقق بغير لغته ، وهيهات أن يرى النور مجتمع يستهيـن بلغتــه ويح           
 م ، وعثمان أمـين      1966 م ، وحنا غالب      1961 م ، وعبد العزيـز عبـد المجيـد        1909محمد الخضر بن الحسين     ( 

 م ،  ومحمد عطية األبـراشي وأبو الفتوح         1971 م ، وروبير دوترانس وآخرون ترجمـة هشام نشابـة وآخرين           1967
 م ، وعبد المنعم سيد عبد العال بدون 1983 م ، وعبد العزيز شرف 1983يم السمراني    م ، وإبراه   1980محمد التوانسي   

  . )ذكر تاريخ النشــر 
  

  
  

*  *  *  
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  فنـــون اللغــة

 

     يلجأ اإلنسان إلى اللغة ويستعين بها كلما دعته الحاجة إلى أن يخوض غمار عملية الفهـم أو عمليـة                   
اق تفاعله االتصالي بوجه عام ، ومن المعهود في هذا المجـال أن عمليــة الفهم يحـدث                اإلفهام في سي  

فيها التلقي باالستماع أو القراءة ، وأن عملية اإلفهام يحدث فيها التعبـير بالكـالم أو بالكتابـة ، فـالكالم                   
 النشاط اللغوي في حياة     واالستماع والقراءة والكتابة هي الفنون األساسية األربعة التي يــدور حولــها         

بعوامـل التمـدن والتحضـر      البشر ، وهي فنون خليقة باالهتمام في هذا المقام الرتباطهــا الوثيــق            
 م ، وعبد العلـيم إبـراهيم        1971 م ، وعلي الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي         1966حنا غالب    ( والرقي واالزدهار 

  . )منعم سيد عبـد العـال بدون ذكر تاريـخ النشـر  م ، وعبد ال1983 م ، وعبد العزيز شرف 1975
   : المـ الك–أوال 

  ه عن طريق الكالم ينزع إلى اختبار األلفــاظـان في االتصال ببني جنسـا يرغب اإلنسـ       حينم
  ن القول أن الكالم يحمل المعـاني ـق يمكـمن هذا المنطلـي المقصودة ن وة للداللة على المعانـالمالئم
   وأن المعنـى هـو روح  االت والعواطـف ،ـف عن الخواطـر واالنفعـر ويكشـر عن المشاعـبويع
  ي الوجود ، وأن الكلمةـا فـا منذ ظهورهـجزء ال يتجزأ منهـا النابض بالحيـاة ،  وهو ة وقلبهـالكلم

   ال تعــدو  وهي ة في عالم االتصـال ،ـت لها أية وظيفـى ال تندرج في إطار الكالم وليسـبدون معن
   وين .ن  رالف ( ا ـة ال طائل من ورائهـورة حرفيـ وص ه ،ـول لـا ال مدلـا فارغـون صوتـأن تك

 م ، وفتحي علي يونس 1976ة طلعت منصورـترجم. س .  م ، وفيجوتسكي ل 1964ي العريان ـد علـترجمـة محم
   ) . م1985 م ، وجان جاك روسو ترجمة محمد محجوب 1981وآخران 

  ة الحيـاة الديمقراطيـة ـوح وجـالء شرط ضروري لممارسـة ووضـدرة على التكلم بدقـ      إن الق
في المجتمعات اإلنسانية الراقية ، وكل موقف كالمي في حيـاة البشر يستلزم وجـود متحـدث ومسـتمع                

ــب اعتنت بـه    ل منهما في اآلخر ويتأثر به ، وما البراعة في الكالم إال فن لغــوي مكتس              ـر ك ـيؤث
الشعوب المتحضرة في العصور القديمة والحديثة ، وال يزال االعتماد عليـه ســـاري المفعـول فـي                 
تحريك الرأي العام وفي توجيهه وفي تهييـج الجماهير وفي تسكينها وفـي إبــراز الملكات الشخصـية               

  Lionel Bellenger م ، و 1966 حنــا غـالــب   (اء المواهب الفكرية وتغذية القـدرات العقلـية ـوإنم
 م ، ومحمـــود فهمـي حجـازي    1981س وآخران ـي يونـ م ، وفتحي علAlain Beaudot  1980 م ، و 1979
  . ) م 1992

         ولقد أدركت النظم التربوية المعاصرة في األمم المتقدمة علـى وجــه الخصــوص أهميــة                
ب اإللقاء وطــرق اإلقنـاع   ـدرت إلى اعتماد أسالي  اـاة ، فب  ـوي في شتى ميادين الحي    ـال الشف ـاالتص
ى تقنيـات    ـاط المناقشـة ، وعمدت في نفس الوقت إلى تدريـب أبنائهــا علـوار وأنمـوان الحـوأل
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الكالم ومهارته ، وبات من المسلم به لدى المعنيين باألمر في هذا المضمـار أن الكالم عنصـر حيـوي                 
لتعليمي برمته ، وأن األطفال والمراهقين في حاجة ماسة إليه ، وأنــه يساهم بـدور ال                فعال في النظام ا   

فـان  ( يلي   يستهان به في تكوين شخصية الفرد وفي تهذيبهـا ، ومن المهـارات الكالميــة األساسية ما             
 م ،   1974ور م ، ومحمـد صـالح الدين علـي مجـا         1966 م ، حنا غالب      1960رايبر ترجمة صـالح الدين لطفـي      

 م ، وجـان  1983 م ، ومحمود علي السمــان  1981 م ، وفتحـي علـي يونس وآخـران  1975ومحمد صالح سمك    
   ) : م1985جاك روسو ترجمة محمد محجوب 

  .انطالق المتكلم في حديثه دون تردد أو تعثر أو لجلجة أو لعثمة .1
  .إخراج الحروف من مخارجها الصوتية الصحيحة .2
  . لفاظ نطقا واضحا سليمانطق األ. 3
  .ضبط األفكار الرئيسية والفرعية لموضوع المكالمة . 4
  .  معرفة أماكن الكالم وأوقاته المناسبة. 5
  .إثارة انتباه السامع واالحتفاظ به طيلة الفترة الزمنية المكرسة للمكالمة . 6
  .قدرة المتكلم على مجاملة شريكه في الكالم ومحاباته . 7
  .روج عن موضوع الكالم أثناء االتصال الشفوي عدم الخ. 8
  .انتقاء الصور الكالمية المعبرة عن مضمون الكالم وفحواه . 9

  .تكييف نبرات الصوت وتعديل انعطافاته وفق مقتضيات الكالم وظروفه المكانية والزمانية . 10
  .دعم الكالم وتأييده بالدليل والحجة والبرهان . 11
  .تأثره بما يستقبله من شريكه في الكالم اهتمام المتكلم و. 12
  .إدراك اتجاه الشريك في الكالم واحترام أفكاره الشخصية وآرائه الخاصة . 13
  .اعتبار السامع شريكا مساويا للمتكلم في الحقوق والواجبات الكالميـة . 14

ت ونبراتـــه        ويالحظ أن الكالم سمة إنسانية نوعية تستمد قوتها وسحرها مـن أنغــام الصــو              
وانعطافاته ، وأنه أكثر المهارات البشرية شيوعا وأوسعها انتشارا وأشدها تشابكـا وتعقيــدا ، ويكفي أن               
يعلم المرء في هذا السياق أن كالمه مزيج من تفكيره ولغته وصوتـه ، وأن نطقـــه بلفظـة واحـدة                     

فان  ( ! في وقـت قصير ومحدود   يستوجب تشغيل ما يقرب من مائة عضلة من عضالتـه ، وكل ذلك يتم              
 م ، وجـان     1981 م ، وفتحـي علي يونس وآخران        1974 م ، ومحمـد عيـد      1960رايبر ترجمة صالح الدين لطفي      

   ) . م1985جاك روسو ترجمة محمد محجوب 
     وهناك آداب خاصة بالكالم يتعيـن على المتكلمين أن يتقيدوا بها وأن يأخـذوها بعـين االعتبــار   

  رام آرائـه الشخصيـة دونـي الكـالم واحتـي كالمهـم ، ومن هـذه اآلداب مجاملـة الشريـك فـف
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وتجنب االسـتبداد بـالكالم      ، وعـدم مقاطعـة المتكلم أثنـاء استرساله في كالمـه ،         تكلـف و تملـق  

عـال وعن الغضـب  في الحديث وفي المناقشـة ،  واحتكاره من طرف واحد ، ومحاولة االبتعاد عن االنف    
وال يغيب عن األذهان أن الكالم يستغرق من حياة اإلنسان زمنا طويال يفوق الزمن الذي يستغرقه أي عمل                  
آخر ، وأن المتحدث البـارع يكون شغوفـا بتنويـع صوتـه وبتنميق كالمه ومتشبثا في نفـس الوقـت                 

تقصاء اتجاهاتهم ، وأن الكلمة الطيبة لها أثرها في تهيئة فرص النجاح            بمعـرفة ميول المستمعين إليه وباس    
فان رايبر ترجمة صـالح الـدين       ( وفي توفير عوامله ، وأن السكوت أبلغ من الكـالم في كثير من األحيان              

 م  ، ومحمـود احمـد السيــد    lionel Bellenger 1979 م ، وDenis Baril et autres 1969  م ، و 1960لطفي 
  . ) م 1985 م ، وجان جاك روسو ترجمة محمد محجوب 1981 م ، وفتحي علي يونس وآخـران 1980
  : اع ـ االستم–ثانيا 

      يرتبـط وجود اللغة ونموها وانتشارها ارتباطا وثيقا بمدى االستماع إليها والتحـدث بهـا ، ومـن               
األحـوال ،    نـه فـي أي حـال مـن    نافلة القول أن المستمع شريك ال يستطيع المتحدث أن يستغنـي ع          

وأن التفاهم الحقيقي بين طرفي االتصال الشفوي ال يتم بمعزل عن االستمــاع الجـيد والتكلم الجيـد ،                 
وأن قدرة الفرد على االستمـاع بتأدب ولياقة مظهر حضـاري يشير على درجـة تشبعه بالقيم اإلنسانية               

الرفيعـة التي تبوأهـا نضجـة العقلي ورقيه االجتمـاعي ،         الفاضلة ، ويدل في نفس الوقت على المنزلة         
وأن االستماع بوجه عام نشاط فكري عظيم الجدوى في رفع مـردود معظم المواقـف التربويـة داخـل                  

 م ، وعبد 1966 م ، وحنا غالب 1964وين ترجمة محمد علي العريان   . رالف ن   ( المؤسسات التعليمية وخارجهـا    
   ) . م1981 م ، وفتحي علي يونس وآخرون 1980 م ، ومحمـود أحمد السيد 1975العليم إبراهيم 

        ويعتبر االستماع وسيلة من وسائل التعلم والفهم واإلدراك ، فهو عمليـة ذهنيـة يسـتفيد منهــا                   
المستمع في تنمية معارفـه الثقافية ، ويتدرب فيها على جودة اإلصـغاء وتركيـز االنتبـاه ومتابعـــة                   

كلم وسرعة استخالص الهدف المنشود من الكالم ، وهو فوق ذلك كله فن من فنون اللغــة يحتاج إليه          المت
 م ، وعلي الجمبالطي وأبو الفتـوح        1966حنا غالب    (المتلقي أثناء قيامه بالتقاط الرسائل المنطوقة وفك رموزها       

 م ،   1981 م ، وفتحي علي يونس وآخران        1980 م ، ومحمود أحمد السيد       1975 م ، وعبد العليم إبراهيم       1971التوانسي
   ) . م1986ومحمد عبد القادر أحمد 

ي مفتوح الستقبال المعلومات الخارجيـة وتأويلهـا ، وهــو قـراءة           ـاع مسلك طبيع  ـ      إن االستم 
ن ، وهناك عناصـر أساسـية أربعـة         ـة عن طريق العي   ـراءة العادي ـد بالق ـة إلى حد بعي   ـباألذن شبيه 

    م ، وعبد العليـم إبراهيم1966حنـا غالـب ( ي ـا ، وهـدور حولهـاع وتـة االستمـا عمليـ منهفـتتأل
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  .  )م 1981 م ، وفتحي علي يونس وآخران 1980 ومحمود أحمد السيد  م ، 1975
  .فهم المعنى اإلجمالي للكالم وتحديد فكرته الرئيسية .1
  .  معهتفسير الكالم وإستعابه والتفاعل. 2
  .تقويم الكالم ونقده وإدراك أبعاده الخفية . 3
  .ربط المضمون المقبول من الكالم بالخبرات الشخصية . 4

    وأما مهارات االستماع فهي عديدة ومتنوعة وجديرة باالهتمام في مناشط التربيـة والتعليــم علـى              
تهيئـة   لمتقدمة بالحــرص علــى    وجه الخصوص ، وقد أوصت المناهج التربوية الحديثة في البلدان ا          

الظروف المالئمة لتمكين الناشئين من اكتساب مهـارات االستماع فـي مواقـف تعليميـــة وظيفيـة              
مكرسة لهذا الغرض ، وفي إطار إبراز األهمية القصوى لمساعـدة األجيـال الصاعـدة على التحكم في               

لتعليـم علـى جمــع مهـارات االسـتماع        فن االستماع عكف المعنيون باألمر في حقـول التربيـة وا        
م ، ومحمد صالح الـدين علـي        1966حنا غالب   ( وضبـط تقنياتـه ، وكان من أهـم تلك المهـارات ما يلي           

  ) :  م1981 م ، وفتحـي علـي يونـس وآخران 1980 م ، ومحمود أحمد السيـد 1974مجاور 
  .التهيؤ لموقف االستماع . 1
  .الستماع تركيز االنتباه أثناء ا. 2
  .فهم معاني الكلمات المسموعة . 3
  .تتبع تفاصيل الكالم المسموع  .4
  .االستماع إلى ما بين الكلمات وما وراءها . 5
  .تذكر تتابع الجزيئات الكالم المسموع . 6
  .االستماع في ضوء الخبرات السابقة . 7
  .توقع ما يقال . 8
  .م المسموع اإللمام باألفكار الفرعية الواردة في الكال. 9

  .تحديد العالقات بين األفكار الفرعية الواردة في الكالم المسموع . 10
  .معرفة ما هو حقيقي وما هو خيالي في الكالم المسموع  .11
  .عزل ما ال عالقة له بموضوع الكالم المسموع عن الذي له عالقة به . 12
  .  اصطفاء المعلومات المهمة الواردة في الكالم المسموع. 13
  . االستماع بتذوق وابتكار. 14
  .استخدام إشارات السياق الصوتية والحركية المعبرة عن الفهم . 15
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  .تحليل الكالم المسموع . 16
  .استنباط الفكرة الرئيسية الواردة في الكالم المسموع  .17
  .نقد الكالم المسموع . 18
  .الوقوف عند هدف المتكلم . 19
  . المتكلم إدراك دوافع. 20
  .تقويم المتكلم . 21
  .  التعاطف مع المتكلم .22
  .الموازنة بين متكلم وآخر . 23
  .االستفادة من الكالم المسموع . 24

      وتؤكد التربيـة المعاصرة أن اكتساب مهارات االستمـاع أولـى من اكتساب مهــارات الكـالم              
ستماع معا همـا اللـــذان يشقــان الطريـق         وأصعب من اكتساب مهارات القراءة ، وأن الكالم واال        
والمتعلميــن  حيـاة ، وأن الصغــار والكبـار      المزدوج لعمليـات التفاهم الشفوي في شتـى ميادين ال       

االسـتماع ، وأن     وغير المتعلميـن يحتاجـون إلى قضاء قسـط كبير من حياتهم اليوميـة في ممارسـة            
بصـورة أفضـل مـن       كرون ما يتعلمونه عن طريق االستمـاع     األطفال في صفوفهم التعليمية األولى يتذ     

تذكرهم ما يتعلمونه عن طـريق القراءة ، وأن فشل المتعلميـن في االستمـاع يؤدي بالضـرورة إلـى                 
تتكون بتكرار االستماع إلى    ن الملكـة اللغويـة السليمــة       فشلهم في تحصيل ما يقدم إليهـم بالكالم ، وأ        

لبراعة في االستماع وثيقة الصلة بالبراعـة في الكالم ، وأن المستمع هـو المعنـي               اللغة السليمة ، وأن ا    
م ،   1971م ، وعلـي الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسـي        1966حنا غالب   ( باألمر في العملية التربوية بوجه عام       

  . ) م 1986 م ، ومحمد عبد القادر أحمد 1981 م ، وفتحي علي يونس وأخران1974ومحمد عيد 
      ويبـدو أن فن االستماع هو أكثر فنون اللغة إهماال فـي مــدارس الشعــوب المختلفــة ، وأن                  

تحـوم   االستماع الدقيق فعل إيجابي هادف يقترن بالوعي والتأمل واإلدراك ، وأن عملية االستماع برمتها             
منطوقة يفـتح أبـواب   حول اإلحساس بالصوت وتفسيره وإصدار الحكم عليه ، وأن حسن استقبال الكلمة ال            

االنتفاع بالرسائل الكالمية المتنوعة في وسائل اإلعالم ، وأن كثيـرا مـن المربيـــن والمعلميــن ال                 
يزالـون يعتقـدون أن الدقة في االستماع من األمور العاديـة البسيطة التي يمكن  الوصـول إليهـا دون                  

  ) . م 1981م ، وفتحي علي يونس وآخران  1980م ، ومحمود أحمد السيد  1966حنا غالب  (مشقة وعناء 
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  ومجمل القول في فن االستماع أنه عماد التفاهم في التربية والتعليم ، وأنه أسـاس النجـاح في الحـوار                  
والمناقشـة ، وأن الحاجة إليه تشتد في األوساط االجتماعية المتحررة ، وأن اإلذاعـة المدرسـية نفسـها                 

علي الجمبالطي وأبـو     (مجدية وقويـة المفعول في التمرس بمهاراتـه واكتساب تقنيـاتـه         يمكن أن تكون    
 م ، ومحمد عبـد القـادر        1981م ، وفتحي علي يونس وآخران        1975 م ، وعبد العليم إبراهيم     1971الفتوح التوانسي   

  ) . م 1986أحمد 
  : القـراءة : ثالثا 

 ذ الفكر وينير العقل و يرهـف الحــس وينمـــي            القراءة بوجه عام نشاط ذهني مكثف يشح        
اإلدراك ، وهي في جوهرها عملية عضويـة ونفسية وعقلية معقدة يقوم فيها القـارئ بترجمــة الرموز               
المكتوبة إلى معان مقروءة مفهومة بالنسبة إليه ، وهناك ثالثة مكونات رئيسيـة لعمليــة القـراءة هـي                 

سموعة والرموز المكتوبـة ، وتعتبر ترجمـة الرمـوز المكتوبـة  إلـى             المعاني الذهنيـة واأللفـاظ الم   
األلفاظ المسموعـة قراءة صوتية ، وأما ترجمة الرموز المكتوبـة إلـى المعـاني الذهنية فهـي قـراءة                
صامتة ، ويوصي بعض المربين في العصر الحديث بالحرص علـي دفــع تالميذ الصفوف التعليميـة               

هتمام بالقراءة الصامتة لكونها أوفر من القـــراءة الصوتية للوقت وأعـون علـى             األولى إلى زيادة اال   
 % 95في المواقف القرائيــة إلـى        الفهم وأكثر استعماال في الحياة اليوميـة ، إذ يصل معدل استخدامها          

 م ،   1971ين   م ، وروبيـر دوترانس وآخرون ترجمة هشام نشابة وآخر         1966 حنا غالب    (مقارنة بالقراءة الصوتية    
 م ، ومحمد عطية األبراشي وأبو الفتوح        1975 م ، وعبد العليم إبراهيم       1971وعلي الجمبالطي  وأبو الفتوح التوانسـي       

 م ، ومحمود علي السمان      1981 م ، وفتحي علي يونس وآخران        1980 م ، ومحمـود أحمد السيد       1980 محمد التوانسي 
ـد عبـد القـادر أحمــد      ـ م ، ومحم   1986اس محجـوب   ـ ، وعب   م 1985ود معروف   ـ م ، ونايــف محم    1983
  ) . م ، وعـبد المنعم  سيـد عبد العـال بدون ذكر تاريخ النشـر 1986

وتحتاج األجيال الصاعدة في مراحل نموها التعليمي إلى التدريب الجيد على فن القـــراءة ألنـه                  
مـن   مية القراءة في كونهـا ينبوعا فياضـــا      ة ، وتتجلى أه   ـة تعليمي ـيمثل حجر الزاوية في أية عملي     

في  اء عنها ـة غير المباشرة التي يتعذر االستغن     ـة يزخر بـألوان الخبرة اإلنساني    ـم والمعرف ـينابيع العل 
اة وتحمـل أعبائهـا ، فالقـراءة مفتـــاح       ـة تكاليف الحي  ـداده لمواجه ـشء وإع ـة الن ـميادين تربي 

ق االعتمـاد عليهــا     ـة التي يح  ـدون استثناء ، وهي الوسيل    ـراسية ب واد الد ـل في جميع الم   ـالتحصي
ـ    ي وفي تحسين نتائج التربية الم     ـع التعلم الذات  ـفـي تعزيز دواف   ال ستمرة وفي تقويـة عــوامل االتص
 م ، 1971رون ترجمة هشام نشـابة وأخـرين      ـروبير دوترانس وآخ   (م  ـوب واألم ـراد والشع ـالفكري بين األف  

د عطية االبراشـي وأبـو   ـ م ، ومحم1975م ـم إبراهيـ م ، وعبد العلي1971بالطي وأبو الفتوح التوانسي  ي الجم ـوعل
  اسـ م ، وعب1985ود معروف ـ م ، ونايف محم1983ي السمان ـود علـ م ، ومحم1980د التوانسي ـوح محمـالفت
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  . )يد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشر  م ، وعبد المنعم س1986 م ، و محمد عبد القادر أحمد 1986محجوب 
ويحظى االتصال الفكري الذي يحدث بين األفراد عن طريـق القـراءة بالعنايــة والرعايـــة                  

واالهتمام في إرساء قواعد البناء االجتماعي ، وفي تحقيق التقارب والتفـاهم والتعـاون بـين طوائــف                  
 يكون  دل أعضاؤه األفكـار واآلراء عن طريق القـراءة        المجتمع في أي اتجاه ، فالمجتمع الذي يقرأ ويتبا        

وأما المجتمع   ، مجتمعا متماسكا وقويا وقادرا على السير بخطى حثيثة وثابتـة في شتى مجـاالت الحيـاة            
الذي ال يقرأ وال يتبادل أعضاؤه األفكار واآلراء عن طريق القراءة فهو مجتمع منحل وضـعيف وعـاجز                

أو مقيـدة في أي حـال        حوائجه ما دامت الصلة الفكرية بين أعضائه مفقودة        عن إدراك مصالحه وقضاء   
م ، وعبد المنعم سيد عبد العال بـدون ذكـر           1983 م ، ومحمود علي السمان       1975عبد العليم إبراهيم    ( من األحوال   

  .  )رـخ النشـتاري
ا ـ شفـوي ، وثانيهماـري بين األفـراد ، أولهمـال الفكـان لالتصـان أساسيـاك مسلكـ     وهن

وتنتمي القراءة إلى المسلك األخيـر ، وهي أداة نافعة في استثمار الخبرة غير المباشرة ،  كتابــي ،
  جاء وقت الفراغ ، وفي تنمية الثورة اللغوية والفكرية ، وفي مساعدة اإلنسان علـى معرفــةإزوفــي 

النمـو   الحديثة بأهمية القراءة في دعـم ركائـز     نفسه وفهم بيئته ومجاراة عصره ، وقد أشـادت التربية          
النفسي االجتماعي لدى األطفال والمراهقين ، وأصبحت الحاجة إلـى اكتساب مهـارات القراءة تزداد شدة              

المودة واأللفة والصـداقة     وإلحاحا كلما ازدهرت الحضارة وتشعبت أطرافهـا ، وصار توطيـد عــرى         
ا استراتيجيا ال يكتمـل منهج تعليمــي مدرسي بدونـه ، وفـي مـايلي              بين التلميذ والكتاب هدفا تربوي    

روبير دوترانس وآخرون ترجمة    ( عام   ملخص ألبرز األغراض التربويـة المتوخاة من عملية القـراءة بوجه        
 م ، ومحـمد عطية األبراشـي وأبـو   1971 م ، وعلي الجمبالطــي وأبو الفتوح التوانسي 1971هشام نشابة وآخرين    

 م ، ومحمـود     1981 م ، وفتحي علي يونس وآخران        1980 م ، ومحمـود أحمـد السيـد       1980لفتوح محمد التوانسي    ا
د عبد القـادر أحمـد      ـ م ، ومحم   1986م ، وعباس محجوب     1985 م ، ونايــف محمود معروف       1983علي السمان   

   ) : م ، وعبـد المنعم سيـد العال بـدون ذكـر تاريخ النشر1986
ة المـواقف التعليمية المالئمة للتمكن من سـالمة النطق وجودة األداء وتمثيـل المعنــى فــي           تهيئ .1
  .ة ـراءة الصوتيـالق
  .إنماء الثروة اللغوي بالصور اللفظية الصالحة لترقية مستوى التعبير الشفوي والكتابي  .2
ذوق جماله ومعرفــة  قيمـه      امتالك القدرة على فهم المقروء وإدراك أبعاده واستخالص أفكـاره وت          .3

  .ه ـه وحقائقـومثل
  . تغذية المواهب وتهذيب العواطف وتكوين النفس وإعدادها لمعترك الحياة  .4
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استثمار القراءة في تحصيل الخبرة وفي مواكبة األحداث وفي االستمتاع بأوقات الفراغ وفـي تقويـة                 .5

ب على مظاهر الـــتردد والتــهيب والخجــل والخـوف           االهتمام المستمر بالقراءة الحرة وفي التغل     
  .واالنطـواء 

تعزيز الروابط الروحية بين أفراد المجتمع الواحد وفتح أبواب االحتكاك الفكـري والثقـــافي بـين                .6
  .ات ـالمجتمع

توفير فرص النجاح في استيعاب المواد الدراسية المختلفة وفي إحــراز ملكـة الموازنـة بيـــن                  .7
  .ص المقروءة وفي مزاولة المهن التي يقوم العمل فيها على القراءة النصو

ر تدريب التالميذ عليها فـي وقــت        ـارات القراءة فهي كثيرة ومتنوعة وليس من اليسي       ـوأما مه   
قصير ، فهناك مهارات خاصة بالقراءة الصوتية ومهـارات خاصة بـالقراءة الصـامتة ومـــهارات               

ري أن يسيطر كل تلميذ على جل المهـارات القرائية في مســتهل حياتـه           مشتركة بينهما ، ومن الضرو    
التعليمية ، وإذا ما فشلت المدرسة في تمكين أبنائها من اكتسـاب مــهارات القــراءة منــذ نعومـة                   
أظفارهم فإن الحياة المدرسية بمضامينها المختلفة تكون عرضة للفشل ، وتـؤكد معطيـات علـم الـنفس                

التربية المعاصرة أن الفشل المدرسي يؤدي إلى تقليل فرصـة النجـــاح  فـي الحيـاة                 الحديث وعلوم   
االجتماعية بعد مغادرة المدرسة ، وأن صعود المجتمع في معارج التقدم واالزدهــار يتوقـف بالدرجـة            
األولى على مدى إقبال أبنائه على القراءة ، وأن الرقي الحضاري يستـوجب رد االعتبار إلـى التمـرس                  

 (بمهارات القراءة الصوتية والصامتة في جميع المستويات التعليمة ، ومـن أهم هذه المهارات مـا يلـي                  
ترجمة محمد منيـر مرسـي      . م ، و جالسر و     1971روبير دوترانس وآخـرون ترجمـة هشــام نشابـة وآخـرين        

 م ،   1980الفتوح محمد التوانسي     م ، ومحمد عطيـة األبراشي وأبو        1974 م ، ومحمد صالح الدين علي مجاور         1973
م ، وعبـاس     1985م ، ونـايف محمـود معـروف          1981 م ، وفتحي علي يونس وآخران        1980ومحمود أحمد السيد    

  ) :  م ، وعبد المنعم سيد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشر 1986 و محمد عبد القادر أحمـد  ، م1986محجوب 
  .الصحيحة إخراج الحروف من مخارجها الصوتية  .1
  .تجنب األخطاء اللغوية في القراءة الصوتية  .2
  .معرفة معنى الكلمة من خالل السياق  .3
  .فهم العالقة بين األلفاظ والمعاني  .4
  .تمثيل المعاني أثناء القراءة الصوتية  .5
  .سرعة القراءة في مواقف الغضب والهيجان  .6
  . بطء القراءة في مواقف الحزن واألسى  .7
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  . إخفاء النطق في القراءة الصامتة .8
 . تمكن القارئ من السرعة في القراءة الصامتة .9

 .  استيعاب ما بين السطور وما وراء الكلمات .10

 . إدراك الفكرة الرئيسية في النص المقروء  .11

 . تحديد األفكار الفرعية في النص المقروء  .12

 . ختلفة بين األفكارإحاطة القارئ بالعالقات الم  .13

 . متابعة تسلسل المادة المقروءة  .14

 . إلمام القارئ ببعض الجوانب الجمالية في النص المقروء  .15

 . استمتاع القارئ بالنص المقروء  .16

 . تفسير المقروء في ضوء الخبرة السابقة  .17

 . تفاعل القارئ مع النص المقروء  .18

 . الكاتبوقوف القارئ على اتجاه   .19

 . قدرة القارئ على نقد المقروء  .20

 . قيام القارئ بالمقارنة بين النصوص المقروءة  .21

 . احتفاظ القارئ بما يأخذه من القراءة  .22

   .استعانة القارئ بالمقروء في المواقف التعبيرية  .23

 . استخدام الخبرة القرائية في مواقف الحياة اليومية  .24

ن ال يغني أحداهما عـن      ـن متكاملي ـة وجهي ـة الحديث ـظ أن لمفهوم القراءة في التربي     ـ      و يالح 
،  أولهما آلي وينحصر في مجرد إدراك الرموز المكتوبة والنطق بهـا       ،  في أي حال من األحوال     اآلخر

لمقروء وفي استجابة القارئ ل   ، وثانيهما عقلي ويتمثل في ترجمة الرموز المقروءة إلى مداولتها الفكرية           
وفي انتفاع القارئ بالمقروء في المواقف الحيوية النفسية واالجتماعيـة وبـذلك            ، وإصدار حكمه عليه    

د أثر فهمه إيـاه     ـويمت، ا معقدا يعرف فيه القارئ المقروء فيفهمه        ـة فنا لغوي  ـراءة الحقيقي ـتكون الق 
لصادر عنهـا أثنـاء القـراءة       ويؤثر في السلوك ا   ، ويحرك دوافعها   ، إلى أعماق نفسه فيهز مشاعرها      

دة والممتعة بالنسـبة    ـب المفي ـرى اختيار الكت  ـراءة من القارئ أن يتح    ـوتتطلب عملية الق  ، وبعدها  
 ، وأن يتـوخى اسـتغالل       ا كبيرا في تفسير المقروء وسـبر أغـواره        ـذل جهدا ذهني  ـوأن يب ،  هـإلي

رء من القراءة تسمو    ـ ما يكثر الم   وبقدر،  هـة مجتمع ـه وترقي ـب نفس ـ في تهذي  محصوله القرائـي 
ـ   ،  ود الجهل و الخرافة   ـه من قي  ـه وتتحرر نفس  ـو أخالق ـاره وتعل ـأفك ـ  ـوربمـا كان ات ـت تقني
 درة على القراءة   ـد القـن فقـوم،  ة كلهاـذ من حياتهم المدرسيـه التالميـل ما يجنيـراءة أفضـالق
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وهـي  ،  عبـاده  وتعتبر القراءة أكبر نعمة أنعم اهللا بها على       ،  ياةفقد لذة التحصيل ومتعة التثقيف مدى الح      
وقد كرمها المولى عز وجل بوضعها في       ،  مفتاح الدين اإلسالمي الحنيف وعماد الرسالة المحمدية الشريفة       

 اآلية األولى  –"    اقرأ باسم ربك الذي خلق       " : مطلع أول آية من القرآن العظيـم وهي قولـه تعـالى          
،  م 1975وعبد العلـيم إبـراهيم      ،  م 1971ابة وآخرين   شروبير دوترانس وآخرون ترجمة هشام ن      (سورة العلق   من  

وفتحـي علـي يـونس      ،  م 1980ومحمود أحمد السـيد     ،  م 1980ي  سومحمد عطية األبراشي وأبو الفتوح محمد التوان      
  . ) م 1986د ومحمد عبد القادر أحم،  م 1985ونايف محمود معروف ،  م 1981وآخران 
  : ة ـ الكتاب– رابعا

       الكتابة فن لغوي آلي أداته القلم ومادته األلفاظ المكتوبة وغرضه تقييد الكالم بالرموز الخطية وغايته        
وتتضمن الكتابة بمفهومها الشـامل اإلمـالء والخـط والتعبيـر           ، انتظام الحياة االجتماعية وتيسير أمورها    

ائل االتصال والتفاهم بين األفراد والشعوب واألمم، بها يصـور اإلنسـان            وهي وسيلة من وس   ، التحريري
روبير دوترانس وآخرون ترجمـة هشـام نشـابة          (ألفاظه وينشر أفكاره وينقل تراثه الثقافي من جيل إلى جيل           

 م  1981وفتحي علي يونس وآخران     ،   م   1980ومحمد عطية ا؟أبراشي وأبو الفتوح محمد التونسي        ،   م   1971وآخرين  
وعبد المـنعم   ،  م   1992ومحمود فهمي حجازي    ،  م   1985و نايف محمود معروف     ،  م   1983، ومحمود علي السمان  ، 

  .) سيد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشر 
فمـن  ، وهي مالزمة للقراءة وموازية لها    ،        وتعتبر الكتابة مظهرا من مظاهر رقي اإلنسان وتحضره       

ومن المعهود في التربية الحديثة أن عملية القراءة والكتابـة تمثـل            ،  يكتب ال يقرأ   ال يقرأ ال يكتب ومن ال     
وان الكتابة بوجه عام فن من الفنون الجميلة كالرسم والنحـت           ، المحور الرئيسي في التعليم األساسي برمته     

لـى شـخص    وأن الكتاب في أي حال من األحوال متكلم يقوم بتوجيه كالمه إ           ، والحفر والنقش والتصوير  
وفي هذا اإلطار تتجلى أهمية تشـجيع       ، وأن الكالم المكتوب يغاير الكالم المنطوق وظيفة وصياغة       ، غائب

علي  (ومن أبرزها ما يلي     ، أبناء المدارس في شتى المراحل التعليمية على العناية بتحصيل مهارات الكتابة          
ترجمـة  . س  . وفيجوتسكي ل   ،  م   1974لي مجاور   ومحمد صالح الدين ع   ،  م   1971الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي     

وفتحي علي يـونس وآخـران      ،  م   1980ومحمد عطية األبراشي وأبو الفتوح محمد التوانسي        ،  م   1976طلعت منصور   
وعبد المنعم سيد عبد ألعال بـدون ذكـر         ، م  1985و نايف محمود معروف     ،  م   1983ومحمود علي السمان    ،  م   1981
  : ) رـخ النشـتاري

 . إدراك أصوات الحروف ومعرفة أشكالها المختلفة .1

 . رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا .2

 . خلو الكالم المكتوب من األخطاء اإلمالئية .3
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 . استقامة األسطر أثناء الكتابة .4

 . حسن استخدام عالمات الترقيم .5

 . تنظيم الكالم المكتوب ونظافة كراس الكتابة .6

 . ة الخط وتناسق أجزائهوحد .7

 .  وضوح الخط وجمال مظهره .8

 .  تدوين األفكار بصورة منظمة .9

 . تمكن الكاتب من السرعة في الكتابة .10

 . دقة التعبير بالقلم عن هواجس النفس وخواطرها .11

 . استيعاب معاني الكلمات خالل الكتابة .12

 . يفهم المعنى العام الوارد في السياق الكتاب .13

ولكي ينجح المربون والمعلمون في حمل تالميذهم على ممارسة تقنيـات الكتابـة علـيهم أن يقومـوا                  
وأن يعرضـوا   ، بترغيبهم في اكتساب المهارات الكتابية المرتبطة باإلمالء والخط والتعبيـر التحريـري             

، ابي وروعته وبراعتـه     عليهم أمثلة عديدة منتقاة من الصور النموذجية الحية المعبرة عن سحر الفن الكت            
وأن يتعهدوهم  ،  وأن يتيحوا لهم إمكانية الوصول إلى ما يحتاجون إليه من قواعد الكتابة وأنماطها المختلفة             

