
 
 
 
 
 
 
 

  همية المهارات اللغوية في التواصل اللغوي .أيرمي هذا البحث معرفة 
والوضائف التي تؤديها   همية اللغةة أمشكلة البحث المتضمنالبحث وتضمن 

والتي تنعكس على ضعف االداء اللغوي الذي يقدمه من وجهة نظر فلسفية واجتماعية 
المتعلمون ، واشار البحث إلى مفهوم التواصل اللغوي المبني على اساس اللغة أحد أهم 
المفاهيم المرتبطة باالنسان وعد التواصل هو الحياة التي ال يمكن االستمرار بها دون 

ل المتمثلة بالمرسل تواصل والتي تهدف الى واالقتراب من خالل عناصر التواص
والرسالة والمستقبل وبيئة االتصال وعناصره وقنواته وصياغته الممكن اجراؤها من 
خالل االتصال الذاتي واالتصال الشخصي واالتصال العام الجماهيري والثقافي 
ومهاراتها االربعة (االستماع والحديث والقراءة والكتابه) ودور كل مهارة في عملية 

وأهميتها ، والعالقة فيما بينها وكيفية امكان المعلم فيها بخطوات  االتصال اللغوي
وطرائق تدريسية حديثة لتمكين المتعلمين من السيطرة على تلك المهارات واستعمالها 

  في عملية التواصل.
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Abstract 
This is study aim to know importanceof the linguistic skills in 

the linguistic of communication. 
The research is including of the problem it that included the 

importance of language and the functions performed by the 
philosophical and social point of view, and that willreflect on the 
status of linguistic performance provided by the learners. 

  Which He pointed out the concept of  linguistic 
communication is based on the basis of language as one of  main 
concepts arte connect importance of concepts are  connected with of 
human which considered the communication is the life that cannot 
continues without  communication  that aims to exploring  and 
closing by the communication elements are represented by the  
Sent, Massage, Future, Communication Environment  ,Elements of 
Channels  ,and formation it . that can  made it by the self- personal  
and general communication  ,the popular  and cultural  by its four 
skills (Listening –speaking-Reading-Writing)  and role  each skill in 
the linguistic communication   and its importance and the relation 
between it and how can the teacher inside it by steps and modern  
teaching methods for enable of the learners from control on these 
skills and use it's  in the communication process. 
  



 

 

٢٦٧ 

& 

  

  
 

اهتمـام  ب همية اللغة في الوظائف التي تؤديها، وقد حظي هـذا الجانـب  أتتجلى 
ومنهم من نظر اليها من زاوية اجتماعية ،ليها من زاوية فلسفية العلماء فمنهم من نظر إ

لكن عندما عرفت  ن تكون مسموعة،، واألصل في اللغة أومنهم من جمع بين الجانبين،
جر ومكتوبة على الورق، أصـبحت هنـاك   و بالحرف منقوشة على الحالكتابة بالرسم أ

خرى بصرية ، وقد جمـع  تان إحداهما سمعية واألصبحت هناك لغلغة مقروءة وبذلك أ
ان اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عـن  للغة بين وظائفها بقوله " في تعريفه  ابن جني

يفـة  ن الوظإلـى أ  وهو في تعريفه هذا يشـير  )٧٣ص،١٩١٣،(ابن جني غراضهم"،أ
  ساسية للغة هي التواصل، ويعد هذا التعريف جامعاً مانعاً.األ

ساسية فـي عمليـة التواصـل    ومن يتابع مستوى المتعلمين يرى أن المشكلة األ
الحـواجز النفسـية    فـي  تكمـن ،أو في ما بينهم وبـين المجتمـع   اللغوي فيما بينهم 

مـتعلم  يتعلمونها، وهذا الجانب يعـود لل  مما يحول بينهم وبين اللغة التي، واالجتماعية 
هذه المشكلة قد تختلـف  نوية والثقافية واالجتماعية، غير ألى الخلفية اللغوإ حياناًنفسه أ

حياناً تحـدث  ختالف شخصياتهم واختالف بيئاتهم ، وألى آخر وذلك تبعا المن متعلم إ
صل المعلومات بالشكل لى المتعلمين فال تأثناء نقل المعلومات من المعلم إ مشكالت في

اختبار متعلميـه أن ال أحـد   المطلوب على الرغم من الشرح الوافي للمعلم، فيفاجأ بعد 
  ال ما ندر.حة إجابة الصحييتمكن من اإل

لى عدم معرفة المتعلمين بدور اللغة متمثلـة  أن سبب ذلك يعود إ ويرى الباحثان
 ،تمكن  بشكليه الشـفوي والكتـابي  وكتابة) في ال،وقراءة ،ومحادثة ،بمهاراتها (استماع 

