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 م81/11/8118تاريخ قبولو لمنشر:  م6/5/8118تاريخ تسمم البحث: 
 

 ملخص

المبادرات التربوية المغوية في تحسين النمو الميني لدى  عمى دور عرفالت إلى الدراسة ىذه َىدفت
وتكونت  .()من وجية نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين إربدمعممي المغة العربية في مديريات محافظة 

 فقرة موزعة( 11) من في استبانة مكونة وتمثمت أدوات الدراسة ( مديرًا ومشرفًا تربويًا،118الدراسة من ) عينة
المعرفة والفيم، طرائق وأساليب التدريس، الطمبة والغرفة الصفية، الزمالء والمجتمع  وىي: مجاالت ةعمى أربع

الدراسة أن النمو الميني لمعممي المغة العربية جاء بدرجة  نتائج أظيرت وثباتيا، وقد صدقيا بعد التأكد من
، حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى مجاالت األداة ككل تقدير متوسطة عمى المجاالت األربعة لألداة ككل

دور في  أن لممبادرات التربوية المغوية (، ووفقًا لتمك النتائج يمكن القول1.61(، وبانحراف معياري بمغ )4.11)
الطمبة والغرفة  مجال جاء ، حيثإربدتحسين النمو الميني لدى معممي المغة العربية في مديريات محافظة 

بالمرتبة الثانية، وجاء مجال الزمالء والمجتمع في المرتبة  المعرفة والفيم مجال لمرتبة األولى، تالهالصفية با
وجود فروق  الدراسة أيضاً  نتائج األخيرة. وأظيرت بالمرتبة مجال طرائق وأساليب التدريس جاء حين في الثالثة،

لمبادرات التربوية المغوية في تحسين النمو بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لدور ا إحصائيةذات داللة 
الميني لمعممي المغة العربية تعزى إلى متغير المركز الوظيفي، ولصالح مديري المدارس، و وجود فروق ذات 

بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لدور المبادرات التربوية المغوية في تحسين النمو الميني  إحصائيةداللة 
ربية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة في مجال )طرائق وأساليب التدريس، والزمالء والمجتمع(، لمعممي المغة الع

تعزى لمتغير الجنس وتعزى إلى متغير المديرية. وفي ضوء نتائج  إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة 
بمدان العربية في تنفيذىا المبادرات التربوية المغوية التي تطمقيا بعض التوصي الباحثة باالستفادة من  الدراسة

 مبادرات تيتم بالمغة العربية، وبإعداد معمم المغة العربية بشكل فاعل في ضوء تحديات العصر.
 

 الميني، المبادرات التربوية المغوية، معمم المغة العربية. النمو الكممات المفتاحية:

                                                 

 .reem.omoush@yahoo.com  ،الجامعة الياشميةكمية التربية،  (1)
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Abstract 

This study aims at identifying the role of the linguistic educational initiatives in improving 

the professional growth of Arabic language teachers in educational directorates of Irbid 

governorate (from the point of view of the school  principals and educational supervisors). 

The study population consisted of (118) principals and educational supervisors. The study 

tools consisted of (41) points divided into four areas: knowledge and understanding, 

methods and approaches of teaching, students and classroom, colleagues and society after 

verifying their validity and stability. The study showed that the professional growth of the 

Arabic language teachers rated medium in the four areas of the tool as a whole. The 

arithmetic mean of the on all tool areas was ) 3.44(, with  a standard deviation of (0.64(. 

According to these results, educational initiatives have a role in improving professional growth 

Arabic teachers in educational directorates of Irbid Governorate, where students and classroom 

came in the first place, followed by the field of knowledge and understanding, rating the  

second,  and the  field of colleagues and society came in the third place, while the field of 

teaching methods came in the last rank. The results of the study also showed that there were 

statistically significant differences between the responses of the sample of the study to the 

role of the educational initiatives in improving the professional growth of the teachers of the 

Arabic language due to the variable of job status and the benefit of school principals. In the 

improvement of the professional growth of teachers of Arabic language attributed to the 

variable years of experience in the field (methods and approaches of teaching, colleagues 

and society), and the absence of differences of statistical significance attributed to the gender 

variable and  the variable of Directorate. In light of the results of the study, the researcher 

recommends benefiting from the linguistic educational initiatives launched by some Arab 

countries in the implementation of initiatives interested in the Arabic language, and the 

preparation of the Arabic language teacher effectively in light of the challenges of the age. 
 

Key words: professional growth , educational linguistic initiatives , Arabic language teacher. 
 

 :املقدمة
 

و  مةن عطةاء   لمةا يبذلونةو   مرموقةةً  ظمةاء مكانةةً ييةا الع  ف يحتةل   مختمفةة   المجتمعات بتغيرات   َتمر  
المشةةيورين، بةةل  واألدبةةاء   كةةام  جةةل رفعةةة أوطةةانيم، فمةةم تقتصةةر قائمةةة العظمةةاء عمةةى الح  أمةةن  تضةةحية  

دورًا  عمم يمعةب  فةالم   ،الثقافات   ميع  بجل في جَ كانوا نبراسًا ليا منيم "المعمم" الذي كاد أن ي   اً تضمنت أفراد
المتعمم ويكتسب  معو   التربوية، إذ يتفاعل   المؤثرة في العممية   كأحد العوامل الحضارات   بناء   كبيرًا في
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 عممية إعداد المعمةم وتدريبةوقد شغمت و ، والقيم واالتجاىات ،والمعارف ىذا التفاعل الخبرات عن طريق  
ةةة مسةةةاحة كبيةةةرة مةةةن االىتمةةةام   عةةةل والميةةةم فةةةي تنفيةةةذ وذلةةةك انطالقةةةًا مةةةن دوره الفا ،ن ق بةةةل التربةةةويينم 

ؤكد فةي خطوطيةا العريضةة عمةى إعةداد المعمةم وتنميتةو مينيةًا وصةواًل إلةى التي ت   التعميمية   السياسات  
 عميم ومخرجاتو. تحسين الت

، ومجاالتيةةةا والتغيةةرات الحضةةارية اليائمةةةة التةةي تمةةةر بيةةا ىةةةذه المجتمعةةات شةةةممت كةةل أوجةةةو الحيةةاة
معطيةةةات جديةةةدة تحتةةةاج إلةةةى خبةةةرات جديةةةدة وفكةةةر جديةةةد  عمةةةى مسةةةرح الحيةةةاةفةةةي كةةةل يةةةوم حيةةةث يظيةةةر 

تعةةةد اانسةةان القةةادر عمةةةى  ، فةةنحن بحاجةةة إلةةةى تربيةةة ييةةر تقميديةةةاحوميةةارات جديةةدة لمتعامةةل معيةةةا بنجةة
التصدي لكل ىذه التحوالت والتغيرات، وىذا يتطمب إعادة النظر في األنظمةة التعميميةة مةن حيةث المفيةوم 

أت تتسةةةابق الةةةدول المختمفةةةة عمةةةى تطةةةوير نظميةةةا التعميميةةةة بصةةةورة شةةةاممة بةةةد لةةةذلك، والمحتةةةوى واألسةةةموب
وبصةةورة جزئيةةة أحياًنةةا أخةةرى. وبةةدأت تشةةيد قضةةية التطةةوير وااصةةالح المتعمقةةة بةةالمعمم قةةدًرا كبيةةًرا  أحياًنةةا

 (.م8118، البوىي وآخرون) من االىتمام في الدول المختمفة التي تنشد االرتقاء بنظميا التعميمية
الةةوطن العربةةي ومنيةةا المممكةةة األردنيةةة الياشةةمية باالىتمةةام  فةةي شةةرعت العديةةد مةةن الةةدوللةةذلك 

بتحسين التعميم وتطويره حتى يستطيع المةتعمم أن يحقةق إنجةازات حقيقيةة، ومةن أىةم الموضةوعات التةي 
المغةة  فةي تعمةم ضةعفيجب أخذىا بعةين االعتبةار ىةي المغةة العربيةة خصوصةًا أننةا نعةاني مةن مشةكمة 

عربيةةة  تتحةةدياتشةةيد ظةةروف و  وال نغفةةل بةةأن المغةةة العربيةةة(، م8116 )وزارة التربيةةة والتعمةةيم، عربيةةةال
من خةالل  عمينا إعادة حيوية المغة العربية حتمت والتحديات وعالمية في العصر الحالي، وىذه الظروف

مةةةى مخرجةةةات العمميةةةة مةةةا يةةةنعكس عباالىتمةةةام بمعممةةةي المغةةةة العربيةةةة وتنميةةةتيم مينيةةةًا لالرتقةةةاء بةةةأدائيم 
 التعميمية التعممية.

المعممين بشكل عةام ومعممةي المغةة العربيةة  االرتقاء بأداءوتتعدد الطرائق التي يتم من خالليا 
، ولعل المبادرات التربوية التأىيميةة التةي لدييموتدريبيم ورفع مستوى الكفاءة التعميمية بشكل خاص، 

 ة.يةبكافةة المراحةل التعميمالمغةة العربيةة وكفاياتةو نوعية معمم  تحسن نن من شأنيا أو ينادي بيا المتخصص
اعتبةةارات كثيةةرة حيةةث ي عةةد التةةدريب ومواصةةمة التأىيةةل العممةةي والتربةةوي فةةي التعمةةيم العةةام ضةةرورة تفرضةةيا 

ن بإعةداد المعمةم وتدريبةو و حةدد بعةض العممةاء الميتمةم، وقةد وميةامي ينالمعممأعداد وبخاصة بعد تزايد 
دور المعمةم كحمقةة وسةيطة لمتفاعةل و ىةي: دور المعمةم كنمةوذج ايجةابي يقتةدي بةو الطةالب، أنمةاط  عةدة

دوره داخل قاعة الدراسة، ودور المعمةم كمةدير مسةؤول عةن تحقيةق نتةائج الةتعمم وتطةويره بااضةافة إلةى 
   (.م8116كباحث مبدع مبتكر ومجدد )الحربي، 

 لم تعدام، ومعمم المغة العربية بشكل خاص بشكل عالمعمم مينًيا  تنميةقضية ومن المالحظ أن 
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تتصةةدى القضةةايا األساسةةية التةةي وىةةي مةةن  الحيةةاة،ولكنيةةا قضةةية مصةةيرية تممييةةا تطةةورات  قضةةية ثانويةةة،
إلى أن ااعداد التربوي لو تأثير عمى فاعميةة  ليا البحوث والدراسات التربوية العربية والعالمية؛ نظراً 

 ميارات وخبرات تتصةل بعممةو التربةوي، فقةد ركةزت مينةة التعمةيم فةيالمعمم عن طريق إكسابو معارف و 
عصةرنا الحةالي عمةى كثيةر مةن الحقةائق والمبةادئ العمميةة والنفسةية والتربويةة التةي ال تكتسةب بالميةارة فقةط 

نما بالدراسة المنظمة  (.م8111)الحراحشة،  وا 
ريع الذي يميز العصر الةذي نعةيش التنمية المينية المستمرة لممعممين من التغير الس تنبع أىميةو 

ومةا يصةاحب  بما في ذلك التغير في العموم والتكنولوجيا ووسائط االتصال ومتطمبات سوق العمل، فيو
وتطةةوير  ذلةةك مةةن ضةةرورة تطةةوير ميةةارات التعمةةيم المطموبةةة، فالضةةغوط المسةةتمرة لتحسةةين تعمةةم الطمبةةة

ين، والمتتبةع لسةير عمميةة لمينية المستمرة لممعممةتستدعي الحاجة لمتنمية ا طرائق فيميم والتعامل معيم
شةةكل واحةةد لمتنميةةة المينيةة المسةةتمرة، بةةل تتعةةدد األشةةكال  التنميةة المينيةةة لممعممةةين يالحةةظ أنةو ال يوجةةد