،  وأن يكونوا قدوة حسنة وصالحة لهم في هـذا المجـال          ، بالمراقبة والمتابعة والنصح والتوجيه واإلرشاد    
ومن تلـك   ،  يجنيها التالميذ من تدربهم على مهارات الكتابة       وهناك فوائد تربوية وتعليمية كثيرة ومتنوعة     
وفتحي ،  م   1980محمد عطية األبراشي وأبو الفتوح محمد التوانسي         (الفوائد ما تحوم حوله النقاط الست الموالية        

  :) ر وعبد المنعم سيد عبد ألعال بكون ذكر تاريخ النش،  م 1983ي السمان لومحمود ع،  م 1981علي يونس وآخران 
 . تساعد الكتابة التلميذ على التفوق في التعبير وتعينه على توسيع دائرة معارفه اللغوية .1

 . تدفع الكتابة التلميذ إلى حب النظام والنظافة والتنسيق وتقوده إلى التعلق بمزاولة الفنون الجميلة .2

هه وتقوية قدرتـه علـى المالحظـة        تمكن الكتابة التلميذ من تربية ذوقه وترقية وجدانه وتنمية انتبا          .3
 . لـوالمقارنة والنقد والتعلي

تحث الكتابة التلميذ على التحلي باالتزان والدقة واإلتقان وتدربه على الحلم والصبر واألناة والتريث               .4
 . ارـوالتأني وحسن االنتظ

 الحساسية الفنيـة    تسر الكتابة التلميذ وتريح نفسه وتشرح صدره وتنشط عقله وتمده بقسط وافر من             .5
 . ةـة الجماليـوالتربي
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 . تهيئ الكتابة للتلميذ فرصا مالئمة إلزجاء أوقات الفراغ وتفتح له أبواب المنافسة العلمية الشريفة .6

         إن العناية بتعليم الناشئين فن الكتابة في وقت مبكر من حياتهم التعليمية تستوجب التقيـد بجـودة                 
، لخط والتعبير التحريري في اختيار معلمي الصفوف الدراسية األولى على وجـه الخصـوص               اإلمالء وا 

وعلى المعنيين باألمر في تدريب التالميذ على أي لون من ألوان المهارات الكتابية أن يدركوا أن الكتابـة                  
وأن مـن أقـبح     ، كـرار تربية للعين واألذن واليد يكتسبها الصغار بالمحاكاة والتقليد والمرانة والدربة والت          

وأن ، العادات المنتشرة في هذا المضمار أن يتعود التلميذ وضع القلم في فمه أثناء اشتغاله بعملية الكتابـة                
األخطاء الكتابية بوجه عام تؤدي إلى غموض المعاني والتباس األفكار وإبعاد القارئ عـن الرغبـة فـي                  

ردود مراجعته دروسه واسـتذكاره  ـحوال تضعف مط التلميذ في أي حال من األ    ـوأن رداءة خ  ، المكتوب
وأن عملية قيام المعلم بتقويم إجابات التالميذ في االختبارات الكتابية تتأثر بمـدى قـدرتهم علـى                 ، إياها  

وأن استعمال الحروف األبجدية في الكتابة قد ظهر منـذ سـبعة آالف عـام               ، توضيح خطوطهم وتحسينها  
 (ولظلت اإلنسانية في مهد طفولتها المعرفية األولى        ، التراث البشري كله  ولوال ذلك لضاعت معالم     ، تقريبا

ود علي  ـومحم،  م 1981ي يونس وآخران    ـوفتحي عل ،   م 1980د التوانسي   ـمحمد عطية األبراشي وأبو الفتوح محم     
  . )م  1985ود معروف ـو نايف محم،  م 1983السمان  

لغة األربعة أن نجاح أي نظام تعليمي في بلـوغ الغايـات              ويستخلص من كل ما تقدم ذكره حول فنون ال        
التربوية المتوخاة من إنشائه يكمن بالدرجة األولى في مدى اهتمامه بتمكين أبنائه من التحكم فـي تقنيـات                  

وتلك هي الدعامة األساسية التي يرتكز عليها التلميذ فـي اسـتيعاب            ، االستماع والكالم والقراءة والكتابة     
ويضاف إلى ذلك أن النشاط اللغوي بألوانه المختلفة وثيق االرتباط          ، د التعليمية المعروضة عليه     جميع الموا 

، وأن األلفاظ اللغوية في مجملها تصوير خارجي لسرائر المرء وأفكاره الداخليـة             ، بعمليات التفكير العليا    
 ثمين تزداد الحاجة إليه بعد      وأن السيطرة على مهارات اللغة في الحياة المدرسية بوجه عام مكسب تربوي           

ومن هذا المنطلق يكون تقصير النظام التعليمي في بناء صرح لغة           ، التخلي عن الدراسة ومغادرة المدرسة      
التعليم كــارثة تربوية عظمى تتوعد األجيال الصاعدة باالستالب واالغتراب والتبعية الثقافية والفكريـة             

وعلي الجمبالطي وأبو الفتـوح التوانسـي       ،  م   1971 هشام نشابة وآخرين     روبير دوترانس وآخرون ترجمة    (المزمنة  
ة محمــد محجـوب     ـوجان جاك روسو ترجم   ،  م   1976ور  ـة طلعت منص  ـترجم. س  . وفيجوتسكي ل   ،  م   1971
  .)  م سيد عبد العال بدون ذكر تاريـخ النشـرـوعبد المنع،  م 1885ونايف محمـود معروف ،  م 1985

  
*  *  *  
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  م ــة والتعليــاللغ  

       
ويتعذر عليه في نشاطه االجتماعي بصوره المختلفـة        ،  ويعبر عن أفكاره بها   ،  يفكر اإلنسان باللغة         

ومن المعهود في التربية الحديثة أن      ،  أن يفهم أي شيء فهما واضحا دون االستعانة باللغة واالعتماد عليها          
 وما دامـت اللغـة وثيقـة         ، ي تحدد قيمته وتبرز مدى أهميته بالنسبة إليه       حاجة الفرد إلى الشيء هي الت     

 فإن عناية النظام التعليمي بالتربية اللغوية تتيح لألجيـال           ، االرتباط بالحياة الفكرية لدى األفراد بوجه عام      
جـاح والرقـي     وتهيئ للمجتمع كله فرص التقدم والن       ، الصاعدة إمكانية التفوق قي ميادين العلم والمعرفة      

 م ، وعمـر     1967 م ، وعثمان أمين      1966 م ، وحامد عبد القادر وآخران        1961عبد العزيز عبد المجيد      ( واالزدهار
 م ، والمنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة          1986 م ، وعباس محجوب      1985 م ، ونايف محمود معروف       1981فروخ  
   .)  م1990وم ـوالعل
ية المعاصرة في المجتمعات الحية على كنـه العالقـة القائمـة بـين اللغـة                  وقد وقفت النظم التربو       

وتبين للمربين في العصر الحديث أن للغة قيمة جوهرية كبرى في حياة األفـراد والشـعوب                ، والحضارة
وأن التقدم الفكري لدى اإلنسان     ،  وأن الرقي الثقافي والحضاري ال يتأتى ألحد إال عن طريق اللغة          ، واألمم
،  وأن سيادة اللغة جزء ال يتجزأ من سيادة أهلها في أي حال من األحـوال              ،  ون بتقدم لغته وارتقائها   مره

وعكفت الشعوب المتقدمـة    ،  وفي هذا االتجاه تبوأت اللغة مقاما محمودا في بناء المناهج التربوية وتطبيقها           
لنظم التربوية في جميع البلدان الراقية      وبادرت ا ، على اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين مردود تعليمها اللغوي       

وصار التحكم في اسـتخدام فنـون       ،  إلى جعل مادة اللغة الوطنية في طليعة المواد الدراسية بدون استثناء          
ومع ذلك ال تزال الشعوب المتخلفة معرضة عن        ،  اللغة من أبرز مظاهر التمدن السوي والتحضر الصحيح       

ولن يزيدها عزوفا عـن التعلـيم       ،   في تعلم لغاتها الوطنية وفي تعليمها      وهي زاهدة ،  الثقافة اللغوية كلها  
وأحمد رضا العاملي   ،  م   1909محمد الخضر بن الحسين      (ا  ـا وانحطاط ـا وتعفن ـورا وتخلف ـوي إال تده  ـاللغ

وحنـا   ،  م 1966وأحمد عبد القادر وآخران     ،  م   1961وعبد العزيز عبد المجيد     ،  م   1960ومحمد المبارك   ،  م   1956
وعلي الجمبالطـي وأبـو الفتـوح        ،  م   1971وروبير دوترانس وآخرون ترجمة هشام نشابة وآخرين        ،  م   1966غالب  

وعلي ،  م   1983وعبد العزيز شرف    ،  م   1980ومحمود أحمد السيد    ،  م   1975وعبد العليم إبراهيم    ،  م   1971التوانسي  
والمنظمـة العربيـة    ،  م   1885ونايف محمود معروف    ،  م   1984ومحمد عطية األبراشي    ،  م   1983عبد الواحد وافي    

 . ) وعبد المنعم سيد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشر،  م 1990للتربية والثقافة والعلوم 
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      والوقع أن اللغة أداة االتصال والتواصل وركيزة التفكير والتعبير ووسيلة الفهـم واإلفهـام وأسـاس                
وأن امتالك ناصـيتها يمهـد      ، وأنها تمثل العمود الفقري في الهيكل التربوي برمته       ، ليم والتعلم عمليات التع 

وأن ضعف التالميذ في التحصيل اللغوي يثنيهم عن التفوق         ، طريق النجاح في الحياة المدرسية واالجتماعية     
نقطاع عـن الجـذور الثقافيـة       وأن إهمال اللغة الوطنية في التعليم يؤدي إلى اال        ، في سائر المواد التعليمية   

وأنه ال سبيل إلى    ، وأن تعليم اإلنسان بلغته األم أقوى مردودا من تعليمه بأرقى اللغات األجنبية           ، والتاريخية
وعبد العزيـز عبـد     ،  م   1909محمد الخضر بن الحسين      (ه  ـتحقيق تقدم جذري في أي مجتمع بشري بغير لغت        

. ونيللر ج ،  م 1971 وروبير دوترانس وآخرون ترجمة هشام نشابة وآخرين        ، م   1967وعثمان أمين   ،  م   1961المجيد  
،  م   1984ومحمد عطية األبراشـي     ،  م   1983وعبد العزيز شرف    ،  م   1972ترجمة محمد منير مرسي وآخرين      . ف  

المنظمة و،  م   1987ترجمة عبد العزيز الشناوي ومحمد عادل األحمر        . د  . و وول و    ،  م   1885ونايف محمود معروف    
  . )وعبد المنعم سيد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشر ،  م 1990العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 ويقتضي النهوض بلغة المجتمع في ميدان التربية والتعليم أن تكون المناهج اللغوية مبنية على أسـس                    
وأن يتلقى المقبلون على القيـام      ،  صرةعليمة سليمة وفق معطيات علم النفس الحديث وعلوم التربية المعا         

وأن يتم احترام الجانب اللغوي فـي تـدريس المـواد التعليميـة             ،  بتعليم اللغة تكوينا معرفيا واسعا ومتينا     
وأن تتعاون جميع المصالح التربوية واإلعالمية في المجتمع على إلحاق لغة التخاطب في الحياة              ،  المختلفة

ويالحظ أن العامية انحراف لغوي يتوعد الفصحى بـاالنقراض         ،  تابة في المدرسة  اليومية بلغة القراءة والك   
وأن ،  وأن انتشار التعليم في األوساط االجتماعية يؤدي إلى تضييق الهوة بين العامية والفصحى            ، واالندثار

النفـوس  وأن األدب يصـنع     ،  ارتقاء العامية إلى الفصحى يرفع عدد المستفيدين من روائع التراث األدبي          
ـ    ـومن نافلة القول أن اعتماد لغ     ،  ويهذبها كما تصنع النفوس األدب وتهذبه      م أبنائـه   ـة المجتمع في تعلي

وأن اهتمام معلمـي المـواد الدراسـية        ،  ال الصاعدة ـام التعليمي إلى األجي   ـة يقدمها النظ  ـأفضل خدم 
 و الحرص على امتالكها وأن إقبال المعلمـين         المختلفة بلغة التعليم يدفع التالميذ إلى التعلق بالثقافة اللغوية        

والمتعلمين على استعمال الفصحى في مواقف الحياة اليومية ينعش لغة المجتمع و ينشـطها ويعيـد إليهـا                  
ـ  ـن في لغته  ـم زاهدي ـة والتعلي ـون بالتربي ـشبابها ، وإذا كان القائم     ـ    ـم ومعرضي ا ـن عـن حمايته

،  از مسارهم اللغـوي   ـب كثيرة في اجتي   ـذ يواجهون متاع  ـمين التال ـا فـإ ر أموره ـا وتدبي ـورعايته
،  وحينئـذ يضـطرب التحصـيل الدراسـي       ،  وقد يتعذر عليهم استيعاب تقنيات اللغة واكتساب مهاراتها       

ـ   ـة التربوي ـؤول المنظوم ـوت،  د التعليمي ـوينخفض العائ  ـ  ـة كلها إل وان والفتـور والفشـل     ـى اله
  وروبير دوترانس وآخرون،  م 1963ل ـن إسماعيـوعز الدي،  م 1909ن ـحسيد الخضر بن الـمحم (الس  ـواإلف
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ترجمـة  . ف  . ونيللـر ج    ،  م   1971وعلي الجمبالطي وأبو الفتوح  التوانسي       ،  م   1971ترجمة هشام نشابة وآخرين      

ومحمـود علـي   ،  م  1980ومحمود أحمد السـيد     ،  م   1975وعبد العليم إبراهيم    ،  م   1972محمد منير مرسي وآخرين     
وعبد المـنعم   ،  م   1990والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم      ،  م   1984ومحمد عطية األبراشي    ،  م   1983السمان  

  . ) سيد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشر
يسـير  وليس من ال  ،      إن أي معلم في المنظومة التربية يعتبر مسؤوال عن اللغة في إطار عمله التربوي             

وفي وسع المجتمعـات التـي      ، أن تستقيم ألسنة التالميذ في اللغة دون أن يتعاون جميع المعلمين على ذلك            
وأن تبادر إلى مراجعة مناهجها     ، تأخر فيها التعليم اللغوي في العصر الحديث أن تعيد تشكيل نفسها بالتربية           

، فادة من وسائل التعليم واإلعالم المعاصـرة      وأن تتوخى االست  ، التعليمية السارية المفعول في تدريس اللغة     
وأن تسعى الستثمار ما جادت به قرائح المفكرين والباحثين المتفرغين لمعالجة قضايا اللغـة فـي حقـول                  

ومجمل القول بالنسبة إلى اللغة في الحياة المدرسية واالجتماعية أن االنحطـاط اللغـوي              ، التربية والتعليم 
وأن اللغة مجموعة من المهارات التي يتسنى اكتسابها بالتدريب و          ،  فظيع انحطاط فكري وثقافي وحضاري   

وأن التخاطب بالعامية في البيت والشارع يهدم ما تبنيه المناهج اللغوية فـي             ، الممارسة والتمرين والتكرار  
ة ولذة  وأن المعلمين األوفياء لمجتمعهم ووطنهم وأمتهم يحبون لغتهم ويقبلون عليها ويجدون متع           ، المدرسة

و روبير دوترانس وآخـرون ترجمـة هشـام نشـابة     ،  م  1960محمد المبارك    (في تعليمها وفي نشرها وتعميمها      
ترجمة محمـد منيـر مرسـي       . ف  . ونيللر ج   ،  م   1971وعلي الجمبالطي وأبو الفتوح  التوانسي       ،  م   1971وآخرين  
،  م 1983ومحمـود علـي السـمان    ،  م 1980السيد ومحمود أحمد ،  م 1975وعبد العليم إبراهيم   ،  م   1972وآخرين  
وعبد المنعم سيد عبـد     ،  م   1990وم  ـة والعل ـة والثقاف ـة للتربي ـوالمنظمة العربي ،  م   1984د عطية األبراشي    ـومحم

  . )ر ـالعال بدون ذكر تاريخ النش
    
 

*  *  *  
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  مــر والتعليــالتعبي

  
 يقوم بأي اتصال لغوي دون أن يعتمد اعتمادا كليا على التعبيـر الشـفوي أو          ال يستطيع اإلنسان أن 

ومن الثابت في التربيـة الحديثـة أن        ، الكتابي أثناء رغبته في إبانة أفكاره واإلفصاح عنها بلسانه أو بقلمه          
تلفـة ترمـي    وأن جميع فروع اللغة المعتمدة في المراحل التعليميـة المخ         ، التعبير غاية التعليم اللغوي كله    

وأن عجز الناشئين عـن التعبيـر       ، بالدرجة األولى إلى ترقية مستوى التالميذ في التعبير ورفع كفايتهم فيه          
ويحول بينهم وبين ما يشتهون في حياتهم المدرسية        ، ويعرقل نموهم الفكري والثقافي   ، يزعزع ثقتهم بأنفسهم  

ذليل المصاعب وتخفيف المتاعب التـي يعانيهـا    وتعتبر المدرسة مسؤولة أمام المجتمع عن ت      ، واالجتماعية
وإذا لم يتمكن الصغار في صفوفهم التعليمية األولى        ، التالميذ في اكتساب مهارات التعبير الشفوي والكتابي      

فإن قسطا كبيرا من المناشط التربوية المدرجة في الصفوف التعليميـة           ، من اإللمام بتقنيات الكالم و الكتابة     
ومن ناحية أخرى هناك تقابل في الصفات والخصائص بـين التفكيـر            ،  أدراج الرياح  الالحقة سوف يذهب  

وبقدر ما يكون التفكير راقيا يعلو شـأن التعبيـر شـكال    ، إذ يؤثر كل منهما في اآلخر ويتأثر به    ، والتعبير
 تتـألف   وهيهـات أن  ، وال غرو أن ينحط التفكير في األوساط التعليمية التي انحط فيها التعبير           ، ومضمونا

وعلـي  ،  م   1960 محمـد المبـارك      (سخيف  ا في تعبير لفظي أو كتابي مهلهل و       أفكار سامية وتتجلى معانيه   
ونـايف  ،  م   1980ومحمود أحمـد السـيد      ،  م   1975وعبد العليم إبراهيم    ،  م   1971الجمبالطي وأبو الفتوح  التوانسي      

   . )  م1985معروف 
ا الفكرية  ـاره ترتبط بمضامينه  ـب أفك ـم أو الكات  ـ فيها المتكل  ة التي يصوغ  ـب اللغوي ـ       إن القوال 

أو ، وليس من الطبيعي في ميادين الحياة اليومية لدى البشر أن ينفصل التعبير عن التفكيـر              ،  ارتباطا وثيقا 
وما دامـت العالقـة     ،  فكالهما مقيد باآلخر ومالزم له في الوجود والعدم       ،  أن يستغني التفكير عن التعبير    

فإن وضوح األفكار في ذهن المتكلم أو الكاتب يؤدي إلى وضوح التعبير عنها وإلـى               ،  ينهما قوية وثابتة  ب
ة في التعبير بنوعيـه الشـفوي       ـل فإن الدق  ـوبالمقاب،  ل اآلخرين ـق إدراكها من قب   ـن فهمها وعم  ـحس

م بـدورها   ـوتساه،  كر واإلدرا ـل والتفكي ـل والتأم ـور والتخي ـة في التص  ـي تشير إلى الدق   ـوالكتاب
ـ  ـر العلم ـى التفكي ـدرة عل ـة الق ـي تنمي ـي وف ـدالل المنطق ـام االست ـالك زم ـي امت ـف ه ـي بوج

ث بضـرورة تـدريب التالميـذ علـى         ـي العصر الحدي  ـة ف ـة الوظيفي ـك أوصت التربي  ـولذل،  عام
ـ  ـم يحتاج ـة لكونه ـف التعليمي ـع المواق ـي جمي ـر ف ـارات التعبي ـمه ـ  اـون إليه ـ  ـ ف ة ـي مزاول

  الـال من أشكـوي والكتابي تعد شكـر الشفـة التعبيـوألن سالم،  يـي واالجتماعـم المدرسـنشاطه
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كما أن وجود التعبير اللغوي معيـار       ،  النضج الفكري والرقي الثقافي والتهذيب الحضاري بمدلوله الشامل       

،  الديمقراطية في األوساط االجتماعيـة المتحـررة      نموذجي واقعي لمعرفة مدى التمدن الحقيقي في الحياة         
وعلى المؤسسات التعليمية في الشعوب المتخلفة على وجه الخصوص أن تضطلع بالمهام التربوية المنوطة              

وغني عن البيان أن تعبير اإلنسان عـن        ،  بها في تعليم أبنائها كيف يعبرون عن ذواتهم بوسائلهم الخاصة         
وأن إمكانية التواصل والتفاهم والتبادل والتفاعـل واألخـذ والعطـاء           ، الذات  نفسه لون من ألوان تحقيق      

وأن التعبير بنوعيـه    ،  والتأثير والتأثر في أي مجتمع بشري تزداد بازدياد قدرة أفراده على التعبير اللغوي            
وهو ،  دةالشفوي والكتابي نشاط لغوي مستمر يتكون من تالحم األفكار واأللفاظ وانصهارها في بوتقة واح             

في جوهره مجموعة من المهارات التي يسيطر عليها التالميذ بطول الممارسـة وكثـرة التمـرين ودوام                 
ـ     ـومن األهداف األساسية المتوخ   ،  التدريب ـ  ـاة من تدريس التعبير الشف صـفوف  ي فـي ال   ـوي والكتاب

،  م   1960ومحمـد المبارك   ،  م   1960ة صالح الديـن لطفي     ـان رايبر ترجم  ـف ( التعليمية المختلفـة ما يلـي     
و روبير دوترانس وآخـرون ترجمة ،   م 1967وعثمان أمين ،  م 1966 م ، وحنا غالب Dobbelaere G . 1961 و

،  م   1975و عبد العليم إبراهيم     ،  م   1971وعلـي الجمبالطي وأبو الفتوح  التوانسي       ،  م   1971هشام نشابة وآخريـن    
ود أحمـد السـيد   ـومحم،  م 1980د عطية األبراشي وأبو الفتوح  التوانسي ـحموم،   م Alain Beaudot 1980و 

ونـايف  ،  م   1983ومحمود علـي السـمان      ،  م   1981وفتحي علي يونس وآخران     ،  م   1981وعمر فروخ   ،  م   1980
   : ) م 1986ومحمد عبد القادر أحمد ،  م 1985معروف 

 .ب المحاورة والمناقشة والمجادلة والمنازعة تمكين التالميذ من استيعاب قواعد الحديث وآدا .1

فسح المجال أمام التالميذ الستخدام ثرواتهم اللغوية في التعبير عن عواطفهم ومشاعرهم وخواطرهم              .2
 .وهواجسهم وأفكارهم وآرائهم الخاصة 

لكالمي مساعدة التالميذ على التخلص من وطأة الخجل والتهيب أثناء مواجهة اآلخرين في االتصال ا              .3
 .ر ـالمباش

 .تدريب التالميذ على احترام أقوال من يحادثونهم وإن كانوا يخالفونهم في الرأي واالجتهاد   .4

   .تنمية القدرات الخطابية لدى التالميذ وإقدارهم على االرتجال الكالمي في المناسبات الطارئة .5

ذ النفسية وإصالح أخطائهم اللغوية في الكالم       توفير المواقف التربوية المالئمة لمعالجة عيوب التالمي       .6
 .ة ـي الكتابـوف

تعويد التالميذ الوضوح في التفكير والطالقة في التعبير والدقة في انتقاء األلفـاظ والقـدرة علـى                  .7
 .التفريق بين الكلمات المترادفة 
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بية وتوسيع آفاقهم الفكرية وتحسين أساليبهم      إمداد التالميذ بالمادة اللغوية الصالحة لترقية أذواقهم األد        .8

 .التعبيرية شكال ومضمونا 

إعداد التالميذ للوظائف القيادية العليا التي تستلزم قوة المالحظة وسرعة اإلدراك وجـودة التعبيـر                .9
 .م ـان أو بالقلـباللس

وحسـن عرضـها فـي      إكساب التالميذ القدرة على جمع األفكار وتنظيمها وتوثيق الروابط بينها            .10
  .التعبير الشفوي أو الكتابي 

تشجيع التالميذ على خوض غمار اإلنتاج األدبي واإلبداع واالبتكار والتنافس العلمي فـي ميـدان               . 11
  .اللغة المنطوقة والمكتوبة 

رعاية النمو الفكري واألدبي لدى التالميذ وإبراز مواهبهم األدبية في ظروف تعليميـة خاضـعة               . 12
  .ة والمتابعة والتقويم والتوجيه للمراقب

      وأما مهارات التعبير اللغوي بشقيه الشفوي والكتابي فهي كثيـرة ومتنوعـة ووثيقـة االرتبـاط                
ومن أجدرها بالعناية وأحقها باالهتمام في المجال التعليمي        ، بمهارات الكالم واالستماع والقراءة والكتابة    

وفتحي علي ،   م 1975ومحمد صالح سمك    ،  م   1974 علي مجاور     محمد صالح الدين   (على الخصوص ما يلي     
  : )  م1986ومحمد عبد القادر أحمد ،  م 1983ومحمود علي السمان ،  م 1981يونس وآخران 

 .وضوح الفكرة التي يريد الكاتب أن ينقلها من ذهنه إلى ذهن السامع أو القارئ  .1

 .ات في السياق التعبيري المنطوق أو المكتوب تالزم األلفاظ وتالحم الجمل وتماسك العبار .2

 .عدم تكرار الكلمات أو الجمل بصورة متقاربة في التعبير الشفوي أو الكتابي  .3

 .خلو التعبير الشفوي أو الكتابي من النقائص و العيوب واألخطاء اللغوية بألوانها المختلفة  .4

 . قويم ومتوازن وقيم ومقنع تعاقب األفكار وتتابعها وتسلسلها في نظام منطقي .5

االنطالق في الكالم واالنسياب في الكتابة مع القدرة على مجاملة السامع في التعبير الشفوي واحترام                .6
 .مشاعر القارئ في التعبير التحريري 

جودة استهالل التعبير وسمو ألفاظه واعتماد المقدمات الصحيحة التي تؤدي إلى النتائج الصحيحة في               .7
 .ديث وفي الكتابة الح

 .التزام الصدق في التعبير عن األفكار واآلراء والعواطف واالنفعاالت والخواطر والهواجس  .8

 . دقة وصف األشياء وجالء تصويرها وإتقان ضبطها وتحديدها في التعبير الشفوي والكتابي  .9
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  .يات الحال وظروف المقال نطقا وكتابة اختيار األلفاظ المؤدية إلى المعاني المرادة وفق مقتض .10
إدراك عالقات الجمل وإقامة الروابط بينها ومعرفة مدى رقي األساليب اللغوية فـي الحـديث وفـي                 . 11
  .ة ـالكتاب

حسن استعمال عالمات الترقيم في الكتابة وصحة نطق الجمل االستفهامية والجمـل التعجبيـة أثنـاء                . 12
  .الم ـالك
 الكلمات العامية في التعبير الشفوي و الكتابي وتجنب الوقوع في األخطـاء اللغويـة               تحاشي استخدام . 13

  .ة ـالشائع
  .كتابة الرسائل وإعداد التقارير وتلخيص الموضوعات الكالمية أو الكتابية مشافهة وتحريرا . 14
  . التأليف مراعاة األمانة العلمية عند االقتباس من أقوال اآلخرين واالستعانة بأفكارهم في. 15

        ولعل ما يثير االنتباه في مهارات التعبير الشفوي و الكتابي المشار إليها آنفا كونها ذكرت بصورة                
ومن المعهود في علم النفس الحديث وعلوم التربية المعاصـرة أن المهـارات المجملـة               ،مجملة ومركبة   

ومن العناصـر األوليـة البسـيطة       ، البسيطة والمركبة يتعذر استيعابها دون إرجاعها إلى عناصرها األولية       
للمهارات المجملة والمركبة تتولد المهارات الجزئية التي يتأتى اكتسابها بالتدريب والتمـرين والممارسـة              

ومن هذا المنطلق تكون تجزئة مهارات التعبير الشفوي و الكتابي في بناء مناهج التربية اللغوية               ،والتكرار  
وأن ،إلى ذلك أن لكل تلميذ طريقته الخاصة به في تعلم تقنيات الكالم والكتابـة             ويضاف  ،أمرا ال جدال فيه   

وأن ، الفروق الفردية في تحصيل المهارات التعبيرية متفاوتة ومتشعبة في األوساط التعليمية بوجـه عـام                
 ضعف التالميذ في التعبير اللغوي يعد مشكلة تربوية عويصة لها واقعهـا المدرسـي المتعـدد الجوانـب                 

، م  1971رون ترجمت هشام نشابة وآخرين    ـروبير دوترانس وآخ   (ة  ـة العميق ـة واالجتماعي ـا النفسي ـوجذوره
ـ         ـومحم، م  1975د صالح سمك  ـومحم،  م   1975م  ـم إبراهي ـوعبد العلي  د ـد عطية األبراشـي وأبـو الفتـوح محم
   .       ) م 1986د ـد عبد القادر أحمـومحم،  م 1985ود معروف ـونايف محم،  م 1980التوانسي 

             
  
  

*  *  *                                         
  
  
  
  
  



- 90 -  
  رــوان التعبيــأل

  
فجسد الكلمة هو مبناها الحرفي الذي ينطق به المتكلم ، لكل كلمة في أي موقف تعبيري جسد وروح             

الذي تشير إليه فـي سـياقها التعبيـري المنطـوق أو            وأما روحها فهي معناها الداللي      ، أو يكتبه الكاتب    
ومن المعهود في علوم اللغة وآدابها المعاصرة أن بين المبنى والمعنى فـي اإلنشـاء اللغـوي                 ، المكتوب  

وأن للتعبيـر اللغـوي     ، التحاما وثيقا يشبه إلى حد بعيد االلتحام الذي يوجد بين الجسد والروح الكامنة فيه               
وأن كال من التعبير الشفوي والكتابي يمكن ، ين رئيسيين أحدوهما شفوي واآلخر كتابي بمفهومه الشامل لون

وأن الذين يمتلكون ثقافة لغوية واسعة ال يجدون عائقا في إبانة أفكارهم            ، أن يكون تعبيرا وظيفيا أو إبداعيا       
ـ     ، وإبراز مشاعرهم بأي لون من ألوان التعبير         ئ الظـروف الشخصـية     ومادام اتساع الثقافة اللغوية يهي

فإن تمكين أبناء المدارس من التحكم في تقنيات األلوان التعبيريـة           ، المالئمة لجالء التفكير وصفاء التعبير      
وفي ما يلـي تلخـيص      ، المختلفة يحقق جملة من األهداف االستراتيجية العليا في التربية اللغوية الحديثة            

،  م   1960محمـد المبـارك      (ر على انفراد    ـلوان التعبي ون من أ  ـزة لكل ل  ـات الممي ـتوضيحي ألهم السم  
ومحمـد  ،  م 1975ومحمد صالح سمك ،  م 1975وعبد العليم إبراهيم ،  م  1971وعلي الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي    

وفتحي ،  م   1981وعمر فروخ   ،   م   1980ومحمود أحمد السيد    ،  م   1980عطية األبراشي وأبو الفتوح محمد التوانسي       
 م ، وعبـاس محجـوب       1985 م ، ونايف محمود معروف       1983ومحمود علي السمان    ،  م   1981ي يونس وآخران    عل

   :      ) وعبد المنعم سيد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشر،  م 1986 م ، ومحمد عبد القادر أحمد 1986
  :  وي ـر الشفـ التعبي-أوال 

 قوي الكتساب مهارات التعبير الشفوي قبل اكتساب مهارات                يولد الطفل ناطقا ولديه استعداد فطري     
ولوعدنا إلى تاريخ نشأة اللغة لوجدنا أن بين ظهور التعبير الشفوي والتعبير الكتابي زمنا              ، التعبير الكتابي   

وقد مـنح   ، وأن البشرية عاشت حينا من الدهر تعرف التعبير الشفوي وال علم لها بالتعبير الكتابي             ، طويال  
،  سبحانه وتعالى اإلنسان لسانا قادرا على تحويل أي كالم معنوي داخلي إلى كـالم لفظـي خـارجي                    اهللا

ويذكر المعنيون باألمر في هذا المضمار أن حاجة اإلنسان إلى التعبير اللساني أشد من حاجته إلى التعبيـر       
وأن نجـاح   ، ال تستقيم بدونـه     وأن الحياة االجتماعية المعاصرة ال تستغني عن التعبير اللساني و         ، القلمي  

وأن ، الفرد في محادثاته الكالمية اليومية يساعده على تحقيق معظم أغراضه الحيوية في مناشطه الخاصة               
ه الخصوص  ـة على وج  ـل الدولي ـوى في المحاف  ـة قص ـة أهمي ـة الشفوي ـر الحديث يولي اللغ   ـالعص

   ، م 1980د السيد ـومحمود أحم،  م 1975م ـم إبراهيـالعليوعبد ،  م 1960فان رايبر ترجمة صالح الديـن لطفي  (
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م سيد عبد العال بدون ذكـر  ـوعبد المنع،  م 1985ود معروف ـونايف محم،  م 1981س وآخران ـي يونـوفتحي عل 

   .) رـخ النشـتاري
ات وتوجيه التعليمات        ومن صور التعبير الشفوي المحادثة والمناقشة وحكاية القصص والنوادر والفكاه         

والنصائح واإلرشادات وإلقاء الخطب والمواعظ والكلمات وقراءة الصور وعرض المسرحيات وما شـاكل             
وهناك فرص كثيـرة    ، ذلك من المواقف التعبيرية اللسانية التي يمر بها أبناء المدارس في حياتهم التعليمية              

وربما كانت تلـك الفـرص العائليـة        ،  واالجتماعية   مالئمة للتمرس بالتعبير الشفوي في األوساط العائلية      
واالجتماعية أقوى مفعوال وأبلغ تأثيرا في نفوس التالميذ من المواقف المدرسية المكرسة لتـدريبهم علـى                

ولكي يجني التالميذ ثمارا شهية من دروس التعبير الشفوي المقدمة إليهم فـي التربيـة               ، االتصال الشفوي   
ع المعلمين بدون استثناء أن يتعاونوا على صقل ألسنة تالميـذهم وتهـذيبها وحـل               اللغوية يتعين على جمي   
ومن األخطاء الفادحة التي ال     ، وأن يكونوا قدوة حسنة صالحة لهم في هذا المجال          ، عقدها وإطالق سراحها  

ـ   ، تغتفر في ميدان تدريس التعبير الشفوي أن يستخدم المعلم األلفاظ العامية في كالمه               خر مـن   أو أن يس
ويبدو أن تفوق التالميذ في التعبير الشفوي ال يتم بسهولة ويسر فـي أي              ، تالميذه أثناء تعثرهم في الكالم      

وأن انتصارهم على عوائقه وعقباته عملية معقدة ومتشابكة ووثيقة االتصال بظـروفهم            ، حال من األحوال    
، عبير الشفوي يعزز النشاط التعليمـي برمتـه         وأن إنعاش تدريس الت   ، البد نية والنفسية والعقلية والثقافية      

وحامـد  ،  م 1960ن لطفي ـفان رايبر ترجمة صالح الدي  (ة في حد ذاتهاـن واللغـال والمراهقيـوينفع األطف
،  م   1975وعبـد العلـيم إبـراهيم       ،  م   1971ي الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي      ـوعل،  م   1966عبد القادر وآخران    

ومحمد عبـد   ،  م   1983ي السمان   ـومحمود عل ،  م   1981وفتحي علي يونس وآخران   ،  م   1980يد  ود أحمد الس  ـومحم
 . )  م1986د ـالقادر أحم

              :ي ـر الكتابـ التعبي - ثانيا
ـ   ـراب عن أفك  ـي تمكين التالميذ من اإلع    ـر الكتاب ـ  يتوخى التعبي      وي مكتـوب   ـارهم بأسلوب لغ

وهـو يـؤدي    ، ويعرف التعبير الكتابي باإلنشاء التحريـري       ، نتمون إليه   يناسب المستوى التعليمي الذي ي    
وبقدر ، وي  ـر الشف ـة التي يؤديها التعبي   ـة والتربوي ـة مغايرة للوظائف اللغوي   ـة وتربوي ـوظائف لغوي 

فيـزداد  ، ر الكتابي بالنسـبة إلـيهم       ـي يدركون مدى أهمية التعبي    ـارهم التعليم ـما بتقدم التالميذ في مس    
ـ   ، ة  ـه المختلف ـه وتقنيات ـاب مهارات ـويتعلقون باستيع ،  م عليه ـبالهإق ـ  ـومن أنماط التعبي ي ـر الكتاب