عليه سيحاول الباحثان في بحثهما الوقوف على دور المهارات اللغويـة فـي عمليـة    
لـى المسـتوى   صـل إ كيف ن(تي: من خالل اإلجابة عن السؤال اآل التواصل اللغوي 

  .؟) المطلوب من استعمال المهارات اللغوية في التواصل اللغوي
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االجتماع واالقتصاد والفلسفة باللغة ، فلم يعد هناك شـك فـي أن   اهتم علماء 

اللغة تصوغ عقول األمة ،وتوجه تفكيرها وتبنيها ،وتهيئ لها من النشاط اللغـوي مـا   
يدفعها وما يخفف عنها عبء الحياة وأثقالها ،وعلى الرغم من أن هناك وسائل أخـرى  

والرسوم ،والجداول والخـرائط ،   عبر اللغة يمكن أن تنقل األفكار والمشاعر كالصور
واإليحاءات واالستشارات وتعبير الوجه ، وما يطلق عليه التواصل غير اللغوي ، فـإن  
اللغة ستبقى أدق أداة للتعبير عن الفكر والمشاعر والواقع، وستبقى زيادة علـى ذلـك   

تعبير عـن  أسرع أداة يمكن أن يستعملها اإلنسان ، وستبقى األداة التي يملكها كل فرد لل
وال يمكن إلنسان ما أن يتصور وجود مجتمع يعيش مـن دون لغـة    فكره ومشاعره ،

تيسر أموره وتسجل وثائقه ، وتعطي أفراده فرصة لقضاء وقت فراغهم متمتعين بشكل 
ما من أشكال النشاط اللغوي ، وفي المواقف اللغوية يتواصل الفرد من حوله مسـتعمالً  

بعة وهي االستماع والحـديث والقـراءة والكتابـة ، أي أن    فناً من مهارات اللغة األر
الشخص الذي يتواصل مع من حوله يكون إما مرسالً فيتكلم أويكتب ،وإمـا مسـتقبالً   
فيستمع أو يقرأ ، لذا فالنشاط اللغوي ليس نشاطاً خارجياً فقط إنما هو قبل ذلـك وبعـد   

  ).٢٧،ص٢٠١٠ذلك نشاط فكري،(الهاشمي وفائزة ،
  التعرف على دور المهارات اللغوية في التواصل اللغوي.: هدف البحث
  ربع (االستماع، المحادثة، القراءة، الكتابة)المهارات اللغوية األ: حدود البحث

 
 

  اوالً : المشكلة:  
  عرفها كل من :

الباحـث   نها" صعوبة وموقف غامض وحاجة لم تشبع يواجههابأ م: ٢٠٠٠ملحم،  - ١
 )٢٤، ص٢٠٠٠في بحثه" (ملحم، 

م : بانها " كل موقف غير معهود التكفي لحلها الخبرات السـابقة أو  ٢٠٠٩عامر، - ٢
السلوك المألوف، وهي عائق في سبيل هدف مرغوب يشعر الفرد إزاءها بـالحيرة  
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والتردد والضيق مما يدفعه للبحث عن حل للتخلص من هذا الضيق وبلوغ الهدف 
  ).٤٠، ص٢٠٠٩كلة شيئاً نسبياً"،(عامر،، وتبقى المش

  ثانياً : التواصل اللغوي :
ل ابـن  صل التواصل من (وصل) وهو بخالف الهجران والتصارم، يقو: ألغةً

 ،٢٠٠٣وصلة، والوصل ضد الهجران". (ابن منظـور، وصلت الشيء وصال  منظور"
  باب وصل) ، ٩٦٣ص

ي العملية أو الطريقة التي م : "ه٢٠١١عرفها منتدى العلم والتعليم ، :اصطالحاً
بير عنها وبين من بين من يقوم باصدارها والتع، تصل بها الفكر والمعلومات وغيرها ي

الف النسق الـذي  عن ذلك من تفاعل وتواصل وتغيرات تختلف باخت يتلقاها، وما ينتج
  ).٢٢، ص٢٠١١، (منتدى العلم والتعليمتتم فيه العملية " 

  ثالثاً  : المهارة :  
  ا كل من :عرفه

المعاني بين المرسل والمستقبل باستعمال اللغة، فعنـدما  ا"نقل نهم:بأ٢٠٠٧،البشري - ١
بغية التعبيـر عـن الـذات ونقـل المشـاعر       لغوياً صل االنسان بغيره اتصاالًتي