دوليةًا، إال أن ىناك أشكال من التنميةة المينيةة أصةبحت مةن الممارسةات الشةائعة ، بتعدد حاجات المعممين
أكاديميةةة ) ومةةن ىةةذه األشةةكال المبةةادرات التربويةةة المعممةةين.و فةةي تجويةةد التعمةةيم وثبةةت نجاحيةةا وفائةةدتيا 

 (.م8115الممكة رانيا لتدريب المعممين، 
 تةدعيم سةموك المعممةين داخةل المدرسةة تسةعى إلةىتنميةة مينيةة  التربويةة كمبةادرات مبادراتالتعمل و 

وا قةادرين عمةى القيةام بالمسةؤوليات من خالل تعميق المحتوى الميني ليةم وتنميةة ميةاراتيم حتةى يصةبح
لتنميةة وتحسةين وسةائل وطرائةق تةدريبيم بمةا يتماشةى مةع  كبيةراً  وذلةك يتطمةب وقتةاً  ،الواقعة عمى عاتقيم

مةةن بةرامج التةةدريب أثنةةاء الخدمةةة التةةي  وتعةةد المبةةادرات التربويةةة (.Corcoran, 1995) التةةدريبيالموقةف 
، المينة أداءل ما ىً جديد في مجا عمةى كةلممةين المتةدربين ليا أىمية كبيرة في مسةاعدة واطةالع المع

تطمةةةةب مةةةةن المعممةةةةين أن يغيةةةةروا أدوارىةةةةم تالعديةةةةد مةةةةن ااصةةةةالحات التعميميةةةةة الحديثةةةةة  لةةةةذلك نجةةةةد أن
فةالنمو المينةي  ،الطريقةة التةي يةؤدون بيةا وظةائفيمالتغييةر فةي  ىةذا يتطمةبو  ،ويتحمموا مسؤوليات جديةدة

لإلصةالح أساسةيا ىةو تةوفير نمةو مينةي  المستويات وذلك ألن كةل مبةادرة ضروري لممعممين عمى كافة
 . (Guskey, 2000) ذا جودة عالية

عمةةى قةةدر ضةةئيل مةةن التةةدريب،  يحصةةمونلمعممةةين الةةذين إن ا :بقولةةو دافةةيسوىةةذا مةةا يشةةير إليةةو 
ىج يدورون عادة في نطاق محدود من النشاطات المدرسةية، ويعتمةدون بشةكل مكثةف عمةى قشةور المنةا

ذا تةةم التخطةةيط لبةةرامج تنميةةة المعمةةم تخطيطةةًا جيةةدًا، فةةإن ذلةةك سةةيؤدي إلةةى تخةةريج  معممةةين الدراسةةية، وا 
وقةد اقتةةرح صةياية المعةايير التةةي يجةب توافرىةا فةةي المعمةم النةاجح؛ كةةي ، يمارسةون المينةة بةةأداء متميةز

شراك المحاضرين مع الطالب في التطبيق المتس  مسل لبرامج التعميم، فيبدأيطمع عمييا المعمم المبتدئ، وا 
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  (.Davies, 1991) بالنظرية، ثم التطبيق، ثم المراجعة
 

 .مشكلة الدراسة وأهميتها
مشةكالت متعةددة فةي مجةال  من الكثير من معممي المغة العربيةتتأتى مشكمة الدراسة من معاناة 

( قامةت وزارة م8118ففةي عةام )، في مختمف المراحةل الدراسةية سةواء األساسةية أو الثانويةة تخصصيم
( بتنفيةةذ دراسةةة المسةةح الةةوطني USAID)التربيةةة والتعمةةيم بالتعةةاون مةةع الوكالةةة األمريكيةةة لمتنميةةة الدوليةةة 

وتتةةةابع المسةةةح الةةةوطني فةةةي المراحةةةل الدراسةةةية  لمقةةةراءة لمصةةةفوف الثالثةةةة األساسةةةية األولةةةى فةةةي األردن
 ةه الصةفوف فةي الميةارات األساسةية لمةادىدف ىةذا المسةح معرفةة أداء طمبةة ىةذوكان ، المختمفة كذلك

ضةةعف فةةي أداء الطمبةةة فةةي الميةةارات األساسةةية، وأن  الّمغةةة العربّيةةة، وقةةد أظيةةرت نتةةائج المسةةح وجةةود
أيمبية الطمبة ال يستطيعون القراءة عمى نحو استيعابي، وال يحظون بتدريس كاف  فةي ميةارات القةراءة، 

المبةةادرات التربويةةة المغويةةة، التةةي تزيةةد النمةةو المينةةي  بعةةضر لةةذلك قامةةت وزارة التربيةةة والتعمةةيم بتطةةوي
، حيةةةث سةةةعت وزارة التربيةةةة ة منيةةةا مبةةةادرة القةةةراءة لمصةةةفوف المبكةةةرةمعممةةةي المغةةةة العربيةةة وتعةةةزز دور

والتعميم األردنيةة مةن خةالل ىةذه المبةادرة لتحقيةق اليةدف العةام الةذي و جةدت مةن أجمةو وىةو أن يسةتطيع 
 ( وحمةولم8118لمبكرة تحديدًا في المدارس الحكوميةة األردنيةة بنيايةة عةام )% من طالب الصفوف ا55

استيعابي من خالل تطوير أداء معمم المغة العربيةة وتحسةين بشكل  ( قادرين عمى القراءة م8119عام )
عمةةل نةةام ومتطةةور معمةةم المغةةة العربيةةة أن تةةدريب حيةةث (، م8116نمةةوه المينةةي )وزارة التربيةةة والتعمةةيم، 

 فمعمةةةم المغةةةة العربيةةةةركيةةةزة أساسةةةية فةةةي عمميتةةةي التعمةةةيم والةةةتعمم.  ويعةةةدالظةةةروف والمسةةةتجدات، حسةةةب 
تنحصةر فةي مجةرد التةدريس، كمةا أن  ال، وىةي كثيةرة و كافةة بةاألدوارالمدرب بشكل جيد، يستطيع القيام 

صةةف مطمةةوب منةةو أن يكةةون قةةادرا عمةةى مواجيةةة التحةةديات التةةي تواجيةةو داخةةل ال معمةةم المغةةة العربيةةة
ضوء ذلك تم تنفيذ مبادرات تربويةة لغويةة مختمفةة فةي مختمةف المراحةل  يوف. (م8114)نصيرات، وخارجو
 الموضةةةوعوالتةةةي مةةةن خالليةةةا أوصةةةى المبةةةادرون الةةةذين عرضةةةوا المبةةةادرات بضةةةرورة دراسةةةة ىةةةذا الدراسةةةية 

قةًا مةن أىميةة وانطال من خالل حضور الباحثة لعدد من المبادرات التربوية المغوية.بشكل خاص وذلك 
تمعةةب دورًا  ات كونيةةاالمبةةادر بالمبةةادرات التربويةةة المغويةةة، والةةدور الكبيةةر الةةذي يقةةع عمةةى عةةاتق القةةائمين 

وىةذا مةا لمسةناه مةن تمةك المبةادرات  التعمةيم الجيةد لممعممةين ائةقكبيرًا في إحداث التغيةرات المطموبةة فةي طر 
ة والتعمةةيم فةةي المممكةةة األردنيةةة الياشةةمية وتوجيةةات جةةائزة اسةةتجابًة لتوجيةةات وزارة التربيةة، و التربويةةة المغويةةة

الممكة رانيا لممعمم المتميز، وذلك بتفعيل دور المغة العربية مةن خةالل السياسةات التعميميةة وتقةديم مبةادرات 
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التةدريس مةن  اسةتراتيجيات، ولتطةوير المغةة العربيةة بداية حقيقية لعممية التنمية الشةاممة لمةدارك معممةيت عد 
عمةةى ال يقتصةةر  اتدور ىةةذه المبةةادر  ات، حيةث أنالمبةةادر  تقةةوم بيةةا تمةةكالل كةةم كبيةةر مةةن الجيةةود التةي خة

يصةةاليم  نيم وتقةةومبةةل عمييةةا أن تكةةوّ  ،إيصةةال المعمومةةات فقةةط لممعممةةين  إلةةىبتطةةوير قةةدراتيم وتحسةةينيا وا 
 (.م8111د، )السي جياًل مميزًا من طمبة العمم في مدارسنا جدبر األمان، عندىا نستطيع أن ن

تحسةين النمةو المينةي لةدى معممةي  فةي المبةادرات التربويةة المغويةة دور دراسةة الباحثةة ارتةأت فقةد ىنةا ومةن
 من وجية نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين. إربدالمغة العربية في مديريات محافظة 

 

 .أسئلة الدراسة
   :اآلتية األسئمة عن إلى ااجابة الدراسة فتىد       

مةديريات  فةي لدى معممةي المغةة العربيةة : ما دور المبادرات التربوية المغوية في تحسين النمو الميني1س
 ؟إربدمحافظة 

عينةةة  بةةين اسةةتجابات أفةةراد (α≥1.15) عنةةد مسةةتوى الداللةةة إحصةةائية: ىةةل ىنةةاك فةةروق ذات داللةةة 8س
العربيةة فةي  لميني لدى معممي المغةةالدراسة حول دور المبادرات التربوية المغوية في تحسين النمو ا

 وفقا لمتغيرات: المركز الوظيفي، الجنس، الخبرة، المديرية؟ إربدمديريات محافظة 
 

 .أهمية الدراسة
 أىمية ىذه الدراسة في النقاط اآلتية:  تتمخص       

 المساعدة عمى وضع أسس وقواعد من شةأنيا ااسةيام فةي حةل بعةض المشةكالت التةي تواجةو معممةي -1
 .المغة العربية وتحسن نموىم الميني

 بالمبادرات التربوية المغوية عند التخطيط ليا وبنائيا. تحديد معايير خاصة -8
 بحثت الوحيدة التي الدراسة إثراء المكتبة العربية وقواعد البيانات بنتائج جديدة وقيمة، حيث تعد -4

فةي حةدود معممي المغة العربيةة  المبادرات التربوية المغوية في تحسين النمو الميني لدى دور في
 عمم الباحثة.

 

 .حدود الدراسة
 الحدود اآلتية: تقتصر الدراسة الحالية عمى

اقتصةرت الدراسةة عمةى دور المبةادرات التربويةة المغويةة فةي تحسةين النمةو المينةي  :الحدود الموضوعية
 ة عمىةةةةةةالموزعاالستبانة  بأداة ، وتحددت الدراسةإربدالمغة العربية في مديريات محافظة لدى معممي 
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 (.الزمالء والمجتمع، طمبة والغرفة الصفية، الطرائق وأساليب التدريس، معرفة والفيم)ال :أربعة مجاالت
 .الدراسة عمى مديري المدارس والمشرفين التربويين أ جريت: البشريةالحدود 

تربيةةة بنةي عبيةةد، ومديريةةة  األولةةى، ومديريةة إربةةدط بقةةت الدراسةةة فةي مديريةةة تربيةة : الحددود المكاييددة
 .إربدفي محافظة تربية الوسطية، ومديرية تربية بني كنانة 

 (.م8118-8117) الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي: ن فذت الدراسة في الزماييةالحدود 
 

 .التعريفات اإلجرائية ملضطلحات الدراسة
 :باآلتيااجرائية لمصطمحات الدراسة  التعريفات تتحدد

 ويقصد بيا في ىذه الدراسة بأنيا عمةل تربةوي يتضةمن مجموعةة مةن المبادرات التربوية المغوية :
األنشطة التي تقدميا وزارة التربية والتعميم لمعممي المغة العربية في ضوء أسس ومعايير مرتبطةة بالمغةة 

ة وذلةك احةداث تغييةر العربية نظريًا وتطبيقيًا، من خالل تدريب معممي المغة العربية عمى تمك األنشط
 فاعل في العممية التعميمية التعممية بكافة جوانبيا.