تحرير الرسائل والمقاالت وتدوين األخبار والمذكرات وصياغة التقارير واإلعالنات وإعـداد الملخصـات             
ي الجمبالطـي   ـعل (ر  ـن اآلراء والخواط  ـرة ع ـات المعب ـن الكتاب ـك م ـه ذل ـا شاب ـات وم ـواليومي
  ور ـة طلعت منصـ ترجم .س . ل  وفيجو تسكي ،  م 1975م ـم إبراهيـوعبد العلي،  م 1971وح التوانسيـوأبو الفت
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،  م 1981وفتحي علي يونس وآخـران  ،  م 1980ومحمود أحمد السيد ،  م Lionel Ballenger 1979و ،   م 1976

وعبد المنعم سيد عبد العال بدون      ،  م   1986ومحمد عبد القادر أحمد     ،  م   1985وجان جاك روسو ترجمة محمد محبوب       
   .) رـخ النشـذكر تاري

    وليس من اليسير في حقول التربية والتعليم أن يتحكم التالميذ في زمام التعبير الكتـابي دون تـدريبهم                  
تابي ويعززه ويـوفر لـه حظـوظ        فالتعبير الشفوي يخدم التعبير الك    ، على التعبير الشفوي وإقدارهم عليه      

، وهناك تناظر في الجودة وفي الرداءة بين ما يقرأه التالميذ وما يكتبونـه              ، األناقة واللياقة والتألق والبهاء     
فالتالميذ الذين يحظون بمصادقة كتب قيمة مالئمة ألعماره الزمنية والعقلية تسمو أفكارهم وتتسع معارفهم              

وبالمقابل فإن التالميذ الذين ال يحظون بمصادقة الكتب القيمـة          ،  ومضمونا   ويتحسن تعبيرهم الكتابي شكال   
، وقد ينالون منها ما يطمـس معـالم تفكيـرهم المنطقـي             ، ينخدعون بمخالطة الكتب الدنيئة ومعاشرتها      

ـ         ، ويصرف قلوبهم عن االهتمام بالمواد التعليمية كلها         ام ويالحظ في ميدان التربية اللغوية بوجه عام أن قي
وأن الكفاءة في الكتابة كفاءة فـي التفكيـر         ، التالميذ بممارسة التعبير الكتابي يشبع بعض ميولهم الفطرية         

وأن الصغار في حياتهم المدرسية المبكرة يتوقعون إعجاب معلمهـم بتعبيـرهم            ، وفي التخيل وفي اإلدراك   
، ميذ الكتابية يقيد حـريتهم التعبيريـة   وأن اإلفراط في تتبع هفوات التال، الكتابي في أي حال من األحوال    

ومن األمور التي توجب العناية بتوطيد دعائم التعبير        ، ويثني نفوسهم عن روح المبادرة واإلبداع واالبتكار        
الكتابي في بناء المناهج التربوية اللغوية أن فرص االتصال اللساني في الحياة االجتماعية أوفر من فـرص   

نعاش التعبير الكتابي في المناشط المدرسية الصفية وغير الصفية يـدفع األجيـال             وأن إ ، االتصال القلمي   
،  م   1971علي الجمبالطي وأبو الفتـوح التوانسـي       (ر  ـة والتدب ـاة والروي ـم واألن ـالصاعدة إلى اعتياد الحل   
ومحمد عبـد   ،  م   1983 م ، ومحمود علي السمان       1981ونايف محمود معروف    ،  م   1981وفتحي علي يونس وآخران     

  . ) وعبد المنعم سيد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشر،  م 1986القادر 
  : ي ـر الوظيفـالتعبي -ثالثا
ه مـن   ـال ببني جنس  ـي حينما يرغب في االتص    ـر الوظيف ـة التعبي ـاج اإلنسان إلى ممارس   ـيحت      

ـ  و، وره  ـه وتدبير أم  ـه وتنظيم مصالح  ـه وإنجاز مطالب  ـأجل قضاء مآرب   ـ  ـيكون التعبي ي ـر الوظيف
ـ        ـوهو لون من ألوان التعبي    ، ا  ـا أو كتابي  ـشفوي ة الصـوتية   ـر الذي ال تظهر فيه األجـراس الموسيقي
ـ    ـم أو الكات  ـ المتكل ـأ فيـه وال يلج ، ة  ـة الموحي ـات اللفظي ـوالكناي ه وإبـداء   ـب إلى إبراز شخصيت
  أشكال التعبير الوظيفي في الحياة اليومية ومن ،  ة لآلخرينـه وخواطره النفسيـه وكشف هواجسـعواطف
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لألفراد إجراء المحادثات والمناقشات وسرد الحكايات والنوادر والفكاهات وإلقاء الخطب والكلمات واألخبار     
والتعليمات والمواعظ واإلرشادات وتحرير الرسائل وملء االسـتمارات وإعـداد التقـارير والتعليقـات              

رات والنشرات واإلعالنات واللوحات والالفتات والمراسالت الشخصية الموجهة إلـى          والملخصات والمذك 
وتتطلب مواقف الحياة العملية واالجتماعية المعقدة في العصر الحديث حـرص           ، الهيئات اإلدارية الرسمية    

ره المختلفـة   المعنيين باألمر في بناء وتطبيق المناهج التربوية اللغوية الخاصة بالتعليم األساسي في أطـوا             
على تمكين التالميذ من التحكم في تقنيات التعبير الوظيفي لكونهم يحتـاجون إليهـا بعـد تخـرجهم مـن                    

وألن إتقان الكالم والكتابة في التعبير الوظيفي يخدم سائر         ، مؤسساتهم التعليمية ونزولهم إلى أسواق العمل       
علـي   (الء شأنها ورفع رايتها وتعميم اسـتعمالها        ويؤدي إلى إنعاش اللغة الوطنية وإع     ،  األلوان التعبيرية 

ومحمود علي  ،  م   1980ومحمود أحمد السيد    ،  م   1975وعبد العليم إبراهيم    ،  م   1971 الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي   
  . )  م1986ومحمد عبد القادر ،  م 1986وعباس محجوب ،  م 1983السمان 

،  اإلبداعي ال يغني أحدهما عن اآلخر في أي حال من األحـوال                  والواقع أن التعبير الوظيفي والتعبير    
فالرسالة على سبيل المثال إذا اقتصرت على ذكر شيء من مطالب           ، وأنهما وجهان متداخالن لعملة واحدة      

وإذا تناولت وصف   ، الحياة اليومية بعبارات صريحة خالية من اإليحاء والتلوين كانت من التعبير الوظيفي             
إثارة العواطف وتحريك الجوانب االنفعالية والوجدانية بعبارات أدبية أنيقة فهـي مـن التعبيـر               المشاعر و 
ويضاف إلى كل ما سبق أن اعتماد االتجاه الوظيفي في التربية اللغوية يؤكد حريـة التالميـذ                 ، اإلبداعي  

ة الوظيفية ال يتحقق إال     وأن نجاح التالميذ في اكتساب المهارات التعبيري      ، وحيويتهم في نشاطهم التعبيري     
وأن تفوق الناشئين في التعبير الوظيفي يعد من األهداف التعليميـة االسـتراتيجية             ،  بجودة تدريبهم عليها  

وأن التعبير اإلبداعي يضايق التعبير الوظيفي ويزاحمه ويحل محلـه فـي            ، المرموقة في التربية الحديثة     
فان رايبر ترجمة صالح الـدين لطفـي         (ة  ـوب المتخلف ـلشعدارس ا ـة المعتمدة بم  ـم المناشط اللغوي  ـمعظ

وعلي الجمبالطي  ،  م   1971وروبير دوترانس وآخرون ترجمت هشام نشابة وآخرين        ،  م   1996وحنا غالب   ،  م   1960
ومحمـد عبـد    ،  م   1981وفتحي علي يونس وآخـران      ،  م   1980ومحمود أحمد السيد    ،  م   1971وأبو الفتوح التوانسي    

  .  )  م1986د ـمالقادر أح
  :ي ـر اإلبداعـ  التعبي-رابعا
وهو تعبيـر إنشـائي فنـي       ،  يـر الذات ـي أو التعبي  ـر األدب ـي بالتعبي ـر اإلبداع ـيدعى التعبي        

ة على السامع أو القارئ بأسلوب لغوي بـالغ تكثـر فيـه             ـب أفكاره الذاتي  ـم أو الكات  ـيعرض فيه المتكل  
  ر ـوإذا كان التعبي، ور الخيالية ـن اللفظية والصـارة وتزينه التحاسيـ المختاة والعباراتـالكلمات المنتق
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فإن التعبير اإلبـداعي جـوهر      ، الوظيفي ركيزة العمليات االتصالية اللغوية في الحياة االجتماعية لإلنسان          

ويـدور  ،  الزمان وغابره    المناشط التفكيرية البشرية كلها وعماد الرقي المعرفي واالزدهار الفني في دابر          
التعبير اإلبداعي بصوره المختلفة حول تهيئة الظر وف الكالمية و الكتابية المالئمـة لتمكـين الناشـر أو                  

ومن التعبير اإلبـداعي وصـف المنـاظر        ، الشاعر من نقل خبراته الثقافية وهواجسه الداخلية إلى غيره          
االت وتدوين اليوميات وكتابة التراجم والسير والمذكرات       الطبيعية وارتجال الكلمات التوجيهية وتحرير المق     

الشخصية وتأليف القصص والمسرحيات ونظم القصائد الشعرية وغير ذلك من الموضـوعات التعبيريـة              
ـ    ـن والكاتبي ـح المتكلمي ـود بها قرائ  ـة التي تج  ـة والتحريري ـالشفوي ـ  ـن فـي المناسب ة ـات العاطفي

،  م   1975وعبـد العلـيم إبـراهيم       ،  م   1971لي الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي      ع،  م   1996حنا غالب    (الطارئة  
وعباس محجوب  ،  م   1983ومحمود علي السمان    ،  م   1981وفتحي علي يونس وآخران     ،  م   1980ومحمود أحمد السيد    

  . )  م 1986ومحمد عبد القادر أحمد ،  م 1986
ر اإلبداعي إلى خطة تربوية لغوية عمليـة محكمـة               ويحتاج تدريب التالميذ على مهارات التعبي     

يكون االنطالق فيها من ميول التالميذ وقدراتهم العقلية وأوضـاعهم المنزليـة والمدرسـية واالجتماعيـة                
ومن الضروري في جميع المراحل التعليمية األساسية وغير األساسية أن يمارس التالميذ التعبير             ، الخاصة  

وب في حدود طاقاتهم الفكرية وثرواتهم اللغوية ، وأن تزداد فرص تدريبهم على             اإلبداعي المنطوق والمكت  
التعبير اإلبداعي المكتوب في صفوفهم التعليمية العليا، وأن تتاح لهم حرية اإلعراب عـن ذواتهـم وعـن                  

ن لثقافي ، وهناك عنصران جوهريا    ر اهتمامهم في محيطهم التعليمي وا     ـأمانيهم ورغباتهم وعن كل ما يثي     
متكامالن في التعبير اإلبداعي هما األصلة الفنية والخبرة الذاتية ، وعلى هذا األساس يقاس نجاح المتكلم                و

أو الكاتب في تعبيره اإلبداعي بمدى قدرته على ترتيب أفكاره وتنسيق أسلوبه وتنميق كالمه وإبانة آمالـه                 
ألذهان في ميدان التربيـة اللغويـة أن أي   وآالمه وتجاربه المستمدة من حلو حياته ومرها، وال يغيب عن ا     

تعبير إبداعي يتضمن هوية صاحبه ورأيه واتجاهه، وأن جودة التعبير اإلبداعي تسمح للمتكلم أو للكاتـب                
بالوصول إلى إثارة نفوس اآلخرين واستمالتها واستعطافها والتأثير فيها، وأن األطفال والمراهقين يرغبون             

، ون عليه ويستمتعون به في مناشطهم التربوية والثقافية الصفية وغير الصـفية             في التعبير اإلبداعي  ويقبل    
وأن تشجيع التعبير اإلبداعي المنطوق والمكتوب في الحقول التعليمية يساهم بدور ال يستهان به في إنمـاء                 

الح الدين  فان رايبر ترجمة ص    (ه األدبية المبكرة    ـة وميول ـه اللغوي ـة مواهب ـذ وفي تغذي  ـة التلمي ـشخصي
،  م 1971وروبير دوترانس وآخرون ترجمة هشام نشـابة وآخـرين   ،  م Dobbelaere G 1961و ،  م 1960لطفي 

   ومحمود أحمد السيد،  م Alain Beaudot 1980و ،  م Lionel Ballenger 1979و ،  م 1975وعبد العليم إبراهيم 
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  . )  م1986قادر أحمد ومحمد عبد ال،  م 1986وعباس محجوب ، م 1980 

،  ويستخلص من كل ما ذكر حول ألوان التعبير أن لغة المرء معيار ثقافته وبرهان تقدمه وحضارته                       
وأن إعداد الناشئين لمعترك    ، وأن العناية بالتعبير اللغوي في المناهج التعليمية عناية بالمستقبل التربوي كله            

هم بالمهارات األساسية في التعبيـر الشـفوي والكتـابي والـوظيفي            اة االجتماعية ال يتم دون إمداد     ـالحي
وأن التجديد واالبتكار في التعبيـر      ، وأن لكل تلميذ طريقته الخاصة به في الكالم وفي الكتابة           ، واإلبداعي  

ية وأن تعثر التالميذ في امتالك التقنيات التعبيرية قض       ، اللغوي أفضل من تكرار العبارات األدبية المألوفة        
وأن تدريس األلوان التعبيرية في أي صف تعليمي ال يكـون مجـديا             ، تربوية شائكة ومترامية األطراف     

وعلى جميع المعلمين الذين يشتكون من      ، بمعزل عن معطيات علم النفس الحديث وعلوم التربية المعاصرة          
ة يعتمد بالدرجة األولى ضعف تالميذهم في التعبير اللغوي على وجه الخصوص أن يدركوا أن اكتساب اللغ        

عبد العزيز عبـد المجيـد    (وأن خير قدوة للتلميذ في وسطه التعليمي معلمه     ، على المحاكاة والتقليد واإلقتداء     
وروبير دوترانس وآخرون ترجمة هشـام نشـابة وآخـرين          ،  م   1967وعثمان أمين   ،  م   1966وحنا غالب   ،  م   1961
 . ) بد المنعم سيد عبد العال بدون ذكر تاريخ النشروع،  م 1983وعبد العزيز شرف ،  م 1971

  
  
  

*   *   *  
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  ثــة البحــعين
          

اختار الباحث والية جيجل ميدانا لتطبيق برنامجه التجريبي الذي يهدف إلـى تحديـد أثـر النشـاط                   
اإلذاعي المدرسي في تنمية مهارات التعبير اللغوي ، وكان ذلك االختيار مبنيا أساسا على توقـع وجـود                  

  .ر في هذا المجال تسهيالت إدارية من السلطات المحلية المعنية باألم
وبعد سلسلة من التدابير التنظيمية الميدانية التي اشتملت بالدرجة األولى على زيارة بعض المؤسسات                    

حتضان تجربة النشاط اإلذاعي المدرسي في والية جيجـل تقـرر   الين المكان المالئم    يالتربوية من أجل تع   
 بحي موسى في مدينة جيجل، وتمكن الباحـث مـن           إجراء التجربة في المدرسة األساسية مصطفى الوالي      

رية التربية لوالية جيجل يتضمن السماح له بتطبيق تجربة النشـاط           يالحصول على ترخيص كتابي من مد     
  .  م 1989اإلذاعي المدرسي في المدرسة األساسية مصطفى الوالي خالل السداسي األول من عام 

اطلع الباحث على مستويات الصفوف التعليمية ونشـاطهما        وفي المدرسة األساسية مصطفى الوالي             
التربوي ومواقيتها الدراسية ، وتبين له أن تالميذ الصف السابع من التعليم األساسي أكثـر مـن غيـرهم                   

ـ   ـال عليه ، وأن حداث    ـاط اإلذاعي المدرسي واإلقب   ـل النش ـ لتقب ادادـاستع ؤالء التالميـذ   ـة التحاق ه
م السريع مع أي نشاط     ـدا على تكيفه  ـال مساع ـعليم األساسي يمكن أن تكون عام     ث من الت  ـبالطور الثال 

  .م ـدم إليهـد يقـوي جديـترب
وفي الصف السابع من التعليم األساسي بالمدرسة األساسية مصطفى الوالي الحظ الباحث أن الفصل                     

ور على مجموعتين متكافئتين فـي      األول والثاني فصالن مشتركان في عوامل كثيرة ، وأنه من المكن العث           
هذين الفصلين ، وفي هذا السياق اختار الباحث مجموعة أولى من الفصل األول تتكون من سـتة ذكـور                   

 ستة ذكور وست إناث ، وكان تقـارب درجـات            من وست إناث ومجموعة ثانية من الفصل الثاني تتكون       
  . بعين االعتبار في تحديد أفراد المجموعتين برز العوامل التي أخذت أالتالميذ في التحصيل الدراسي من 

ـ ــة األولى مجموعـر الباحث المجموع  ـوقد اعتب         ـ ـة تجريبية والمجموع ة مجموعـة  ـة الثاني
ـ ه المتاح ـتاة ، وحاول في حدود إمكاني     ـضابط ة بالنسبة إلى المجموعتين ،     ـرات الدخلي ـط المتغي ة ضب

ة التجريبية ال يبتعـدان     ـاري لدرجات أفراد المجموع   ـ المعي ي واالنحراف ـالحسابـط  حيث كان المتوس  
اري لدرجات أفراد المجموعة الضابطة في التحصـيل        ـي واالنحراف المعي  ـط الحساب ـكثيرا عن المتوس  

  ارات ـاختبـات أثنـاء  يـة والرياضة العربيـي اللغـل مادتـي تحصيـام وفــه عـي بوجـالدراس
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  . م 1989 / 88ي ـام الدراسـن العـل مي األوـ  الثالث
ي في المواد التعليمية المختلفة وفي مادتي       سويالحظ أن قوة معامل االرتباط بين الذكاء والتحصيل الدرا            

 والرياضيات على وجه الخصوص قد دفعت الباحث إلى استبعاد وجود تباين فـي القـدرات                اللغة العربية 
 م ، 1961عبد العزيز عبـد المجيـد   (ريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة    العقلية لدى أفراد المجموعة التج    

 م ، ومحمد صالح الـدين علـي         1968د   م ، وفؤاد البهي السي     1967 م ، وعثمان أمين      1966ووهيب سمعان وآخران    
               ) .   م1986 م ، وأحمد حامد منصور 1984مجاور وفتحي عبد المقصود الديب 

بالنسبة إلى المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لعائالت األفراد المنخرطين في المجموعـة                وأما  
التجريبية والمجموعة الضابطة فقد أجرى الباحث مقابلة شخصية استطالعية مكرسة لهذا الغرض مع كـل              

ثقافيـة متعادلـة فـي      فرد على حدة ، وكانت نتائج المقابالت تؤكد أن العوامل االجتماعية واالقتصادية وال            
  .      ن ـالمجموعتي

    ويضاف إلى كل ما سبق أن توزيع التالميذ في بداية العام الدراسي عل الفصول التعليمية في الصـف                  
السابع من التعليم األساسي ال تراعى فيه الفروق الفردية واالجتماعية في أي حـال مـن األحـوال ، وأن                    

لذين كانوا يقومون بتدريس الفصل األول الذي تنتمي إليـه المجموعـة            معلمي المواد الدراسية األساسية ا    
  .     التجريبية هم الذين كانوا يقومون بتدريس الفصل الثاني الذي تنتمي إليه المجموعة الضابطة 

    وانطالقا من كل اإلجراءات المنهجية الميدانية المعتمدة في ضبط المتغيرات الدخيلة خالل اختيار أفراد              
مجموعة التجريبية وأفرد المجموعة الضابطة لجأ الباحث فـي نهايـة المطـاف إلـى التسـليم بتكـافؤ                   ال

المجموعتين في التحصيل الدراسي وفي الذكاء العام وفي الظروف العائلية والمدرسية ، وبذلك أصـبحت               
لتجريبيـة  عينة البحث تتكون من أربعة وعشرين تلميذا من الذكور واإلناث موزعين علـى المجموعـة ا               

والمجموعة الضابطة في الفصل األول والثاني من الصف السابع في التعليم األساسي بالمدرسة األساسـية               
  .    مصطفى الوالي في مدينة جيجل 

    ومن المعهود في الحياة التعليمية أن تالميذ الصف السابع من التعليم األساسي يكونون في السنة الثالثة                
 يمكن أن تقل أعمار بعضهم عن ذلك بسنة أو تزيد بسنة طبقا لظـروف التحـاقهم                 عشرة من العمر ، وأنه    

بالمدرسة ولمدى قدرتهم على النجاح فيها ، وعلى هذا األساس كان أفراد العينة التجريبية والضابطة فـي                 
ـ                    ى حدود السنة الثالثة عشرة من العمر ، وكانوا جميعا في مطلع المراهقة بمفهومها الشـامل ، وقـد اعتن

الباحث في بناء البرنامج التجريبي وفي تطبيقه بخصائص أفراد العينة وبمعطيات نمـوهم ومطالبـه فـي                 
مرحلة المراهقة التي يمر فيها الذكور واإلناث بتغيرات جذرية عميقة جديرة باالهتمام في أي نشاط تربوي                

  . م ـدم إليهـيق
* * *  
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  جـاء المناهـس بنـأس

  
ج تربوي ال يرتكز في بنائه على األسس العلمية المعتمدة في وضع المناهج التربوية يكون               إن أي منه       

شكليا فارغا وعديم الجدوى بالنسبة إلى التالميذ المقبلين على تحصيله ، ومن نافلة القـول فـي التربيـة                   
ة من بلد إلى    متفاوت المقارنة عل وجه الخصوص أن المناهج التربوية تختلف في قوتها وصالحها بدرجات           

آخر طبقا لمدى تقيد واضعيها بما وصل إليه العلم الحديث في إعداد وفي تطبيقها، وفي هذا المضمار هناك                  
وهي األساس الفلسـفي واألسـاس       أسس علمية استراتيجية بالغة األهمية في التخطيط ألي منهج تربوي ،          

  .االجتماعي واألساس الثقافي واألساس النفسي واألساس الطبيعي 
  : اس الفلسفــي ـأوال ـ األس

تتغير أهداف المجتمع ومطالبه بتغير نظرته إلى الحياة ، وتؤثر نظرة المجتمع إلى الحياة تأثيرا بليغا                      
في الفلسفة التربوية وفي المنهج المدرسي ، وهناك ثالثة اتجاهات فلسفية كبرى في بناء المناهج المدرسية                

ثانيها حول التالميذ ، وثالثها حول المجتمع  ولكل منهج مدرسي في أي نظام              يدور أولها حول المعرفة ، و     
تعليمي فلسفة تربوية معينة تستمد قوتها ورفعتها من فلسفة المجتمع الذي أوجد المدرسة وسخرها لخدمته ،                

عليمي ومادامت المدرسة مؤسسة تعليمية مسخرة لخدمة المجتمع الذي توجد فيه، فهي مطالبة في مسارها الت      
بربط فلسفتها التربوية بفلسفة المجتمع الذي تنتمي إليه ، وبقد ما يتحقق التوافق واالنسـجام بـين المـنهج                   
المدرسي والفلسفة التربوية تقترب التربية من المبادئ الفلسفية التي يؤمن بها المجتمع ، وتنجح المدرسـة                

 م ، والـدمرداش     1966يب سـمعان وآخـران      وه (ا  ـدت من أجله  ـة التي وج  ـام االجتماعي ـي أداء المه  ـف
، ومحمد صالح الدين علي مجـاور         م 1975 م ، ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر           1972سرحان ومنير كامل    

وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلـزة بـدون         ،  م   1989 م ، وأحمد حسين اللقاني       1984وفتحي عبد المقصود الديب     
  . ) رـخ النشـر تاريـذك

  :ي ـس االجتماعاـثانيا ـ األس
ـ   ـم الجدوى في إع   ـرة بدور عظي  ـتساهم األس       ـ  ـداد األطفال للحي ة قبـل التحـاقهم     ـاة االجتماعي

رة فـي هـذا المجـال ،        ـل األس ـا لعم ـة متمم ـل المدرس ـروض أن يكون عم   ـومن المف  ، بالمدرسة
ـ  ـق ودور العب  اـة الرف ـه ومن جماع  ـرة من أسرت  ـم أشياء كثي  ـفالطفل يتعل  ل اإلعـالم ،    ـادة ووسائ

ـ  ـه األطفال خ  ـدرك ما يتعلم  ـي أن ي  ـج المدرس ـى المنه ـوعل ـ    ـارج المدرس ادر إلـى   ـة ، وأن يب
  وأن يراعي ميولهم واستعداداتهم الخاصة ، وأن يتيح للمعلمين  م من أخطاء ،ـا قد يكون لديهـتصويب م
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 لتالميذهم ، وأن يتوخى تدريب التالميذ علـى اسـتخدام التفكيـر             إمكانية الوقوف على النشاط االجتماعي    
العلمي في معالجة مشاكلهم اليومية وعلى تقبل التغير ومجاراته وعدم اعتراض سبيله ، وغني عن البيـان                 

ـ    ـج تعليمي ال يمكنه الوصول إلى ذلك دون اهتمامه بالواق         ـأن أي منه   ه ـع االجتماعي لتالميذه وانطالق
،   م 1972 م ، والدمرداش سرحان ومنير كامـل         1971 م ، ومحمد جمال صقر       1966 سمعان وآخران    وهيب( ه  ـمن

   ) .  م ، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلزة بدون ذكر تاريخ النشر1975ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر 
   :ي ـاس الثقافـثالثا ـ األس

بشرية بتربية الصغار وإعدادهم لمواجهة متاعب الحياة وتحمـل         يعتني الكبار في جميع المجتمعات ال          
أعبائها ، ويكون ذلك عن طريق مساعدة الخلف على اإللمام بثقافة السلف واالنتفاع بمضامينها ، فالصغار                

ـ              فهم وفـق   ييولدون مجردين من المعلومات والمهارات والعادات واالتجاهات ، ويتولى الكبار مهمـة تكي
فية المحلية السائدة ، ففي العصور القديمة كان التراث الثقافي محدودا ، وكانـت اإلجـراءات                المعايير الثقا 

 والمالحظة   ، والدان معلمان الالتربوية بسيطة إلى أبعد الحدود ، فالحياة مدرسة ، والخبرة منهج تعليمي ، و             
ن يتعلم الذكر مـن أبيـه    والممارسة من أبرز طرق التدريس ، وفي هذا اإلطار لم يكن من العسير يومئذ أ              

الرماية والصيد والزراعة ، وأن تتعلم األنثى من أمها التدبير المنزلي ورعاية األطفال ، وتلك هي المعالم                 
األولية للتربية بمفهومها التقليدي ، وأما في العصور الحديثة فقد نمت الثقافة ، وازدهرت العلوم ، وكثرت                 

التربية ، وأصبح إمداد الصغار بالقسط الكافي من ثقافة الكبار أمـرا            الفنون ، وتراكمت المعرفة ، وتعقدت       
يستلزم بالضرورة إنشاء مؤسسة اجتماعية مكرسة لهذا الغرض ، فجاءت المدرسـة بتـدابيرها التربويـة                
الجديدة للقيام بتنشئة الصغار في أحضان تراثهم الثقافي ، وغدت المعطيات الثقافيـة بشـطريها المـادي                 

 م ، ويحـي     1972 الدمرداش سرحان ومنير كامـل        (ن الدعائم األساسية في بناء المناهج التعليمية        والمعنوي م 
 م ، ومحمد صالح الدين علـي مجـاور          1983.  م ، وتوما جورج خوري د        1975حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر       

   ) .ن ذكر تاريخ النشر، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلزة بدو  م1984وفتحي عبد المقصود الديب 
  : ي ـاس النفسـرابعا ـ األس

ة الصـغار ليكونـوا مجتمـع       ـي بمحتوياته المنهجية المنتقاة تهيئ    ـوي المدرس ـيتوخى العمل الترب        
ـ  ـذه الغاي ـق ه ـل ، وال ينتظر في أي حال من األحوال أن تتحق          ـار في المستقب  ـالكب ة ـة اإلستراتيجي

ـ     ـه التربوي ـتغاضت مناهج ي  ـي نظام تعليم  ـالعليا ف  ة والخصـائص النفسـية     ـة عن القـدرات العقلي
  ة المدرسية قد اضطلعت بمسؤولية ـه ، وإذا كانت التربيـن إليـة لدى التالميذ المنتميـروق الفرديـوالف
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تشكيل النشء وفق مطالب وسطه االجتماعي الراشد ، فإن جميع المناشط التربوية المدرجـة فـي أي                 
سياق تعليمي تبوء بالفشل الذريع عند تقصيرها في االستجابة لطبائع المتعلمين ومراحل نموهم وشروط              
تعلمهم ، وهناك نظريات تربوية قديمة وحديثة وليدة المذاهب الفلسفية التي بحثت في طبيعة اإلنسـان                

نوعت االتجاهـات   ومصيره والغاية من وجوده ، وفي ضوء هذه النظريات تبلورت فلسفة التربية ، وت             
ب ، واشتدت الحاجة إلى تعزيز العامل       ـف والتهذي ـة والتثقي ـة والتنشئ ـالعلمية المتعلقة بفنون الرعاي   

، ومحمـد جمـال      م 1966وهيب سمعان وآخران    ( النفسي واعتماده في بناء المناهج التربوية وفي تطبيقها         
،    م 1975 حامد هندام وجابر عبد الحميد جـابر         ،  ويحي    م 1972والدمرداش سرحان ومنير كامل     ،   م 1971صقر

، وأحمد حسين     م 1988، وأحمد زكي صالح       م 1984ومحمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبد المقصود الديب          
، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلزة بدون ذكر           م 1990،  وجان بياجي ترجمة محمد بردوزي          م 1989اللقاني  
   ) .رـخ النشـتاري

  :ي عـاس الطبيـخامسا ـ األس
يعتبر المنهج التربوي بمفهومه العام بيئة اصطناعية مصغرة أوجدها المجتمع من أجل إعـداد                      

أبناءه للحياة بالحياة نفسها ، ومن المفروض في هذا المجال أن يحظى الجانب الطبيعـي مـن البيئـة                   
تربوية وفي وضع المحتويات التعليمية المالئمـة       المحلية بقسط وافر من االهتمام في صياغة األهداف ال        

لتحقيقها ، فالموقع والمناخ والجبال والبحار والتالل والصـحاري والنباتـات والحيوانـات والمعـادن               
وخصائص التربة وما شاكل ذلك من ثروات الطبيعة ما ظهر منها وما بطن ال يمكن إغفالها فـي أي                   

ربوية بشتى المراحل التعليمية، والواقـع أن البيئـة الطبيعـة           حال من األحوال عند تخطيط المناهج الت      
تتضمن األشياء التي وجدها اإلنسان في محيطه الطبيعي الذي نشأ فيه ، وأن البيئة الصناعية تتضـمن                 
األشياء  التي صنعها اإلنسان بيده وعقله في دائرة نشاطه الثقافي والحضاري بمدلوله الشامل ، وأنه ال                 

أن ضـعف ارتبـاط     ويئة الطبيعية عن البيئة الصناعية في بناء المنـاهج التربويـة ،             مبرر لفصل الب  
المقررات الدراسية بمشكالت البيئة الطبيعية يؤدي بالضرورة إلى إخفاق المدرسة في مساعدة أبنائهـا              

ش  الـدمردا  (على التكيف والتوافق واالنسجام وفق مقتضيات وسطهم الطبيعي بأشكاله وألوانه المختلفة            
.  م ، وتومـا جـورج خـوري د           1975، ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر           م 1972سرحان ومنير كامل    

، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد        م 1984، ومحمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبد المقصود الديب             م 1983
  . ) خـر التاريـدون ذكـزة بـالكل

ـ    ـ أبنائه دارسـوب في م  ـل الشع ـإن مستقب       در اإلمكانيـات الماديـة والمعنويـة       ـا ، وعلى ق
  ة الفرد وفاعلية المجتمع وحيوية الثقافة ، ومن المعلوم في بناء المناهج  ـرة للتربية تكون نوعيـالمسخ
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ـ     ـة أداة العصر في صن    ـة أن التربي  ـيوالترب ـ   ـع أفراده ، وأن المنه ـ  ـج أداة التربي ـ  ـة ف ق ـي تحقي
ـ    ـا مره ـة بأسره ـة التربوي ـاح المنظوم ـوأن نج أغراضها ،    ة المـنهج التربـوي     ـون بمـدى سالم

ل التالميـذ   ـاب عن مستقب  ـف النق ـة بكش ـوي كفيل ـج ترب ـة ألي منه  ـراءة تحليلي ـواكتماله ، وأن ق   
ـ  ـي الحي ـة من أخطـر األمور ف    ـج التربوي ـط المناه ـ وأن تخطي   ، هـالذين يدرسون  ة ـاة االجتماعي

اء المناهج التربويـة بالظـروف الفلسفيــة واالجتماعية والثقافيـة        ـك وجبت العناية في بن    ـلذل،   كلها
ـ  ـذ ومعال ـميلتلة ا ـ، وأصبحت بيئ   نـة الخاصة بالمتعلمي  ـة والطبيعي ـوالنفسي ـ  ـم حيات ة ـه الشخصي
م ،  1983 . توما جـورج خـوري  د         (ه  ـ إلي ةـة الموج ـة وغير الصفي  ـط الصفي ـع المناش ـا لجمي ـمنطلق

 م ، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلزة بـدون           1984ومحمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبد المقصود الديب          
   ) . رـخ النشـر تاريـذك
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  ويـج التربـر المنهـعناص

  
وسائل التعليم ومن التقويم ،     يتكون كل منهج تربوي من األهداف ومن المحتوى ومن طرق التدريس و                

قدر قيمته بمدى تـوازن     توتتفاعل هذه العناصر األربعة متالحمة ومتكاملة في كنف المنهج التربوي الذي            
  . عناصره واتساق مدلولها وقوة مفعولها قلبا وقالبا 

  :داف ـاأله – والأ
سلوك األفـراد المعنيـين     يهدف كل نشاط تربوي في شكله وفي مضمونه إلى إحداث تغير نوعي في                   

باألمر فيه ، وعلى هذا األساس يفترض أن تدور المناشط التربوية بصورها المختلفة حـول جملـة مـن                   
التوقعات المنتظرة لنتائج معينة وثيقة االرتباط بالتغيرات النوعية السلوكية المراد إحداثها، ومن المعهود في              

وية التي تصاغ فيها تلك النتائج النوعية السلوكية المتوقعة تسمى          التربية والتعليم بوجه عام أن العبارات اللغ      
ميكر ترجمة جابر عبد الحميد جابر وسعد عبـد الوهـاب نـادر             .  روبرت  ف    ( ة  ـباألهداف التربوية أو التعليمي   

مقصـود   م ، ومحمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبد ال1975 م ، ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر      1967
   ) .  م1989 م ، وأحمد حسين اللقاني 1988 م ، وأحمد زكي صالح 1984الديب 
وقد حظيت األهداف التربوية باهتمام كبير في المجتمعات البشرية القديمة والحديثة، وكانـت طبيعـة                   

هذا المنـوال   الحياة االجتماعية في أي مجتمع تحدد له مساره التربوي وتملي عليه أهدافه التعليمية  وعلى                
صبحت أهـداف   أتشكلت للمجتمع الرعوي أهدافه وللمجتمع الزراعي أهدافه وللمجتمع الصناعي أهدافه ، و           

كل مجتمع وقفا عليه ومسخرة لخدمة أفراده ، والواقع أن الهدف التربوي يمثل نقطة البداية فـي تخطـيط                   
ية كلها ، كما أنه الحصيلة النهائية المعبرة        العملية التربو  المناهج التربوية وفي تنفيذها ، وهو أول مدخالت       

 لدى المتعلمين ، وال يغيب عن األذهان أن أي فشل في تحديـد األهـداف                هعن نجاح التعليم وبلوغه مكان    
ثارا سلبية عميقة الجذور في ثقافة المجتمع وفي حضارته ، كما أن النجـاح فـي تحديـد                  آالتربوية يترك   

ق التربوي ، ويفتح للمجتمع أبـواب الرقـي والتقـدم           ـم الطري ـين معال ر للمرب ـداف التربوية يني  ـاأله
 م ، ومحمد صـالح      1967ميكر ترجمة جابر عبد الحميد جابر وسعد عبد الوهاب نادر           .  روبرت  ف    ( ار  ـواالزده

جـب   م ، وفوزي طه إبـراهيم ور       1989 م ، وأحمد حسين اللقاني       1984الدين علي مجاور وفتحي عبد المقصود الديب        
  .  )أحمد الكلزة بدون ذكر تاريخ النشر

اح في القيام   ـة كبرى في ميدان التربية والتعليم ، وال نج        ـة مسؤولي ـداف التربوي ـد األه ـإن تحدي       
وي   ـام تربـل نظـرور أن يفشـاءة واالختصاص ، وال غـبهذه المسؤولية دون االعتماد على ذوي الكف
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ه طالما أن أهدافه ليست محددة بدقة ووضوح ، ولن يكون الهدف التربوي دقيقا وواضحا ما                في تكوين أبنائ  
لم يرتكز في مدلوله اللفظي على وصف السلوك النهائي الذي يرجى وصول التالميذ إليه حينما تتم الخبرة                 

السـلوك  مية بنجاح ، وعلى وصف السياق الذي يكتسب فيه ذلك السلوك ويسـتخدم فـي إطـاره ، ف                  يالتعل
ترجمة جابر عبـد      ميكر  . ف    روبرت (المنتظر وسياقه التنفيذي بعدان رئيسان في صياغة األهداف التربوية          

، ومحمـد صـالح      م 1975ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر         م ،  1967الحميد جابر وسعد عبد الوهاب نادر       
  .   )م 1984وفتحي عبد المقصود الديب  الدين علي مجاور

وجدير بالذكر أن الهدف التربوي الذي يصاغ في قالب لغوي عام سوف يكون قابال للتأويل والتفسير                      
وحينئذ تتعدد الخبرة التعليمية المختارة لتحقيقه، ويجد المعلم صـعوبة كبيـرة فـي               ، في اتجاهات مختلفة  

ؤولية االجتماعية ، وإعـداد المـواطن       ، فنقل التراث الثقافي ، وتنمية المس       إدراكه وفي توجيه التالميذ إليه    
الصالح ، وبناء المجتمع ، وتأسيس الحياة الديمقراطية ، كلها أهداف تربوية فلسفية عامة يتعذر الوصـول                 

 سلوكية إجرائية قابلة للتحقيق والتقويم في       ظ  إليها في ميدان التربة والتعليم دون تحليلها وصياغتها في ألفا         
، وأحمـد زكـي      م 1984محمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبد المقصود الديب           (ة  ـة معين ـف تعليمي ـمواق
  .   )م 1988ح ـصال

وهناك تصنيف لألهداف التربوية يتضمن المجال المعرفي والمجال الحركـي والمجـال العـاطفي ،                    
ة لمطالـب نمـوه     ميذ من استيعاب المعارف والمعلومات والمفاهيم المالئم      لتلفالهدف الذي يتوخى تمكين ا    

ذ من اكتساب المهـارات الحركيـة       تلمين ال يالفردي واالجتماعي هدف معرفي ، والهدف الذي يتوخى تمك        
والخبرات العملية المالئمة لمطالب نموه الفردي واالجتماعي هدف حركي ، والهدف الذي يتوخى تمكـين               

 والعواطف المالئمـة لمطالـب نمـوه        التلميذ من تكوين المشاعر واالهتمامات والميول واالتجاهات والقيم       
الفردي واالجتماعي هدف عاطفي ، ومن نافلة القول أن لكل مجال مستوياته المتدرجة من األدنـى إلـى                  
األعلى ، وأن اعتماد التصنيف في صياغة األهداف التربوية يسمح للمعنيين باألمر فـي حقـول التربيـة                  

يب التالميذ عليها ، وبمراقبة الخطـوات المرحليـة التـي           والتعليم بضبط األنماط السلوكية التي يراد تدر      
م ، ويحي    1971محمد جمال صقر    ( ودة  ـة المنش ـات التربوي ـذ في طريقهم إلى بلوغ الغاي     ـيقطعها التالمي 

م ، وتوما جـورج   Viviane et Gilbert de Landsheere 1977  م ، و 1975حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر 
  .  )م  1984م ، ومحمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبد المقصود الديب  1983. د  خوري 
ة أولى فـي كـل عمـل        ـوة استراتيجي ـدف خط ـد اله ـر تحدي ـة يعتب ـة المنهجي ـن الناحي ـوم      
  ل   ـرف أهدافه ، فكـيع س من اليسير أن يجني اإلنسان ثمار نشاط الـر ، وليـم ومستنيـري منظـبش
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من يجهل المكان الذي يريد أن يذهب إليه قد ينتهي به المطاف إلى مكان آخر ، فالهدف يستحضر اإلرادة                   
ويشد االنتباه ويستثير العزيمة ويحرك الدافع ويوجه الجهد ويعين على اتخـــاذ التدابيـــر الالزمـة                

ن الدروس وهدف مقرر    لترتيب العمل وإنجازه ، ويوجد في التربية والتعليم هدف درس وهدف مجموعة م            
دارسي في مادة تعليمية وهدف صف تعليمي وهدف مرحلة تعليمية وهدف نظام تربوي برمته ، وأي هدف     
خاص أو عام يتحقق في التربية والتعليم على المدى القصير أو على المدى الطويل يصبح وسيلة لتحقيـق                  

مة التغير مدى الحياة بالنسبة إلى اإلنسان ، وال       أهداف أخرى ، فاألهداف التربوية نمائية مرحلية انتقائية دائ        
وجود في العمل التربوي ألهداف غائية نهائية ختامية طالما أن التربية هدف نفسها ، وأنها طريق مختـار                  

. ف   روبرت  ( يلي   ة ما ـداف التربوية الصالح  ـلتعديل سلوك الفرد وتهذيبـــه ، ومــن معايير األه       
م ، وأحمـد كمـال       1967م ، ومحمد لبيب النجيحي       1967ميد جابر وسعد عبد الوهاب نادر       ميكر ترجمة جابر عبد الح    

م ، ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جـابر           1972م ، والدمرداش سرحان ومنير كامل        1972أحمد وعدلي سليمان    
ــالدة   1975 ــليمان ق ــؤاد س  Vivane et Gilbert deم ، و  Louis D'Hainaut 1977م ، و  1976م ، وف

Landsheere  1977       م ، ومحمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبد المقصود           1983. د   م ، وتوما جورج خوري
   ) : م ، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلزة بدون ذكر تاريخ النشر1989م ، وأحمد حسين اللقاني 1984الديـب 

  .أن تصاغ بوضوح وجالء في ألفاض سلوكية أدائية  .1
 .أن ترتكز على فلسفة تربوية اجتماعية أصلية  .2

 .أن تتكامل في تالزم وتوافق وانسجام  .3

 .أن تكون واقعية ميسورة التطبيق في الظروف العادية  .4

 .أن تقوم على أسس نفسية وتربوية سليمة  .5

 .أن تنطلق من إمكانيات المتعلم واحتياجات المجتمع  .6

 .اصل لدى المتعلم أن تسعى لتحقيق نمو متو .7

 .أن تشمل جميع جوانب النمو في شخصية المتعلم  .8

 .أن تناسب األعمار الزمنية والعقلية للمتعلمين  .9

 .أن نتبع من خبرة المجتمع وأصالته  .10

 .أن تكشف عن المسالك التربوية المختارة  .11

 .أن ترتبط بالخطة التنموية الشاملة في البالد  .12

 .           روح العصر ومعطاياته العلمية الحديثة أن تساير .13
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 . أن يشترك في وضعها المعنيون باألمر جميعا .14

  .أن تبوب بطريقة منهجية واضحة .15
  .في ضوء المطالب المستجدة  يريالتعديل والتغتقبل أن .16
وي نزعة إصالحية طارئة تتحول     ويالحظ في اشتقاق األهداف التربوية وفي صياغتها أن الهدف الترب            

إلى رغبة ثابتة ثم إلى خطة للعمل ، وأنه موقف تعليمي واقعي يكشف عن المستوى األدنى المقبول ، وأنه                   
وصف لنتيجة عملية مقصودة قبل أن يكون ملخصا لمعلومات نظرية تحشى بها أذهان التالميذ األبرياء ،                

 األسس العلمية المعتمدة في بناء المنـاهج ، وأن العنايـة            وأن قوة الهدف التربوي تكمن في ارتكازه على       
باألهداف التربوية أمر بالغ األهمية في البلدان المتقدمة لتظل محافظة على تقدمها وفي البلدان المتـأخرة                

 ميكر ترجمة جابر عبد الحميد جابر وسعد عبد الوهـاب            .ف   روبرت  ( ر  ـاز مرحلة التأخ  ـن من اجتي  ـلتتمك
 م ، ومحمد صالح الـدين       1972 م ، وأحمد كمال أحمد وعدلي سليمان         1967 م ، ومحمد لبيب النجيحي       1967 ادرـن

   ) .  م1984علي مجاورو فتحي عبد المقصود الديب 
  : وى ـ ـ المحتنياثا

 يوصف المحتوى التعليمي بأنه ما يقدم إلى التالميذ ليتعلموه ويتفاعلوا معه ويتأثروا به في حياتهم                   
ضرا ومستقبال ، وهو يتضمن جميع الخبرات المعرفية والحركيـة والعاطفيـة            االفردية واالجتماعية ح  

المختارة لتمكين المتعلمين من النمو الشامل والمتكامل في إطار األهداف التربوية المنشودة بالنسبة إليهم              
مي وركيزة بنائه ، وهي تعني      ، وعلى هذا األساس تعتبر الخبرة التعليمية المربية جوهرالمحتوى التعلي         

بصورة مجملة ما يمر به التلميذ فيتعلمه عن تجربة وينتفع به في تعلم خبرات الحقة ، وهنـاك خبـرة                    
تعليمية مربية وخبر تعليمية غير مربية ، والفرق بين الخبرتين في بناء المناهج التربويـة أن الخبـرة                  

 االتجاه الصالح له و لمجتمعه ، وأما الخبرة التعليمية          التعليمية المربية تؤدي إلى نمو شخصية الفرد في       
غير المربية فتؤدي إلى انحراف شخصية الفرد عن جادة الطريق المرسوم له تربويا ، وعلـى سـبيل                  

متحانات والكذب في المعامالت والجـور      ي اال المثال في هذا المضمار مرور التالميذ بخبرات الغش ف        
لتخريب وما شاكل ذلك من الخبرات التعليمية غير المربية التي يتشربها           في التقويم والسرقة والعنف وا    

ة ، ومن أبرز خصائص الخبرة التعليميـة        ـعنفتج التربوية الم  ـان المناه ـدارس في أحض  ـاء الم ـأبن
 م ، ومحمد 1966خران  وآ م ، ووهيب سمعان      1964 وين ترجمة محمد علي العريان       .ن   رالف  ( يلي   المربية ما 

 م ، ويحـي حامـد       1972، والدمرداش سرحان ومنير كامل        م 1971 م ، ومحمد جمال صقر       1967النجيحي  لبيب  
    د صالح الدين علي مجاور وفتحيـ م ، ومحم1976ان قالدة ـ، وفؤاد سليم  م1975هندام وجابر عبد الحميد جابر 
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   :) لكلزة بدون ذكر تاريخ النشر، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد ا م 1984عبد المقصود الديب 
  .تتأثر الخبرة التعليمية بالخبرات السابقة وتترك أثرا طيبا ومثمرا في الخبرات الالحقة  .1
 .تصطبغ الخبرة التعليمية المربية بالصبغة االجتماعية في مظهرها ومخبرها ومسلكها ومرماها .2

 .دف معين ينتفع به الفرد والمجتمع المربية قوة متحركة نحو ه تعتبر الخبرة التعليمية .3

 .تقدر قيمة الخبرة التعليمية المربية بقيمة الهدف التربوي الذي تتجه إليه  .4

ة من تفاعل حيوي إيجابي بين معطيات الفـرد ومعطيـات البيئـة             ـرة التعليمية المربي  ـتنشأ الخب  .5
 .ه ـة بـالمحيط

 .يقا بالحاجات الفردية والمطالب االجتماعية ترتبط الخبرة التعليمية المربية ارتباطا وث .6

 .تتتابع الخبرات التعليمية المربية عموديا وتتكامل أفقيا متحرية اإلبداع واالبتكار والتجديد والجودة  .7

 .تنشد الخبرة التعليمية المربية تعديل سلوك الفرد وتتوخى سالمة نمو شخصيته  .8

 ا مواهبه وتنمي ذكاءه وتفتح له آفاق      يفع الفرد وتوقظ ميوله وتغذ    تحرك الخبرة التعليمية المربية دوا     .9
 .مستقبلية واسعة 

تكون الخبرة التعليمية المربية فاعلة ومنفعلة في تيار واحد متدفق يضمن للفرد حسـن التكيـف                . 10
  .واالتزان والتوافق واالنسجام 

يـر المربيـة أن الخبـرة التعليميـة         وال يغيب عن األذهان في مجال الخبرات التعليمية المربية وغ            
المباشرة خبرة يمر بها الفرد مرورا ماديا أو نفسيا أو هما معا ، وأن الخبرة التعليمية غيـر المباشـرة                    
خبرة يرثها الخلف عن أسالفه ، وأن الذي يمر بخبرة تعليمية سارة يعاني لذة سرورها، وأن الذي يمر                  

وأن جميع األعمال التي يقوم بها األفراد وال يدركون نتائجها          بخبرة تعليمية ضارة يعاني ألم ضررها ،        
ة ، وهي ما    ـة مصاحب ـرة تعليمي ـال تؤدي إلى اكتساب خبرات تعليمية بالنسبة إليهم ، وأن هناك خب           

ـ  ـة الموجه ـة األصلي ـرات التعليمي ـش الخب ـه المرء على هام   ـيتعلم ويـن  .  رالـف  ن     ( ه  ـة إلي
 م ،   1967 م ، ومحمـد لبيـب النجيحـي          1966 م ، ووهيب سـمعان وآخـران         1964ترجمة محمد علي العريان     

  . ) م 1972والدمرداش سرحان ومنير كامل 
وى التعليمـي بـالخبرات التعليميـة       ـة أن يعتني المحت   ـة الحديث ـي التربي ـن الضروري ف  ـوم    

  ي ـرة ، وال يعنـ غير المباشةـوس المتعلمين من الخبرات التعليميـالمباشرة لكونها أبلغ تأثيرا في نف
  

  
  

  



  
   ـ112 ـ

ذلك في أي حال من األحوال أن تتخلى المناهج التربوية المعاصرة عن الخبرات التعليمية غير المباشـرة                  
دودها التربوي مقارنة بالخبرات التعليمية المباشرة ، فالتالميذ يستفيدون مـن الخبـرات             ربحجة انخفاض م  

هم في االنتفاع بما يجنونه من الخبرات التعليمية التي يمـرون بهـا ، كمـا أن                 التعليمية التي مر بها غير    
رف النظرية المجردة بالنسبة إلى الذين لم يمـروا         ار المباشرة تندرج في إطار المع     ـالخبرات التعليمية غي  

بها ، وهي مستخلصة من خبرات عملية مباشرة مر بها آخرون في مواقف تعليمية معينة ، وكل معرفـة                   
نظرية مشتقه من خبرة عملية مباشرة ال يمكن االعتراض عنها في حقول التربية والتعليم مـادام تـراكم                   
المعارف البشرية أمرا طبيعيا ومألوفا في الحياة اإلنسانية التي تستنير فيها األجيـال الالحقـة بـالخبرات                 

ية التعليمية تؤكد أن نسبة نسـيان       التعليمية التي مرت بها األجيال السابقة ، ومع أن بعض المعطيات النفس           
% 80بعد مرور سنة وإلى      % 50المعارف النظرية التي يتلقاها التالميذ في مقرراتهم الدراسية تصل إلى           

بعد مرور سنتين ، فإن أي منهج تربوي مطالب بتمكين أبنائه من الحصول على قسـط معرفـي نظـري                    
 ولكي يرتفع مردود الخبرة التعليمية غير المباشرة فـي          مستمد من أرقى الخبرات التعليمية غير المباشرة ،       

المحتوى التعليمي يتعين تقديمها إلى التالميذ في مواقف تعليمية حيوية معززة بألوان من الخبرة التعليميـة                
المباشرة ، وهناك طريقتان لتنسيق الخبرات التعليمية داخل المحتوى التعليمي تعتمد إحداهما على الترتيب              

  للمادة الدراسية ، وتعتمد األخرى على األوضاع النفسية للتالميذ المعنيين باألمر في التـدريس ،               المنطقي
 والعالقة بينهما شبيهة إلى حد بعبـد بعالقـة          ،ةيوال يوجد تعارض بين الطريقتين في بناء المناهج التربو        

لتي يقوم عليها اختيـار المحتويـات       الوسيلة بالغاية أو البداية بالنهاية ، ومن الشروط المعيارية األساسية ا          
 م ،   1971 ومحمد جمال صـقر      ، م   1967لبيب النجيحي     م ، ومحمد   1966وهيب سمعان وآخران    ( التعليمية ما يلي    

 ة محمد منير مرسي   جمتر. ف  . ج    م ، ونيللر   1972 م ، وجابر عبد الحميد جابر        1972كامل  روالدمرداش سرحان ومني  
 م ، ومحمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبـد           1975د هندام وجابر عبد الحميد جابر        م ، ويحي حام    1972خرين  وآ

  :)  م ، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلزة بدون ذكر تاريخ النشر 1984المقصود الديب 
أن يتيح المحتوى التعليمي للتالميذ فرصا عديدة يمارسون فيها نمط السلوك الذي يتضـمنه الهـدف             .1

  .ود ـ المقصويـالترب
أن يجد التالميذ في المحتوى التعليمي ما يرضيهم ويشبع حاجاتهم أثناء ممارستهم السلوك المطلوب               .2

 .لتحقيق الهدف التربوي المراد الوصول إليه 

أن يكون السلوك الممارس في إطار المحتوى التعليمي مالئما ألعمار التالميـذ الزمنيـة والعقليـة                 .3
 .لفردية وظروفهم الخاصة ومرتبطا بقدراتهم ا
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أن يخضع المحتوى التعليمي لمبادئ فاعلية التعلم بغض النظر عن تعدد المحتويات التعليمية المؤدية               .4
 .إلى نفس النتيجة التربوية أو تعدد النتائج التربوية المأخوذة من نفس المحتوى 

يولهم الفطرية والمكتسبة في كـل مرحلـة مـن          أن يعتني المحتوى التعليمي باهتمامات التالميذ وم       .5
 .مراحل نموهم على انفراد 

أن يساير المحتوى التعليمي الفروق الفردية لدى التالميذ باعتماده على التنوع و التدرج في الخبرات         .6
 .التعليمية المختارة 

 .المرغوب فيها أن يدفع المحتوى التعليمي التالميذ إلى اكتساب العادات السلوكية والفكرية  .7

 .أن يتضمن المحتوى التعليمي خبرة تعليمية رفيعة تعزز إقبال التالميذ على ينابيع العلم والمعرفة  .8

خدام األساليب العلميـة فـي      م على است   المحتوى التعليمي لرفع معنويات التالميذ وتدريبه      ىأن يسع  .9
 .التفكير والعمل 

  . التالميذ لمجاراة التقدم العلمي بأشكاله وألوانه المختلفة  إعداد علىأن يحرص المحتوى التعليمي.10
  .لبدني والنفسي واالجتماعياأن يتقيد المحتوى التعليمي ببيئة التالميذ وبمطالب نموهم . 11
أن يخدم المحتوى التعليمي أهداف المنهج التربوي في ظل معطيات علم النفس الحـديث وعلـوم                .12

  .التربية المعاصرة 
ن المعهود في بناء المناهج التربوية أن اختيار المحتوى التعليمـي عمليـة شـائكة ومتراميـة                 وم     

األطراف وال يمكن إجراؤها بمعزل عن األسس العلمية المعتمدة في بناء المناهج ، وأن تحديد األهداف                
ذ يعمل  لميل ت التربوية بوضوح وجالء يكشف عن طبيعة المحتويات التعليمية المالئمة لتحقيقها ، وأن ك            

على شاكلته ، ويتعلم بالطريقة التي تناسبه ، ويأخذ من الخبرات التعليمية مـا يريـد أن يأخـذه ، وأن                     
المجتمع ينتظر من مؤسساته التعليمية إمداده بأفراد مؤهلين للتكيف معه وقادرين علـى حـل مشـاكله               

لخلل في المحتويات التعليمية فشال     وإعادة تشكيله وبعث الحياة فيه من جديد ، ومن هذا المنطق يكون ا            
ع عواقبـه الوخيمـة     ـقاسي المجتم يه ، و  ـة نتائج ـال الصاعدة مغب  ـي األجي ـا تعان ـا ذريع ـتربوي

 م ،   1989 م ، وأحمد حسين اللقاني       1971 م ، ومحمد جمال صقر       1966وهيب سمعان وآخران    ( عاجال أو آجال    
  .  )  تاريخ النشروفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلزة بدون ذكر

   :  ـ الطـرق والـوسـائلثاثال
  ة األهداف التربوية وبطبيعـــة ـالتعليم ارتباطا وثيقا بنوعي ووسائلس ـيط طرق التدرـترتب      
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المحتويات التعليمية المختارة لتحقيقها ، وليس من اليسير في أي حال من األحوال فصل الطريقة والوسيلة                
 والمحتوى ، ففي التربية القديمة اعتنت المناهج التعليمية بالمقررات الدراسية وبجودة اإللقـاء              عن الهدف 

ودقة التلقين وحسن التلقي ، فانتشرت طرق التدريس ووسائل التعليم المساعدة على حشو أذهان التالميـذ                
ـ    ـي التلم بأكبر قدر ممكن من المعارف النظرية المنتقاة من تراثهم الثقافي ، وكان تفوق             ه ـذ فـي تحصيل

التذكر و االستظهار ، وفي التربية الحديثة أصبحت         و دى قدرته على الحفظ والتكرار    ـالدراسي مرهونا بم  
المناهج التعليمية تدور حول الطفل والمجتمع ومشاكل الحيـاة اليوميـة ، وأشـاد المربـون بالمهـارات                  

زدهرت طرق التدريس ووسائل التعليم الرامية إلى       والمواهب واالهتمامات والميول واالتجاهات والقيم ، فا      
تأكيد إيجابية التلميذ في وسط المدرسي وإلى تحقيق أفكار المربين المنادين بالتربية والتعليم عـن طريـق                 

اللفظية ، وأن  أن المربين القدامى بالغوا في استخدام طرق التدريس ووسائل التعليم والنشاط والعمل ، ويبد   
العملية ، وأن المناهج التربويـة فـي        ين بالغوا في استخدام طرق التدريس ووسائل التعليم         المربين المحدث 

ـ     ـن ، فليس كل قديم فاس     ـ من تطرف االتجاهي   تادـة قد استف  ـالمجتمعات الراقي  د ـدا وليس كـل جدي
 م ،   1967 ميكـر ترجمة جابر عبد الحميد جابر وسعد عبد الوهـاب نـادر               . ف     روبرت  (الـا لالستعم ـصالح

 م ،   1975 م ، ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جـابر            1971 م ، ومحمد جمال صقر       1967ومحمد لبيب النجيحي    
 م ، وجان بياجي ترجمة محمد الحبيـب بلكـوش           1984 م ، وإسماعيل محمود القباني       1982وقسطندي نقوال أبو حمود     

  .   ) الخوري بدون ذكر تاريخ النشر. م ، وأنطوان  م 1989 م ، وأحمد الحسين اللقاني 1988
ولكي تتحقق الغايات االستراتيجية المتوخاة من استثمار طرق التدريس ووسائل التعليم فـي المنـاهج                   

ـ التربوية يتعين على جميع المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة أن يكونوا فنانين مبدعين فـي معال                ة ج
 أداء المهـام التربويـة       مـن  طرق التدريس ووسائل التعليم التي تمكنهم     المحتويات التعليمية وفي اختيار     

ــدة         ــيم الجي ــائل التعل ــدريس ووس ــرق الت ــدركوا أن ط ــيهم أن ي ــم ، وعل ــة به   المنوط
 عنـد   ال تبرر قصور المحتويات التعليمية وال تغطي عيوبها ، وأن رقي المحتويات التعليمية ال قيمة لـه                
بمـدى   انحطاط طرق التدريس ووسائل التعليم ، وأن صالحية طرق التدريس ووسائل التعلـيم تقـاس                

ة والمحتويات التعليميـة وأعمـار التالميـذ        ـداف التربوي ـا األه ـا العلمية ومسايرته  ـا ودقته ـمرونته
ـ    ـا مثم ـا تكاملي ـاك تفاعال تربوي  ـة ، وأن هن   ـة والعقلي ـالزمني ـ  وـرا وقـوي المفع ن طـرق   ـل بي
دت قطاع التربية والتعلـيم بوسـائل       ـث قد أم  ـم ، وأن علوم العصر الحدي     ـل التعلي ـس ووسائ ـالتدري
  س ،ـرق التدريـوي لطـردود التربـع المـي رفـن االنتفاع بها فـة يمكـة متنوعـة وبصريـسمعي
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وندت ترجمة .  بول  ر (ي ـيل  والتعليم ماة المعتمدة في التربيةـة والبصريـل السمعيـا الوسائـومن مزاي
 م ، 1967ميكر ترجمة جابر عبد الحميد جابر وسعد عبد الوهاب نادر  .     ف    وروبرت  ،  م 1963أحمد محمود طنطاوي    
 م ، وفتح الباب عبد الحميد سيد وإبراهيم ميخائيل          1972 م ، والدمرداش سرحان ومنير كامل        1967ومحمد لبيب النجيحي    

 م ، وأحمد حسـن اللقـاني        1988 م ، وبشير عبد الرحيم الكلوب        1982 م ، وقسطندي نقوال أبو حمود        1976هللا  ظ ا ـحف
باكمن ترجمة مصطفى بدران بدون ذكر تاريخ النشر ، وفوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلـزة                .   م ، وجون  و       1989

  ) : بدون ذكر تاريخ النشر
  .الصلة بالواقع توفير خبرات تعليمية حية ووثيقة  .1
 .عرض أساليب أداء المهارات المراد اكتسابها  .2

 .تقديم أنماط مختلفة من الخبرات التعليمية الجديدة  .3

 .إمكانية استرجاع الخبرات التعليمية الجديدة  .4

 .إطالة مدة االحتفاظ بالمقررات التعليمية المدروسة  .5

  .توسيع دائرة النشاط التعليمي كما وكيفا .6

 . تضييق مكان اللفظية في التدريس .7

 . توطيد العالقة بين الوسط المدرسي والوسط االجتماعي .8

 .تهيئة أجواء تعليمية جذابة ومشرقة  .9

  . إثارة االنتباه وتقوية الدافع إلى التعلم .10
  .إيقاظ الميول و تنشيط الملكات العقلية . 11
  .لتعليمية  المثيرات الحسية في البيئة اعويتن. 12
م عامال مساعدا على النجـاح فـي        ـيـل التعل وسائوس  ـاح في انتقاء طرق التدري    ـو يعتبر النج      

ة التي يتلقى بها التالميذ المقرر الدراسي ، وعلـى قـدر            ـرات التعليمية وفي تحديد الكيفي    ـتنظيم الخب 
 للمعلمين فرص تبسـيط  أـوي تتهيـج التربـم في المنهـل التعليـس ووسائ ـة طرق التدري  ـصالحي
اب ، وبذلك ترتفع فاعليـة      ـم واالستيع ـة والفه ـارف المعقدة ، وتتوفر للتالميذ حظوظ المشارك      ـالمع

ق ، ومن الضـروري فـي التعلـيم         ـة والتشوي ـاة التعليمية بالجاذبي  ـالنشاط المدرسي ، وتزخر الحي    
 منقطعة النظير ، وأن يكـون       ةـة بعناي ـج التربوي ـى المناه ـاألساسي على وجه الخصوص أن تحظ     

ـ        ـل التعلي ـس ووسائ ـا بتقنيات طرق التدري   ـالمعلم ملم  ا عليهـا   ـم إلماما كافيا ، وأن يكـون مدرب
ل التعليمي ، وما يؤخذ بعين االعتبار في هذا المضـمار           ـا في العم   ال الستعمالها قبل شروعه   ـومؤه

المعلم في التدريس ، وان طـرق التـدريس         دان كفاءة   ـه بفق ـح يفقد قيمت  ـأن المنهج التربوي الصال   
  نـة بيـن الفروق الفرديثناء استخدامها في غير محلها ، وأدوى أـة الجـووسائل التعليم تكون عديم
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ل قائمة مهما تنوعت طرق التدريس وتعددت وسائل التعليم ، وأن إخالص المعلم فـي عملـه                  تظ  التالميذ
ي تعترض سبيله ، وأن الذي ال يرتوي من معين التربية يكون عاجزا عـن               يساعده على اجتياز العقبات الت    

 .رالـف  ن      (القيام بتربية غيره ، وأن التقدم الثقافي والحضاري ال يتحقق في مجتمع تأخر نظامه التربوي                
، م 1972ترجمة محمد سيف الـدين فهمــي   .  جي .   م ، وأوكونور  دي 1964ين ترجمــة محمد علي العريـان      و

 م ،   1975 م ، ويحيى حامد هندام وجابر عبد الحميد جـابر            1972ترجمة محمد منير مرسي وآخرين      .  ف  .  ونيللر  ج    
  . ) الخوري بدون ذكر تاريخ النشر.  م ، وأنطوان  م 1988وجان بياجي ترجمة محمد الحبيب بلكوش 

   :م ـ التقوي– رابعا
ل وإزالة  ـت معنى التعدي  ـيم ، ويتضمن في نفس الوق     يرتبط مصطلح التقويم لغة بموضوع الق             

ن تقـدم نحـو   ــاالعوجاج ، وأما في التربية والتعليم فيقصد بمفهوم التقويم معرفة ما حققه التالميذ م  
األهداف التربوية المنشودة ، ومن وسائل التقويم المالحظة واالختبار ، ويشترط فيهمـا الموضـوعية               

ـ  لموضوعية والصدق والثبات ، وتتحقق ا  ج المحصـل عليهـا   ـفي الوسيلة التقويمية بعدم تـأثر النتائ
بالعوامل الذاتية للقائم بالتقويم ، ويتحقق الصدق في الوسيلة التقويمية بأن تقيس فعال ما وضعت لقياسه                
بمعزل عن المؤثرات الدخيلة في عملية القياس ، وأما الثبات في الوسيلة التقويمية فيعنـي أن تكـرار                  

مالها في نفس الظروف يؤدي إلى نفس النتائج وفي غياب الموضوعية والصدق والثبات بالنسـبة               استع
 ومضللة وبعيدة كل البعد      مغرضة إلى الوسائل التقويمية بوجه عام يكون التقويم خاطئا ، وتكون نتائجه          

، والـدمرداش    م   1957 م ، والسيد محمد خيري       1956عبد العزيز القوصي وزمياله       (قـادة الطري ـن ج ـع
 م ، وفوزي طه إبـراهيم ورجـب         1975 م ، ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر           1972سرحان ومنير كامل    

  .) ر ـخ النشـر تاريـدون ذكـزة بـد الكلـأحم
ويعتبر التقويم التربوي مجموعة من اإلجراءات المنهجية القياسية الرامية إلى تقدير القيمة الكميـة                   

شياء المراد تقويمها ، وبعبارة أخرى هو جملة من األحكام التقديرية التي يـوزن بهـا أي                  لأل والكيفية
 من أي نشاط تعليمي تتيحه المدرسة ألبنائها ، وفي          أ في المنظومة التربوية ، كما أنه جزء اليتجز        ءشي

تي أحدثتها الوسائل  هذا المضمار يعد التقويم خطوة عملية معيارية تسمح للمربين بالوقوف على اآلثار ال            
م في التربية والتعليم حـول      ـد المنهج التربوي ، وتدور أهداف التقوي      ـة المتبعة لبلوغ مقاص   ـالتربوي
ومحمـد صـالح    ،   م   1966 م ، ووهيب سمعان وآخران       1956عبد العزيز القوصي وزمياله      (ة  ـاط التالي ـالنق

 م ، وفوزي طه إبراهيم ورجب       1989حمد حسين اللقاني     م ، وأ   1984الدين علي مجاور وفتحي عبد المقصود الديب        
   .)أحمد الكلزة بدون ذكر تاريخ النشر 

.                   تحديد المردود التربوي كما وكيفا مقارنة بما يتوقعه المجتمع من منظومته التربوية .1
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ـ    ـدى اإلنج ـإدراك م  .2 ـ  ةـازات التي حققتها العملي ـ    ـ التربوي داف اإلسـتراتيجية   ـة طبقـا لأله
 . اـة لهـالموضوع

 .د ـة والتحسين والتجديـده بالعناية والرعايـم النشاط التربوي وتهذيبه وتعهـدع .3

ة ، ففي التشـخيص     ـالج والوقاي ـ      وتتألف عملية التقويم في المنهج التربوي من التشخيص والع        
الج تظهر الحلول المقترحة لالستفادة مـن نقـاط القـوة           ـ الع تظهر نقاط القوة ونقاط الضعف ، وفي      

ة تظهر التدابير االحتياطية المطلوبة لتدارك األخطاء وتجنب        ـوالتغلب على نقاط الضعف ، وفي الوقاي      
ن التقويم التكويني   أي التربية والتعليم    ـأضرارها ، وهناك تقويم تكويني وتقويم تجميعي ، ويعني ذلك ف          

ي فم التجميعي فيكون في نهاية العام الدراسي أو         ـا التقوي ـء التدريس أو في نهايته ، وأم      آني يكون أثنا  
نهاية المقرر التعليمي ، ويستحسن االعتماد على النوعين خالل تطبيق المناهج التربويـة فـي شـتى                 

ـ  ـي والتجميع ـ التكوين ـهم بنوعي ـة التقوي ـة ، وترتكز عملي   ـل التعليمي ـالمراح  ى األسـس  ـي عل
 م ، ومحمد    1972 م ، والدمرداش سرحان ومنير كامل        1956عبد العزيز القوصي وزمياله      ( ةـة الموالي ـاألربع

م ورجب أحمـد الكلـزة      ـه إبراهي ـ م ، وفوزي ط    1984ود الديب   ـن علي مجاور وفتحي عبد المقص     ـصالح الدي 
  ) : رـخ النشـر تاريـدون ذكـب

  . ة التربويةأن يشمل التقويم جميع جوانب العملي .1
 . أن يتكامل التقويم مع التدريس شكال ومضمونا .2

 .أن يستمر التقويم طيلة مدة الدراسة بالنسبة إلى التلميذ  .3

 . أن يكون التقويم اقتصاديا في الجهد والوقت والنفقة .4

، ومـادام   رد النجاح في االمتحانات المدرسـية       ـا تتجاوز مج  ـة أهداف ـن للتربي أ    ومن نافلة القول    
اط التربـوي   ـذ في جميع أوجه النش    ـو التلمي ـال ، فمن الضروري أن يتطرق إلى نم       ـم شام ـالتقوي

ـ     ـل نتائج العملي  ـاول في نفس الوقت ك    ـالمتاحة له ، وأن يتن     اء بالتحصـيل   ـة التربويـة دون اكتف
وية الحديثـة إلـى     م في المناهج الترب   ـاس يمتد التقوي  ـه ، وعلى هذا األس    ـالمعرفي مهما كانت قيمت   

ه األخالقيـة والجماليـة     ـه وفي قيم  ـول التلميذ وفي اتجاهات   ـا التربية في مي   ـرات التي تحدثه  ـالتغي
ـ   ـه إلى الحياة بأشكاله   ـق تفكيره وفي نظرت   ـة وفي طرائ  ـه العقلي ـتاوفي قدر  م ـا المختلفة ، وللتقوي
 موضوعية خاصة ،    اتكحماضي أو بم  ة التلميذ بمستواه في ال    ـردي المرجع تقارن فيه درج    ـمعيار ف 

س االختبـار ، وتمـر      ـه في نف  ـة زمالئ ـة التلميذ بدرج  ـي المرجع تقارن فيه درج    ـومعيار جماع 
عبد العزيز القوصي وزمياله     ( ةـوات المرحلية اآلتي  ـي بالخط ـا المنهج ـي مسلكه ـم ف ـة التقوي ـعملي

  ن ـد صالح الديـ م ، ومحم1972حان ومنير كامل  م ، والدمرداش سر1966ران ـ م ، ووهيب سمعان وآخ1956
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ب أحمـد الكلـزة   ـرجـم وه إبراهي ـوزي ط ـ وف   م ،  1984  بـود الدي ـد المقص ـي عب ـاور وفتح ـي مج ـعل
  : ) رـخ النشـر تاريـدون ذكـب