  ويقصةةد بةو فةةي ىةذه الدراسةةة بأنةو عمميةةة زيةادة فعاليةةة معممةي المغةةة العربيةة ورفةةع اليمدو المنيدد :
مستوى أدائيم الوظيفي في مجال المعرفة والفيم، وطرائق وأسةاليب التةدريس، والطمبةة والغرفةة الصةفية، 

 )مةةديري المةةدارس والمشةةرفين التربةةويين( الدراسةةة عينةةةقةةاس بالدرجةةة الكميةةة السةةتجابات يو ء والمجتمةةع، والةةزمال
 الدراسة. عمى االستبانة المعدة أليراض

 ويقصةد بةو فةي ىةذه الدراسةة بأنةو الشةخص المعةين بشةكل رسةمي فةي وزارة التربيةة معمم المغة العربيدة :
الدراسةة الجامعيةة فةي تخصةص المغةة العربيةة، وىةو المسةؤول المباشةر والتعميم بوظيفة "معمم" ويكون قد أكمل 

 عن تنفيذ المنيج، ويعمل عمى تحسين نموه الميني من خالل مشاركتو بالمبادرات المختمفة.
 

 .الدراسات السابقة
 والمبةادرات التربويةةمةن جيةة لنمةو المينةي متغيةري الدراسةة ا تناولةتأبرز الدراسات التي يجري عرض 

 :ة أخرى وذلك عمى النحو اآلتيمن جي
معرفةة دور المةدارس االستكشةافية فةي األردن  بدراسة ىةدفت إلةى( م8117بني ىاني ) حيث قامت

الباحثةةة اتبعةةت لمتحةةول نحةةو مجتمةةع المعرفةةة فةةي ضةةوء مبةةادرة جاللةةة الممكةةة رانيةةا العبةةد ا  فةةي التعمةةيم، 
( 118، وتكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن )مدراسةةةةاالسةةةتبانة كةةةأداة ل متالمةةنيج الوصةةةفي التحميمةةةي، واسةةةتخد



 ريم العموش ................................................................................... دور املبادرات الرتبوية اللغوية يف حتسني الهمو املهين

 

 

                                                                                 (984)                                                           م5102، 3 العدد ،52 اجمللداملهارة، 

متوسةةطات إجابةةات أفةةراد العينةةة عمةةى بعةةد تكنولوجيةةا االتصةةال  أنالدراسةةة  أظيةةرت نتةةائجومعممةةة، و معممةةًا 
توظيةةف المعرفةةة كمةةا جةةاءت متوسةةطات إجابةات إفةةراد العينةةة عمةى بعةةد ، بدرجةةة كبيةرةجةةاءت والمعمومةات 

 بةين اسةتجابات أفةراد العينةة، فيمةا يتصةل بةةدور إحصةائيةداللةة ال توجةد فةروق ذات ، المنتجةة بدرجةة كبيةرة
النةوع االجتمةاعي،  :المدارس االستكشافية في األردن لمتحول نحو مجتمع المعرفة تعزى لمتغيةرات الدراسةة

 سنوات الخبرة، المرحمة الدراسية.
ين سةفةي تحالمبةادرة التربويةة لممعممةين  معرفةة دور إلى دراسة ىدفت (م8116عطياني ) وأجرت

نمةةةوىم المينةةةي مةةةن وجيةةةة نظةةةر مةةةديري المةةةدارس والمشةةةرفين التربةةةويين فةةةي محافظةةةات شةةةمال الضةةةفة 
مكونةةة مةةن سةةتة  اسةةتخدمت االسةةتبانة كةةأداة دراسةةةو  الباحثةةة المةةنيج الوصةةفي التحميمةةي، اتبعةةتالغربيةةة، 
أن الدرجة الكميةة  الدراسةنتائج ( مديرًا ومشرفًا، و أظيرت 187تكونت عينة الدراسة من )و مجاالت، 

لمجةةال أداة التةةدريس جةةاءت متوسةةطة، وكمةةا أظيةةرت النتةةائج فةةروق بةةين وجيةةات نظةةر الةةذكور واانةةاث 
فةةي  إحصةائيةفيمةا يتعمةق بةةالرحالت العمميةة، وكةل ذلةةك لصةالح اانةاث، وعةةدم وجةود فةروق ذات داللةةة 

التةةدريب والتأىيةةل، واألنشةةطة وىةةي: )األنشةةطة التربويةةة لممعممةةين، أسةةاليب التةةدريس،  ةالمجةةاالت األربعةة
 الطالبية( تعزى لمتغير الجنس.

 رانيةا الممكةة جةائزة عمى دور التعرف ( بدراسة ىدفت إلىم8115وقامت كل من الجرايدة وجازية )
 المتميةةز فةةي تحسةةين األداء التعميمةةي لممعممةةين فةةي مديريةةة الباديةةة الشةةمالية الغربيةةة. لممعمةةم العبةةد ا 

 (71) مةن مكونةة البيانةات لجمةع كةأداة االسةتبانة الباحثتةان واسةتخدمتمةنيج الوصةفي، اتبعت الباحثتان ال
معممةًا  (91) الدراسةة مةن عينةة تتكونة، و وثباتيةا صةدقيا التأكةد مةن بعةد مجةاالت عمى تسعة وموزعة فقرة

ن األداء فةي تحسةي المتميةز لممعمةم العبةد ا  رانيةا الممكةة جةائزة دور أن الدراسةة نتةائج وأظيةرت ومعممةة،
 جةاء بدرجةة عمةى األداة ككةل، العينةة أفةراد تقةديرات التعميمةي فةي مديريةة الباديةة الشةمالية الغربيةة حسةب

 بالمرتبةة الثانيةة، الفمسةفة الشخصةية مجةال تةاله بالمرتبةة األولةى أخالقيةات المينةة مجةال جةاء حيةث كبيةرة،
 إحصةائيةوجود فروق ذات داللة  الدراسة جنتائ األخيرة. وأظيرت بالمرتبة اانجازات  مجال جاء حين في

بةةةين متوسةةةطات اسةةةتجابات عينةةةة الدراسةةةة لةةةدور جةةةائزة الممكةةةة رانيةةةا لممعمةةةم المتميةةةز فةةةي تحسةةةين األداء 
 إحصةةائيةفةةي حةةين عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة  ولصةةالح الةةذكورالتعميمةةي تعةةزى إلةةى متغيةةر الجةةنس، 

تعةزى إلةى متغيةر عةدد  إحصةائيةفةروق ذات داللةة  لمتغير المؤىةل العممةي، متغيةر الخبةرة، وعةدم وجةود
 مرات المشاركة.

( إلةى بيةان أثةر Munchkin, Ladd, Dodge, 2015وىدفت دراسة كل من موشكن والد ودودج )
 مبةادرات واليةة كارولينةةا الشةمالية عمةى تصةةنيف طمبةة التربيةة الخاصةةة )ذوي االحتياجةات الخاصةة( فةةي
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 اآلثةار المجتمعيةة الموسةعة لالسةتثمار فةي مبةادرتين فةي مرحمةة يفة الصف الثالث األساسي، حيث تبحةث
الطفولةةةةة عمةةةةى ريبةةةةة الطمبةةةةة وتصةةةةنيفيم فةةةةي صةةةةفوف التعمةةةةيم الخةةةةاص، وأخةةةةذ العديةةةةد مةةةةن التغيةةةةرات 
واالختالفةةةات فةةةي عةةةدة منةةةاطق فةةةي واليةةةة كارولينةةةا الشةةةمالية وخاصةةةة فيمةةةا يتعمةةةق بالتمويةةةل ومسةةةتوياتو 

جات الصف الثالث األساسةي، وأظيةرت النتةائج إلةى أن تمةك البةرامج لتحديد أثر تمك الدراسات في مخر 
والمبةةادرات خففةةت ريبةةة الطمبةةة فةةي وضةةعيم وتصةةنيفيم فةةي صةةفوف ذوي االحتياجةةات الخاصةةة، ونةةتج 
عن ذلك أيضًا توفير التكاليف بالنسبة لموالية، وكةان أثةر المبةادرات مختمفةًا فيمةا يتعمةق بتصةنيفات ذوي 

لكةةن االخةةتالف لةةم يكةةن واضةةحًا بةةين مجموعةةات الطمبةةة فيمةةا يتعمةةق بمتغيةةرات االحتياجةةات الخاصةةة، 
 العرق واألصل والمستوى التعميمي لألم.
واقةع  بينةت بعةض الدراسةات نإ :اآلتةي ةيتبين لمباحث ع رضتبالنظر إلى الدراسات السابقة التي 

 .(م8117) بنةي ىةاني بعض المبادرات ودورىا في ااصةالح التربةوي ووضةع مقترحةات لمتحسةين كدراسةة
الدراسة الحالية مةع معظةم الدراسةات السةابقة فةي تنةاول موضةوع النمةو المينةي، كدراسةة الجةرادة وجازيةة  قوتتف
فةي تحسةين  المتميةز لممعمةم العبةد ا  رانيةا الممكةة جةائزة مبةادرة عمةى دور التعةرف ىةدفت إلةى( التةي م8115)

( لبيةةان دور المبةةادرات فةةي تحسةةين النمةةو م8116سةةة عطيةةاني )األداء التعميمةةي لممعممةةين. كمةةا تتفةةق مةةع درا
المينةةي لةةدى المعممةةين بشةةكل عةةام، واختمفةةت الدراسةةة الحاليةةة عةةن الدراسةةات السةةابقة فةةي موضةةوعيا ومكةةان 

مجةةاالت دراسةةتيا وأداة إجرائيةا. واسةةتفادت الباحثةةة مةن ىةةذه الدراسةةات فةي إثةةراء األدب النظةةري، وفةي تحديةةد 
عمةةى حةةد عمةةم -راسةةة الحاليةةة تتميةةز عةةن الدراسةةات السةةابقة بأنيةةا األولةةى مةةن نوعيةةا الدراسةةة، لكةةن الد

التي تيتم بدور المبادرات التربوية المغوية وأثرىةا فةي تحسةين النمةو المينةي لةدى معممةي المغةة  -الباحثة
 العربية بشكل خاص.