  . ضبط الهدف المراد تقويمه .1
 . ترجمة الهدف إلى سلوك .2

 . تحديد مواقف السلوك .3

 . ع أدلة السلوكجم .4

 . تفسير األدلة في ضوء الهدف .5

 . تعديل المنهج في حدود النتائج .6

   وما يالحظ في بناء المناهج التربوية أن عملية التقويم وثيقة الصلة باألهداف والمحتوى وطـرق                     
هجيـة المالئمـة    ة األهداف التربوية تستلزم إعداد األسـاليب المن       ـن صياغ أالتدريس ووسائل التعليم ، و    

لتقويمها ، وأن التقويم المنطقي المنظم قوة داخلية مساعدة على دفع التالميذ إلى السير بخطى حثيثة نحـو                  
الغايات التربوية المقصودة ، ويضاف إلى ذلك أن الواقع التربوي يتعذر إدراكه بدون تقويم ، وأن التربيـة                  

ما يقال   ويم يكشف عن مدى الفجوة التقليدية المعهودة بين       هو معمول به فعال ، وأن التق       الحقيقية يشكلها ما  
د علي العريان وإبراهيم خليبـل شـهاب        ـبيل وآخران ترجمة  محم    .   جورج  م      (ةـي التربي ـارس ف ـا يم ـوم

 م ، ومحمد صالح الدين علي مجاور وفتحي عبـد الحميـد             1975 م ، ويحي حامد هندام وجابر عبد الحميد جابر           1969
  . )  م1989ني القال م ، وأحمد حسين 1984 الديب

 ألي منهج تربوي تنصهر فـي بوتقـة         يـ الهيكل اءـة التي يتكون منها البن    ـر األربع ـإن العناص        
واحدة أثناء العمل التعليمي ، فيؤثر كل عنصر منها في سائر العناصر ويتأثر بها ، وتترك عملية التفاعـل                   

ـ  ـج الترب ـة المنه ـ ، ومن هذا المنطلق تظهر قيم      آثارها في المخرجات التعليمية    الل تطبيقـه ،    ـوي خ
ة ما يأخذه التالميذ منه ، وتكمن قوته في وضوح أهدافه وفـي جـودة               ـه بمدى صالحي  ـوتقاس صالحيت 

 طرق تدريسه ووسائل تعليمه وفي دقة أساليب تقويمه ، وتعتبر إتاحة الفرص التعليمية              ةمحتواه وفي فعالي  
اعدة معيارا تقدميا حضاريا لدى الشعوب القديمة والحديثة ، فـالموارد البشـرية ال يرتقـي                لألجيال الص 

ـ    ـادي ال يثب  ـاء الم ـة ، والرخ  ـزل عن التربي  ـاستثمارها بمع  ع دون سـند فكـري      ـت في أي مجتم
مة يعلو  المناهج التربوية المحك  بوازدهار علمي والحياة الطيبة ال تتوفر في أحضان المجتمعات المتخلفة ، و           

وبين ترجمــة محمـد    . رالف ن    (ا  ـة كله ـاء اإلنساني ـق هن ـدر المجتمع ويتحق  ـرد ويسمو ق  ـأن الف ـش
  ترجمة.  جي .   م ، وأوكونور  دي 1971 م ، ومحمد جمال صقر Mark Blaug  1970 م ، و1964علي العريـان 
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 م ، 1972ـد قدري لطفي وآخـرين  ــة محمـترجم.   م ، وجوسليـن  د 1972ـن فهمـي ــد سيـف الدي ـمحم
ـ ـترجمـ.  ف  .  ونيللـر  ج     د هنــدام وجابــر     ـى حام ـ م ، ويحي   1972د منيـر مرسـي وآخريـن     ـة محم
ـ  ـ   1975د جابـر   ـعبـد الحمي ـ ـ م ، وف ـ  م ، وقسطنـدي نيقـوال أب     1976ان قـالدة   ـؤاد سليم ـ  ـ ود ــو حمـ

ـ   1982 ـ ـد زكـي صال  ـ م ، وأحم   1984نـي  ـود القبا ـل محم ـ م ، وإسماعي  م ، وعبــد الجليــل       1988ح  ــ
  ) . د المحجـوب بـدون ذكـر تاريـخ النشـرـمحمـ

  
*  *  *  
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  ـيــج التجريبـالبرنام

  
 انطلق الباحث في بناء البرنامج التجريبي من األسس العلمية المعتمدة فـي بنـاء المنـاهج ، ومـن                        

 ر فـي   غوية التعبيرية المعنية باألم   ومن المهارات الل  العناصر الرئيسية التي يتكون منها المنهج التربوي ،         
وعدم تكرار الكلمـات     وتماسك العبارات وعدم تفكيكها ،    البحث ، وهي سالمة الفكرة ووضوحها ودقتها ،         

  .بصورة متقاربة ، وخلو الكالم من األخطاء اللغوية 
لية بناء البرنامج التجريبي بمرحلة صياغة األهداف التربوية المراد إيصال المتعاملين في وقد مرت عم    

العينة التجريبية إليها ، ومرحلة اختيار المحتوى التعليمي المالئم لتمكين المتعلمين في العينة التجريبية من 
ائل التعليم الناجعة في تنظيم الوصول إلى األهداف التربوية المقصودة ، ومرحلة انتقاء طرق التدريس ووس

المحتوى التعليمي المعروض على المتعلمين في العينة التجريبية ، ومرحلة تحديد أساليب التقويم الكفيلة 
                     .بضبط تحرك المتعلمين في العينة التجريبية نحو األهداف التربوية الموضوعة لهم 

 :ة ـداف التربويـة األهـصياغ. 1

بعد تطبيق البرنامج التجريبي ، وفي حدود إمكانياته المنهجية الخاصة به ، يتوقع الباحـث أن يصـل                      
  : جميع المتعلمين في العينة التجريبية إلى األهداف التربوية التالية

أن يعرض المتعلم أفكاره سليمة في تعبيره الشفوي أو الكتابي بأسلوب لغوي يفهم منـه السـامع أو                   .ا
  . ألبعاد األساسية لألفكار المعروضة عليهالقارئ ا

أن يعبر المتعلم عن أفكاره تعبيرا شفويا أو كتابيا بعبارات لغوية متماسكة وفق المستوى التعليمـي                 .ب
  . المدرسي الذي ينتمي إليه

ر أن يستخدم المتعلم الكلمات المرادفة في تعبيره عن أفكاره شفويا أو كتابيا دون تكرار أي كلمة أكث                . ج
  .من مرتين أثناء التعبير عن نفس الفكرة 

 كلمة دون ارتكاب أكثر من      60أن يتحدث المتعلم عن أية فكرة مدة ثالث دقائق أو أن يكتب حولها              . د
  .خمسة أخطاء لغوية في حديثه أو في كتابته 

     : يـوى التعليمـار المحتـ اختي.2
ذاعية المدرسية المختـارة لبلـوغ األهـداف        ج اإل ـة من البرام  ـوى التعليمي جمل  ـيتضمن المحت    

ة المدرسية ارتباطا وثيقـا بالمهـارات   ـج اإلذاعيـع هذه البرام ـودة ، وترتبط جمي   ـة المنش ـالتربوي
  اللغوية التعبيرية المدرجة في البحث وبميول المتعلمين في العينة التجريبية وأذواقهم وقدراتهم الفردية ، 
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 في العينة التجريبية مهمة إعداد المواد األولية للبرامج اإلذاعية المدرسية ، ويقـوم               ويتولى المتعلمون 
الباحث بتدريبهم على تحريرها إعالميا وعلى إلقائها إذاعيا ، ويكون التدريب فرديا أو جماعيا حسب ما                

  : اور اآلتية تطلبه كل برنامج إذاعي مدرسي على حدة ، وتدور البرامج اإلذاعية  المدرسية حول المحي
 يقوم المعنيون باألمر في العينة التجريبية بتحضير مقتطفات دينية متنوعة مستمدة مـن              : الديـن   -ا  
م ومن األحاديث النبوية الشريفة ومن المواعظ الشرعية الزاخـرة بـالحكم والعبـر              ـرآن الكري ـالق

وعة في محور الدين يعرضـونها      واألمثال ، وبعد انتهائهم من عملية تحضير المقتطفات الدينية المتن         
على الباحث مكتوبة بأيديهم ليساعدهم على اإللمام بها وإدراك محتواها ، وليمكـنهم مـن إعـدادها                 

ا بأنفسـهم خـالل نشـاطهم       ـون تقديمه ـرة يمارس ـة قصي ـج إذاعي ـورة برام ـوتنظيمها في ص  
  . يـي المدرسـاإلذاع

يبية إلى تراثهم األدبي شعرا ونثرا ، فيختارون منه ما          المتعلمون في العينة التجر     يتوجه : األدب   -ب  
يروقهم من القصائد الشعرية اللطيفة والنصوص المسرحية الطريفة والحكايات والقصص والنـوارد            
والفكاهات ، ثم ينسجون من كل ذلك برامج إذاعية مدرسية متنوعة شكال و مضـمونا ، و يتـوخى                   

تشجيع المتعلمين في العينة التجريبية  علـى اإلنتـاج          الباحث في محور األدب على وجه الخصوص        
األدبي االبتكاري ، فيرحب بكل محاوالتهم االبتكارية في نظم الشعر و في تأليف القصـص و فـي                  
كاتبة المسرحيات و في تدوين الهواجس و الخواطر و االنطباعات، و تأخذ جميع هـذه المحـاوالت                 

 .ي ـلنشاط اإلذاعي المدرساألدبية االبتكارية بعين االعتبار في ا
يتطرق المعنيون باألمر في العينة التجريبية إلى إعداد موضـوعات علميـة مختلفـة              : م  ـ العل -ج  

معتمدين على ما في حوزتهم من الكتب والصحف والمجالت ،ويتكفل الباحث بتدريبهم على معالجـة               
في نشاطهم اإلذاعي المدرسي ،      التي يقومون بتحضيرها وعلى تقنيات تبويبها وإدراجها         تالموضوعا

وفي ضوء التوجيهات المنهجية اللغوية واإلعالمية التي يتلقونها من الباحث يؤسسون برامج مدرسية             
متنوعة يقدمون فيها موضوعاتهم العلمية التي أنجزوها ، ومن األمور الجديرة باالهتمام في محـور               

واإلعالم واالتصال والفضاء وما شاكل ذلك مـن        العلم الوقاية والعالج والتغذية والزراعة والصناعة       
  .ة ـفروع المعرفة العلمية التي جادت بها قرائح البشرية في عصورها القديمة والحديث

اط التربـوي فـي مؤسسـاتهم       ـة النش ـون في العينة التجريبي   ـب المتعلم ـيراق: ة  ـ المدرس -د  
  رسية المناسبة لنشاطهم اإلذاعي المدرسي ، ون ما يعثرون عليه من األخبار المدـة ، فيلتقطـالتعليمي
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ويطلبـون مـن    ،   ويجمعون التعليمات اإلدارية التربوية المراد نشرها وتعميمها في أوساط التالميذ           
زمالئهم في الدراسة ومن معلميهم أن يقدموا إليهم ما يفيدهم من مالحظات ومقترحات حول برامجهم               

كل هذه المعطيات الميدانية المتنوعة يحصلون على المادة األساسية لجملـة           اإلذاعية المدرسية ، ومن     
من البرامج اإلذاعية المدرسية المتعلقة بمحور المدرسة، ويسعى الباحث لتهيئـة الظـروف الماديـة               
والمعنوية المالئمة لتمكين المتعلمين في العينة التجريبية من إخراج برامج إذاعية مدرسـية واقعيـة               

  .مؤسسة التربوية التي ينتمون إليهـا ن صميم حياتهم التعليمية في أحضان المقتبسة م
ـ . هـ    يضطلع المعنيون باألمر في العينة التجريبية بمهمة إعداد تشكيلة متنوعـة مـن         : عـالمجتم

البرامج اإلذاعية المدرسية انطالقا من معطيات الحياة االجتماعية المحيطة بهـم ، ويمكـن أن تمتـد                 
اإلذاعية المدرسية المدرجة في محور المجتمع إلى نشاط التالميـذ فـي محـيطهم العـائلي                البرامج  

واالجتماعي وإلى حركة المؤسسات اإلدارية واالقتصادية والثقافية وإلى عناصـر البيئـة الطبيعيـة              
عالمية ومظاهرها المختلفة ، وعلى الباحث أن يقود المتعلمين في العينة التجريبية إلى منابع المادة اإل              

في األوساط االجتماعية ، وأن يوفر لهم ما يحتاجون إليه أثناء تطرقهم إلى التقاط المعلومات وتدوينها                
ومعالجتها وتحريرها وأثناء قيامهم بتقديمها في صورة برامج إذاعية مدرسية معبرة عن أوضـاعهم              

  . ةـاالجتماعية الراهن
  :م ـل التعليـس ووسائـرق التدريـاء طـانتق. 3

     يعتمد الباحث على طرق التدريس المبنية على النشاط العملـي والمحاولـة والخطـأ والحـوار                
والمناقشة خالل قيامه بتدريب المتعلمين في العينة التجريبية على إعداد البرامج اإلذاعيـة المدرسـية          

عهودة في البحـث    وتقديمها ، ففي عملية جمع المعلومات اإلعالمية يدربهم على التقنيات المنهجية الم           
ن واسـتجوابهم وفـي إجـراء المقـابالت وإدارة          ـعن المراجع واستخدامها وفي االتصال باآلخري     

التحقيقات ، ويدربهم في عملية التحرير اإلعالمي على تصنيف المعلومات وتحليل المحتوى وكتابـة              
ال فـي القـراءة     ـرسة االنتقاء اإلذاعي يدربهم على االست     ـالمقاالت وصياغة التقارير ، وفي عملي     

ات الحـال وظـروف     ـم في الصوت طبقا لمقتضي    ـم وعلى  التحك   ـاة عالمات الترقي  ـوعلى مراع 
ـ  ـة األربع المعنيـة التعبيريـال ، وتعتبر المهارات اللغوي  ـالمق ـ ـة بـاألمر ف ث إطـارا  ـي البح

اإللمـام بالمراحـل    مرجعيا لكل عمليات التدريب المكرسة لتمكين المتعلمين في العينة التجريبية من            
  .ي وفي اإللقاء اإلذاعي ة وفي التحرير اإلعالمة المعتمدة في جمع المعلومات اإلعالميـاألساسي
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ويختار الباحث من الوسائل التعليمية ما يساعد المتعلمين في العينة التجريبية على استيعاب المحتوى               
بالكتب والصحف والمجالت والوثـائق اإلداريـة لتمكـين         التعليمي المقدم إليهم، فيلجأ إلى االستعانة       

المعنيين باألمر في العينة التجريبية من الحصول على المادة اإلعالمية الصالحة لبناء برامج النشـاط               
اإلذاعي المدرسي ، ويستخدم المذياع والمسجلة السمعية في حلقات تدريبية ينظمها لصالح المتعلمـين              

يجمعهم في أوقات معينة لالستماع إلى برامج إذاعية عالميـة مختـارة مـن              في العينة التجريبية ، ف    
ات دولية للبث اإلذاعي ، ويقودهم إلى االستفادة من البرامج اإلذاعية العالمية التي يسـتمعون               ـمحط

ـ إليها ، ثم يطلب منهم إعداد برامج إذاعية مدرسية تجريبية ، ويهيئ لهم               روف االسـتماع إليهـا     ظ
ها عن طريق التسجيل الصوتي ويطالبهم برفع مردود أدائهم اإلذاعي المدرسـي فـي              وإدراك نقائص 

ضوء معالجة األخطاء التي يرتكبونها أثناء إعداد البرامج اإلذاعية المدرسية التجريبيـة ، وبعـد أن                
 يصل المتعلمون في العينة التجريبية إلى القدرة على إنجاز برامج إذاعية مدرسية مناسبة ، يفتح لهـم                

الباحث اإلذاعة المدرسية الداخلية ، فيدربهم على استعمال األجهزة الصوتية ، ويدفعهم إلى الشـروع               
في نشاطهم اإلذاعي المدرسي باالعتماد على ملقط الصوت ومضخم الصوت والسماعة لنقل برامجهم             

  .ة ـاإلذاعية المدرسية المنجزة من غرفة البث اإلذاعي المدرسي الداخلي إلى فناء المدرس
  :م ـب التقويـد أساليـتحدي .4
يرتكز تقويم البرامج التجريبي على المالحظة واالختبار ، فالمالحظة تكون في التقويم اآلنـي أثنـاء                  

تدريب المتعلمين في العينة التجريبية على المهارات اللغوية التعبيرية المراد إكسابهم إياهـا، فـيالحظ               
العينة التجريبية نحو األهداف التربوية المنشـودة       ي  معنيين باألمر ف  الباحث بدقة واهتمام تحرك جميع ال     

بالنسبة إليهم ، ويتوخى في مالحظاته تسجيل أي تقدم أو تعثر يحدث لديهم فرديا أو جماعيـا ، ولكـي                    
تصبح مالحظة الباحث أسلوبا علميا مجديا في العمليات التقويمية يتعين عليه أن يربطها بهدف محدود ،         

ن مالحظته منهجية موضوعية تتبعية مقصودة ومستمرة طيلة إجراء التجربة ، وفـي حـدود               ن تكو أو
تحليل مضمون المالحظات العلمية المسجلة حول نشاط المتعلمين في العينة التجريبية يتسـنى للباحـث            

كشف لهه نقـاط القـوة ونقـاط        نتكييف البرامج التجريبي وتعديله وفق مستجدات الواقع التطبيقي ، وت         
  .الضعف في المحتوى التعليمي الذي يتلقاه المعنيون باألمر في العينة التجريبية 

ي يستند الباحث إلي االختبـار ، فيقـوم باتخـاذ اإلجـراءات             ـم التجميع ـن أساليب التقوي  ـوم      
  ن دى تحقق األهداف التربوية للمتعلميـة الالزمة لبناء اختبار شفوي واختبار كتابي لمعرفة مـالمنهجي
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في العينة التجريبية ، ويدعى باالختبار البعدي ، وهو ما يقدمه الباحث إلى المعنيين باألمر في العينـة                  
التجريبية بعد تطبيق البرنامج التجريبي ، ويتناول االختبار البعدي المهارات اللغوية التعبيرية المدرجة             

ون في العينة التجريبية من تحسن في التعبير الشـفوي          في المحتوى التعليمي ، فيقيس ما أحرزه المتعلم       
والتعبير الكتابي بالنسبة إلى المهارات اللغوية التعبيرية التي يتدربون عليها ، وعـن طريـق معالجـة                 

نتائج النهائية لنشـاط    المعطيات االختبار البعدي ومقارنتها بمعطيات االختبار القبلي يصل الباحث إلى           
ن يحكـم عليـه     أ التجريبية ويكون في وسعه أن يحدد كفاية البرنامج التجريبي ، و           لعينةا  في المتعلمين

  .ال ـحكما علميا تقويميا موضوعيا وشام
إن البرنامج التجريبي بأهدافه التربوية وبمحتواه التعليمي وبطرق تدريسه ووسائل تعليمه وبأساليب         

من إتقان المهارات اللغوية التعبيرية المتمثلة فـي        تقويمه مكرس لتمكين المتعلمين في العينة التجريبية        
في تماسك العبارات وعدم تفككها وفي عدم تكرار الكلمات بصـورة            و سالمة الفكرة ووضوحها ودقتها   

متقاربة وفي خلو الكالم من األخطاء اللغوية ، وعلى الباحث أن يراقب المعنيين بـاألمر فـي العينـة                   
لمهارات اللغوية التعبيرية األربع دون غيرهـا وأن يحصـر دوره فـي             التجريبية أثناء اكتسابهم تلك ا    

مالحظتهم وتوجيههم وتحريضهم على الجد واالنضباط في نشـاطهم اإلذاعـي المدرسـي المكتـوب               
والمنطوق ، وأن يطالبهم باعتماد اللغة العربية الفصيحة في تحرير برامجهم اإلذاعية المدرسية وفـي               

  .وال ـاستخدام اللهجات العامية واللغات األجنبية في أي حال من األحن يمنعهم من أإلقائها ، و
    

  
  

* * *  
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  ـيــار القبلـاالختب

  
عمد الباحث إلى بناء اختبار قبلي لضبط مستوى أفراد المجموعة التجريبية وأفـراد المجموعـة                 

مر في البرنامج التجريبي ، وقـد تضـمن االختبـار           الضابطة في المهارات اللغوية التعبيرية المعنية باأل      
القبلي التعبير بنوعية الشفوي والكتابي ، وكان تقديمه إلى أفراد المجموعتين قبيل الشروع فـي إجـراء                 
التجربة ، وفي هذا المضمار قام الباحث بتشكيل لجنة لالختبار القبلي تتكون من ثالثة أساتذة فـي اللغـة                   

التعليمية المختارة إلجراء التجربة ، ولم يكن أساتذة لجنة االختبار القبلي من الذين             العربية بنفس المؤسسة    
يقومون بتدريس أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة ، وأوضح الباحث ألعضاء لجنـة              

شـاط اإلذاعـي    حـول أثـر الن    بها  االختبار القبلي الغاية المتوخاة من الدراسة الميدانية التي ينوي القيام           
المدرسي في تنمية مهارات التعبير اللغوي ، وأطلعهم على الخطوات المنهجية التي يريد أن يتبعها فـي                 
االختبار القبلي ، وأسند إليهم مهمة تقويم أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعـة  الضـابطة فـي                  

  .اختبارهم القبلي الشفوي والكتابي 
ث خمس صور عادية كبيرة الحجم وملونة ، وقام بعرضـها           ـشفوي اختبار الباح  ي التعبير ال  ـفف        

ة في الطور الثالث من التعليم األساسـي ،         ـش لغة عربي  ـة االختبار القبلي وعلى مفت    ـعلى أعضاء لجن  
ـ            ـواستفاد من مالحظاته   ى ـم المتعلقة باستخدام هذه الصور في التعبير الشفوي ، وكانت الصورة األول

اد والصورة الثالثـة تمثـل الفحـص الطبـي          ـول المدرسي ، والصورة الثانية تمثل الحص      ـدختمثل ال 
اة الطيور، وقرر الباحث    ـة العامة  والصورة الخامسة تمثل حي      ـالمدرسي والصورة الرابعة تمثل الحديق    

ـ      ـي الدخول المدرسي والحصاد في تهيئ     ـأن يستخدم صورت   ة وأفـراد   ـة أفـراد المجموعـة التجريبي
ورة الفحص الطبي المدرسي وصورة     ـلالختبار القبلي الذي سوف يستخدم فيه ص      ة  ـمجموعة الضابط ال

ـ    ـورة حياة الطيور ، ولهذا الغرض جم      ـالحديقة العامة وص   ـ  ـع الباحث أفراد المجموع ة ـة التجريبي
دة ، وعرض عليهم صورتي الدخول المدرسي       ـفي غرفة تعليمية واح   ة  ـة الضابط ـراد المجموع ـوأف
ـ ا لـى ر شفوي عن األفكار التي تتضمنها كل صورة عـعبيتالحصاد وطلب منهم أن يقوموا ب    و راد ، ـنف

ـ    ـام بأفكار الصورتين وعلى ج    ـوكان يساعد كل واحد منهم على اإللم       اء وقوفـه   ـودة التعبير عنها أثن
ـ        ـن بالتعبي ـة من أفراد المجموعتي   ـه ، وبعد قيام طائف    ـأمام زمالئ  دخول ر عـن أفكـار صـورتي ال

ـ     ـث جميع أفراد المجموعة التجريبي    ـر الباح ـالمدرسي والحصاد أخب   ة ـة وأفراد المجموعـة الضابط
ة في غرفة تعليمية مجـاورة ، وأن كـل فـرد مـن أفـراد                ـة العربي ـذة اللغ ـة من أسات  ـبوجود لجن 
  د ثالث صورر الشفوي ، وسيجـغوية في التعبيله الـاس ملكاتـجنة لقيلن سيمر أمام هذه الـالمجموعتي
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 السالم  ي   معلقة على السبورة في الغرفة التعليمية المجاورة التي توجد فيها لجنة االختبار ، وعليه أن يلق               

على أعضاء اللجنة ، وأن يسلمهم قسيمة من ورق يأخذها من الباحث ، وأن يشرع مباشرة فـي تعبيـره                    
لصور الثالث على غرار ما حدث في التعبير عـن          االشفوي عن األفكار التي يدركها في كل صورة من          

 وحينما ينتهي تعبيره الشفوي عـن األفكـار          ، األفكار الموجودة في صورتي الدخول المدرسي والحصاد      
التي لديه حول الصور الثالث المعروضة عليه ، يخبر أعضاء اللجنة بانتهاء تعبيره وستسـلمه اللجنـة                 

كان الباحث قد أشعر أعضاء لجنة االختبار بأن سلم التقويم يتـألف            قسيمة الورق ليرجعها إلى الباحث ، و      
 المدرجة في االختبـار يكـون       من عشرين درجة ، وأن كل مهارة من المهارات اللغوية التعبيرية األربع           

تقويمها من خمس درجات ، وأن كل فرد من أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة يأتيهم                
 من ورق عليها رقمه المعتمد في القائمة الرسمية لدى الباحـث وفيهـا مكـان مخصـص                  حامال قسيمة 

 المقـرر قياسـها فـي       للدرجات التي يحصل عليها في كل مهارة من المهارات اللغوية التعبيرية األربع           
االختبار ، ويقوم أعضاء اللجنة بتدوين درجات المفحوص في المكان المخصص لها ، ويسلمونه قسـيمة                

ق ليعيدها إلى الباحث ، وعلى هذا األساس أخذ الباحث يرسل أفراد المجموعـة التجريبيـة وأفـراد             الور
سلم منه قسيمة الورق    تالمجموعة الضابطة إلى لجنة االختبار واحدا تلو اآلخر ، وكان كل من يعود إليه ي              

ه الـذين ال يزالـون      ؤالوجد فيها زم  ي، ويأمره باالنصراف ، وال يسمح له بدخول الغرفة التعليمية التي            
ينتظرون دورهم الجتياز االختبار ،وبانتهاء مرور جميع أفراد  المجموعة التجريبية وأفـراد المجموعـة         
الضابطة أمام لجنة االختبار القبلي انتهى تقويم المجموعتين في التعبير الشفوي، وتوجـه الباحـث إلـى                 

  .ي ـتقويمهم في التعبير الكتاب
ـ    ـة موضوع إنشائي تحري   ـلى صياغ  إ ي لجأ الباحث  ـالكتابر  ـ      وفي التعبي   دراتـري لقيـاس ق

ة في نفس المهارات اللغويـة التعبيريـة التـي          ـة وأفراد المجموعة الضابط   ـ المجموعة التجريبي  أفراد
 رض الموضوع اإلنشائي التحريري على لجنـة االختبـار        ـار الشفوي ، وقام بع    ـت في االختب  ـعولج

 الشفوي ، وانتفع بمالحظـاتهم فـي        يرار التعب ـة الذي اطلع عل اختب    ـة العربي ـاللغالقبلي وعلى مفتش    
 ة االختبار القبلي أن يقوموا بتقـويم      ـه ، والتمس من أعضاء لجن     ـار الكتابي وفي تقويم   ـم االختب ـتنظي

قـويمي  ق نفس السـلم الت    ـي التعبير الكتابي وف   ـالمجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة ف     أفراد  
المجموعة التجريبيـة وأفـراد المجموعـة        أفراد   الذي كان معتمدا في التعبير الشفوي ، وبادر إلى جمع         

ـ   ـة تعليمية واحدة ، وقدم إليهم الموضوع اإلنشائي التحريري ، ومنحه          ـالضابطة في غرف   م ـم ما يكفيه
  ان ـ، وك ار القبليـنة االختبا إلى لجـق إجاباتهم وسلمهـم منهم وثائـر عنه ، ثم تسلـمن الوقت للتعبي
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أصدقائك تعبر له فيها عن فرحتك بنجاحك        أحد   اكتب رسالة إلى  : "  نص الموضوع اإلنشائي التحريري     
وبعد مضي بضـعة أيـام       ،   "في اختبار الثالثي الثاني ، وتدعوه إلى زيارتك في العطلة الربيعية المقبلة             

 إجابات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضـابطة إلـى           أعادت لجنة االختبار القبلي وثائق    
  .م ـالباحث وعليها درجات التقوي

وبتلك التدابير المنهجية العلمية المتبعة في االختبار القبلي وصل الباحث إلى تقويم أفراد المجموعة                     
ر الكتابي ، ويكشف الجدول المـوالي       التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في التعبير الشفوي وفي التعبي        

عن درجات أفراد المجموعتين علما بأن الباحث قد اكتفى برقمين بعد الفاصلة فـي جميـع                 " 01: " رقم  
  :العمليات الحسابية المتعلقة باالختبار القبلي 
  ) 01: جدول رقم  (
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  الكتابي  الشفوي  األفراد  الكتابي  الشفوي  األفراد
01  12.00  10.00  01  09.66  12.50  
02  06.00  12.33  02  06.66  10.33  
03  07.66  08.66  03  09.16  07.66  
04  01.33  08.16  04  02.66  10.16  
05  02.66  06.16  05  03.50  07.66  
06  05.00  08.00  06  05.66  07.66  
07  12.66  12.66  07  01.33  07.50  
08  07.66  12.33  08  12.00  09.00  
09  01.66  12.66  09  06.66  10.16  
10  10.66  09.33  10  09.00 10.50  
11  08.33  09.00  11  08.00  09.16  
12  13.33  12.50  12  13.33  13.50  

  
درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في        "  01"  : يتضمن الجدول رقم           

ي ويالحظ بالنسبة إلى األفراد في المجموعة التجريبية وفـي المجموعـة            االختبار القبلي الشفوي والكتاب   
   .     12إلى  07وأن اإلناث من  ، 06 إلى 01ن الضابطة أن الذكور م

  
* * *  
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  ربةــراء التجــإج

  
اإلذاعي المدرسي ، وأحضر مذياعا      عد الباحث للتجربة عدتها ، فهيأ غرفة تعليمية صالحة للبث             أ

 العالمية ، واستعار من جمعية أولياء التالميذ مضخم صوت وسماعات            المحطات لالستماع إلى بعض  
ومسجلة سمعية ، وجمع من جهات مختلفة زهاء ثمانين كتابا لتأسيس مكتبة إذاعية مدرسية مالئمـة                
 لميول المعنيين باألمر في التجربة ، ووضع األجهزة الصوتية والكتب فـي غرفـة البـث اإلذاعـي            

المدرسي ، ثم شرع في تدريب أفراد المجموعة التجريبية على استخدام األجهزة الصـوتية وعلـى                
تسيير مكتبة اإلذاعة المدرسية ، وفور انتهاء مرحلة النشاط اإلذاعي المدرسي التدريبي التي دامـت               

انطلق أفراد  أسبوعا كامال ، وتضمنت االستعانة بالمذياع في تحضير برامج إذاعية مدرسية تدريبية ،              
 فـي التجربـة ، فكـانوا     جازهالمجموعة التجريبية في نشاطهم اإلذاعي المدرسي التجريبي المقرر إن        

يستعيرون من المكتبة اإلذاعية المدرسية الكتب التي يرغبون في مطالعتها ، ويستخلصون منها المادة              
ريرها وعرضها على الباحـث     األساسية الالئقة بنشاطهم اإلذاعي المدرسي ، فيقومون بمعالجتها وتح        

وتدريبهم عليها ، ثم يختارون لها الوقت المناسب لبثها في صـورة بـرامج              ها  ليتولى مهمة تصحيح  
إذاعية مدرسية داخلية ، و كانوا يباشرون نشاطهم اإلذاعي المدرسي فرادى و جماعات ذكورا و إناثا                

ن تقديمها ، و كانت مدة البـث اإلذاعـي   حسبما تقتضيه طبيعة البرامج اإلذاعية المدرسية التي يريدو     
المدرسي اليومي تستغرق خمس عشرة دقيقة قبيل التحاق التالميذ بفصولهم التعليمية في الصـباح ،               
وخمس عشرة دقيقة قبيل التحاق التالميذ بفصولهم التعليمية في المساء ، وسبع دقائق وثالثين ثانية في          

ين ثانية في االستراحة المسائية ، وعلى هذا األساس يقـدر           االستراحة الصباحية ، وسبع دقائق وثالث     
تحضيرها فهـو مقيـد      أربعين دقيقة يوميا ، وأما زمن     وزمن إلقاء البرامج اإلذاعية المدرسية بخمس       

بمدى إقبال أفراد المجموعة التجريبية على إذاعتهم المدرسية الداخلية ، وقد استمر النشاط اإلذاعـي               
التجريبية وتمكن أفراد المجموعة      ،م   31/05/1989إلى    م 05/03/1989 المدرسي التجريبي من  

  :خالل هذه الفترة الزمنية القصيرة من بث البرامج اإلذاعية المدرسية التالية 
م اإلذاعي المدرسي   ـالل نشاطه ـادر أفراد المجموعة التجريبية إلى استه     ـب: م  ـرآن الكري ـالق )1

ف اآليـات القرآنيـة     ـف الشري ـ ينقلون من المصح   ا فكانو  م ، ـلكريرآن ا ـي ببرنامج الق  ـالتجريب
م ، ويعرضونها على الباحث ليدربهم علـى        ـرآن الكري ـالتي يرغبون في تقديمها ضمن برنامج الق      

ات القرآنية المعروضة   ـعلى اإللمام بمعاني اآلي   هم  ال ، وكان الباحث يساعد    ـدا أو ترتي  ـإلقائها تجوي 
  ي ـا في نشاطهم اإلذاعـا أو ترتيلهـ تخليص مضمونها وقراءته عقب تجويدهعليه ، ويدعوهم إلى
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 يجمعون ما يعثرون عليه من األحاديث النبوية الشريفة لتعزيز ما يكتبونـه حـول               وكانواالمدرسي ،   
رين اآليات القرآنية المدرجة في برنامج القرآن الكريم ، وقد بث أفراد المجموعة التجريبية ستا وعش              

حلقة من برنامج القرآن الكريم ، وكانت هذه الحلقات تذاع في مطلع الفترة الصـباحية األولـى مـن       
  .ي ـالنشاط اإلذاعي المدرس

ت بعض أيام النشاط اإلذاعي المدرسي من أيام شهر رمضـان المبـارك ،              ـكان:  اتـرمضاني )2
انيات في نشاطهم اإلذاعي المدرسي     وذلك ما دفع أفراد المجموعة التجريبية إلى إدراج برنامج رمض         

، فكانوا يلتقطون من الكتب والصحف والمجالت ما يكشف عن فضـائل الصـوم وأبعـاده الدينيـة                  
والصحية ، ويقومون بتحرير حلقات إذاعية مدرسية يعرضونها على الباحث ليراجعهـا ، وليـدربهم               

ات إحدى عشرة حلقـة ، وكـانوا        على إلقائها في برامج رمضانيات ، وقد أذاعوا من برامج رمضاني          
  .ي ـيقدمونها أثناء الفترة الصباحية األولى من نشاطهم اإلذاعي المدرس

ى أفراد المجموعة التجريبية في نشاطهم اإلذاعي المدرسي ببرنـامج          ـ اعتن : دـح وأناشي ـمدائ )3
يرغبون فـي إلقائهـا     مدائح وأناشيد، فكانوا يقومون بتحضير المدائح الدينية واألناشيد الوطنية التي           

إذاعيا، ويطلبون من الباحث تدريبهم على أدائها فرديا أو جماعيا، وقد أخرجوا من برنـامج مـدائح                 
وأناشيد ستا وعشرين حلقة، وكانوا يذيعونها في الفترة الصباحية الثانية أو الفترة المسائية الثانية مـن                

  . يـنشاطهم اإلذاعي المدرس
لمجموعة التجريبية يحصلون على األخبار الصالحة لنشـاطهم اإلذاعـي          ان أفراد ا  ـ ك :ارـاألخب )4

، فكانوا يشترون الصحف والمجالت ويجمعون منها ما يـروقهم مـن             المدرسي من جهتين مختلفتين   
، وكانت إدارة مدرستهم تمدهم بالتعليمات       األخبار العلمية والثقافية التي يرغبون في نشرها وتعميمها       

بـث  مـن   ة بحياتهم المدرسية بوجه عام وقد تمكنوا في نشاطهم اإلذاعي المدرسي            والبالغات المتعلق 
 الصباحية األولى أو فـي      ة وكانت هذه الحلقات تذاع في الفتر      ،امج األخبار نمن بر حلقة  ثالث وثالثين   

  . يـ المسائية األولى من النشاطات اإلذاعي المدرسةالفتر
طرائـف  ببرنـامج   عة التجريبية إعجابهم وسرورهم      أفراد المجمو  ىدـ أب :ات  ـف وفكاه ـطرائ )5