 

 .الطريقة واإلجراءات
 

 .جمتمع الدراسة وعيهتها
الحكوميةة  مشةرفي المغةة العربيةة فةي المةدارسيري المةدارس و يةع مةدتكون مجتمع الدراسةة مةن جم
كنانةة( بنةي لةواء ، لةواء الوسةطية، لواء بني عبيداألولى،  إربد )قصبةالتابعة لمديرية التربية والتعميم في 

( حسةب 487) بشةكل كمةي والبةالغ عةددىم ،الياشةمية األردنيةةلتابعة لوزارة التربية والتعميم فةي المممكةة ا
 (.م8117/8118وزارة التربية والتعميم لمعام الدراسي ) ائياتإحص

، حيةةث إربةةدتةةم اختيةةار عينةةة طبقيةةة عشةةوائية مةةن مةةديريات التربيةةة والتعمةةيم التابعةةة لمحافظةةة 
 (1) والجدول، مجتمع الدراسة من %46 ما نسبتو وشكمت العينة ( مديرًا ومشرفًا تربويًا،118)بمغت العينة 
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 لعينة حسب متغيرات الدراسة. يوضح توزيع أفراد ا
 

 (:4الجدول )
 .توزيع أفراد العيية حسب متغيرات الدراسة

 اليسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجيس
 14.5 51 ذكر
 56.5 68 أنثى
 111.1 118 الكمي

 الوظيفة
 81.4 14 مشرف

 75.7 115 مدير مدرسة
 111.1 118 الكمي

 الخبرة

 48.6 44 سنوات 5أقل من 
 47.1 55 سنوات 11-5من 

 41.1 41 سنوات 11أكثر من 
 111.1 118 الكمي

 المديرية

 14.1 54 األولى إربد
 88.8 41 بني عبيد
 15.7 16 الوسطية
 18.7 19 بني كنانة
 111.1 118 الكمي

 

 .الدراسة أداة
حيةث  االسةتبانة، عتمةاد أداةبا الوصةفي التحميمةي األسةموب ت الباحثةةاسةتخدم الدراسةة ىدف لتحقيق

والخطةوط  إلى األدب التربوي والدراسةات السةابقة بالرجوع( الستبانة) األداة ىذه إعدادب الباحثةقامت 
 من االستبانة تكونتالعريضة لمنياج المغة العربية في األردن، ومعايير اختيار معمم المغة العربية، و 

 اشةتملي: والجةزء الثةان الدراسةة، عينةة بةأفرادالمتعمقةة  المعمومةات الشخصةية :األول يمثةل الجةزء جةزأين

مجاالت تتعمق بدور المبادرات التربوية المغوية في تحسةين النمةو المينةي لةدى معممةي المغةة  ةأربع عمى
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 .(، الةزمالء والمجتمةعوأساليب التدريس، الطمبة والغرفةة الصةفية ائقالمعرفة والفيم، طر ): العربية وىي
 .فقرة (18مجاالت بواقع ) ةأربع من مكونة األولية صورتيا فيووضعت  األداة أعدت ذلك وفي ضوء

ذوي الخبةرة  مةن المحكمةين مةن مجموعةة عمةى بعرضةيات الباحثةة قامة األداة، صةدق مةن لمتأكةدو 
 الحكوميةة والخاصةة، الجامعةات مةن عةدد فةي فةي منةاىج وأسةاليب تةدريس المغةة العربيةة واالختصةاص

المناسةبة،  التعةديالتأجريةت  المختصةين مةن االسةتبانات اسةتعادة وبعةد، لعربيةةمشةرفي المغةة ا وعةدد مةن
مةةةثاًل تةةةم نقةةةل فقةةةرة )تسةةةيم فةةةي زيةةةادة التواصةةةل المعرفةةةي وتبةةةادل الخبةةةرات مةةةع المةةةدير أو مشةةةرف المغةةةة 

كمةةا تةةم حةةذف فقةةرة )تعةةزز االتصةةال  ،العربيةةة( مةةن مجةةال الةةزمالء والمجتمةةع إلةةى مجةةال المعرفةةة والفيةةم
 خرجةتبين المعمم والطمبة( في مجال الطمبة والغرفة الصةفية كونيةا كةررت بةنفس المجةال، و والتواصل 

لإلجابةة  الخماسةي ليكةرت الباحثةة مقيةاس اسةتخدمت ( فقةرة. وقةد11مةن ) مكونةة النيائيةة بصةورتيا اةاألد
مجةاالت ولمتأكةد مةن ثبةات أداة الدراسةة طبقةت معادلةة كرونبةاخ ألفةا عمةى جميةع عمى فقرات االستبانة. 

–1.81الدراسةةة والمقيةةاس ككةةل، حيةةث جةةاءت جميةةع معةةامالت كرونبةةاخ ألفةةا مرتفعةةة وتراوحةةت بةةين )
( كان أبرزىةا لمجةال المعرفةة والفيةم، وأدناىةا لمجةال الطمبةة ويرفةة الصةف، وبمةغ معامةل الثبةات 1.87

 اس.( وىي قيم عالية وتدل عمى درجة ثبات مقبولة أليراض تطبيق المقي1.91لممقياس ككل )
 

 .الدراسة إجراءات

 اآلتية: الباحثة بااجراءات لتطبيق ىذه الدراسة، قامت     
 المتعمقةة والبيانةات المعمومةات كافةة جمع عمى الموافقات الالزمة اجراء الدراسة. وبعد الحصول تم       
مقيةةاس  حثةةةت البااسةةتخدمو  يا،تصةةحيحواسةةتردادىا و  بتوزيةةع االسةةتبانات الباحثةةة الدراسةةة قامةةت بعينةةة

االيجابيةةة عمةةى  تةةدرجت الفقةةراتليكةةرت لمتةةدرج الخماسةةي بيةةدف قيةةاس آراء أفةةراد عينةةة الدراسةةة، حيةةث 
( محايةةد(، و)1(، و)موافةةق( أعطةةي الدرجةةة رقةةم )5( أعطةةي الدرجةةة رقةةم )بشةةدةالنحةةو التةةالي: )موافةةق 

( أعطةي الدرجةة بشةدةموافةق ييةر (، و)8موافق( الدرجةة رقةم )يير أعطي خيار)، و (4أعطي الدرجة )
لمحكم عمى المتوسةطات الحسةابية: متوسةط حسةابي )أقةل  اآلتيكما تم االعتماد عمى التصنيف (، 1رقم )
متوسةةةط و ، ( درجةةةة تقةةةدير متوسةةةطة4.66–8.41متوسةةةط حسةةةابي )و تقةةةدير منخفضة. ( درجةةةة8.44 مةةةن

 ( درجة تقدير مرتفعة.5-4.67حسابي )
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 .متغريات الدراسة
 اآلتي: من لدراسةا متغيرات تكونت       
 المستقمة:: المتغيرات أولً 
 .أنثىو : ذكر، فئتانولو  الجنس: -
 .مدير مدرسة، مشرف تربوي: فئتان اوليالوظيفة  -
 سنوات. 11 سنوات، أكثر من 11 سنوات إلى 5مةن وات، ةسن 5قل من أ :مستويات ةالخبرة وليا ثالث -
 .د، الوسطية، بني كنانةاألولى، بني عبي إربدمستويات:  أربعة: وليا المديرية -
 

 .التابعة المتغيرات :ثايياً 
النمةو فةي تحسةين  المبةادرات التربويةة المغويةةدور لة استجابة مديري المدارس والمشةرفين التربةوييندرجة        
 .  إربدلدى معممي المغة العربية في مديريات محافظة  الميني

 

 .حضائيةاإل املعاجلة

 حيةث (SPSS) برنةامج باسةتخدام لتحقيقيةا سةعت التةي الدراسةة ألسةئمة فقةاً و  البيانةات معالجةة تةم       
 اآلتية:  حصائيةاا األساليب استخدمت

 مجةاالت الدراسةة عمةى عينةة أفةراد السةتجابات المعياريةة واالنحرافةات الحسةابية المتوسطات تاستخرج -
 ككل. األداة مجاالت من مجال كل فقرات وعمى الدراسة

 لفحص داللة الفروق.( T.Testاختبار )  -

 لمكشف عن الفروق. (one way anovaتحميل التباين األحادي ) -

 ( لممقارنات البعدية لمكشف عن جوىرية الفروق.scheffeشيفيو ) اختبار -
 

 .ومهاقشتها الدراسة نتائج
 .الدراسة إلييا توصمت التي لمنتائج عرًضا الجزء ىذا يتضمن       
 لةدى معممةي المغةة المبةادرات التربويةة المغويةة فةي تحسةين النمةو المينةي دور امة: األول السداال يتدائ : أولً 

 ؟إربدالعربية في مديريات محافظة 

 السةةتجابات المعياريةة واالنحرافةات الحسةةابية المتوسةطات اسةتخرجت السةةؤال ىةذا عةن لإلجابةة

ككةل، وتبةين الجةداول  ةاألدا مجةاالت مةن مجةال كةل فقةرات وعمى الدراسة مجاالت الدراسة عمى عينة أفراد
 .  ( نتائج السؤال األول6-8من )
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 (:4) جدولال
  الدراسة لممبادرات التربوية عيية تقدير لدرجة المعيارية واليحرافات الحسابية المتوسطات

 .اليمو المني  لدى معمم  المغة العربية تحسين ف 
 الرتبة المجدددال المتوسط الحساب  المعياري اليحراف الدرجة
 8 المعرفة والفيم 4.71 1.59 مرتفعة
 1 ق وأساليب التدريسائطر  4.15 1.81 متوسطة
 1 الطمبة والغرفة الصفية 4.78 1.68 مرتفعة
 4 الزمالء والمجتمع 4.17 1.78 متوسطة
 الكمي جميع الجوانب "المجاالت" 4.11 1.61 متوسطة

 

، تراوحةت مةا ككل بية لمجاالت الدراسةما يأتي: إنَّ المتوسطات الحسا (8) يتبين من الجدول  
 إنَّ النمةو المينةي جةاء بدرجةة تقةديرو  .(1.81-1.59حراف معياري ما بةين )ن(، وبا4.78-4.15بين )

( وبةةانحراف 4.11ككةةل )ة ، حيةةث بمةةغ المتوسةةط الحسةةابي لتقةةديرات عينةةة الدراسةةة عمةةى األدامتوسةةطة
االت جاءت بدرجةة تقةدير متوسةطة، إال أنيةا تةدل وبالريم من أن الدرجة  الكمية لممج( 1.61معياري )

ليا دور في تحسةين النمةو المينةي لةدى معممةي المغةة العربيةة بشةكل المبادرات التربوية المغوية أن  عمى
المجةةةاالت، وقةةةد يعةةود السةةةبب مةةةن وجيةةةة نظةةةر بجميةةةع مقبةةول ولكنةةةو ال يرقةةةى إلةةةى المسةةتوى المطمةةةوب 

مةةةيم األردنيةةةة اىتماميةةةا بالمبةةةادرات التربويةةةة بشةةةكل عةةةام، وببنةةةاء الباحثةةةة إلةةةى تكثيةةةف وزارة التربيةةةة والتع
مبادرات تربوية لغوية في المؤسسات التربويةة بشةكل خةاص والتةي ت عنةى بتحسةين النمةو المينةي لةدى معمةم 

بشةكل أكبةر المغة العربية وىي حديثةة العيةد ولةم يمةض  عمةى تفعيميةا إال سةنوات قميمةة، وأنيةا لةم تخصةص 
تنميةة المينيةة المسةتدامة، وبالتةالي لةم تحةَظ بالةدعم الكةافي، وقمةة اسةتثمار الخبةرات الميدانيةة وفةق معةايير ال

المخطةةةط ليةةةا. مةةةن معممةةةين ومشةةةرفين تربةةةويين ومةةةديري مةةةدارس انجةةةاح تمةةةك المبةةةادرات المغويةةةة بالشةةةكل 
ال بدرجةة متوسةطة، حيةث جةاء مجة نومجةاالمرتفعةة، مجاالت األداة جاءت بدرجة  مجاالن من وىناك

( وبانحراف معيةاري بمةغ 4.78المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ ) في (الطمبة والغرفة الصفية)
تواصةةةل وتفاعةةةةل الطمبةةةة فةةةي الغرفةةةةة الصةةةفية وىةةةذا مةةةةا تسةةةعى إليةةةةو ( وىةةةذا يعةةةزى إلةةةةى أىميةةةة 1.68)

وأنةو جةزء ال يتجةزأ  المبادرات التربوية المغوية في تركيزىا عمى الطالب محور العممية التعميميةة التعمميةة
وأىميةةة إيجةةاد منةةاخ إيجةةابي لمطالةةب واالبتعةةاد عةةن السةةمطوية والتمقةةين.  المنظومةةة التعميميةةة كاممةةًة،مةةن 
( وبةانحراف معيةاري بمةغ 4.71حسةابي بمةغ ) ( بمتوسةطالمعرفة والفيةمفي المرتبة الثانية مجال ) هوتال
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 ( وبةانحراف معيةاري4.17متوسةط حسةابي بمةغ )( بالةزمالء والمجتمةع( وفي المرتبة الثالثةة مجةال )1.59)
( بمتوسةةط حسةةابي بمةةغ طرائةةق وأسةةاليب التةةدريسبينمةةا جةةاء فةةي المرتبةةة األخيةةرة مجةةال ) ،(1.78بمةةغ )

(. وقةد تةم حسةاب المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة 1.81( وبانحراف معياري بمةغ )4.15)
 :جال، حيث كانت عمى النحو اآلتيالدراسة عمى فقرات كل م نةلتقديرات أفراد عي

 
 (: 4الجدول )

المبادرات التربوية المغوية لدور  الدراسةالمتوسطات الحسابية واليحرافات المعيارية لدرجة تقدير عيية 
 .المجال األول: المعرفة والفنمعمى فقرات  اليمو المني ف  تحسين 

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الرتبة الفقرة

 الحساب 

ف اليحرا
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.86 1.11 تسيم بتوسيع الثقافة العامة لدى معممي المغة العربية. 8 1
 مرتفعة 1.16 4.98 تسيم بتطوير ميارات البحث العممي لدى معممي المغة العربية. 4 8

 مرتفعة 1.15 4.87 تسيم بتعزيز الدور التربوي لمعممي المغة العربية. 6 4

 مرتفعة 1.18 4.94 تسيم في زيادة المخزون المعرفي لمعممي المغة العربية. 1 1

5 5 
 تسةةيم فةةي تبةةادل الخبةةرات والمعةةارف بةةين معممةةي المغةةة العربيةةة

 .من تخصصاتأنفسيم، وييرىم 
 مرتفعة 1.85 4.89

6 7 
تبةةةرز شخصةةةية معمةةةم المغةةةة العربيةةةة مةةةن خةةةالل اسةةةتثمار معارفةةةو 

 وتطبيقيا.
 مرتفعة 1.19 4.81

 مرتفعة 1.15 1.19 تعزز إنشاء قاعدة معارف موحدة لمعممي المغة العربية. 1 7

8 8 
 تسيم في زيادة التواصل المعرفي وتبادل الخبةرات مةع المةدير

 أو مشرف المغة العربية.
 متوسطة 1.41 4.18

9 9 
تسةةيم فةةي تسةةميط الضةةوء عمةةى المعةةارف والخبةةرات والتجةةارب 

 العالمية الفاعمة.
 متوسطة 1.88 4.11

11 9 

تسةةيم بةةالنمو الةةذاتي لمعمةةم المغةةة العربيةةة مةةن خةةالل تزويةةده بكافةةة 
المعارف والخبرات في التخصص من خةالل المجةالت والنشةرات 

 الصادرة عنيا.

 متوسطة 1.81 4.11

 مرتفعة 1.59 4.71 المجموع الكمي  
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( وبةانحراف 4.11- 1.19ت مةا بةين )فقةرات تراوحةالمتوسطات الحسةابية لمأن ( 4) يتبين من الجدول       
( وانحةراف 1.19)جةاءت بمتوسةط حسةابي بمةغ ( 7) ( في حةين أن الفقةرة1.41-1.15معياري يتراوح بين )

ت عةةزز إنشةةاء " والتةةي تةةنص عمةةى نالةةت أعمةةى المتوسةةطات ( وبدرجةةة تقةةدير مرتفعةةة حيةةث1.15) معيةةاري
أىميةةةة المعةةةارف واىتمةةةام المبةةةادرات التربويةةةة  " وىةةةذا يةةةدل عمةةةىقاعةةةدة معةةةارف موحةةةدة لمعممةةةي المغةةةة العربيةةةة

المغويةةةةة بالجانةةةةب المعرفةةةةي لتحسةةةةين النمةةةةو المينةةةةي لةةةةدى معممةةةةي المغةةةةة العربيةةةةة وتوسةةةةيع ثقةةةةافتيم فةةةةي حقةةةةل 
التخصةةةةص، إضةةةةافة إلةةةةى توجيةةةةات وزارة التربيةةةةة والتعمةةةةيم األردنيةةةةة بمؤسسةةةةاتيا التربويةةةةة بإنشةةةةاء مةةةةا يسةةةةمى 

 تةةانيمةةا نالةةت الفقر ف. إلةةى إنشةةاء قواعةةد معرفيةةة موحةةدة لكةةل تخصةةصمجتمعةةات الةةتعمم المينةةي، التةةي تسةةعى 
( وانحةراف معيةاري 4.11( بمتوسةط حسةابي بمةغ )9) ( عمى أقل المتوسطات، حيث جاءت الفقرة11و) (9)
تسةةةةيم فةةةةي تسةةةميط الضةةةةوء عمةةةةى المعةةةةارف والخبةةةةرات " والتةةةةي تةةةنص عمةةةةى ( بدرجةةةة تقةةةةدير متوسةةةةطة1.88)

يعةةةةود السةةةةبب فةةةةي ذلةةةةك إلةةةةى عةةةةدم العنايةةةةة الكافيةةةةة لممبةةةةادرات التربويةةةةة المغويةةةةة و  "والتجةةةارب العالميةةةةة الفاعمةةةةة
بةةاالطالع عمةةى التجةةارب والخبةةرات والمعةةارف العالميةةة الفاعمةةة التةةي تعةةد محةةورًا ميمةةًا فةةي تطةةوير المنظومةةة 

سسةاتيا بأكمميا، تماشيًا مةع توجيةات المممكةة األردنيةة الياشةمية نحةو اقتصةاد المعرفةة فةي جميةع أنظمتيةا ومؤ 
( 1.81) ( وانحةراف معيةاري4.11( بمتوسةط حسةابي )11ومنيا المؤسسات التعميمية، وجاءت الفقةرة )

تسةةيم بةةالنمو الةةذاتي لمعمةةم المغةةة العربيةةة مةةن خةةالل تزويةةده بكافةةة  متوسةةطة والتةةي تةةنص عمةةى " بدرجةةة تقةةدير
ذا يةةةدل عمةةةى افتقةةةار المعةةةارف والخبةةةرات فةةةي التخصةةةص مةةةن خةةةالل المجةةةالت والنشةةةرات الصةةةادرة عنيةةةا "وىةةة

المبادرات التربوية المغوية لعنصر الدعم المعرفي لممعمم من خةالل المجةالت أو النشةرات الصةادرة عنيةا التةي 
 المبادرات بشكل خاص.تساىم في نموه الذاتي، وقد يعود السبب إلى قمة اامكانيات وقمة الدعم ليذه 

 

  (:9) جدولال
 المجال الثاي : طرائق وأساليب التدريس لفقرات معياريةواليحرافات الالحسابية  المتوسطات

ترتيب 
 الفقرات الرتبة الفقرات

المتوسط 
 الحساب 

اليحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.81 8.57 تسيم بتزويد معمم المغة العربية طرائق وأساليب تدريس حديثة. 7 11
 متوسطة 1.81 8.65 ية.تسيم في تحسين األداء التدريسي لمعمم المغة العرب 5 18

14 8 
تسةةاعد معمةةم المغةةة العربيةةة عمةةى تحويةةل المعةةارف العمميةةة إلةةى معةةارف 

 فاعمة قابمة لمتعمم.
 متوسطة 1.14 8.58

11 6 
تةةةةزود معمةةةةةم المغةةةةةة العربيةةةةة بطرائةةةةةق تطةةةةةوير مياراتةةةةو لعةةةةةرض المةةةةةادة 

 التعميمة بشكل مميز.
 متوسطة 1.18 8.64
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ترتيب 
 الفقرات الرتبة الفقرات

المتوسط 
 الحساب 

اليحراف 
 الدرجة المعياري

15 9 
أسةةةةاليب فاعمةةةةة تثةةةةري المغةةةةة العربيةةةةة لةةةةدى تةةةةزود معمةةةةم المغةةةةة العربيةةةةة ب

 الطمبة من خالل المسابقات واألنشطة المختمفة.
 متوسطة 1.17 8.11

16 5 
تسةةةعى لتمكةةةين المعمةةةم مةةةن الةةةربط بةةةين منيةةةاج المغةةةة العربيةةةة والمنةةةاىج 

 األخرى بشكل تكاممي.
 متوسطة 1.81 8.65

 مرتفعة 1.19 4.78 ة العربية.تسعى لتوظيف المعمم لمتقنيات الحديثة في تدريس المغ 1 17
 متوسطة 1.11 4.61 تسيم في مشاركة المعمم بتصميم دروس المغة العربية لمطمبة. 4 18
 مرتفعة 1.81 4.78 تمكن معمم المغة العربية من استخدام أساليب تقويم متنوعة لمطمبة. 1 19

81 8 
فةةي تمكةةن المعمةةم مةةن تنفيةةذ دورات تدريبيةةة لتحسةةين مسةةتويات الطمبةةة 

 الميارات المغوية.
 مرتفعة 1.11 4.71

81 1 
تسةةةيم فةةةي فةةةتح آفةةةاق المعمةةةم لإلبةةةداع والتطةةةوير فةةةي طرائةةةق وأسةةةاليب 

 تدريسو.
 متوسطة 1.81 4.81

 متوسطة 1.81 4.15 المجموع الكمي  
 

( وبةانحراف 4.78-8.11( أن المتوسةطات الحسةابية لمفقةرات تراوحةت مةا بةين )1يتبين مةن الجةدول )
( نالتةةةا أعمةةةى المتوسةةةطات، حيةةةث 19( و)17( فةةةي حةةةين أن الفقةةةرة )1.81-1.19تةةةراوح بةةةين )معيةةةاري ي

بدرجة تقةدير مرتفعةة والتةي ( 1.19( وانحراف معياري ) 4.78) ( بمتوسط حسابي بمغ17جاءت الفقرة )
ال تنص عمةى "تسةعى لتوظيةف المعمةم لمتقنيةات الحديثةة فةي تةدريس المغةة العربيةة" وىةذا يةدل عمةى أىميةة إدخة

التقنيةةات فةةي تةةدريس المغةةة العربيةةة، ومةةدى اىتمةةام المبةةادرات التربويةةة المغويةةة بالجانةةب التقنةةي فةةي تخصةةص 
حةةول تفعيةل تقنيةةات لسةنوات األخيةرة ا فةةي ألردنيةةوزارة التربيةةة والتعمةيم اتوجيةات  إلةىبااضةةافة المغةة العربيةة، 

وانحةةةراف معيةةةاري ( 4.78ي بمةةةغ )( بمتوسةةةط حسةةةاب19التعمةةةيم فةةةي جميةةةع التخصصةةةات. وجةةةاءت الفقةةةرة )
( بدرجة تقةدير مرتفعةة والتةي تةنص عمةى "تمكةن معمةم المغةة العربيةة مةن اسةتخدام أسةاليب تقةويم 1.81)

متنوعةةةةة لمطمبةةةةة، وىةةةةذا يةةةةدل عمةةةةى اىتمةةةةام المبةةةةادرات التربويةةةةة المغويةةةةة بالجانةةةةب التقةةةةويمي وأنةةةةواع التقةةةةويم 
لتعمةةيم بمؤسسةةاتيا التربويةةة باسةةتراتيجيات التقةةويم وأدواتةةو. المختمفةةة، والتوجيةةات الحديثةةة لةةوزارة التربيةةة وا

( وانحةراف معيةاري 8.11( عمى أقل المتوسطات حيث جةاءت بمتوسةط حسةابي )15فيما نالت الفقرة )
( بدرجة تقدير متوسطة والتي تنص عمى "تزويد معمةم المغةة العربيةة بأسةاليب فاعمةة تثةري المغةة 1.17)

ل المسةةابقات واألنشةةطة المختمفةةة" وىةةذا يةةدل عمةةى عةةدم االىتمةةام الكةةافي العربيةةة لةةدى الطمبةةة مةةن خةةال
دراك أىمية تنوع األساليب ودورىا في تحسين النمو الميني لدى معممي المغة العربية  بالجانب ااثرائي وا 
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 تحديدًا األنشطة والمسابقات المغوية.
 