فكاهات من الكتب والصـحف     ال و ردوانواللطائف  الكانوا يتنافسون في التقاط الطرائف و     ات ، ف  وفكاه
قد  ، و  ثم يعرضونها على البحث ليدربهم على إلقائها اإلذاعي المدرسي        ،  في حوزتهم   التي  والمجاالت  
وكانوا يقدمونها في الفترة الصباحية الثانية      ،  طرائف وفكاهات   امج  ن وتسعين حلقة من بر    اأذاعوا خمس 

  . يـالفترة المسائية الثانية من نشاطهم اإلذاعي المدرسفي و
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 على جمع مقتطفات مـن      قرأت لك أفراد المجموعة التجريبية في برنامج      ف  ـعك : كـرأت ل ـق )6
وكانوا يحـاولون تنقـيح      ،    مكتبة إذاعتهم المدرسية   الكتب العلمية واألدبية التي كانوا يستعيرونها من      

 ثـم يتـدربون علـى     ،هائحث مراجعتها وإصالح أخطااويطلبون من الب ،   المقتطفات التي يجمعونها  
ن حلقة من برنـامج     يحدى وسبع إقد أنجزوا    ، و  إلقائها اإلذاعي المدرسي لتقديمها في برامج قرأت لك       

ة المسائية األولى أو في الفترة المسائية الثانيـة مـن نشـاطهم              وكانوا يذيعونها في الفتر     ، قرأت لك 
  . يـاإلذاعي المدرس

برنامج حكـم   ب في نشاطهم اإلذاعي المدرسي      تجريبيةم أفراد المجموعة ال   ـ اهت : الـم وأمث ـحك )7
كـان   ، و   فكانوا يلتقطون من الكتب والصحف والمجالت الحكم واألمثال التي يتعلقون بهـا             ، وأمثال

 ثم يدربهم على إلقائها اإلذاعي       ، ويطالبهم بالتعليق عليها كتابيا   ،  حث يساعدهم على إدراك معانيها      االب
وكانت هذه الحلقـات    ،  المدرسي، وقد تمكنوا من إعداد ثالث وعشرين حلقة من برنامج حكم وأمثال             

  . يـالمدرستذاع في الفترة الصباحية األولى أو الفترة المسائية األولى من نشاطهم اإلذاعي 
د أفراد المجموعة التجريبية في برنامج قصص وأشعار إلى التنافس في           ـ عم :ارـص وأشع ـقص )8

 وا وكـان   ،  اإلذاعـي المدرسـي    ائهاقراءة القصص وتلخيصا وعرضها على الباحث ليدربهم على إلق        
م يقـدمونها    ث  ، طعون منها األبيات التي يرغبون في نشرها وتعميمها       تيجمعون القصائد الشعرية، ويق   

 على إلقائها اإلذاعي المدرسي، وقد أخرجوا ثالثين حلقة من برنامج           مإلى الباحث ليتولى مهمة تدريبه    
 وكانت هذه الحلقات تذاع في الفترة المسائية األولى أو في الفترة المسائية الثانية من               ،قصص وأشعار 

ض أفراد المجموعة التجريبية    ويالحظ في برنامج قصص وأشعار أن بع      ،  نشاطهم اإلذاعي المدرسي    
 وكان الباحث يشجعهم على اإلبـداع       ، عريةش ال ائدكانوا يحاولون تأليف القصص اإلذاعية ونظم القص      

 في هذا المسار، وكـانوا يعرضـون عليـه قصصـهم اإلذاعيـة          م ويبارك جميع خطواته   ،واالبتكار
ها اإلذاعي المدرسي ضمن برنامج     وقصائدهم الشعرية ليقوم بمعالجتها وتصحيحها وتدريبهم على إلقائ       

  . رـاقصص وأشع
م اإلذاعي المدرسي حوار    ـة التجريبية في برنامجه   ـأ أفراد المجموع  ـ لج  : يـوار مسرح ـح )9

ـ      ، ات اإلذاعية القصيرة  ـي إلى تقديم مجموعة من المسرحي     ـمسرح م ـ وكانوا يقتبسـون مسرحياته
، ويحاولون تكييفهـا     ة إذاعتهم المدرسية  ـفي مكتب ب األدبية المتوفرة    ـرة من الكت  ـاإلذاعية القصي 
ا على الباحث ليوافقهم    ـ ثم يعرضونه    ، ه برنامجهم اإلذاعي المدرسي حوار مسرحي     ـوفق ما يتطلب  

  ةـات إذاعيـوا خمس مسرحيـد أخرجـ وق ،ي المدرسيـم على إلقائها اإلذاعـ، وليدربه اـعليه
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 وكانت حلقات الحوار المسـرحي       ، ت من برنامج حوار مسرحي     وقدموها في خمس حلقا     ،  قصيرة
  . يـالثانية من النشاط اإلذاعي المدرسالمسائية تذاع في الفترة 

رق أفراد المجموعة التجريبية في برنامجهم اإلذاعي المدرسـي لقـاء           ـ تط  : يـاء تاريخ ـلق )10
والشخصـيات الوطنيـة والعالميـة      ة والمناطق األثرية    ـم التاريخي ـتاريخي إلى الحديث عن المعال    

، وكانوا يحصلون على المعلومات التاريخية المالئمة لبرنامج لقاء تاريخي مـن الكتـب               ورةـالمشه
، وليـدربهم علـى إلقائهـا اإلذاعـي          اـ، ثم يعرضونها على الباحث ليراجعه      والصحف والمجالت 

نت هذه الحلقات تذاع فـي الفتـرة        ، وكا  ، وقد أنجزوا سبع حلقات من برنامج لقاء تاريخي         المدرسي
  . يـالمسائية الثانية من نشاطهم اإلذاعي المدرس

ر أفراد المجموعة التجريبية علبة من الـورق المقـوى ، وغلفوهـا             ـأحض:  ةـد اإلذاع ـبري )11
اإلذاعة المدرسية ، ثم وضعوها في مكـان معـين          بريد  بأوراق عادية ملونة ، وكتبوا عليها صندوق        

 مدرستهم ، وأخبروا سائر تالميذ المدرسة بالمكان الذي يوجد فيه صندوق بريد اإلذاعـة               داخل إدارة 
المدرسية ، وطلبوا منهم أن يراسلوهم عن طريق صندوق بريدهم اإلذاعـي المدرسـي ، فتهاطلـت                 

ى سـبع وتسـعين     ـة نشاطهم اإلذاعي المدرسي إل    ـالرسائل عليهم بغزارة ، ووصل عددها في نهاي       
ن أفراد المجموعة التجريبية يتناوبون أخذ الرسائل من صندوق بريد إذاعتهم المدرسية ،             رسالة ، وكا  

ويسلمونها إلى الباحث ليطلع عليها ، وليساعدهم على معالجتها في برنامج بريد اإلذاعـة ، وكانـت                 
الرسائل الواردة على  اإلذاعة المدرسية تكشف عن إعجاب أصحابها بالنشاط اإلذاعـي المدرسـي ،              
وتعبر عن رغبتهم في السماح لهم بزيارة غرفة البث اإلذاعي المدرسي ، وبتقـديم بـرامج إذاعيـة                  

هم القائمون بالنشاط اإلذاعي المدرسي ، كمـا تضـمنت بعـض            ؤمدرسية على غرار ما يفعل زمال     
رمزية موجهة إلى أفراد المجموعة التجريبية ، وقـد أخـرج أفـراد              الرسائل بطاقات بريدية وهدايا   

مجموعة التجريبية تسع حلقات من برنامج بريد اإلذاعة ، وكانت هذه الحلقات تـذاع فـي الفتـرة                  ال
  . يـالصباحية الثانية أو في الفترة المسائية الثانية من نشاطهم اإلذاعي المدرس

وا عن رغبتهم فـي زيـارة اإلذاعـة         ـي بعض التالميذ الذين أعرب    ـ حظ : ةـف اإلذاع ـضي ) 12
ـ  ـا عليها في برنامج ضي    ـهم ضيوف ة بنزول ـالمدرسي ـ     ةـف اإلذاع راد المجموعـة   ـ، وكـان أف
ـ     ـة يقومون بتحضي  ـالتجريبي ـ    ـر األسئلة التي يريدون طرحه ـ  ـا علـى ضي ، ثـم    ةـف اإلذاع

، ويقدمونها إلـى الضـيف قبيـل التحاقـه           اـ، وليوافقهم عليه   اـيعرضونها على الباحث ليراجعه   
  ف ـزوا خمس حلقات من برنامج ضيـد أنجـ، وق اـجابة عنهداد لإلـج ليكون على استعـبالبرنام
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  . يـ، وكانوا يقدمونها في الفترة المسائية الثانية من نشاطهم اإلذاعي المدرس اإلذاعة
م أفراد المجموعة التجريبية مسابقة إذاعية مدرسية مفتوحة لكل مـن           ـ نظ : ةـة اإلذاع ـمسابق )13

، وكانت مسابقتهم تحتوي على مجموعة من األسئلة العلمية          اعي المدرسي يستمعون إلى نشاطهم اإلذ   
، وليوافقها على    ، ثم عرضوها على الباحث ليراجعها      ، فأحضروا أسئلة المسابقة    واألدبية والتاريخية 

، وتولى الباحـث مهمـة تصـحيح إجابـات           ، في برنامج مسابقة اإلذاعة     إلقائها اإلذاعي المدرسي  
خرج أفراد  أ، وقد    ير جوائز مادية رمزية للفائزين الذين بلغ عددهم سبعة عشر تلميذا          المشاركين وتوف 

، وكرروا بثها أربـع مـرات فـي          المجموعة التجريبية مسابقتهم اإلذاعية المدرسية في حلقة واحدة       
من نشاطهم برنامج مسابقة اإلذاعة الذي كان يذاع في الفترة الصباحية الثانية أو الفترة المسائية الثانية               

  . يـاإلذاعي المدرس
ـ  ةرى أفراد المجموعة التجريبية ثالث    ـأج:  ةـات ميداني ـتحقيق )14 ات ميدانيـة إذاعيـة     ـ تحقيق

،  ، فزاروا في التحقيق األول مصلحة الحماية المدنية، وفي التحقيق الثاني مستوصفا صـحيا          مدرسية
يحدد أفراد المجموعة التجريبية المعنيـين      ، وكان الباحث     وفي التحقيق الثالث مصنع تعليب األسماك     

، ويرافقهم   ، ويتخذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتمكينهم من القيام به         باألمر في كل تحقيق على حدة     
، وكانت تقارير التحقيقات الميدانية تقدم إلى        ، ويطالبهم بتحرير تقرير جماعي حوله      أثناء ذهابهم إليه  
، وقد أعد أفراد     أصحابها على إلقائها اإلذاعي المدرسي فرديا أو جماعيا       ، وليدرب    الباحث ليراجعها 

وكانت حلقات التحقيقـات الميدانية   ،   ةـالمجموعة التجريبية ثالث حلقات من برنامج تحقيقات ميداني       
   .ي ـتذاع في الفترة المسائية الثانية من النشاط اإلذاعي المدرس

فكـانوا  ا بنشاطهم اإلذاعي المدرسـي      ـا وثيق ـد ارتبط أفراد المجموعة التجريبية ارتباط     ـوق      
، وفـي    ، وفي إنجاز برامج النشاط اإلذاعي المدرسـي        ةـة المدرسي ـر اإلذاع ـمنهمكين في تسيي  
ـ    ة الصوت ـ، وفي مراقب   زة الصوتية ـ، وفي إدارة األجه    ثـضبط مواعيد الب   ون ـ، وكانوا يتعاقب

ة لبـث كـل     دة الزمنية المكرس  ـ، وكانت الم   ة بهم ـام بالوظائف اإلذاعية المدرسية المنوط    ـفي القي 
، وكـان الباحـث      رة دقيقة ـي عش ـثنتإالث دقائق وال تتجاوز     ـحلقة إذاعية مدرسية ال تقل عن ث      

، ويقبل اقتراحاتهم الرامية إلى رفع مردود نشاطهم         يالحظ تحرك أفراد المجموعة التجريبية عن كثب      
، ويسمح لهم بتكرار     اـ، ويحذرهم من إذاعة المعلومات اإلعالمية التي ال يفهمونه         اإلذاعي المدرسي 

، وفي منتصف    ادة االستماع إليها  ـب زمالؤهم في إع   ـبعض الحلقات اإلذاعية المدرسية حينما يرغ     
  رـة لسائـت اإلذاعة المدرسيـن توقيـم % 10ص ـى تخصيـد الباحث إلـراء التجربة عمـإج
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 المدرسي بين أفـراد المجموعـة       ، فظهر تنافس علمي وعملي في النشاط اإلذاعي         تالميذ المدرسة 
ولم ،  التجريبية وزمالئهم الذين أصبحوا يزاحمونهم في إعداد البرامج اإلذاعية المدرسية وفي تقديمها           

وعقب انتهاء النشـاط اإلذاعـي      ،   من المعنيين باألمر في هذا المجال      ضابطةيكن أفراد المجموعة ال   
حث إلى إجراء اختبار بعدي ألفـراد المجموعـة          بادر البا   م 31/05/1989المدرسي التجريبي يوم    

ثم قام باستقبال أفراد المجموعة الضابطة في غرفـة البـث           ،  التجريبية و أفراد المجموعة الضابطة    
ودفعهم إلى المساهمة   ،  ووضح لهم الغاية المتوخاة من تجربة اإلذاعة المدرسية       ،  اإلذاعي المدرسي 

وبعد ،  تقديمهاتحضير برامج إذاعية مدرسية و    بعه التوديعي   في النشاط اإلذاعي المدرسي خالل أسبو     
أسبوع كامل من النشاط اإلذاعي المدرسي التوديعي المفتوح لجميع تالميذ المدرسة بدون استثناء دعا              

أفراد المجموعة التجريبية إلى إيقاف النشاط اإلذاعي المدرسـي وإغـالق أبـواب اإلذاعـة               ث  الباح
 اإلذاعي المدرسي في حفل رسمي لتخليد ذكرياتهم        م أن يقوموا بتوديع نشاطه    فالتمسوا منه ،  المدرسية

،  فساعدهم على إعداد ما يرغبون في إعداده لتنشيط حفلهم ولتكـريم ضـيوفهم            ،  اإلذاعية المدرسية 
أهاليهم وأساتذتهم وعمـال     جمهور غفير من تالميذ المدرسة و      وفي حفل إذاعي مدرسي بهيج حضره     

وأعلن أفراد المجموعة التجريبية اختتام النشاط      ،  الضيوف بعروض الحفل وتشريفاته   إدارتهم استمتع   
وبذلك انتهى العمل الميداني التجريبي بالنسبة إلـى        ،  وودعوا إذاعتهم المدرسية  ،  اإلذاعي المدرسي 

ـ      ،  فأعاد األجهزة الصوتية إلى جمعية أولياء التالميذ      ،  الباحث ية ووزع كتب مكتبة اإلذاعـة المدرس
  .   وتفرغ لمعالجة معطيات التجربة وتحليل نتائجها،  على أصحابها
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  ديــار البعــاالختب
  

أجرى الباحث االختبار البعدي ألفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة فور انتهاء                     
، واقتفى الباحث في االختبـار       المجموعة التجريبية النشاط اإلذاعي المدرسي التجريبي المخصص ألفراد       

البعدي نفس الخطوات المنهجية التي كانت متبعة في االختبار القبلي ، فالتمس من أعضاء لجنة االختبـار                 
ن يقوموا بتقويم أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعـدي ، وأن               أالقبلي  

مدة في االختبار القبلي ، وعرض عليهم وعلى        تجراءات التنظيمية والتقويمية التي كانت مع     يتقيدوا بنفس اإل  
فتش اللغة العربية محتوى االختبار البعدي بشطريه الشفوي والكتابي ، وأمدوه بما لديهم من مالحظـات                م

  .ومقترحات في هذا الشأن 
اء لجنة االختبار البعـدي ، وعـرض فيهـا          ففي التعبير الشفوي هيأ الباحث غرفة تعليمية ألعض                

صورة الفحص الطبي المدرسي وصورة الحديقة العامة وصورة حياة الطيور ، وهي الصور التي كانـت                
مستخدمة في االختبار القبلي ، ثم جمع أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة فـي غرفـة                 

 في غرفة تعليمية مجاورة ، وأنهم سيمرون أمام هـذه اللجنـة             تعليمية واحدة ، وأنبأهم بوجود لجنة اختبار      
 ، وكان   اآلخرلتحديد قدراتهم اللغوية في التعبير الشفوي ، وشرع في إرسالهم إلى لجنة االختبار واحدا بعد                

كل من يذهب إلى لجنة االختبار يحمل معه قسيمة من ورق عليها رقمه التسلسلي المقيد في القائمة الرسمية               
الباحث وفيها مكان مخصص للدرجات التي سيحصل عليها في كل مهارة مـن المهـارات اللغويـة                 لدى  

التعبيرية األربع المعنية باألمر في االختبار ، وكانت لجنة االختبار تأخذ قسيمة الـورق مـن صـاحبها ،                   
لـثالث  وتطلب منه أن يقوم بتعبير شفوي يكشف فيه عن األفكار التي تتضمنها كل صورة من الصـور ا                 

المعروضة عليه ، وحينما يصل المفحوص إلى نهاية تعبيره الشفوي يعيد إليه أعضاء لجنة االختبار قسيمته             
وعليها درجاته التي نالها في كل مهارة من المهارات اللغوية التعبيرية األربع علـى انفـراد ، وكـان أي                    

نه وبين زمالئـه الـذين ال يزالـون    مفحوص يجتاز االختبار يقبض منه الباحث قسيمة الورق ، ويحول بي         
بون دورهم للذهاب إلى لجنة االختبار ، وبمرور جميع أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعـة                قيتر

الضابطة أمام لجنة االختبار البعدي تمكن الباحث من تقويم أفراد المجموعتين في التعبير الشفوي ، وتفرغ                
  . في التعبير الكتابي هملتقويم

ـ       ـام الباحث بصياغ  ـي التعبير الكتابي ق   ـوف    ات أفـراد   ـة موضوع إنشائي تحريري لضـبط مستوي
  رى ـة التعبيرية التي جـة في نفس المهارات اللغويـة الضابطـ وأفراد المجموعةـيبية التجرـالمجموع
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ى أعضاء لجنة االختبار    لى عرض الموضوع اإلنشائي التحريري عل     إتقويمها في االختبار الشفوي ، وبادر       
رائهم ومالحظاتهم المتعلقة باالختبار الكتابي ، وطلب من        آالبعدي وعلى مفتش اللغة العربية ، واستفاد من         

أعضاء لجنة االختبار البعدي أن يضطلعوا بمهمة تقويم أفراد المجموعة التجريبيـة وأفـراد المجموعـة                
س السلم التقويمي الذي استخدموه في التعبيـر الشـفوي ،           ن يلتزموا نف  أالضابطة في االختبار الكتابي ، و     

 وأفراد المجموعة الضـابطة مـن معالجـة الموضـوع           يبيةوتجرد الباحث لتمكين أفراد المجموعة التجر     
اإلنشائي التحريري في غرفة تعليمية واحدة وفي وقت مفتوح ، ثم جمع وثائق إجاباتهم وقدمها إلى لجنـة                  

  : ص الموضوع اإلنشائي التحريري االختبار البعدي ، وكان ن
وصلتك رسالة من أحد أصدقائك يعبر لك فيها عن فرحته بنجاحه في نهاية العام الدراسي ، ويدعوك إلى                  " 

، وقد تحمـل أعضـاء      " زيارته في العطلة الصيفية المقبلة ، اكتب إليه رسالة مالئمة لما ورد في رسالته               
فراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضـابطة فـي التعبيـر    لجنة االختبار البعدي مسؤولية تقويم أ 

م ، ويكشف الجدول المـوالي      ـات التقوي ـق اإلجابات وعليها درج   ـي ، وأعادوا إلى الباحث وثائ     ـالكتاب
عن درجات أفراد المجموعتين علما بأن الباحث قد اكتفى برقمين بعد الفاصلة في جميـع                " 02: " م  ـرق

  :ابية المتعلقة باالختبار البعدي العمليات الحس
   )02: جدول رقم  (
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  الكتابي  الشفوي األفراد  الكتابي  الشفوي األفراد
01  12.00  10.16  01  12.00  11.16  
02  08.33  15.33  02  05.33  12.33  
03  08.00  09.33  03  13.33  08.66  
04  04.00  13.16  04  07.33  08.83  
05  12.00  03.16  05  04.50  05.83  
06  09.33  07.00  06  06.66  08.66  
07  15.00  12.66  07  07.66  07.66  
08  10.33  12.50  08  08.00  07.00  
09  09.33  08.16  09  08.66  09.33  
10  15.00  15.16  10  09.00  08.50  
11  09.66  10.00  11  08.00  09.16  
12  14.33  11.50  12  11.66  10.66  
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ة ـــراد المجموع ـــات أف ـــ درج  "  02   "  : مــــدول رق ـــن الج ـــيتضم        
دي ـــــار البع ــــي االختب ـــة ف ـــة الضابط ـــراد المجموع ـــة وأف ـــريبيالتج
ـ ة إل ـــــظ بالنسب ــــي ، ويالح  ـــوي والكتاب ـــالشف ـ ى األف ـــ ـ راد ف ــــ ي ـــ

 01ن  ـــور م ـــة أن الذك  ـــة الضابط ـــي المجموع ـــة وف ـــيبيجرة الت ـــالمجموع
  . 12ى ـــ إل07ن ـــاث مـــن اإلنأ ، و06ى ـــإل
  

  

* * *  
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  سـل الخامـع الفصـمراج
  

 ذات   ،" درة على التفكيـر االبتكـاري       ـة الق ـم وتنمي ـا التعلي ـتكنولوجي "  حمد حامد منصور ،     أ -1
   .184 ص   م ،1986سل ، الكويت ، السال

 م ،   1989 عالم الكتب ، القاهرة ،        ، "ق  ـة والتطبي ـن النظري ـج بي ـالمناه  " حمد حسين اللقاني ،   أ -2
  .  274  - 77 ، 33 ، 31 ، 17 ص   ،3ط 

  م ،  1988ة النهضة المصرية ، القاهرة ،       ـ مكتب  ،" وي  ـس الترب ـم النف ـعل "  حمد زكي صالح ،   أ -3
   .200 ، 199 ، 145،  20 ص   ،13 ط

ـ   ،" ع  ــة والمجتم ــ المدرس  "حمد وعدلي سليمان ،     أحمد كمال   أ -4 نجلـو المصـرية ،     ألة ا ـ مكتب
   .7 ،6ص   م ، 1972 القاهرة ،

 لجنة التأليف والترجمة والنشر ،       ، "  اطـق النش ـن طري ـة ع ـ التربي  "سماعيل محمود القباني ،     إ -5
   .166 – 159 ، 61 – 41 ، 35  ،34 ص   ،2  م ، ط1984القاهرة ، 

 ،  3 م ، ط     1972دار العلوم للطباعة ، القاهرة ،        ،   "  جـ المناه  "الدمرداش سرحان ومنير كامل ،       -6
  . 343 ، 157 - 146 ، 48 ، 46 ، 31 - 6 ص

دار الفكـر     ،"  اعيـة   ة والتربوية واالجتم  ـوث النفسي ـاء في البح  ـاإلحص " السيد محمد خيري ،      -7
   .413 ، 412 ص    ،2 م ، ط 1957 العربي ، القاهرة ،
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  ىـة األولـالفرضي
  

 األولى إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسط الحسـابي لـدرجات أفـراد                ةتشير الفرضي      
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي والمتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الضابطة في نفـس              

  .وي الشفوي والكتابي المعنية باألمر في هذا البحث االختبار الذي يتعلق بمهارات التعبير اللغ
    ويالحظ أن الباحث يكتفي برقمين بعد الفاصلة في جميع العمليات الحسابية أثنـاء معالجـة الفرضـية                 

لمعرفة ما إذا كان هناك فرق ذو داللة إحصائية         " ت  " األولى ، ويلجأ في نفس الوقت إلى استخدام اختبار          
بي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي لدرجات أفـراد المجموعـة            بين المتوسط الحسا  

لمعرفة ما إذا كان هنـاك فـرق ذو         " ت  " الضابطة في االختبار القبلي ، ثم يستخدم الباحث أيضا اختبار           
ت أفراد  داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي لدرجا           

بالنسبة إلى أفراد المجموعتين في     " ت  " المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ، وفي ضوء نتائج اختبار           
  .االختبار القبلي والبعدي يقبل الباحث الفرضية األولى أو يرفضها 

ـ     " 01: "    ففي االختبار القبلي ، وانطالقا من الجدول رقم          ة الذي يتضـمن درجـات  أفـراد المجموع
 " 03: "  الشفوي والكتابي ، يكشف الجدول رقـم         أفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي      و التجريبية

بعد توحيد درجتـي    عن درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي            
  :التعبير الشفوي والكتابي بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المجموعتين 

   )03: جدول رقم ( 
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  الدرجات األفراد  الدرجات األفراد
01  11.00  01  11.08  
02  09.16  02  08.49  
03  08.16  03  08.41  
04  04.74  04  06.41  
05  04.41  05  05.50  
06  06.50  06  06.66  
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07  12.66 07  04.41  
08  09.99  08  10.50  
09  07.16  09  08.41  
10  09.99  10  09.75  
11  08.66  11  08.58  
12  12.91  12  13.41  

 101.61 المجموع 105.34المجموع

  درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعـــة الضابطة " 03 " :يتضمن الجدول رقم          
وسط الحسابي لـدرجات أفـراد المجموعـــة        فـي االختبـار القبلـي ، ومن تلك الدرجات يكون المت        

   :التجريبية في االختبار القبلي 
  .  درجة 8.77  =  105.34  =  مج س=  م  

    12         ن          
   :   ويكون المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي 

  .  درجة 8.46  =  101.61 =  مج س =  م  
    12         ن          

   وأما االنحراف المعياري لنفس الدرجات ، فيؤخذ باستخدام قانون االنحراف المعيـاري المعتمـد فـي                
 م ،   1957 م ، والسـيد محمـد خيـري          1956عبد العزيز القوصي وزمياله     ( المراجع اإلحصائية وهو    

 م ، وأحمد عبادة سرحان 1990وزمياله  م ، وعبد الرحمن بن محمد سليمان أبو عمه 1971ولطفي هندي 
   :) وآخران بدون ذكر تاريخ النشر 

  
                    2 ) ־س – س ( مج =      ع 

                       1 –                 ن 
   :حيـث أن 

  . االنحراف المعياري = ع 
  . مجموع = مج 
  . الدرجة = س 
  .المتوسط الحسابي  = ־س



             . راد المجموعة عدد أف= ن 
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األساس يكون االنحراف المعياري لدرجات أفراد المجموعة التجريبية عن متوسطها الحسابي               وعلى هذا 

   :ي ـار القبلـي االختبـف
           )11 – 8.77( 2 ) + 9.16 – 8.77( 2 ) + 8.16 – 8.77( 2 ) + 4.74 – 8.77( 2 ) + 4.41 – 8.77( 2    

 ) +6.50 – 8.77( 2 ) + 12.66 – 8.77( 2 ) + 9.99 – 8.77( 2 ) + 7.16 – 8.77( 2 ) + 9.99 – 877( 2+   
 )8.66 – 8.77( 2 ) + 12.91 – 8.77( 2 = 4.97 + 0.15 + 0.37 + 16.24 + 19 + 5.15 + 15.13 + 1.48 
   .2 )־ س –س ( ج ــم = 83.70 = 17.13 + 0.01 + 1.48 + 2.59+ 
   :ون ـي القانـوبالتعويض ف    
  .درجة   2.75   =      7.60    =       83.70     =          83.70        =  ع

             12 - 1                 11                           
ابي ا الحس ـن متوسطه ـة ع ـة الضابط ـراد المجموع ـات أف ـاري لدرج ـراف المعي ـويكون االنح     
   :ي ـار القبلـي االختبـف
       )11.08 – 8.46( 2 ) + 8.49 – 8.46( 2 ) + 8.41 – 8.46( 2 ) + 6.41 – 8.46( 2 ) + 5.50 – 8.46( 2 

 ) +6.66 – 8.46( 2 ) + 4.41 – 8.46( 2 ) + 10.50 – 8.46( 2 ) + 8.41 – 8.46( 2 ) + 9.75 – 8.46( 2 + 
 )8.58 – 8.46( 2 ) + 13.41 – 8.46( 2 = 6.86 + 0.00 + 0.00 + 4.20 + 8.76 + 3.24 + 16.40 + 4.16 
   . 2 )־ س –س ( ج ــم = 69.79 =24.50 + 0.01 + 1.66 + 000+ 
   :ون ـي القانـض فـوبالتعوي   
  .  درجة 2.51     =   6.34 =          69.79        =       69.79        =  ع

             12 – 1                  11  
 ، وأن   2.75=  ، وأن االنحراف المعياري      877= ففي المجموعة التجريبية يالحظ أن المتوسط الحسابي         
   . 12= راد ـدد األفـع

 ،  2.51=  ، وأن االنحراف المعياري      8.46= وفي المجموعة الضابطة يالحظ أن المتوسط الحسابي            
   . 12= راد ـدد األفـوأن ع

ومن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعدد األفراد في المجموعة التجريبية وفـي المجموعـة                  
د في المراجـع اإلحصـائية   ـالمعتم" ت " ار ـالضابطة في االختبار القبلي يلجأ الباحث إلى استخدام اختب      

   : )  م1957ري ـد خيـد محمـ السي(و ـوه
  

2م    -    1م  
             = ت    

   2 2           1   +   1         2ع2ن   +   1ع1                     ن



                                                2   ن     1         ن2  -  2ن  +  1                     ن
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   :ث أ ن ـحي
  . وعة األولى متوسط درجات المجم  =  1   م
   . ثانية متوسط درجات المجموعة ال  =  2   م
  . عدد أفراد المجموعة األولى  =  1   ن
  . عدد أفراد المجموعة الثانية  =  2   ن
  . ألولى النحراف المعياري للمجموعة اا = 1   ع
  . االنحراف المعياري للمجموعة الثانية  = 2   ع

 وسوف يتقيد الباحث بها في معالجة  ،" ت " ون اختبار ـاألصلية لقان ويالحظ أن هذه هي الصورة       
  . فرضيات البحث مهما كان عدد أفراد العينة في المجموعة التجريبية وفي المجموعة الضابطة 

   :ون ـي القانـض فـوبالتعوي
  

  =       ت 
              12) 2.75 ( 2 +   12) 2.51 ( 2      1   +   1      

                      12 + 12 – 2                12      12  
  

     =     
                12 ) 7.56 ( + 12 ) 6.30 (     0.08  +  0.08                

                           24 – 2   
  

   =     
             90.72  +  75.60      0.16        

                     22  
                                                    

   =                                   =                                   =  
         166.32    0.16                   7.56   ×  0.16                    

           22   
            

8.77   -   8.46   

0.31 

0.31 

0.31

0.31 

0.31 

0.31



  .المحسوبــة "  ت    =   " 0.28     =   1.09    =    1.20=     
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   :اوي ـي هذه الحالة تسـة ، وهي فـد درجة الحريـة بتحديـالمجدول" ت " ذ ـ   وتؤخ
وبالكشـف عن نســب االحتمـاالت في جدول        ،   22 = 2 – 24 = 2 – 12 + 12 = 2 – 2ن + 1ن
   .2.07  =  0.05ة ـالمجدولة عند نسب" ت " ة ـ يالحظ أن قيم22عند درجة حرية " ت " 

ـ   " 04 " :م  ـ   ويعرض الجدول رق   ـ      ـمجمل البيان ة التجريبيـة   ـات اإلحصـائية الخاصـة بالمجموع
   :ي ـة في االختبار القبلـوالمجموعة الضابط

   )04 :جدول رقم ( 
  العينة
  

  عدد
 األفراد

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

" ت " 
 المحسوبة

" ت" 
المجدولة 

مستوى 
  الداللة

  2.75  8.77  12  تجريبية
  2.51  8.46  12  ضابطة

غير دالة عند   2.07      0.28   
  0.05نسبة 

المجدولة عند نسـبة    " ت  " المحسوبة أصغر من قيمة      " ت" يالحظ أن قيمة     " 04 " :   ومن الجدول رقم    
ـ       ـ ، لذلك يكون الفرق بي     0.05 ة التجريبيـة والمتوسـط     ـن المتوسط الحسابي لدرجات أفـراد المجموع

وي ، أي أنه يدخل في حـدود        ـر معن ـالحسابي لدرجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي غي        
ة إحصائية ، وعلى هذا األساس يتحقـق التكـافؤ بـين المجموعـة              ـلالفروق العشوائية ، وليست له دال     

ة والمجموعة الضابطة   ـة في االختبار القبلي ، وتكون المجموعة التجريبي       ـالتجريبية والمجموعة الضابط  
ة التعبيرية المعنية باألمر فـي تجربـة   ـقد انطلقتا من نفس المستوى التعليمي بالنسبة إلى المهارات اللغوي 

  . ي ـي المدرسـاط اإلذاعـالنش
الذي يتضمن درجـات أفـراد المجموعـة         " 02 " :   وفي االختبار البعدي ، وانطالقا من الجدول رقم         

 " 05" التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي الشفوي والكتابي ، يكشف الجدول رقـم               
ة الضابطة في االختبار البعدي بعد توحيد درجتي        راد المجموعة التجريبية وأفراد المجموع    ـعن درجات أف  

   :ن ـالتعبير الشفوي والكتابي بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المجموعتي
   )05 :جدول رقم ( 

   المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية
    الدرجات  األفراد     الدرجات  األفراد 

  01        11.08    01      11.58  
  02        11.83    02     08.83  



  03      08.66   03     10.99   
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04  08.58  04  08.58  
05  07.58  05  05.16  
06  08.16  06  07.66  
07  13.83  07  07.66  
08  11.41  08  07.50  
09  08.74  09  08.99  
10  15.08  10  08.75  
11  09.83  11  08.58  
12  12.91  12  11.16 

 104.94 المجموع127.69 المجموع
درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعـة الضـابطة فـي            " 05 " : يتضمن الجدول رقم         

االختبار البعدي ، ومن تلك الدرجات ، وعن طريق استخدام نفس األساليب اإلحصائية المعتمدة في تحديد                
بة والمجدولـة بالنسـبة إلـى المجموعـة         المحسو" ت  " المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمتي      

التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي ، يكون المتوسط الحسابي لدرجات أفـراد المجموعـة               
     ويكـون المتوسـط الحسابـي درجـة ،  10.64  =   127.69  :دي ـي االختبار البعـة فـالتجريبي

                                         12                                                            
   :ي ــا الحسابـن متوسطهـات عـالدرجلنفـس 

           )11.08 – 10.64( 2 +  )11.83 – 10.64( 2  ) + 8.66 – 10.64( 2  ) +8.58 – 10.64( 2 ) + 7.58    
– 10.64( 2 ) + 8.16 – 10.64( 2 ) + 13.83 – 10.64( 2  ) +11.41 – 10.64( 2 ) + 8.74 – 10.64( 2 ) + 

15.08 – 10.64( 2 ) + 9.83 – 10.64( 2 ) + 12.91 – 10.64( 2 = 0.19 + 1.41 + 3.92 + 4.24 + 9.36 + 
   .2 )־س  -س ( مج   =  65.15  = 5.15 + 0.65 + 19.71 + 3.61 + 0.59 + 10.17 + 6.15

   :اري ـراف المعيـون االنحـي قانـض فـ   وبالتعوي
                 

  .ة ـدرج  2.43       =   5.92      =      65.15    =      65.15     = ع 
          12 - 1            11  

  
    =  104.94  :دي ـ ويكون المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البع      

                                                                                        12  
       :ي ـا الحسابـات عن متوسطهـس الدرجـراف المعياري لنفـة ، ويكون االنحـدرج  8.74
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      )11.58 – 8.74( 2 ) + 8.83 – 8.74( 2 ) + 10.99 – 8.74( 2 ) + 8.08 – 8.74( 2 ) + 5.16 – 8.74( 2 
 ) +7.66 – 8.74( 2 ) + 7.66 – 8.74( 2 ) + 7.50 – 8.74( 2 ) + 8.99 – 8.74( 2 ) + 8.75 – 8.74( 2 ) + 

8.58 – 8.74( 2 ) + 11.16 – 8.74( 2 = 8.06 + 0.00 + 5.06 + 0.43 + 12.81 + 1.16 + 1.16 + 1.53 + 
   . 2 )־ س –س ( مج  = 36.14 = 5.85 + 0.02 + 0.00 + 0.06