 (:4) جدولال
 المجال الثالث: الطمبة والغرفة الصفية تلفقرا واليحرافات المعياريةالحسابية  المتوسطات

ترتيب 
 الفقرة

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحساب 

اليحراف 
 المعياري

 الدرجة

88 1 
تعةزز االتصةةال الفعةةال بةةين معمةةم المغةةة العربيةةة والطمبةةة فةةي الغرفةةة 

 الصفية.
 مرتفعة 1.15 4.87

84 8 
ل الغرفةةة تةزود معمةةم المغةة العربيةةة بأسةةس الحفةاظ عمةةى النظةام داخةة

 الصفية.
 مرتفعة 1.18 4.94

81 4 
تةةزود معمةةم المغةةة العربيةةة بأسةةس مراعةةاة الحاجةةات الفرديةةة لمطمبةةة 

 داخل الغرفة الصفية.
 مرتفعة 1.85 4.89

85 5 
تسةةاعد المعمةةم فةةي توظيةةف اسةةتراتيجيات تحسةةين السةةموك الصةةفي 

 لمطمبة.
 مرتفعة 1.19 4.81

86 1 
ة وآمنةةةة لمطمبةةةة مةةةن خةةةالل تشةةةارك فةةةي تةةةوفير بيئةةةة صةةةفية مناسةةةب

 عدة استراتيجيات.
 مرتفعة 1.15 1.19

87 6 
تمكةةةن معمةةةم المغةةةة العربيةةةة مةةةن اسةةةتخدام مصةةةادر الةةةتعمم المختمفةةةة 

 واستثمار الموارد المتاحة 
 متوسطة 1.41 4.18

88 7 
تشةةةةجع متابعةةةةة المعمةةةةم لطمبتةةةةو لتطةةةةوير ميةةةةاراتيم المغويةةةةة بشةةةةكل 

 مستمر.
 متوسطة 1.88 4.11

89 1 
يم فةةي تعةرف معمةةم المغةة العربيةةة لصةعوبات تعمةةم المغةة العربيةةة تسة

 لدى الطمبة وعالجيا.
 مرتفعة 1.15 4.87

41 8 
تسةةةيم فةةةي تزويةةةد معمةةةم المغةةةة العربيةةةة بأسةةةس تحفيةةةز الطمبةةةة مةةةن 

 خالل المشاركة والتعاون.
 مرتفعة 1.18 4.94

41 4 
ل تمكةةةن معمةةةم المغةةةة العربيةةةة مةةةن ميةةةارة إدارة الوقةةةت والةةةزمن داخةةة

 الغرفة الصفية.
 مرتفعة 1.85 4.89

 مرتفعة 1.19 4.81 تمكن معمم المغة العربية من استخدام فضاء التعمم بشكل أمثل. 5 48
 مرتفعة 1.68 4.78 المجموع الكمي  

 

 ( وبةانحراف1.19-4.11( أن المتوسةطات الحسةابية لمفقةرات تراوحةت مةا بةين )5بين مةن الجةدول )يت
نالةةةت أعمةةةى المتوسةةةطات، حيةةةث جةةةاءت  (86( فةةةي حةةةين أن الفقةةةرة )1.41-1.15معيةةةاري يتةةةراوح بةةةين )
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( بدرجةةةة تقةةةدير مرتفعةةةة والتةةةي تةةةنص عمةةةى 1.15) ( وانحةةةراف معيةةةاري1.19بمتوسةةةط حسةةةابي بمةةةغ )
" وىةذا يةدل عمةى أىميةة تشارك في توفير بيئة صفية مناسبة وآمنة لمطمبة مةن خةالل عةدة اسةتراتيجيات"

. بااضةافة نة لمطمبة، ومدى اىتمام المبادرات التربوية المغويةة بيةذا الجانةببيئة صفية فاعمة وآمتوفير 
المؤسسةةات بةةرامج مةةن خةةالل لجانةةب بشةةكل مممةةوس ا بيةةذا وزارة التربيةةة والتعمةةيم األردنيةةةإلةةى توجيةةات 

يةةع كبرنةةامج )نحةةو بيئةةة مدرسةةية آمنةةة( كونيةةا معيةةار أساسةةي لتحسةةين العمميةةة التعميميةةة التعمميةةة بجمالتربويةةة 
( عمةةةى أقةةةل المتوسةةةطات حيةةةث جةةةاءت 88محاورىةةةا منيةةةا المعمةةةم وتحسةةةين نمةةةوه المينةةةي. فيمةةةا نالةةةت الفقةةةرة )

( بدرجةةة تقةدير متوسةةطة والتةةي تةةنص عمةةى " تشةةجع 1.88( وانحةةراف معيةةاري )4.11بمتوسةط حسةةابي بمةةغ )
ام المبةةادرات التربويةةة متابعةةة المعمةةم لطمبتةةو لتطةةوير ميةةاراتيم المغويةةة بشةةكل مسةةتمر" وىةةذا يةةدل عمةةى قمةةة اىتمةة

المغويةةة بمتابعةةة معمةةم المغةةة العربيةةة حتةةى بعةةد انتيةةةاء برنةةامج المبةةادرات وبالتةةالي يةةنعكس ذلةةك عمةةى تشةةةجيع 
المعمةةةم لطمبتةةةو لتطةةةوير ميةةةاراتيم المغويةةةة بشةةةكل مسةةةتمر، حيةةةث أن معمةةةم المغةةةة العربيةةةة بحاجةةةة إلةةةى متابعةةةة 

مبةةادرات، بةةل أن تكةةون تمةةك المبةةادرات ذات ديمومةةة تنطمةةق مسةةتمرة ييةةر محةةددة بفتةةرة زمنيةةة تنتيةةي بانتيةةاء ال
 المغوية في مختمف المراحل الدراسية. مع المعمم وتتابعو وتشجعو وذلك من أجل تطوير ميارات الطمبة 

 

 (: 4) جدولال
 المجال الرابع: الزمالء والمجتمع  لفقرات واليحرافات المعياريةالحسابية  المتوسطات

ترتيب 
 ةالفقر 

المتوسط  الفقرات بةالرت
 الحساب 

اليحراف 
 المعياري

 الدرجة

44 1 
تسةةيم فةةي تحسةةين تفاعةةل معمةةم المغةةة العربيةةة مةةع البيئةةة المحيطةةة 

 بالمدرسة.
 متوسطة 1.11 4.61

41 8 
تسةةيم فةةي زيةةادة التفاعةةل بةةين معمةةم المغةةة العربيةةة ومةةدير المدرسةةة 

 لمتابعة األنشطة 
 مرتفعة 1.81 4.78

45 4 
يةةادة تعةةاون معمةةم المغةةة العربيةةة مةةع زمةةالء العمةةل فةةي تسةةيم فةةي ز 

 المشروعات الجماعية.
 مرتفعة 1.11 4.71

46 1 
تسةةةيم فةةةي زيةةةادة تواصةةةل وتفاعةةةل معمةةةم المغةةةة العربيةةةة مةةةع أوليةةةاء 

 األمور.
 مرتفعة 1.14 4.81

47 7 
تنميةةةةةة زمالئةةةةةةو المعممةةةةةةين  العربيةةةةةةة فةةةةةةيتعةةةةةزز دور معمةةةةةةم المغةةةةةة 

 ق المناسبة.ائبالطر 
 متوسطة 1.14 8.58

48 6 
تعةةةةةزز التفاعةةةةةل والتعةةةةةاون بةةةةةين معمةةةةةم المغةةةةةة العربيةةةةةة والمشةةةةةرفين 

 التربويين.
 متوسطة 1.18 8.64
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ترتيب 
 الفقرات بةالرت ةالفقر 

المتوسط 
 الحساب 

اليحراف 
 الدرجة المعياري

49 9 
بشةكل  التربةويينتعزز التواصل بةين معمةم المغةة العربيةة والمشةرفين 
 مباشر أو من خالل منصات الكترونية تربوية.

 متوسطة 1.17 8.14

11 5 
المغةةة العربيةةة بتقيةةيم بعضةةيم تييةةا الجةةو المناسةةب لمعممةةي 

 البعض.
 متوسطة 1.81 8.65

11 8 
تسةةيم بةةإثراء روح التنةةافس بةةين معممةةي المغةةة العربيةةة نحةةو اابةةداع 

 والتطوير.
 متوسطة 1.11 8.51

 متوسطة 1.78 4.17 المجموع الكمي  

 

وبةانحراف  (4.81- 8.14فقةرات تراوحةت مةا بةين )المتوسطات الحسابية لمأن  (6)يتبين من الجدول 
حيةةةةث جةةةةاءت  ( نالةةةةت أعمةةةةى المتوسةةةةطات46( فةةةةي حةةةةين أن الفقةةةةرة )1.81-1.11معيةةةةاري يتةةةةراوح بةةةةين )
تسةيم فةي والتةي تةنص عمةى "( بدرجةة تقةدير مرتفعةة 1.14 ( وانحراف معياري )4.81بمتوسط حسابي بمغ )

 بةةين واصةةل والتفاعةةلعمةةق الت" وىةةذا يةةدل عمةةى زيةةادة تواصةةل وتفاعةةل معمةةم المغةةة العربيةةة مةةع اوليةةاء األمةةور
وأوليةةاء األمةةور، وىةةو مةةا تيةةتم بةةو المبةةادرات التربويةةة المغويةةة حيةةث يعتبةةر ىةةذا الجانةةب معممةةي المغةةة العربيةةة 

عامةل رئةيس فةةي تحسةين أداء الطمبةة وىةةذا مةا قامةت مؤسسةةاتنا التربويةة بتطبيقةة مةةن خةالل الخطةة التطويريةةة 
ين النمةةو المينةةي لةةدى المعممةةين، فاليةةدف لةةيس تواصةةل )المدرسةةة والمجتمةةع( لتحسةة :وتعزيةةز مجاالتيةةا منيةةا

معمم المغة العربية مع المعممين بل أصبح تفةاعاًل عةن طريةق بنةاء قنةوات إيجابيةة لمتواصةل والتفاعةل والشةراكة 
عمةةى أقةةل المتوسةةطات حيةةث جةةاءت بمتوسةةط حسةةابي  (49) فيمةةا نالةةت الفقةةرةفةةي العمميةةة التعميميةةة التعمميةةة. 

ت عةةةزز التواصةةةل بةةةين " والتةةةي تةةةنص عمةةةى ( بدرجةةةة تقةةةدير متوسةةةطة1.17) اف معيةةةاري( وانحةةةر 8.14بمةةةغ )
" وىةةذا يةةدل معممةي المغةةة العربيةةة والمشةةرفين التربةةويين بشةةكل مباشةةر أو مةةن خةةالل منصةةات الكترونيةةة تربويةةة 

يةة التةي العربيةة لةدورىم فةي المبةادرات التربويةة المغو  معممةي المغةةعةدم االىتمةام الكةافي بأىميةة إدراك عمى 
ظيةةار اابةةداعلمتواصةةل وتبةةادل األفكةةار مةةع المشةةرفين التربةةويين ألجةةل تيةةدف  لةةدى معممةةي  اتالتطةةوير وا 

، وقد يعود السبب في قمة مشاركة المشرفين التربويين فةي وضةع أسةس المبةادرات المغة العربية في الميدان
لمبةةةادرات التربويةةةة المغويةةةة فةةةي تعزيةةةز التربويةةةة المغويةةةة وبالتةةةالي قمةةةة اسةةةتثمار الخبةةةرات الميدانيةةةة لنجةةةاح ا

 .معممي المغة العربية والمشرفين التربويين التواصل بين
 

 (α≥1.15) الداللةة مسةتوى عنةةةد إحصةائية داللةة ذات فةروق ىنةاك ىةلالثداي :  الساال يتائ  :ثايياً 
 المينةي لةدى معممةيالنمةو  تحسةين حةول المبةادرات التربويةة المغويةة فةي الدراسةة عينةة أفراد استجابات بين
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 وفقةامةن وجيةة نظةر مةديري المةدارس والمشةرفين التربةويين  إربةدمةديريات محافظةة  المغة العربيةة فةي
 المديرية؟، الخبرة، الجنس، المركز الوظيفي: لمتغيرات

دور المبةادرات تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافةات المعياريةة لة الثاني عن السؤال لإلجابة
مةن وجيةة  إربةدالمغوية في تحسين النمو الميني لةدى معممةي المغةة العربيةة فةي مةديريات محافظةة  التربوية
، المدارس والمشرفين التربويين تعزى لمتغيةرات )المركةز الةوظيفي، الجةنس، الخبةرة ، المديريةة(يري نظر مد

التبةةاين األحةةادي لكةةل ( تبعةةًا لمتغيةةري المركةةز الةةوظيفي، والجةةنس، وتطبيةةق تحميةةل t.testوتطبيةةق اختبةةار )
  .(14-7من متغيري الخبرة والمديرية، وفيما يمي عرض النتائج من خالل الجداول من )

 

 الفروق تبعًا لمتغير المركز الوظيف : 
 

 "T-Test(: يتائ  تحميل "7جدول )ال
 .لفحص دللة الفروق بين استجابات عيية الدراسة وفقا لمتغير المركز الوظيف 

لمركز ا المجال الرقم
 المتوسط العدد الوظيف 

 الحساب 
اليحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 المعرفة والفيم 1
 1.61 4.19 81 مشرف

-1.681 116 1.11 
 1.57 4.81 98 مدير

 ق وأساليب التدريسائطر  8
 1.88 8.61 81 مشرف

-8.811 116 1.14 
 1.75 4.81 98 مدير

 والغرفة الصفية الطمبة 4
 1.74 4.54 81 مشرف

-1.614 116 1.11 
 1.61 4.88 98 مدير

 الزمالء والمجتمع 1
 1.75 8.64 81 مشرف

-8.515 116 1.11 
 1.71 4.1 98 مدير

 
الدرجةةة الكميةةة لممجةةاالت وفقةةًا 

 لمتغير المركز الوظيفي
 1.65 4.18 81 مشرف

-8.814 116 1.14 
 1.61 4.56 98 مدير

 

( فةةي 1.15عنةد مسةةتوى الداللةةة ) إحصةةائية: وجةةود فةروق ذات داللةةة يةةأتي( مةا 7يظيةر مةةن الجةةدول )
( وكانةةةت الفةةةروق لصةةةالح مةةةديري المةةةدارس t.( )8.811مجةةةال طرائةةةق وأسةةةاليب التةةةدريس حيةةةث بمغةةةت قةةةيم )

داللةةةةة  ووجةةةةود فةةةةروق ذات (.8.61(، بينمةةةةا بمةةةةغ المتوسةةةةط الحسةةةةابي لممشةةةةرفين )4.81بمتوسةةةةط حسةةةةابي )
( وكانةت t.( )8.515( فةي مجةال الةزمالء والمجتمةع حيةث بمغةت قةيم )1.15عند مسةتوى الداللةة ) إحصائية

(. 8.64(، بينمةا بمةغ المتوسةط الحسةابي لممشةرفين )4.81الفروق لصالح مديري المدارس بمتوسط حسةابي )
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ت األخةرى )المعرفةة والفيةم، ( فةي المجةاال1.15عند مستوى الداللة ) إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة 
. وأظيةةةرت النتةةةائج أيضةةةًا حصةةةائية( الةةةى مسةةةتوى الداللةةةة اا.tالطمبةةة والغرفةةةة الصةةةفية( حيةةةث لةةةم تصةةةل قةةةيم )

( .t( فةةةي المقيةةةاس ككةةةل حيةةةث بمغةةةت قةةةيم )1.15عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة ) إحصةةةائيةوجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة 
(، بينمةا بمةغ المتوسةط الحسةابي 4.56ابي )( وكانت الفروق لصةالح  مةديري المةدارس بمتوسةط حسة8.814)

أن مةةةديري المةةةدارس والمشةةةرفين التربةةةويين يقةةةدران أىميةةةة وقةةةد تعةةةزى ىةةةذه النتيجةةةة إلةةةى (. 4.18لممشةةةرفين )
لما ليا دور في تحسين النمو الميني لةدى معممةي المغةة العربيةة وتحديةدًا فةي مجةال المبادرات التربوية المغوية 
والغرفةةة الصةةفية أكثةةر مةةن المجةةاالت األخةةرى ولكةةن نجةةد أن االىتمةةام لةةدى مةةديري  المعرفةةة والفيةةم ، والطمبةةة

المدارس يختمف عن المشرفين التربويين ، وقةد يعةود السةبب مةن وجيةة نظةر الباحثةة أن مةديري المةدارس ىةم 
مشةرف أمةا ال لمعممي المغة العربية والطالعيم المباشر عمى سير العمل بشةكل يةومي ليةذه المبةادرات، األقرب

التربوي  ليس عمى اتصال مباشر مع معممي المغةة العربيةة ويكتفةي دوره فةي عمميةة المتابعةة بةين فتةرة وأخةرى 
 وقد اختمفةت ىةذه النتيجةة مةع دراسةة عطيةاني ىذا االختالف. أدى إلى الميدانية مما القسم بالمالحظات وتزويد

 تعزى لممركز الوظيفي.  إحصائية ( حيث أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللةم8116)
 

 الفروق تبعًا لمتغير الجيس: 
 

 " لفحصT-Test(: يتائ  تحميل " 8) جدولال
 دللة الفروق بين استجابات عيية الدراسة وفقا لمتغير الجيس.

 المتوسط الجيس المجال الرقم
 الحساب 

اليحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 والفيمالمعرفة  1
 1.56 4.64 ذكر

-1.179 116 1.88 
 1.68 4.88 أنثى

 ق وأساليب التدريسائطر  8
 1.71 8.88 ذكر

-1.611 116 1.116 
 1.88 4.86 أنثى

 الطمبة والغرفة الصفية 4
 1.56 4.66 ذكر

-1.11 116 1.168 
 1.69 4.91 أنثى

 الزمالء والمجتمع 1
 1.68 8.89 ذكر

-1.78 116 1.181 
 1.86 4.41 أنثى

 
الدرجةةة الكميةةة لممجةةاالت وفقةةًا 

 الجنسلمتغير 
 1.57 4.41 ذكر

-1.61 116 1.117 
 1.71 4.61 أنثى
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( فةةةي 1.15عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة ) إحصةةةائية( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة 8يظيةةةر مةةةن الجةةةدول )
وبالتةةالي  (.1.15) حصةةائيةى الداللةةة اا( الةةى مسةةتو .tجميةةع المجةةاالت والمقيةةاس ككةةل حيةةث لةةم تصةةل قةةيم )

يمكةةن أن تعةةزى لمتغيةةر الجةةنس، وقةةد يكةةون السةةبب مةةن وجيةةة نظةةر  إحصةةائيةعةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة 
الباحثةةة اىتمةةةام المبةةادرات التربويةةةة المغويةةة بتقةةةديم المعةةارف والخبةةةرات لكةةال الجنسةةةين كونيةةا ييةةةر مخصصةةةة 

مشةةةاركة كةةةال الجنسةةةين فةةةي بةةةرامج المبةةةادرات التربويةةةة المغويةةةة. لمةةةذكور دون اانةةةاث والعكةةةس كةةةذلك، وتعمةةةيم 
( حيةث أظيةرت نتةائج الدراسةة بأنةو ال يوجةد فةروق م8117واتفقت نتةائج ىةذه الدراسةة مةع دراسةة بنةي ىةاني )

( التةي م8116تعةزى لمتغيةر الجةنس. واختمفةت نتةائج ىةذه الدراسةة مةع دراسةة عطيةاني ) إحصائيةذات داللة 
 تعزى لمتغير الجنس. إحصائيةًا ذات داللة أظيرت وجود فروق

 

  الفروق تبعًا لمتغير الخبرة:
 

 المتوسطات الحسابية واليحرافات المعيارية(: 9) الجدول
 سيوات الخبرة. لستجابات عيية الدراسة وفقا لمتغير

 اليحراف المعياري المتوسط الحساب  سيوات الخبرة المجال الرقم

 المعرفة والفيم 1

 1.61 4.55 سنوات 5ن أقل م

 1.59 4.91 سنوات 11-5من 

 1.55 4.66 سنوات 11أكثر من 

 1.59 4.71 الكمي

 ق وأساليب التدريسائطر  8

 1.78 8.61 سنوات 5أقل من 

 1.84 4.46 سنوات 11-5من 

 1.68 4.11 سنوات 11أكثر من 

 1.81 4.15 الكمي

 الطمبة والغرفة الصفية 4

 1.76 4.68 سنوات 5أقل من 

 1.64 4.91 سنوات 11-5من 

 1.61 4.55 سنوات 11أكثر من 

 1.59 4.91 الكمي

 الزمالء والمجتمع 1

 1.55 4.66 سنوات 5أقل من 

 1.59 4.71 سنوات 11-5من 

 1.78 8.61 سنوات11أكثر من 

 1.84 4.46 الكمي
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 اليحراف المعياري المتوسط الحساب  سيوات الخبرة المجال الرقم

 
الدرجةةةةةةة الكميةةةةةةة لممتوسةةةةةةطات 

 الخبرة وفقًا لمتغير سنوات

 1.68 4.11 سنوات5أقل من 

 1.81 4.15 سنوات11-5من 

 1.76 4.68 سنوات11أكثر من 

 1.64 4.91 الكمي
 

ليةةذه الفةةروق تةةم  حصةةائيةوالمقيةاس ككةةل تبعةةًا لمتغيةةر سةةنوات الخبةةرة، ولمكشةف عةةن الداللةةة اا
 .( يوضح ذلك11( الجدول )One –Way-ANOVA)تطبيق تحميل التباين األحادي 

 

 (:44) الجدول
 سيوات الخبرة يتائ  تحميل التباين الحادي لستجابات عيية الدراسة وفقا لمتغير

مجموع  مصدر التباين المجال الرقم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الدللة

 المعرفة والفيم 1
 1.516 8 1.191 بين المجموعات

 1.411 115 11.611 تداخل المجموعا 1.818 1.617
  117 15.698 المجموع

 طرائق وأساليب التدريس 8
 8.486 8 1.774 بين المجموعات

 1.569 115 81.116 داخل المجموعات 1.188 1.198
  117 89.819 المجموع

 الطمبة والغرفة الصفية 4
 1.411 8 1.688 بين المجموعات

 166. 115 81.181 داخل المجموعات 1.187 1.748
  117 81.718 المجموع

 الزمالء والمجتمع 1
 1.978 8 4.956 بين المجموعات

 1.551 115 84.658 داخل المجموعات 1.146 4.595
  117 87.611 المجموع

 
الدرجةةةةةة الكميةةةةةة لممجةةةةةاالت 
 وفقًا لمتغير سنوات الخبرة

 1.171 8 8.117 بين المجموعات
 1.481 115 16.456 داخل المجموعات 1.171 8.884

  117 18.514 المجموع
 

عنةد مسةتوى الداللةة  إحصةائية: عدم وجود فروق ذات داللة أتي( ما ي11يظير من الجدول )      
(، والمقيةاس الطمبة والغرفة الصدفية(، )المعرفة والفنم( تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في مجةالي )1.15)
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التربويةة . ويعةزى ذلةك الىتمةام المبةادرات حصةائية( الةى مسةتوى الداللةة ااFل قةيم )ككل حيةث لةم تصة
عنةةد مسةةتوى الداللةةة  إحصةةائيةالمغويةةة بجوانبيةةا المختمفةةة، وأظيةةرت النتةةائج وجةةود فةةروق ذات داللةةة 

ولمكشةف )الزمالء والمجتمدع(  ، )طرائق واساليب التدريس(( تبعًا لمتغير الخبرة في مجالي 1.15)
لممقارنةةات البعديةةة، ( Scheffeليةةذه الفةةروق تةةم تطبيةةق اختبةةار شةةيفيو ) حصةةائيةواقةةع الداللةةة ااعةةن م