   :اري ـراف المعيـون االنحـض في قانـ   وبالتعوي
  
  .ة ـ  درج1.81  =        3.28     =      36.14   =        36.14    =    ع

           12 – 1              11  
=  ، وأن االنحـراف المعيـاري        10.64= ة يالحظ أن المتوسط الحسابي      ـي المجموعة التجريبي  ـ   فف

   . 12= دد األفراد ـ ، وأن ع2.43
 ،  1.81=  ، وأن االنحراف المعياري      8.74= ة يالحظ أن المتوسط الحسابي      ـ   وفي المجموعة الضابط  

   . 12= دد األفراد ـوأن ع
ـ    ـط الحسابي واالنح  ـ   ومن المتوس  راد فـي المجموعـة التجريبيـة وفـي      ـراف المعياري وعدد األف

   :" ت " ار ـض في اختبـدي ، يكون التعويـالمجموعة الضابطة في االختبار البع
     
 =                                                                                                        ت

10.64    -    8.74  

                12) 2.43 ( 2 +   12) 1.81 ( 2      1   +   1    
                         12 + 12 – 2                12      12  

  
           =    12) 5.90 (  +   12) 3.27 (     0.08 + 0.08       

                          24  -  2  
              

          =    70.80   +   39.24     0.16          =       110.04     0.160  
                       22                                           22  

                               
  . المحسوبـة " ت   =  " 2.13     =  0.89    =   0.80    =    0.16  ×  500    =     
           

1.90 1.90 

 1.90 

1.90 1.90 1.90 
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 " 06 " : ، ويعرض الجـدول رقـم    2.07 = 0.05 عند نسبة    22المجدولة لدرجة حرية    " ت  "    وتكون  

   :دي ـضابطة في االختبار البعمجمل البيانات اإلحصائية الخاصة بالمجموعة التجريبية والمجموعة ال
   )06 :جدول رقم ( 

  
  العينة

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

"  ت " 
 المحسوبة

" ت " 
 المجدولة

مستوى   
  الداللة

  2.43  10.64  12  تجريبية
 1.81  8.74 12  ضابطة

دالة عند   2.07  2.13
  0.05نسبة 

المجدولة عند نسبة   " ت  " المحسوبة أكبر من قيمة     " ت  " يالحظ أن قيمة     " 06 " :  ومن الجدول رقم        
 ، لذلك يكون الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية والمتوسط الحسـابي               0.05

ة وال  ـ ليس راجعا إلى المصادف    ا ، أي أنه   ـلدرجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي معنوي       
ري وحقيقي وله داللـة إحصـائية ،        ـة بين عينات المجتمع ، وإنما هو فرق جوه        ـإلى الفروق العشوائي  

ل الباحث الفرضية األولى التي تنص على وجود فرق ذي داللة إحصـائية بـين               ـوعلى هذا األساس يقب   
االختبار البعدي والمتوسط الحسـابي لـدرجات       المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في        

أفراد المجموعة الضابطة في نفس االختبار الذي يتعلق بمهارات التعبير اللغوي الشفوي والكتابي المعنيـة               
  . ث ـذا البحـي هـر فـباألم

 وفي ضوء معطيات تجربة النشاط اإلذاعي المدرسي ، يمكن تفسير تحقق الفرضـية األولـى بكـون                    
 اإلذاعي المدرسي قد أتاح ألفراد المجموعة التجريبية فرصا تعليمية مالئمـة الكتسـاب مهـارات                النشاط

التعبير اللغوي في وسط تربوي جماعي مفعم بالحيوية والحداثة والتحمس والتحفز والجاذبية والتشـويق ،               
دت أهميـة اإلذاعـة     لذلك تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ، وتأك           

  .    ي تالمدرسية في تنمية مهارات التعبير الشفوي والكتابي المدرجة في تجربة النشاط اإلذاعي المدرس
  
  

* * *  
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  الفرضيــة الثانيــة
  

     تشير الفرضية الثانية إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسط الحسـابي لـدرجات ذكـور                  
ريبية في االختبار البعدي والمتوسط الحسابي لدرجات إناث نفـس المجموعـة قـي نفـس                المجموعة التج 

  .ث ـاالختبار الذي يتعلق بمهارات التعبير اللغوي الشفوي والكتابي المعنية باألمر في هذا البح
ة ن بعد الفاصلة في جميع العمليات الحسابية أثناء معالجـة الفرضـي           ـ    ويالحظ أن الباحث يكتفي برقمي    

لمعرفة ما إذا كان هناك فرق ذو داللة إحصـائية  " ت " الثانية ، ويلجأ في نفس الوقت إلى استخدام اختبار        
بين المتوسط الحسابي لدرجات ذكور المجموعة التجريبية والمتوسـط الحسـابي لـدرجات إنـاث نفـس                

ما إذا كان هنـاك فـرق ذو      لمعرفة  " ت  " المجموعة في االختبار القبلي ، ثم يستخدم الباحث أيضا اختبار           
داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لدرجات ذكور المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي لدرجات إناث             

بالنسبة إلى ذكور المجموعة التجريبية " ت " نفس المجموعة في االختبار البعدي ، وفي ضوء نتائج اختبار         
  . ا ـباحث الفرضية الثانية أو يرفضهوإناثها في االختبار القبلي والبعدي يقبل ال

الذي يتضـمن درجـات أفـراد المجموعـة          " 03 " :    ففي االختبار القبلي ، وانطالقا من الجدول رقم         
عن درجات ذكور    " 07 " :التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي ، يكشف الجدول رقم            

   :ي ـر القبلالمجموعة التجريبية وإناثها في االختبا
   )07 :جدول رقم ( 

  المجموعة التجريبية في االختبار القبلي
  ـــاثإنـ  ـــورذكـ
  الدرجات  األفراد  الدرجات  األفراد

01  11.00  01  12.66  
02  09.16  02  09.99  
03  08.16  03  07.16  
04  04.74  04  09.99  
05  04.41  05  08.66  
06  06.50  06  12.91  

  61.37 عالمجمو  43.97المجموع
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، درجات ذكور المجوعة التجريبية وإناثهـا في االختبـار القبـلـي        "  07  ":  يتضمن الجدول رقم        
، وعن طريق استخدام نفس األساليب اإلحصائية المعتمدة في معالجة الفرضية األولـى             ، ومن تلك الدرجات  

  :ليـيبية في االختبار القبيكون المتوسط الحسابي لدرجات ذكور المجموعة التجر
   يـة فـس المجموعـاث نفـات إنـي لدرجـون المتوسـط الحسابـ ويك  درجـة ،7.32=   43.97

  6   
  .  درجـة 10.22  =  61.37  :نفـس االختبـار 

                        6  
 عـن متوسـطها      وعلى هذا األساس يكون االنحراف المعياري لدرجات ذكور المجموعة التجريبيـة             

  : يـالحسابي في االختبار القبل
)11- 7.32 (2 + ) 9.16 – 7.32 (2  +) 8.16 – 7.32 (2  +) 4.74 – 7.32 (2   +)4.41 – 7.32 (2 + )6.50 – 

  . ) ²¯ س  – س (ج ـم = 33.40 = 0.67 + 8.46 + 6.65 + 0.70 + 3.38 + 13.54  = 2)7.32
  : اريـوبالتعويض في قانون االنحراف المعي

  .  درجـة 258   =   6.68      =     33.40    =      33.40=      ع  
           6 - 1               5  

اث المجموعة التجريبية عن متوسـطها الحسـابي فـي          ـات إن ـاري لدرج ـراف المعي ـ  ويكون االنح 
  : يـار القبلـاالختب

  )12.66 –  10.22(2 + )9.99 – 10.22(2 + ) 7.16 – 10.22(2  +  )9.99 – 10.22(2 + )8.66 – 10.22(2  + 
  . ) ² ¯   س–  س(ج ـ م =25.07 = 7.23 + 2.43 + 005 + 9.36 + 0.05 + 5.95  = 2)10.22 – 12.91(

  : اريـ     وبالتعويض في قانون االنحراف المعي
  .ـة   درج2.23  =  5.01      =     25.07      =     25.07=     ع  

           6 – 1               5  
  

= ور المجموعة التجريبية في االختبار القبلي أن المتوسـط الحسـابي            ـة إلى ذك  ـظ بالسب ـويالح      
كما يالحظ بالنسبة إلـى إنـاث       ،  6 = دد األفراد ـوأن ع ،  2.58= اري  ـراف المعي ـوأن االنح ، 7.32

= وأن االنحـراف المعيـاري      ، 10.22= ابيـط الحس ـتوسس االختبار أن الم   ـس المجموعة في نف   ـنف
  . 6= راد ـدد األفـوأن ع،  2.23
دد األفراد بالنسبة إلى ذكـور المجموعـة        ـراف المعياري وع  ـط الحسابي واالنح  ـن المتوس ـوم      
  " :ت" ار ـض في اختبـي يكون التعويـا في االختبار القبلـة و إناثهـالتجريبي
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7.32   -  10.22    
  1  +  1      2 ) 2.23 ( 6  + 2 ) 2.58 ( 6=        ت  

                    6  +  6  -  2                6      6           
                     

           = 6 ) 6.65 ( + 6 ) 4.97 (     0.16  +  0.16  
                      12  -  2  

 
- 2.90  

  
- 2.90  - 2.90    

          =  39.90  +  29.82       0.32         =       69.72      0.32  
                      10                                         10  

  
  . المحسوبـة " ت    " 1.94    = 1.49    =   2.23   =       0.32  ×6.97=        

- 2.90  - 2.90  

        

- 2.90  

 أو 1ألن اعتبار إحدى المجمـوعتين  " ت"  غير مهمة في حساب اختبار 2 م-1ظ أن إشارة  م ـ ويالح    
  . نـارة الفرق بين المتوسطيـل إشـلذلك تهم،  يتوقف على الباحث نفسه 2

  :   اويـة تسـذه الحالـي هـي فـة وهـة الحريـد درجـية بتحدـ المجدول " ت"وتؤخذ 
     6 +  6 -2 = 12- 2 = 10.   

 " ت   " يالحظ أن قيمة     10ة  ـ عند درجة حري   " ت   "دول  ـج االت في ـب االحتم ـف عن نس  ـوبالكش   
   .3.23 = 0.05ة ـن نسبـة عـالمجدول

صـة بـذكور المجموعـة التجريبيـة        ل البيانات اإلحصائية الخا   ـ مجم  "08 ": دول رقم ـرض الج ـويع
  :يـا في االختبار القبلـوإناثه

 ) 08 : جدول رقم (

 الجنس
 

عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

"  ت " 
 المحسوبة

" ت " 
 المجدولة

مستوى   
  الداللة

 2.58  7.32  6  ذكور

 2.23 10.22 6  إناث

دالة غير  3.23 1.94
 عند نسبة

0.05  
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المجدولـة  " ت " المحسوبة أصغر من قيمة     "  ت    "ةـظ أن قيم  ـ يالح  " 08 " : ن الجدول رقم  ـوم      

ـ  ـن المتوس ـرق بي ـكون الف يلذلك  ،  0.05ة  ـعند نسب  ـ  ـط الحساب ـ  ـي لدرج ور المجموعـة   ـات ذك
ار القبلـي غيـر     ـي االختب ـة ف ـس المجموع ـفاث ن ـات إن ـي لدرج ـط الحساب ـة والمتوس ـالتجريبي

ـ  ـت ل ـوليس،  ةـروق العشوائي ـدود الف ـي ح ـل ف ـه يدخ ـأي أن ،  ويـمعن ـ  ـه دالل ،  ةـة إحصائي
ـ    ـة التجريبي ـور المجموع ـن ذك ـؤ بي ـق التكاف ـاس يتحق ـذا األس ـى ه ـوعل ار ـة وإناثها في االختب
ـ  ـد انطلقت ـاث ق ـة اإلن ـور ومجموع ـة الذك ـون مجموع ـوتك،  يـالقبل ـ  ـا م س المسـتوى   ـن نف

ـ  ـر ف ـة باألم ـة المعني ـة التعبيري ـارات اللغوي ـى المه ـة إل ـي بالنسب ـالتعليم ـ  ـي تجرب اط ـة النش
  . يــي المدرسـاإلذاع
الـذي يتضـمن درجـات أفـراد        "  05"  : وانطالقا من الجدول رقـم    ،  ديـي االختبار البع  ـ وف     

ـ ،  ديـار البع ـة في االختب  ـة الضابط ـاد المجموع رـة وأف ـة التجريبي ـالمجموع ـ  ـيكش دول ـف الج
  : دي ــار البعـا في االختبـة و إناثهـة التجريبيـور المجموعـ عن درجات ذك" 09" :  رقم

  ) 09 :جدول رقم ( 
  

ـ ور  ـذكات  ـدرج " 09 " : مـدول رق ـن الج ـيتضم        ـ  ـالمجموع ـ  ـة التجريبي ا فـي   ـة وإناثه
دام نفـس األسـاليب اإلحصـائية       ـق استخ ـن طري ـات وع ـك الدرج ـن تل ـوم،  ديـار البع ـاالختب
ات ذكور المجموعـة    ـط الحسابي لدرج  ـون المتوس ـيك،  ىـة األول ـة الفرضي ـي معالج ـدة ف ـالمعتم
  : ديــار البعـي االختبـة فـالتجريبي

  المجموعة التجريبية في االختبار البعدي
  اثــإن  ورــذك
  الدرجات  األفراد  الدرجات  األفراد
01  11.08  01  13.83  
02  11.83  02  11.41  
03  8.66  03  8.74  
04  8.58  04  15.08  
05  7.58  05     9.83  
06  8.16  06  12.91  

  71.80  المجموع  55.89 المجموع

  ــس المجموعة اث نفـات إنـي لدرجــط الحسابـون المتوسـويك،  ة درجــ 9.31   =  55.89
  6                                                                                                         
  . ةـــدرج  11.96    =   71.80   :االختبـــار س ــي نفــ ف



                                      6  
  هـاة عن متوسطـة التجريبيـرجات ذكور المجموعراف المعياري لدـاس يكون االنحـوعلى هذا األس 
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 :  ديـار البعـي االختبـي فـ الحساب

 ) 11.08 – 9.31  (2  + )11.83 – 9.31( 2  ) +8.66 – 9.31( 2  ) +8.58 – 9.31 (2 ) + 7.58 – 9.31( 2 +  
 . ) ²¯   س– س (مـج    = 14.74  =1.32 + 2.99 + 053 + 0.42 + 6.35 + 3.13   = 2 )9.31 – 08.16( 
  : اريـراف المعيـون االنحـي قانـض فـ وبالتعوي    
     .  درجـة 1.71   =  2.94    =     14.74   =     14.74=     ع   

           6 – 1             5  
ـ  ـات إن ـاري لدرج ـراف المعي ـون االنح ـويك     ـ  ـاث المجموع ـ  ـة التجريبي ـ ن متوس ـة ع ا ـطه

  :  ديـار البعـي االختبـي فـالحساب
   ) 13.83– 11.96 (2  +)11.41 –  11.96( 2 +  ) 8.74 –  11.96( 2 +  ) 15.08–  11.96( 2 +  ) 9.83 – 

 س    (مـج    =29.31 = 0.90 + 4.53 + 9.73 + 10.36 + 0.30 + 3.49  = 2 )11.96  – 12.91(   +2) 11.96
  . ) ²¯ س

  : اريـراف المعيـون االنحـقاني ـض فـوبالتعوي
  .  درجـة 2.42   =  5.86    =     29.31    =     29.31=     ع 

         6 – 1              5   
= ار البعدي أن المتوسـط الحسـابي        ـة في االختب  ـور المجموعة التجريبي  ـظ بالنسبة إلى ذك   ـ ويالح  

ـ     ـكما يالح  ، 6= ن عدد األفراد    و أ  ، 1.71= وأن االنحراف المعياري    ،  9.31 اث ـظ بالنسبة إلـى إن
 ، 2.42= وأن االنحراف المعياري     ، 11.96= ار أن المتوسط الحسابي     ـنفس المجموعة في نفس االختب    

  . 6= راد ـدد األفـوأن ع
لمجموعة التجريبية  ور ا ـن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعدد األفراد بالنسبة إلى ذك         ـ وم    

  : "ت " ارـا في االختبار البعدي يكون التعويض في اختبـوإناثه
  

           = 6 ) 1.71 ( 2  +  6 ) 2.42 ( 2       1  +  1  
                       6  +  6  -  2              6       6     

  
            = 6 ) 2.92 (  +  6 ) 5.85 (      0.16  +  0.16  

                        12  -  2  
  

            =  17.52  +  35.10       0.32  

-  2.65  

9.31  - 11.96  

-  2.65  



                        10   
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  .  المحسوبـة " ت    =  " 2.05   

-  2.65  

دى ـار إحـ ألن اعتب ، "  ت " ارـختب
  . ن ـطيل إشارة الفرق بين المتوسـ

  : اوي ـ هذه الحالة تس

ة ـظ أن قيمـ يالح10ة حرية ـد درجـ

ور المجموعة  ـة بذك ـة الخاص ـإلحصائي 

  
 بة

" ت " 
 المجدولة

مستوى   
  الداللة

دالة غير 3.23 
عند نسبة 

0.05  
 ةـن قيمـر مــة أصغـالمحسوب"  ت" 

جات ذكـور   ط الحسابي لـدر   ـن المتوس 
ـ  ـنف   ـ  ـس المجموع ـ  ـة ف ار ـي االختب

ـ    ـ     ، ة  ـق العشوائي ة ـوليسـت لـه دالل
ص علـى وجـود     ـة التي تن  ـة الثاني ـي 

ار ـت ذكور المجموعة التجريبية في االختب       
         = 52.62     0.32  
             10  

  
       =5.26 ×  0.32       =   1.68     =     1.29=    

-  2.65  -  2.65  -  2.65  

  
اب اـة في حسـر مهمـ غي2 م– 1ارة مـظ أن إشـويالح     

همتلذلك ، ث نفسه ـف على الباحـ يتوق2 أو 1ن ـالمجموعتي
وهي في، ة ـة بتحديد درجة الحريـالمجدول"  ت"  ذـوتؤخ    
  6 + 6 - 2=  12- 2 = 10   .  
عن"  ت"  دولـاالت في جـب االحتمـف عن نسـوبالكش     
   .    3.23  =  0.05  ةـد نسبـة عنـالمجدول"  ت" 
ات اـل البيان ـ مجم  " 10 " :م  ـدول رق ـض الج رـويع     

 : دي ـار البعـي االختبـا فـة وإناثهـالتجريبي

  ) 10 : جدول رقم (
 الجنس

 
عدد  
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

" ت “
المحسو

 1.71  9.31 6  ذكور

 2.42 11.96 6  إناث

2.05

 ةــظ أن قيمـيالح " 10" :  مـدول رقــن الجـ وم      
ـك يكون الفرق بي   ـلذل ، 0.05ة  ـد نسب ـة عن ـالمجدول"  ت" 

ات إناث ـي لدرج ـط الحساب ـة والمتوس ـة التجريبي ـالمجموع
دود الفروـل في ح  ـه يدخ ـأي أن ، وي  ـر معن ـدي غي ـالبع

ث الفرضـض الباح ـاس يرف ـذا األس ـى ه ـوعل، ة  ـإحصائي
ط الحسابي لدرجاـن المتوس ـة بي ـة إحصائي ـق ذي دالل  رـف



ارات ـة في نفس االختبار الذي يتعلق بمه      ـس المجموع ـاث نف ـات إن ـالبعدي والمتوسط الحسابي لدرج   
  . ــث ذا البحـة باألمر في هـي المعنيـالكتابـوي وير اللغوي الشفـالتعب
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ـ  ـن تفسي ـ يمك  ،ي  ـاط اإلذاعي المدرس  ـة النش ـوء تجرب ـي ض ـوف    ـ  ـر ع ق الفرضـية   ـدم تحق
ـ   ـوا جميع ـاث في عينة البحث كان    ـور واإلن ـة بأن الذك  ـالثاني ـ  ـا قي الص ع مـن التعلـيم     ـف الساب

أنهم في بدايـة مرحلـة       أي، ر  ـمن العم ة  رـة عش ـالثالثالسنة  و يعني ذلك أنهم في حدود       ، ي  ـاألساس
ـ  ـن إلى التق  ـي لدى الجنسي  ـو اللفظ ـزع فيها النم  ـة التي ين  ـلمراهقا  أحمـد حامـد     (دال  ـارب واالعت

رق ذو داللـة إحصـائية بـين        ـر ف ـم يظه ـك ل ـ لذل  ،  )م   1988 وأحمد زكي صالح      ،م   1986منصور  
ـ    ـط الحسابي لدرجات ذكور المجموعة التجريبي     ـالمتوس حسـابي  دي و المتوسـط ال    ـة في االختبار البع

ـ    ـار الذي يتعلق بمه   ـلدرجات إناث نفس المجموعة في نفس االختب       وي والكتـابي   ـارات التعبيـر الشف
  .ي ـي المدرسـة في النشاط اإلذاعـالمدرج

  
  

* * *  
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  ةـة الثالثـالفرضي

    
 الحسابي لـدرجات التعبيـر       داللة إحصائية بين المتوسط    ير الفرضية الثالثة إلى وجود فرق ذ      ـتشي     

الشفوي الخاصة بأفراد المجموعة التجريبية في االختبار البعدي والمتوسط الحسـابي لـدرجات التعبيـر               
الكتابي الخاصة بنفس األفراد في نفس االختبار الذي يتعلق بمهارات التعبير الشـفوي والكتـابي المعنيـة                 

  .ث ـذا البحـي هـر فـباألم
ي برقمين بعد الفاصلة في جميع العمليات الحسابية أثناء معالجة الفرضـية            ـث يكتف ظ أن الباح  ـويالح    

 لمعرفة ما إذا كان هناك فرق ذو داللة إحصائية           " ت" ويلجأ في نفس الوقت إلى استخدام اختبار        ، الثالثة  
ـ            ط الحسـابي   بين المتوسط الحسابي لدرجات التعبير الشفوي الخاصة بأفراد المجموعة التجريبية والمتوس

ثم يستخدم الباحـث  ، لدرجات التعبير الكتابي الخاصة بنفس األفراد في نفس المجموعة في االختبار القبلي          
 لمعرفة ما إذا كان هناك فرق ذو داللة إحصائية بين المتوسـط الحسـابي لـدرجات                  " ت" أيضا اختبار   

حسابي لدرجات التعبير الكتابي الخاصـة      التعبير الشفوي الخاصة بأفراد المجموعة التجريبية والمتوسط ال       
بالنسية إلى التعبيـر    " ت  " وفي ضوء نتائج اختبار     ، بنفس األفراد في نفس المجموعة في االختبار البعدي         

الشفوي والتعبير الكتابي ألقراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي يقبل الباحـث الفرضـية               
  .ا ـة أو يرفضهـالثالث
 المجموعـة    أفـراد  الذي يتضمن درجـات   "  01 " :وانطالقا من الجدول رقم     ي االختبار القبلي ،     ـفف    

 "  11" :  يكشف الجدول رقـم   ، التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي الشفوي والكتابي          
  : ي ـلقبلالمجموعة التجريبية في االختبار ا التعبير الشفوي والكتابي ألفراد عن درجات

 ) 11 : جدول رقم (

  المجموعة التجريبية في االختبار القبلي
  كتابــي  شفــوي

  الدرجات  األفراد  الدرجات  األفراد
01  12.00  01  10.00  
02  06.00  02  12.33  
03  07.66  03  08.66  
04  01.33  04  08.16  
05  02.66  05  06.16  



06  05.00  06  08.00  
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07   12.66  07  12.66  
08  07.66  08  12.33  
09  01.66  09  12.66  
10  10.66  10  09.33  
11  08.33  11  09.00  
12  13.33  12  12.50  

 121.79  المجموع 88.95  المجموع

ـ  ـات التعبي ـ درج  "11 " :م  ـدول رق ـن الج ـيتضم          وي والتعبيـر الكتـابي ألفـراد       ـر الشف
وعن طريـق اسـتخدام نفـس األسـاليب         ،  ومن تلك الدرجات     ،المجموعة التجريبية في االختبار القبلي      

يكون المتوسـط الحسـابي لـدرجات       ، اإلحصائية المعتمدة في معالجة الفرضية األولى والفرضية الثانية         
   ويكـون،ة ـدرج  7.41   =  88.95  :التعبير الشفوي ألفراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي 

                                                                  12         
ـ   ـس األف ـي لنف ـر الكتاب ـات التعبي ـي لدرج ـابـط الحس ـالمتوس ـ  ـراد في نف ة وفـي   ـس المجموع

  .ة ــدرج  10.14   =  121.79  :ار ــس االختبــنف
                           12  

ات التعبير الشفوي ألفـراد المجموعـة       ـالمعياري لدرج راف  ـاس يكون االنح  ـى هذا األس  ـعل و      
  :ي ـن متوسطها الحسابي في االختبار القبلـالتجريبية ع

   ) 12 – 7.41 (2 + ) 6 – 7.41 (2 + ) 7.66 - 7.41 (2+  ) 1.33 – 7.41 (2 + ) 2.66 – 7.41 (2+   ) 5 – 
7.41 (2 + ) 12.66 – 7.41 (2+   ) 7.66 - 7.41 (2+  ) 1.66 – 7.41 (2 + ) 10.66 – 7.41 (2 + ) 8.33 – 
7.41 (2+  )13.33  – 7.41 (2 =   21.06 + 1.98 + 0.06 + 36.96 + 22.56 + 5.80 + 27.56 + 0.06 + 

 . ) ²¯  س   س(مـج  =   195.54  =  35.04 + 0.84 + 10.56 + 33.06

  :اري ـراف المعيـون االنحـي قانـض فـ وبالتعوي
.4   =  17.77   =     195.54    =     195.54  =      ع   .  درجــة 1

 ألفـراد المجموعـة التجريبيـة عـن          
2
 
 
 
           12 – 1             11        

ر الكتابيـات التعبي ـاري لدرج ـراف المعي ـون االنح ـويك     
  : ي ـار القبلـي االختبـي فـا الحسابـمتوسطه



    ) 10 – 10.41 (2  +) 12.33 – 10.41 (2  +) 8.66 – 10.41 (2  +) 8.16 – 10.41 (2  +) 6.16 – 10.41 
(2  +) 8 – 10.41 (2  +) 12.66 – 10.41 (2  +) 12.33 – 10.41 (2  +) 12.66 – 10.41 (2  +) 9.33 – 

10.41 (2  
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 +) 9 – 10.14 (2  +) 12.50 – 10.14 (2    = 0.01 + 4.79 + 2.19 + 3.92 + 15.84 + 4.57 + 6.35 + 

  . ) ²¯  س   س(مـج   =   56.31  =  5.56 + 1.29 + 0.65 + 6.35 + 4.79
  :اري ـراف المعيـون االنحـي قانـض فـ    وبالتعوي

     .  درجــة 2.26  =   5.11      =     56.31      =     65.31=      ع  
           12 – 1              11  
راد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي أن المتوسـط         ـظ بالنسبة إلى التعبير الشفوي ألف     ـيالح      و

ما يالحظ بالنسبة    ك   ،12= دد األفراد   ـ وأن ع  ، 4.21= راف المعياري   ـوأن االنح ،  7.41= الحسابي  
= س االختبـار أن المتوسـط الحسـابي         ـد في نفس المجموعة وفي نف     ر الكتابي لنفس األفرا   ـلتعبيإلى ا 

   .12= دد األفراد ـ وأن ع  ،2.26= راف المعياري ـ وأن االنح  ،10.14
دد األفراد بالنسبة إلى التعبيـر الشـفوي        ـراف المعياري وع  ـي واالنح ـط الحساب ـن المتوس ـوم     

   : "ت " ارـي يكون التعويض في اختبـبار القبلوالتعبير الكتابي للمجموعة التجريبية في االخت
  

  1  +  1      2 )  2.26 ( 12  + 2 ) 4.21 ( 12=        ت  
                    12  +  12  -  2                12     12  

  
  

         = 12 ) 17.72 (  +  12 ) 5.10 (    0.80 + 0.80  
                        24  -  2  

  
           =212.64  +  61.20       0.16         =         273.84     0.16  

                      22                                           22  
  

  .المحسوبـة " ت   =  " 1.93    =  1.41     =   1.99    =       0.16  ×12

 

-  2.73  - 2.73- 2.73

-  2.73  -  2.73  

-  2.73  

7.41   -   10.14  
         =.44

  



ـدى ار إح ـ ألن اعتب    ، " ت  "ارـاب اختب ـي حس ـة ف ـر مهم ـ غي 2 م – 1ارة م ـظ أن إش  ـيالح     و
ـ  ـلذل، ه  ــث نفس ـى الباح ـف عل ــيتوق 2 أو   1المجموعتيـن   ـ  ـك تهم ـ  ـل إش رق بـين   ـارة الف

  .ن ــالمتوسطي
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  :اوي ـة تسـوهي في هذه الحال، ة الحرية ـد درجـة بتحديـ المجدول " ت "ذـوتؤخ    

 12 + 12 –  2  =  24 – 2   = 22.   
ـ    22ة  ـ عند درجة حري    " ت  "االت في جدول  ـف عن نسب االحتم   ـوبالكش       " ت  "ةـ يالحظ أن قيم

   .2.07  =  0.05ة ـة عند نسبـالمجدول
ر الشفوي والتعبير الكتـابي     ـات اإلحصائية الخاصة بالتعبي   ـ مجمل البيان  12قم  رض الجدول ر  ـويع     

  : ي ـة في االختبار القبلـة التجريبيـللمجموع
  ) 12 : جدول رقم(

عدد   التعبير
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "ت" 
  المحسوبة

  "ت" 
  المجدولة

  مستوى الداللة

  4.21 7.41  12  شفوي
  2.26  10.14 12  كتابي

193  
 
 

غير دالة عند   2.07
  0.05نسبة 

 المجدولـة عنـد      " ت  "ة أصغر من قيمة   ـ المحسوب  " ت  "ةـ يالحظ أن قيم   12ن الجدول رقم    ـ وم    
لذلك يكون الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات التعبيـر الشـفوي ألفـراد المجموعـة                ، 0.05ة  ـنسب

رجات التعبير الكتابي لنفس األفراد في نفس المجموعة في االختبار القبلـي  التجريبية والمتوسط الحسابي لد  
وعلـى هـذا    ، وليست له داللة إحصـائية      ، ة  ـأي أنه يدخل في حدود الفروق العشوائي      ، وي  ـغير معن 

، األساس يتحقق التكافؤ بين التعبير الشفوي والتعبير الكتابي للمجموعة التجريبية فـي االختبـار القبلـي                 
ون أفراد المجموعة التجريبية قد انطلقوا من نفس المستوى التعليمي في التعبيـر الشـفوي والكتـابي                 ويك

  . ي ـبالنسبة إلى المهارات اللغوية  التعبيرية المعنية باألمر في تجربة النشاط اإلذاعي المدرس
 أفـراد المجموعـة     الذي يتضمن درجات  "  02  ": وانطالقا من الجدول رقم   ، ي االختبار البعدي    ـوف    

 :ف الجدول رقم    ـيكش، دي الشفوي والكتابي    ـة في االختبار البع   ـة وأفراد المجموعة الضابط   ـالتجريبي
  : دي ـ عن درجات التعبير الشفوي والكتابي ألفراد المجموعة التجريبية في االختبار البع "13 "

  ) 13:  جدول رقم (
  المجموعة التجريبية في االختبار البعدي



  كتابــي  فــويش
  الدرجات  األفراد  الدرجات  األفراد

01  12.00  01  10.16  
02  08.33 02 15.33  
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03  08.00  03  09.33  
04  04.00  04  13.16  
05  12.00  05  03.16  
06  09.33  06  07.00  
07  15.00  07  12.66  
08  10.33  08  12.50  
09  09.33  09  08.16  
10  15.00  10  15.16  
11  09.66  11  10.00  
12  14.33 12 11.50  

  128.12  المجموع  127.31  المجموع
ـ  ـات التعبي ـ درج  "13 " :م  ـدول رق ـن الج ـ يتضم     ـ  ـر الشف ـ  ـوي والتعبي ي ألفـراد   ـر الكتاب

وعن طريق نفس األسـاليب اإلحصـائية        ، ومن تلك الدرجات    ، المجموعة التجريبية في االختبار البعدي      
ابي لدرجات التعبير الشفوي    يكون المتوسط الحس  ، ة  ة األولى والفرضية الثاني   ـلجة الفرضي المعتمدة في معا  

  يكون المتوسـطو، ة ـ درج 10.60  =  127.31 :دي ـة في االختبار البعـألفراد المجموعة التجريبي
                                                        12  

 : س االختبار ـة وفي نف ـس المجموع ـي نف ـراد ف ـس األف ـي لنف ـ الكتاب رـات التعبي ـ لدرج الحسابـي
  .  درجــة 10.67   =  128.12

   12  
راف المعياري لدرجات التعبيـر الشـفوي ألفـراد المجموعـة           ـاس يكون االنح  ـاألس ى هذا ـوعل    

  :دي ـي  في االختبار البعـة عن متوسطها الحسابـالتجريبي
        ) 12 – 10.60 (2 + ) 8.33 – 10.60 (2 + ) 8 – 10.60 (2 + ) 4 – 10.60 (2 + ) 12 – 10.60  (2 + 

) 9.33 – 10.60 (2+  ) 15 – 10.60 (2 + ) 10.33 – 10.60 (2 + ) 9.33 – 10.60 (2 + ) 15 – 10.60 (2 + 
) 9.66 – 10.60 (2 + ) 14.33 – 10.60 (2  =  1.96 + 5.15 + 6.76 + 43.56 + 1.96 + 1.61 + 19.36 + 

  . ) ²¯  س   س(مـج  =  116.19 = 13.91 + 0.88 + 19.36 + 1.61 + 0.07
  :اري ـراف المعيـون االنحـي قانـفض ـ وبالتعوي    

  . درجــة 3.24    =   10.56  =      116.19   =      116.19=        ع  



             12 – 1              11  
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راد المجموعة التجريبيـة عـن      ـي ألف ـر الكتاب ـات التعبي ـاري لدرج ـراف المعي ـون االنح ـويك    

  : دي ـار البعـي االختبـي فـا الحسابـمتوسطه
                  ) 10.16 – 10.67 (2 + ) 15.33 – 10.67 (2 + ) 9.33 – 10.67 (2 + ) 13.16 – 10.67 (2 + 
) 3.16 – 10.67 (2 + ) 7 – 10.67 (2 + ) 12.66 – 10.67 (2 + ) 12.50 – 10.67 (2 + ) 8.16 – 10.67 (2 

 +) 15.16 – 10.67 (2 + ) 10 – 10.67 (2 + ) 11.50 – 10.67 (2  =  0.26 + 21.71 + 1.79 + 6.20 + 
  . ) ²¯  س   س(مـج   = 134.70 = 0.68 + 0.44 + 20.16 + 6.30 + 3.34 + 3.96 + 13.46 + 56.40

  :اري ـراف المعيـون االنحـي قانـفض ـ وبالتعوي   
  . درجــة 3.49   =   12.24    =      134.70     =      134.70=        ع   

              12 – 1                11  
 أن المتوسط   بعدية في االختبار ال   ـوي ألفراد المجموعة التجريبي   ـظ بالنسبة إلى التعبير الشف    ـويالح    

كمـا يالحـظ     ،   12=  دد األفـراد  ـوأن ع  ،   3.24= راف المعياري   ـوأن االنح ،  10.60= الحسابي  
= ي نفس االختبار أن المتوسط الحسـابي        ي لنفس األفراد في نفس المجموعة وف      ـبالنسبة إلى التعبير الكتاب   

   .12= دد األفراد ـأن ع ، و3.49= راف المعياري ـأن االنح ، و10.67
ر الشـفوي   ـدد األفراد بالنسبة إلى التعبي    ـاري وع ـراف المعي ـي واالنح ـط الحساب ـن المتوس ـوم    

   : " ت"ارـي يكون التعويض في اختبدـبعر الة في االختباـوالتعبير الكتابي للمجموعة التجريبي
  

  1  +  1       2 ) 3.49 ( 12  + 2 ) 3.24 ( 12=        ت  
                     12  +  12  -  2               12    12  

  
         =   12 ) 10.49 ( + 12 ) 12.18 (    0.08  +  0.08  

                          24  -  2      
  

           =  125.88  +  146.16      0.16        =       272.04     0.16  
                          22                                        22         

 

-  0.07  -  0.07  

-  0.07  

10.60  -  10.67  



  
         =  12.36  ×  0.16   

-  0.07  
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  .المحسوبــة "  ت    =  " 0.05    =  1.40    =    1.97=         
-  0.07  -  0.07  

 أو  1 ألن اعتبار إحدى المجموعتين        " ت  " غير مهمة في حساب اختبار     2 م – 1ظ أن إشارة م   ـ    ويالح
  .ن ـلذلك تهمل إشارة الفرق بين المتوسطي،  يتوقف على الباحث نفسه  2
  :اوي ـهي في هذه الحالة تسو، ولة بتحديد درجة الحرية المجد  " ت "ذـتؤخو
 12 +12 – 2 = 24 – 2 = 22.   