 ( يوضح ذلك.11الجدول )
 

 (:44الجدول ) 
( لممقاريات البعدية لمكشف عن الفروق تبعًا لمتغير الخبرة ف  مجال  Scheffeيتائ  اختبار شيفيه )

 ع(ساليب التدريس(  )الزمالء والمجتمأ)طرائق و 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحساب 

أقل من 
4 

 44أكثر من  4-44

 ق وأساليب التدريسائطر 
 *-1.51 *-8.76 = 8.61 5أقل من 

5-11 4.46  = 1.88 
 =   4.11 11أكثر من 

 الزمالء والمجتمع
 *1.16 1.15 = 4.66 5أقل من 

5-11 4.71  = 1.11* 
 =   8.61 11أكثر من 

 

: بالنسةةبة لمفةةروق فةةي مجةةال طرائةةق وأسةةاليب التةةدريس أظيةةرت أتي( مةةا يةة11ل )يظيةةر مةةن الجةةدو 
سةنوات(،  11-5سنوات( من جية وكةل مةن الفئتةين ) 5النتائج أن الفروق كانت بين فئة الخبرة )أقل من 

(، 4.46سةةنوات( بمتوسةةط حسةةابي ) 11-5سةةنوات( مةةن جيةةة أخةةرى ولصةةالح الفئتةةين ) 11)أكثةةر مةةن 
سةنوات(  5(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لمفئةة )أقةل مةن 4.11بمتوسط حسابي ) سنوات( 11)أكثر من 

(. أما بالنسبة لمفةروق فةي مجةال الةزمالء والمجتمةع فقةد أظيةرت النتةائج أن الفةروق كانةت بةين كةل 8.61)
سةةنوات( ولصةةالح الفئتةةين )أقةةل  11سةةنوات( والفئةةة )أكثةةر مةةن  11-5سةةنوات(،) 5مةةن الفئتةةين )أقةةل مةةن 

(، بينمةةا بمةةغ المتوسةةط 4.71سةةنوات( بمتوسةةط حسةةابي ) 11-5(، )مةةن 4.66بمتوسةةط حسةةابي )( 5مةةن 
(. والسةةةبب فةةةي ذلةةةك مةةةن وجيةةةة نظةةةر الباحثةةةة أن جميةةةع 8.61سةةةنوات( ) 11الحسةةةابي لمفئةةةة )أكثةةةر مةةةن 

 مديري المدارس والمشةرفين التربةويين لةم يةدركوا أىميةة المبةادرات التربويةة المغويةة وىةدفيا مةن أولةى سةنوات
وقةةةةد يعةةةةود السةةةةبب كةةةةذلك إلةةةةى أن معظةةةةم مةةةةديري المةةةةدارس والمشةةةةرفين التربةةةةويين ال يمتمكةةةةون  خبةةةةرتيم.

 خصائص متقاربة في الخبرة أو من يير ذوي الخبرة أو يير مطمعين عمى تمك المبادرات ودورىا بشكل
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 رة.مباشر، أو بعضيم يعزف عن المشاركة بيا مما أظير الفروقات بينيم عمى مستوى سنوات الخب
 

  الفروق تبعا لمتغير المديرية:
 " لفحصT-Test“يتائ  (: 44جدول )ال

 .وفقًا لمتغير المديريةدللة الفروق بين استجابات عيية الدراسة 
 اليحراف المعياري المتوسط الحساب  العدد المديرية المجال

 المعرفة والفنم
 

 1.61 4.74 14 األولى إربد
 1.81 4.61 88 بني عبيد

 1.45 4.74 41 وسطيةال
 1.55 4.76 84 لواء بني كنانة

 1.59 4.71 118 الكمي

 طرائق وأساليب التدريس

 1.81 8.91 14 األولى إربد
 1.94 4.81 88 بني عبيد
 1.76 8.95 41 الوسطية

 1.59 4.45 84 لواء بني كنانة
 1.81 4.15 118 الكمي

 
 الطمبة والغرفة الصفية

 1.76 4.77 14 األولى إربد
 1.71 4.78 88 بني عبيد
 1.51 4.91 41 الوسطية

 1.51 4.71 84 لواء بني كنانة
 1.68 4.78 118 الكمي

 
 الزمالء والمجتمع

 1.76 8.97 14 األولى إربد
 1.89 4.89 88 بني عبيد
 1.69 8.89 41 الوسطية

 1.16 4.89 84 لواء بني كنانة
 1.78 4.17 118 الكمي

درجدددددددة الكميدددددددة وفقددددددداً لمتغيدددددددر ال
 المديرية

 

 1.71 4.49 14 األولى إربد
 1.84 4.17 88 بني عبيد
 1.19 4.14 41 الوسطية

 1.15 4.55 84 لواء بني كنانة
 1.61 4.11 118 الكمي
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( أن ىناك فروقًا ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسةة 18يظير من الجدول )       
ليذه الفةروق تةم تطبيةق تحميةل  حصائيةككل تبعًا لمتغير المديرية، ولمكشف عن الداللة اا والمقياس

 ( يوضح ذلك. 14( الجدول )One –Way-ANOVAالتباين األحادي )
 

 (: 44الجدول )
 يتائ  تحميل التباين األحادي  لمكشف عن الفروق ف  جميع مجالت الدراسة والمقياس 

 ةككل تبعًا لمتغير المديري

مجموع   مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الدللة  .Fقيمة  المربعات

 حصائيةاإل

 المعارف والفنم
 1.145 4 1.116 بين المجموعات

 1.471 111 15.586 داخل المجموعات 1.968 1.195
  111 15.698 الكمي

طرائددددددددددق وأسدددددددددداليب 
 التدريس

 1.548 4 1.597 بين المجموعات
 1.658 111 87.688 داخل المجموعات 1.196 1.819

  111 89.819 الكمي

الطمبدددددددددددة والغرفددددددددددددة 
 الصفية

 1.178 4 1.815 بين المجموعات
 1.188 111 81.187 داخل المجموعات 1.941 1.117

  111 81.718 الكمي

 الزمالء والمجتمع
 1.111 4 1.811 بين المجموعات

 688. 111 86.474 المجموعات داخل 1.588 1.659
  111 87.611 الكمي

الدرجدددددددددددددة الكميددددددددددددددة 
لممجدالت وفقدداً لمتغيددر 

 المديرية

 1.151 4 1.154 بين المجموعات
 1.147 111 18.451 داخل  المجموعات 1.951 1.117

  111 18.514 الكمي
 

( فةي 1.15عنةد مسةتوى الداللةة ) إحصةائية( عةدم وجةود فةروق ذات داللةة 14يظير من الجةدول )       
( الةى مسةتوى الداللةة Fجميع مجاالت الدراسة والمقيةاس ككةل تبعةا لمتغيةر المديريةة، حيةث لةم تصةل قةيم )

، والسةةبب فةةي ذلةةك مةةن وجيةةة نظةةر الباحثةةة ىةةو أن المبةةادرات التربويةةة المغويةةة تسةةتيدف جميةةع حصةةائيةاا
بمعممييةا، وبالتةالي يةتم تعمةيم ة وليس في مديرية محةددة معممي المغة العربية في جميع المديريات التربوي

 ات بماةة تمك المبادرات عمى جميع مديري المدارس والمشرفين التربويين التابعين لتمك المديريةةةةةمتابع
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 يتفق مع السياسة التربوية.
 

 .التوصيات
 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:       

لزام معممةي المغةة  زيادة اىتمام وزارة -1 التربية والتعميم األردنية بموضوع المبادرات التربوية المغوية وا 
 العربية عمى االنخراط بيا.

اسةةتثمار الخبةةرات الميدانيةةة مةةن خةةالل تفعيةةل دور كةةل مةةن مةةدير المدرسةةة والمشةةرف التربةةوي فةةي  -8
 ة لمعممي المغة العربية. المبادرات التربوية المغوية، وتكثيف جيودىم باالطالع والمتابعة المستمر 

المغويةةة التةةي تطمقيةةا بعةةض البمةةدان العربيةةة فةةي تنفيةةذ مبةةادرات التربويةةة االسةةتفادة مةةن المبةةادرات  -4
عداد المعمم بشكل فاعل في ضوء تحديات العصر.  تيتم بالمغة العربية وا 

 تدامة. وفق معايير التنمية المينية المسمبادرات تربوية لغوية عمى أسس عممية فاعمة  بناء -1
 

 .ملراجعقائمة ا

 المراجع بالمغة العربية:
البريدددام  العربددد  لالرتقددداء بدددالمعممين معرفيددداً (. م8115أكاديميةةةة الممكةةةة رانيةةةا لتةةةدريب المعممةةةين ) -1

بالتعةاون "المنتدى العربي الثاني لسياسات تطةوير المعممةين فةي الةوطن العربةي  :، تقرير عنومنيياً 
 مان ، األردن.مع االلكسو والبنك الدولي"، ع

دور المةدارس االستكشةافية فةي األردن لمتحةول نحةو مجتمةع المعرفةة "(. م8117بني ىةاني، سةمفيا ) -8
التربويدة الدوليدة المجمدة ، بحةث منشةور، "في ضوء مبادرة جاللة الممكة رانيا العبةد ا  فةي التعمةيم

 .185-111ص، (، عمان، األردن7الجمعية األردنية لعمم النفس، العدد )المتخصصة  

أصدول التربيدة (. م8118) الرحيم، منةى البوىي، رأفت والمصري، إبراىيم وماجد، أحمد وعبد -4
 مصر. ،دار العمم لمنشر والتوزيع، دسوق ،المعاصرة

دور جةائزة الممكةة رانيةا العبةد ا  لممعمةم المتميةز فةي "(. م8115) الجرايدة، دالل والجازية، نيايةة -1
 مجمدة الميدارة، بحةث منشةور، "ممين في مديرية الباديةة الشةمالية الغربيةةتحسين األداء التعميمي لممع

 (.81(، المجمد )1، جامعة آل البيت، العدد )لمبحوث والدراسات

 ، ورقةةإعداد المعمم ف  ضوء التحديات العالمية المعاصدرة(. م8111الحراحشة ، محمد عبود ) -5
  التربية، جامعة حموان، مصر.عمل مقدمة إلى مؤتمر مستقبل إعداد المعمم في كميات 
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دار المسةيرة لمنشةر  ،الخطوات العممية لمتدريس والتعمم عبدر اليتريدت(.م8116) ا  الحربي، عبةد -6
 األردن. ،والتوزيع، عمان

،  مقةال "برنامج لتطوير أداء المعمم وأثره في جودة العممية التعميمية" (.م8111السيد، ياسر ) -7
، ، كميةةة التربيةةة بجامعةةة أم درمةةان ااسةةالمية، السةةودانربويددةمجمددة العمددوم التبحثةةي منشةةور، 

 .189-166ص (،11) العدد
دور المبددادرات التربويددة لممعممددين فدد  تحسددين اليمددو المنيدد  مددن (. م8116عطيةةاني، فاطمةةة ) -8

أطروحةة  ،وجنة يظر مدديري المددارس والمشدرفين التربدويين فد  محافظدة شدمال الضدفة الغربيدة
 ، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.دكتوراه يير منشورة

التطوير المني  لمعممد  المغدة العربيدة وتطدوير قددراتنم يقمدة (. م8114) النصيرات، صةالح -9
 جامعة الحصن، أبوظبي.، بحث منشور، جديدة ف  ظل التعميم المبي  عمى المعايير

ندُم الحسداب مدن مبدادرة القدراءة بريام  اقرُأ الكتاب وأف(. م8116) وزارة التربية والتعميم األردنيةة -11
 ، إدارة ااشراف والتدريب التربوي.والحساب لمصفوف المبكرة
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