  " ت  " يالحـظ أن قيمـة     22 عند درجـة حريـة        "ت" ف عن نسب االحتماالت في جدول       ـوبالكش    
   .2.07 = 0.05ة ـالمجدولة عند نسب

لتعبير الشفوي والكتابي للمجموعة     مجمل البيانات اإلحصائية الخاصة با      "14  ": رض الجدول رقم  ـ ويع
  :  ديـالتجريبية في االختبار البع

  ) 14جدول رقم (
عدد   التعبير

  األفراد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "ت" 
  المحسوبة

  "ت" 
  المجدولة

  مستوى الداللة

  3.24  10.60  12  شفوي
  3.49  10.67  12  كتابي

0.05  
 
 

غير دالة عند   2.07
  0.05نسبة 

 المجدولـة عنـد      " ت  " المحسوبة أصغر من قيمة     "ت "  يالحظ أن قيمة    "14  ": ن الجدول رقم  ـوم    
لذلك يكون الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات التعبير الشفوي ألفراد المجموعة التجريبية             ، 0.05نسبة  

ـ     والمتوسط الحسابي لدرجات التعبير الكتابي لنفس األفراد في نفس المجموعة          ر ـ في االختبار البعدي غي
وعلى هذا األساس   ، وليست له داللة إحصائية     ، ة  ـدود الفروق العشوائي  ـأي أنه يدخل في ح    ، وي  ـمعن

يرفض الباحث الفرضية الثالثة التي تنص على وجود فرق ذي داللة إحصائية بـين المتوسـط الحسـابي                  
ية في االختبار البعـدي والمتوسـط الحسـابي         لدرجات التعبير الشفوي الخاصة بأفراد  المجموعة التجريب       

لدرجات التعبير الكتابي الخاصة بنفس األفراد في نفس االختبار الذي يتعلق بمهـارات التعبيـر الشـفوي                 
  .ث ـوالكتابي المعنية باألمر في هذا البح



لثـة  يمكن تفسير عدم تحقق الفرضـية الثا      ، ي  ـي ضوء معطيات تجربة النشاط اإلذاعي المدرس      ـوف    
ة علـى العنايـة بتعبيـرهم       ـه الباحث في تحريض أفراد المجموعة التجريبي      ـف الذي بذل  ـبالجهد المكث 

وكان الباحث  ، ع ما يقومون بتحضيره لنشاطهم اإلذاعي المدرسي        ـم جمي ـفكانوا يكتبون بأيديه  ، الكتابي  
  ة ـرة ثانيـه مـ كتابترورةـم يطالبهم بضـث، ا ـه مكتوبـه إليـا يقدمونـح مـة تصحيـى مهمـيتول
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ر من مـرتين قبـل أن       ـ اإلعالمية تخضع للكتابة أكث    توكانت بعض الموضوعا  ، د عملية التصحيح    ـبع

ن وجود فرق   ـلذلك لم تكشف تجربة النشاط اإلذاعي المدرسي ع       ، ي  ـتكون جاهزة للبث اإلذاعي المدرس    
ر الشفوي الخاصة بـأفراد  المجموعـة        ـالتعبيي لدرجات   ـط الحساب ـة بين المتوس  ـة إحصائي ـذي دالل 
ـ      ـي لدرج ـط الحساب ـدي والمتوس ـار البع ـة في االختب  ـالتجريبي س ـات التعبير الكتابي الخاصـة بنف

ـ  ـوي والكتاب ـس االختبار الذي يتعلق بمهارات التعبير الشف      ـراد في نف  ـاألف ة فـي تجربـة     ـي المدرج
  .ي ـي المدرسـاط اإلذاعـالنش

   
   

* * *  
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  اتـات ومقترحـتوصي

  
وتفـتح أبـواب التنـافس العلمـي        ، المناشط الثقافية والتربوية غير الصفية تجدد الحياة المدرسية          .1

، ولها دور بالغ األهمية في تكوين االهتمامات وفي تنمية الميول وفي تغذية المواهـب               ، المشروع  
شتى المراحل التعليمية من االنتفـاع بالنشـاط الثقـافي          لذلك يوصي الباحث بتمكين المتعلمين في       

 .ة ـوالتربوي غير الصفي بأشكاله وألوانه المختلف

روف الموضوعية المالئمة الكتساب مهـارات التعبيـر        ظالنشاط اإلذاعي المدرسي الداخلي يهيئ ال      .2
يح للمتعلمين في شـتى     ويت، ويخدم سائر المناشط الثقافية والتربوية الصفية وغير الصفية         ، اللغوي  

ومن هذا  ، المراحل التعليمية فرصا عديدة الستخدام مواهبهم في الوسط المدرسي الذي ينتمون إليه             
ط ـاد عليه في تنشي   ـي واالعتم ـي الداخل ـالمنطلق يوصي الباحث بتعميم النشاط اإلذاعي المدرس      

  . ويـع مردودها التربـاة المدرسية وفي رفـالحي

درسية الخارجية قناة إعالمية تربوية قوية المفعول في خدمة النظام التعليمي وفي نشـر              اإلذاعة الم  .3
وهي مؤسسـة   ، و األمية وفي دعم التربية المستمرة والتكوين المتواصل         ـفي مح والعلم والمعرفة   

وعلى هذا األساس يوصي الباحث بدراسـة       ، تعليمية جماهيرية مفتوحة لكل شرائح المجتمع وفئاته        
ع اإلذاعة المدرسية الخارجية في مخطط وطني حضاري مكرس للنهوض بأعبـاء التربيـة              مشرو

 .ة ـوالتعليم في األوساط االجتماعية المختلف

وكل نظام تعليمـي    ، لغة التعليم وعاء مناهجه ووسيلة التعبير عنها وأداة الفهم واإلفهام في تنفيذها              .4
ذا المجال يوصي الباحث بضـرورة العنايـة بلغـة          وفي ه ، يرتقي بارتقاء لغته وينحط بانحطاطها      

ويدعو إلى السعي لتضييق الهوة بين لغة التحصيل العلمي         ، التعليم في المنظومة التربوية الجزائرية      
 .ة ـفي الحياة المدرسية ولغة التعامل اليومي في الحياة االجتماعي

ـ  ـي تنمي ـي ف ـي المدرس ـاط اإلذاع ـة النش ـة ألهمي ـنتيج .5 ـ  ـة مه ، ر اللغـوي    ـارات التعبي
ومن كـون تجربـة النشـاط       ، م  ـ الحج ةرـث صغي ـذا البح ـة ه ـون عين ـن ك ـا م ـوانطالق



ث يقترح إجـراء دراسـة      ـن الباح إـف، وم  ـه العم ـى وج ـرة عل ـي قصي ـي المدرس ـاإلذاع
اول عينة كبيـرة الحجـم      ـوتتن، ي  ـي المدرس ـاط اإلذاع ـول النش ـدور ح ـة ت ـة ميداني ـعلمي
اط النشاط اإلذاعـي المدرسـي بالمنظومـة        ـدى ارتب ـط م ـة لضب ـة كافي ـدة زمني ـالل م ـخ

ـ  ـة ميداني ـات علمي ـراء دراس ـرح إج ـكما يقت ،  اـة كله ـالتربوي ـ  ـة مماثل ول سـائر   ـة ح
 .ة ــر الصفيـة غيـة والتربويـط الثقافيـالمناش
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وأصـبحت  ، وزاد إقبال النـاس عليهـا     ، ا واسعا انتشرت وسائل اإلعالم في العصر الحديث انتشار       .6

لذلك يقترح الباحث   ، مدرسة موازية للمدرسة الحقيقية ومنافسة لها في إعداد الناشئين وفي توجيههم          
إمداد أبناء المدارس بتربية إعالمية مدرسية مدرجة في مقرراتهم التعليمية الرسمية لحمـايتهم مـن       

 .ة ـضاآلثار السلبية لوسائل اإلعالم المغر

جـاد الحلـول   إيوتساهم بدور ال يستهان به فـي  ، الوسائل السمعية والبصرية تخدم النظام التعليمي   .7
وقد استفادت البلدان المتقدمة من استثمار أجهـزة تكنولوجيـة          ، المالئمة لمشاكله التربوية العويصة   
التربويـة الجزائريـة    لذلك يوصي الباحث بتعزيز المنظومـة       ،  عديدة في ميادين التربية والتعليم    

 .ة ـبوسائل سمعية وبصرية تكنولوجية حديثة لتحسين العائد التعليمي في المواد الدراسية المختلف

،  جودة الخط العربي تقتضي االهتمام به في إطار تنمية الذوق الجمالي وتوسيع دائرة التربية الفنية               .8
ويدعو إلـى تمكـين     ،  تربوية الجزائرية ط العربي في المنظومة ال    ـلذلك يوصي الباحث بترقية الخ    

 .ه ـالمتعلمين في التعليم األساسي على وجه الخصوص من استيعاب تقنياته واكتساب مهارات

ومن المعهـود   ،  تأهيل المعلمين للوظائف التربوية المنوطة بهم قضية جوهرية في أي نظام تعليمي            .9
ه ال جدوى من المشاريع التربوية التي ال يكـون          في التخطيط التربوي وفي بناء المناهج التعليمية أن       

لذلك يوصي الباحث بتكثيف مناهج تكوين المعلمـين وبـاحترام          ،  المعلم مؤمنا بها ومؤهال لتنفيذها    
وينادي الباحث بضرورة   ،  المعايير العلمية والتربوية المتعلقة بترشيحهم لمهنة التدريس وتأهيلهم لها        

 ذوي الكفاءة والخبـرة     إلىلحضانة وفي الصفوف التعليمية األولى      إسناد وظائف التدريس في دور ا     
 .م ـفي التربية والتعلي

واألسـلوب الـذي    ،  استثمار أوقات الفراغ أصبح غاية استراتيجية معتبرة في التربية الحديثة         . 10
حـث  لذلك يوصي البا  ، يقضي به الفرد وقت فراغه يؤثر في حياته النفسية واالجتماعية تأثيرا عميقا           

ويقترح تحريضهم علـى    ،  بتهيئة الناشئين في ميادين التربية والتعليم لحسن استغالل أوقات فراغهم         
  . اـممارسة الهوايات لتمكينهم من االستمتاع بأوقات الفراغ واالنتفاع به



  
  

* * *  
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  ادسـل السـل الفصـمراح
  

،  " ى التفكير االبتكـاري   ـدرة عل ـة الق ـم وتنمي ـا التعلي ـ تكنولوجي  "  ، مد حامد منصور  حأ .1
 . 229 ص،  م 1986،  الكويت،  لـذات السالس

،  القـاهرة ،  ة النهضة المصـرية   ـمكتب،  " ويـس الترب ـم النف ـعل"   ،  أحمد زكي صالح   .2
 . 168،  150،  149 ص،  13 ط،  م 1988

 بدون  (، اإلسكندرية،  امعةمؤسسة شباب الج  ،  " اءـاإلحص "  ،  خرانآأحمد عبادة سرحان و    .3
 . 127،  126 ص،  )ذكر تاريخ النشر 

دار الفكر  ،  " االجتماعيةوة والتربوية   ـوث النفسي ـاء في البح  ـاإلحص" ،  السيد محمد خيري   .4
 . 386،  354،  123،  122 ص،  2 ط،  م 1957،  القاهرة،  يـالعرب

عمـادة شـؤون    ،  " اإلحصـاء التطبيقـي   "  ، هال وزمي هعبد الرحمن بن محمد سليمان أبو عم       .5
 . 106،  103 ص،  م 1990،  الرياض،  المكتبات

ـ   ـاء في التربي  ـاإلحص " ، هالعبد العزيز القوصي وزمي    .6 مكتبـة األنجلـو    ،  " سـة وعلم النف
 . 140 ص،  2 ط،  م 1956،  القاهرة،  المصرية

   ط،  م 1971،  القـاهرة ، صـر دار المعـارف بم   ،  " اإلحصـاء التجريبـي   " ،  لطفي هندي  .7
 . 86 – 80 ص،  2

  
  
  

* * *  
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  ـةـخاتمــ
  

لجـأ  ،  ة مهارات التعبيـر اللغـوي     ـي في تنمي  ـي المدرس ـة أثر النشاط اإلذاع   ـي إطار معالج  ـف    
وانطلق من  ،  د إلى توضيح عالقتها بحياة الفرد والمجتمع      ـوعم،  ةـة إشكالية اللغ  ـى صياغ ـالباحث إل 

ة في المنظومة التربوية الجزائرية إلى وضع مخطط عملي منهجي مكرس لدراسـة     ـة العربي ـع اللغ ـواق
وكانت ،  وي بشطريه الشفوي والكتابي   ـمدى ارتباط النشاط اإلذاعي المدرسي بجملة مهارات التعبير اللغ        

وقـد  ،  رات التغبيـر اللغـوي    فرضيات البحث تحوم حول أثر النشاط اإلذاعي المدرسي في تنمية مهـا           
،  وي المعنية باألمر في هذه الدراسة في سالمة الفكرة ووضوحها ودقتهـا ـانحصرت مهارات التعبير اللغ 

وفي خلـو الكـالم مـن       ،  وفي عدم تكرار الكلمات بصورة متقاربة     ،  وفي تماسك العبارات وعدم تفككها    
  .ة ـاء اللغويـاألخط
 أن يعرض مـا تـوفر لديـه مـن           إلمكانحاول في حدود ا   ،  ذ مخطط بحثه  اء قيام الباحث بتنفي   ـوأثن    

وأن يتطرق إلى ظهور المـذياع      ،  ويـدراسات سابقة متصلة بموضوعي النشاط المدرسي والتعبير اللغ       
وأن يربط بين التربيـة واإلعـالم       ،  ةـاة اليومي ـوأن يكشف عن استخدامات المذياع في الحي      ،  وانتشاره

ـ  ـة مرجعي ـم صورة نموذجي  ـل إلى تقدي  ـأن يص و،  شكال ومضمونا  ة المدرسـية والنشـاط     ـة لإلذاع
  . يـي المدرسـاإلذاع

وبادر إلى  ،  ة ووظائفها وفنونها المختلفة   ـة والتعبير قام الباحث بتوضيح نشأة اللغ      ـي مجال اللغ  ـوف    
د بأهمية التعبيـر وباألهـداف      وأشا،  ة والتعليم ـا في ميدان التربي   ـة والتنويه بمنزلته  ـة اللغ ـإبراز قيم 

واعتنى بذكر مجمل مهارات التعبير اللغـوي       ،  األساسية االمتوخاة من تدريسه في شتى المراحل التعليمية       
وحرص على إيجاز ألوان التعبير وتحديد السمات الرئيسية المميزة لكـل لـون             ،  بنوعيه الشفوي والكتابي  

  .ة دـى حـا علـمنه



ة التـي يتـألف     ـومن العناصر الجوهري  ،  جـاء المناه ـلعلمية المعهودة في بن   ا من األسس ا   ـوانطالق   
ومـن  ،  ي يـدور حولهـا البحـث      ـة الت ـة التعبيري ـارات اللغوي ـومن المه ،  ويـج الترب ـمنها المنه 

ـ  ـ وعشري ةـم أربع ـي تض ـة الت ـة والضابط ـة التجريبي ـص العين ـخصائ ذا مـن الـذكور     ـن تلمي
ث لبنـاء برنـامج تعليمـي       ـرغ الباح ـتف،  يـم األساس ـن التعلي ـع م ـلسابف ا ـي الص ـاث ف ـواإلن
وتجرد لتهيئة الظـروف    ،  رح لتنمية مهارات التعبير اللغوي    ـي مقت ـي داخل ـي مدرس ـي إذاع ـتجريب

اط اإلذاعي المدرسـي فـي حـدود البرنـامج          ـة النش ـراء تجرب ـدة على إج  ـالمادية والمعنوية المساع  
  . رحــي المقتـي التجريبـالتعليم
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ت تجربة النشاط اإلذاعي المدرسي تتضمن قيام أفراد المجموعة التجريبيـة بتحضـير بـرامج               ـوكان    
وخـالل  ،  إذاعية مدرسية متنوعة يقومون بتقديمها إلى زمالئهم في المؤسسة التعليمية التي ينتمون إليهـا             

،  مدرسي كان الباحث يراقب أفراد المجموعة التجريبية      الفترة الزمنية المخصصة لتجربة النشاط اإلذاعي ال      
  . اـويضطلع بمهمة تدريبهم على إعداد البرامج اإلذاعية المدرسية وعلى إلقائه

ي ضوء نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي ألفراد المجموعة التجريبيـة وأفـراد المجموعـة              ـوف    
اإلذاعي المدرسي أثرا بالغ األهمية في تنمية مهارات التعبيـر          تبين أن للنشاط    ،  الضابطة في عينة البحث   

وعلى هذا األساس يوصي الباحـث المعنيـين        ،  اللغوي الشفوي والكتابي المدرجة في البرنامج التجريبي      
 ما في وسعهم لتمكين الناشئين في التعليم األساسي على وجـه            يبذلواباألمر في حقول التربية والتعليم بأن       

   .يـ االنتفاع بنعيم اإلذاعة المدرسية وخيرات النشاط اإلذاعي المدرسالخصوص من
  

                                     
  وعلى اهللا االعتماد ومنه الهداية والرشاد                                               

  
  
  

* * *  
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  . 56 م ، ص 1982
  
  

- 173 -  
، ترجمة محمد نبيـل      " سـم النف ـة وعل ـث في التربي  ـج البح ـمناه "،    فان دالين   . ب ديوبولود  . 52

   .385 – 348 ، ص 3 م ، ط 1985نوفل وآخرين ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، 
ـ   –  ةــوي للتربي ـون دي ـوس ج ـ قام  " ،    وين . رالف ن   . 53 ـ  ـمخت ـ  ـارات م ، " ه  ـن مؤلفات

،   58 – 56، ص     م 1964ة ، القـاهرة ،      ـة األنجلو المصري  ـ، مكتب  رياني الع ـد عل ـة محم ـترجم
97   ،99   ،178 ، 179 ، 182.   
 ترجمة جابر عبد الحميد جابر وسعد عبد الوهـاب          ،" ة  ـداف التربوي ـهاأل" ميكر ،    . ف    روبرت. 54

   .99 ، 95 ، 57 ، 35 ، 11- 4 م ، ص 1967نادر ، مطبعة العاني ، بغداد ، 
، ترجمة هشام نشابة وآخـرين مكتبـة لبنـان ،           " م  ـة والتعلي ـالتربي" روبير دوترانس وآخرون ،     . 55

   .173 ، 111 ، 109 ، 87،   86،   84  –  81 ، 73 ، 72،   45 م ، ص 1971بيروت ، 
، ترجمـة اليونيسـكو  ،       " ة  ـة المدرسي ـ اإلذاع –ة  ـة اإلذاع ـة بواسط ـالتربي" روجيه كلوس ،    . 56
   .89  –  5م ، ص 1955مطبعة الكاثوليكية  ، بيروت ، ال

، ترجمة صالح عبـد الحميـد       " ار  ـة الكب ـو أمي ـي مح ـو ف ـدام الرادي ـاستخ" ريتشارد بيرك ،    . 57
،  العربي ، الجهاز العربي لمحو األمية وتعليم الكبار بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، القـاهرة               

   .167 – 15م ، ص 1977
 ، مجلـة    50، رقـم    " اتـمستقبلي" ،   رينه البوردري ، التربية الخاصة بوسائط االتصال في فرنسا        . 58

   .321 – 317 م ، ص 1984،  سكو ، المجلد الرابع عشر ، العـدد الثانيي، اليون التربية الفصليـة



ـ  ـف" ،   صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد      . 59 ـ  ـي ط ـ  ا –س  ـرق التدري ـ  ـلتربي رق ـة وط
   .13 ، ص 1  ، ج15، ط )  بدون ذكر تاريخ النشر ( دار المعارف ، القاهرة ،  ،"س ـالتدري

ـ  –ة  ـة العربي ـم اللغ ـالت تعلي ـمشك" ،   عباس محجوب . 60 ـ  ـ حل ـ  ـول نظري ، دار  " ة  ـة وتطبيقي
   .55 ، 54 ، 36 ، 27 ، 8، 7 م ، ص 1986، الدوحة ،  ةـالثقاف
بـدون ذكـر     (، مكتبة النجاح ، تونس ،       "  االـع رج ـف نصن ـكي "،   مد المحجوب عبد الجليل مح  . 61

   . 14 – 12، ص )  تاريخ النشر
، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،        " سـول التدري ـة وأص ـة العام ـد التربي ـرائ" ،   عبد الحميد فائد  . 62

    .397 – 394 ، ص 3 م ، ط 1975
ـ " ،     أبو عمه وزمياله   عبد الرحمن بن محمد سليمان    . 63  ـ ـاإلحص ، عمـادة شـؤون   " ي ـاء التطبيق

  . 106،  103م ، ص 1990ات ، الرياض ، ـالمكتب
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ـ   " ا  ـة وأنواعه ـوم اللغ ـي عل ـر ف ـالمزه" عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ،       . 64 مد ـ، تحقيق مح
،  ) بدون ذكر مكان النشر وتاريخ النشر      (،   ، دار إحياء الكتب العربية     نـ وآخري ـاد المولـى د ج ـأحم
   .14  –  8 ، ص 1ج 
ـ  ـة وعل ـي التربي ـاء ف ـاإلحص" وصي وزمياله ،    قعبد العزيز ال  . 65 ، مكتبـة األنجلـو     " س  ـم النف

  . 140 ، 69  –  54 ، 51 ، 50 ، ص 2م ، ط  1956 القاهرة ، ،المصرية 
، مجلة دوريـة لألبحـاث      " ي  ـان العرب ـاللس " ارة ، ـة الحض ـالم ولغ ـعبد العزيز شرف ، اإلع    . 66

، الرباط ، المجلـد الثالـث        ، مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي       اللغوي ونشاط الترجمة والتعريب   
   .212 -  210 م ، ص 1976عشر ، 

ـ    " الم  ـة اإلع ـة لغ ـالعربي" عبد العزيز شرف ،     . 67 ر والطباعـة والتوزيـع ،      ـ، دار الرفاعي للنش
  .  66  –  39م ، ص 1983ياض ، الر
، دار الكتاب المصـري بالقـاهرة ودار        "  المـل اإلع ـى وسائ ـل إل ـالمدخ" عبد العزيز شرف ،     . 68
   .247 – 225 ، 182 م ، ص 1980اب اللبناني ببيروت ، ـالكت
ـ  ـ اللغ –س  ـرق التدري ـي ط ـف" عبد العزيز عبد المجيد ،      . 69 ـ   ـة العربي ـ   ـة ، أصوله ة  ـا  النفسي
   .56 – 38 ، 18 - 14 ، ص 1  م ، ج1961، دار المعارف ، القاهرة ، " ا ـرق تدريسهـوط
، دار المعـارف ، القـاهرة ،        " ة العربيـة    ـي اللغ ـي لمدرس ـه الفن ـالموج" عبد العليم إبراهيم ،     . 70

   .403،   399 ، 152  – 145 ، 73 ، 71 ، 70 ، 59  – 57 ، 48 - 42 ، ص 8 م ، ط 1975



 ،  8 ،   6، ص    م1968ة المعارف ، بغـداد ،       ـ، مطبع " ة  ـالم والدعاي ـاإلع" عبد الطيف حمزة ،     . 71
60 ، 64 ، 75 ، 96 ، 108 – 110 ، 157 – 228.   
، دار العلم للماليـين ، بيـروت ،          "ث التربوي   ـة والبح ـة التجريبي ـالتربي" ،   عبد اهللا عبد الدائم   . 72

   .8 ، ص 2م ، ط  1974
ـ  ـور القديم ـن العص ـخ م ـر التاري ـة عب ـالتربي" بد اهللا عبد الدائم ،      ع. 73 ى أوائـل القـرن     ـة حت

  . 630 – 11 ، ص 4م ، ط  1981 بيروت ،  ،، دار العلم للماليين" ن ـالعشري
بدون  ( القاهرة ،    ،، مكتبة غريب    " ة  ـة العربي ـس اللغ ـرق تدري ـط" عبد المنعم سيد عبد العال ،       . 74

   .110،  109 ، 59 ، 55 – 53 ، 50 ، 49 ، 15 ، 11 – 8، ص )  يخ النشرذكر تار
ة ومطبعة النهضـة    ـد البحوث والدراسات العربي   ـ، معه " رــة والفك ــي اللغ ـف" عثمان أمين ،    . 75
   .56 – 6م ، ص  1967دة ، القاهرة ، ـالجدي

 العودة ودار الثقافة ، بيروت ،       دار" ألدب  ــي ل ــر النفس ــالتفسي" ل ،   ـن إسماعي ـز الدي ـع. 76
   .13م ، ص  1963
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ة ـة والتربي ـة العربي ـس اللغ ـة لتدري ـول الحديث ـاألص" ،   على الجمبالطي وأبو الفتوح التوانسي    . 77
 ،  26 ،   17 – 13 ،   7 ،   4 ،   3م ، ص     1971، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القـاهرة ،           " ةـالديني
57 ، 60 ، 162 ، 163 ، 251 – 263 ، 271 ، 280 ، 281 ، 319 ، 372 ، 390.   
   .26 - 24م ، ص  1970م ، الكويت ، ـ، دار القل" ة ــر اللغــمختب" علي القاسمي ، . 78
، جـدة ،   عـر والتوزيـات عكاظ للنشـ، شركة مكتب " عـة والمجتم ـاللغ" ،   علي عبد الواحد وافي   . 79

   .20 - 9 ، ص 4 م ، ط 1983
  ،5، ط   م 1962،   ة مصـر ، القـاهرة     ـة نهض ـ، مكتب "  ةـم اللغ ـعل" ،   علي عبد الواحد وافي   . 80

   .244 ، 236 ، 97 – 88ص 
ـ ــفقـ" علي عبد الواحد وافي ،      . 81 م ،   1968ي ، القـاهرة ،      ـة البيـان العرب  ـ، لجن " ة  ــه اللغ
   .173 ، ص 6ط 
،  م 1981اب العربي ، بيروت ،      ـ، دار الكت  "  ةــة العربي ــة اللغ ــريعبق" عمـر فـروخ ،    . 82

   .17 - 15ص 
ـ     ة سهيل حسـيب سـماحة ،      ـ، ترجم  " ـوــالرادي  " ، .ج  . ف   غودال  . 83 ة ـمنشـورات  مكتب

   .36 – 6، ص )  بدون ذكر تاريخ النشر (سميـر، بيروت ، 



، بيروت ،  العلم للماليين دار   ،" يـي عرب ـزي فرنس ـ إنكلي –س  ـم النف ـم عل ـمعج"فاخر عاقل ،    . 84
   .105 ، 60 ، 56 ، 34 ، 33 ، 14 ، ص 3م ، ط  1979

، ترجمة صالح الـدين لطفـي ، مكتبـة          " الم  ـادة الك ـى إج ـل عل ـدة الطف ـمساع" فان رابير ،    . 85
   .118،  111 ، 107 ، 104 ، 14 ، 13م ، ص  1960 القاهرة ، ،النهضة المصرية 

ـ  ـل  التعلي  ـوسائ "م سيد وإبراهيم ميخائيل حفظ اهللا ،        فتح الباب  عبد الحلي    . 86 ، عـالم    "الم  ـم واإلع
   .239 – 225  ،41 ، 27 – 22 ، ص 2م ، ط  1976الكتب ، القاهرة ، 

ـ  ـ، دار المعرف  " ة  ـي والدعاي ـالم الدول ـاإلع " ،فتحي األبياري   . 87 ـ   ـة الجامعي ة ،  ـة ، اإلسكندري
   .284 - 141 ، 17 - 15م ، ص  1985

، دار الثقافة   " ة  ـة الديني ـة والتربي ـة العربي ـم اللغ ـات تعلي ـأساسي" ،   نافتحي علي يونس وآخر   . 88
 157 ،   153 ،   133 ،   119 ،   118 ،   116 – 103 ،   14 ، ص  م 1981،   ر، القاهرة ـة والنش ـللطباع

– 198 ، 233 ، 234 ، 242 – 244 ، 246 ، 247 ، 249 ، 251 –  256.   
 ، المنشـورات    ؟ود الغندور ، سلسلة مـاذا أعـرف         ـة محم ـ، ترجم " الم  ـاإلعـ" ،   تروفرنان  . 89

  . 45 ، 5، ص )  بدون ذكر دار النشر ومكان النشر وتاريخ النشر (ة ، ـالعربي
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ـ  ـ، عال " ه  ـه ، تطبيقات  ـه ، أهداف  ـ أسس –ي  ـاط المدرس ـالنش" فكري حسن ريان ،     . 90 ب ،  ـم الكت

   .121 ، 95 ، 75 ، ص 3م ، ط  1989 القاهرة ،
ـ  ـة إل ـن الطفول ـو م ـة للنم ـس النفسي ـاألس" ،   فؤاد البهي السيد  . 91 ، دار الفكـر     " ةـى الشيخوخ
   .197 ، ص 2م ، ط  1968، القاهرة ،  يـالعرب

ـ  ـي التعلي ـج  ف  ـات المناه ـأساسي" فؤاد سليمان قالدة ،     . 92 ـ  ـم النظام ـ  ـي وتعلي ر ، دا " ار  ـم الكب
   .93 ، 92 ، 40 – 38م ، ص  1976، )  بدون ذكر مكان النشر (دة ، ـات الجديـالمطبوع

،  ، منشاة المعارف ، اإلسكندرية    " رة  ـج المعاص ـالمناه" فوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكلزة ،        . 93
  . 130 - 94 ،  84 – 78،   69 - 64،   51 - 39   ،11  ،5 ، ص ) بدون ذكر تاريخ النشر (

ة األنجلو المصرية ، ـة طلعت منصور ، مكتب   ـ، ترجم " ة  ـر واللغ ـالتفكي" ،  . س  . فيجوتسكي ل   . 94
   .260 ، 252 ، 233 ، 187 ، 80 ، 79 ، 74م ، ص  1976القاهرة ، 

،  46، رقم   "ات ـمستقبليـ" ن ،   ـدة للمعلمي ـام الجدي ـط االتصال والمه  ـ، وسائ  نيجنسو فيرنك  . 95
  . 84 –79، ص م 1983، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني ،  ، اليونيسكو ة التفصليةمجلة التربي

ـ  "  مـم والتعلي ـة التعل ـي عملي ـل ف ـالوسائ" قسطندي نقوال أبو حمود ،      . 96 ة المعـارف ،    ـ، مطبع
   .419 ، 336 ، 108 ، 105 ، 24 – 14 ، 8 ، ص 4م ، ط  1982دس ، ـالق



،  ل ، ترجمة محمد جالل عباس     ـرة إلى المستقب  ـ نظ  – الـل االتص ـووسائم  ـ، التعلي  كجيل إيدي . 97
   .16م ، ص  1979، مجلة دورية للتربية  ، اليونيسكو ، القاهرة ، العدد الثالث ، " ة ـل التربيـمستقب" 

م ، مكتبة   ـة سعيد حشمت وحلمي إبراهي    ـ، ترجم " ادة  ـن وري ـ ف الترويـح" دان ،   . كوربن هـ   . 98
   .164 ، 95 م ، ص 1964ة المصرية ، القاهرة ، ـالنهض

،  2م ، ط     1971ر ، القاهرة ،     ـارف بمص ـ، دار المع   " يـاء التجريب ـاإلحصـ" ،   لطفي هندي . 99
   .86 – 80ص 
ـ  ـي ل ـة العرب ـب التربي ـ، مكت "  نـن اإلعالميي ـون م ـد التربوي ـاذا يري ـم. " 100 ،  جـدول الخلي

   .195 -1 ، ص 3 ، ج 370 – 7 ، ص 2  ، ج 430 – 9، ص  1 م ، ج 1984الرياض ، 
ن ،  ـل صابات وآخري  ـة خلي ـ، ترجم  " الـل االتص ـم وسائ ـف نفه ـكي" ،   مارشال ماكلوهان . 101

   .345 ، 338 - 336م ، ص  1975ة القاهرة ، ـة العربيـدار النهض
بـدون   ( ، ادة بمصر ـة السع ـ، مطبع  " طــوس المحي ــالقام" ،   ن الفيروزاباذي ـد الدي ـمج. 102

  . 136 ، ص 2، ج )  ذكر تاريخ النشر
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سـكو  ي، مكتب اليون  " دة  ـة الجدي ـالتربي" ل ،   ضة أف ـجل تربي أالم من   ـعإلا محمد احمد الغنام ،     . 103

ريـل  أب –دد الخامس والعشرون ، السنة التاسعة ، ينـاير          ـة ، الع  ـالد العربي ـة في الب  ـاإلقليمي للتربي 
   .9 ، 4 م ، ص 1982

ـ   " ةــة العربي ــاة اللغ ــحي" محمد الخضر بن الحسين ،      . 104 ، تـونس ،     ة التونسـية  ـ، المطبع
   .50 ، 7 ، 6، ص  م 1909

،  ة ، دمشق  ـة العباسي ـ، المكتب  "يـاط المدرس ـل النش ـدلي" ،   محمد الشيرازي الصباغ وآخران   . 105
   .104 – 93 ، 9 ، ص 1، ج   م1971

ـ  ـا األصي ـة ومنهجه ـص العربي ـخصائ "،   محمد المبارك . 106 ـ  ـل ف ـ د والتولي ـي التجدي  ، " دــ
   .66 ، 62 ، 61 ، 26 ، 14 ، 4 م ، ص 1960ة مصر ، القاهرة ، ـة نهضـمطبع
ـ ة بيـروت العربي   ـ، جامع  " ةـج الدراسي ـة للمناه ـم حديث ـمفاهي "محمد جمال صقر،    . 107 ة ،  ــ

   .49 ، 20 ، 6  – 3  م ، ص1971،  بيروت
م ،  ـ، دار القل  " س  ـم النف ـة وعل ـي التربي ـي ف ـث العلم ـج البح ـمناه" محمد خليفة بركات ،     . 108

   .93 – 87، ص   م1974الكويت ، 



ـ  " ا  ـا وتطبيقاته ـ مبادؤه –ة  ـل التعليمي ـالوسائ" محمد زياد حمدان ،     . 109 ـ  ـ، مؤسس ة ،  ـة الرسال
   .346  – 344م ، ص  1981 ،بيروت 

ـ  ـ، دار الش  " ه  ـه وتقنيات ـي مناهج ـث العلم ـ البح "محمد زيان عمر ،     . 110 ر والتوزيـع   ـروق للنش
   .115  - 87 ، ص 4، ط   م1983ة ، جدة ، ـوالطباع

ـ  ـة العربي ـس للغ ـن التدري ـف" ،   محمد صالح سمك  . 111 ـ  ـة وانطباعاته ـ  ـا المسلكي ا ـة وأنماطه
   .717 - 713 ، 431 – 356 م ، ص 1975مصرية ، القاهرة ، ة األنجلو الـ، مكتب " ةـالعملي
ـ  ـة ف ـارات اللغوي ـد المه ـة لتحدي ـة تجريبي ـدراس "محمد صالح الدين علي مجاور،      .112 روع ـي ف
   .188 ، 182 ، 181 ، 178 - 7 م ، ص 1974، دار القلم ، الكويت ، " ة ـة العربيـاللغ

ـ   - يـج المدرس ـالمنه" ،   عبد المقصود الديب  فتحي   و محمد صالح الدين علي مجاور    . 113 ه ـ أسس
 – 55،  43،  29 – 25 ، 9  ، ص6، ط   م1984م ، الكويت ، ـ، دار القل" ة ــه التربويــوتطبيقات

62 ، 92 ، 165 ، 170 ، 247 ، 300 ، 490 ، 491.   
ـ  " ر  ـم التعبي ـرق تعلي ـط" د ،   ـادر أحم ـد عبد الق  ـمحم. 114 ـ  ـ، مكتب ـ  ةـة النهض ة ،  ـ المصري
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ـ  –ة  ـالم والدعاي ـعاإل" محمد عبد القادر حاتم ،      . 116 ـ  ـ نظري ـ  " ارب  ـات وتج ة األنجلـو   ـ، مكتب
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