، وفـي كـل   قارئاً أو ،كاتباً أو ،مستمعاً أو ،ن يكون متحدثاًيس فهو إما أحاسواأل
يات عقلية مضمونها ومادتها اللغة ، وعملية التواصـل  نسان بعملالحاالت يمر اإل
(مسـتقبل)  ن:(مرسـل) و عن طريق التفاعل المتبادل بـين طرفي  اللغوي تتم غالباً

رسالة لغوية (مكتوبة) أو(مقروءة) تسير في قناة تواصـل، لتـؤدي إلـى    ا موبينه
ـ  أو االقنـاع،  أو ،فهـام اإل أو ،شباع حاجات التواصل اللغوي كـالتعبير إ أثير الت

 الكاتـب،  أو ع،و المستمكفاية اللغوية لدى كل من المتحدث، أقدر من ال باستعمال
جـاالت  كثر، وفي مجـال مـن م  القارئ عن طريق استعمال مهارة لغوية أو أ او

 .)٣٦،ص٢٠٠٧،(البشري (المكتوب) أو(المنطوق)، التواصل اللغوي

أو عمل يظهر فيه يصدر عن المتعلم من سلوك النص  بأنها "ما م:٢٠١٠،األسطل -٢
 القــدرة علــى آراء عمــل معــين بفهــم وســرعة ودقــة وجــودة وكفــاءة"،

  )١٠ص،٢٠١٠(األسطل،
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  م: ٢٠٠٤دراسة السفياني، -١
 ،كاديمية الجهوية للتربية والتكـوين األ جريت هذه الدراسة في المملكة المغربية ،أ     

غوي في العملية التعليمية مـن خـالل   لتعرف على التواصل التربوي واللإلى ا وهدفت
ول من التعليم االبتدائي لمعرفة درجة حصول طاق النصوص القرائية في السلك األاستن

التواصل اللغوي والتربوي ضمن هذه النصوص المقررة وطبيعة الخطاب الذي يحاول 
الكتاب المدرسي تمريره للمتعلم، وقد انطلقت الدراسة في عرض اإلشـكال المركـزي   

تفاعل المعلمين مع النصـوص القرائيـة؟   ل للتواصل التربوي الناجح عالقة بالتي: ها
سئلة محورية ثم انطلقت هذه الدراسـة مـن طبيعـة    شكالية إلى عدة أوتفرعت هذه اإل

ـ  ة كميـة). واتبـع   اإلشكالية، المزاوجة بين متقاربين في البحث (مقاربة كيفية ومقارب
، إذ عمل على اإلجابـة عـن   التحليل ،الوصف ، المنهج : ة الكيفيةالباحث في المقارب

ولـى  ن األيتسئلة الفرعية من هذه االشكالية باالعتماد على مقرر مادة القراءة للسـن األ
حصائي من الجانب اإلتناولت فوالثانية من مرحلة التعليم االبتدائي، اما المقاربة الكمية 

ـ  إارتبط بتحليل البيانات وتحويلها الدراسة الذي  ي دال علـى طبيعـة   لى مفهـوم كم
الموضوع المستهدف واختيرت االستبانة أداة للبحث ووظفـت مـن معرفـة مشـكلة     

إظهار سبق تم  التواصل اللغوي، والتفاعل مع نصوص القراءة المقررة ،وفي ضوء ما
ن هناك تأثيراً مباشراً الختيـار معـايير تنظـيم    وتمثلت في أ تية من الدراسةالنتائج اآل

تمت بصـلة إلـى    لنصوص القرائية التي الوى في التواصل اللغوي والتربوي واالمحت
قد تعطل التواصل اللغوي والتربوي في الـدرس وحسـن   التي لمتعلمينالبيئة المحيطة با

توجيه معرفة المتعلمين بالنصوص القرائية وتأطيرها وظيفيـاً فـي سـياق خطـوات     
فعل تعلم القراءة وان عـدم  ئمة لتحقيق وتقنيات مناسبة، من شأنه توفير الظروف المال

والتربـوي مـع    يساهم في تحقيق التواصـل اللغـوي   ال شكال العمل الديالكتيتنويع أ
يجابي في عملية االتصـال  سائل التقويم الناجعة تؤثر بشكل إن والنصوص القرائية، وإ

ـ نشـطة التقـويم،   تمرير أخذ بمبدأ التدرج في ي، وانعدام األاللغوي والتربو قـد  ذي ال
جـراءات التقـويم   ، وإن إعلى التواصل اللغوي والتربوي مع المتعلمـين  ينعكس سلباً
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يقاعات  التتبع البيراغوجي في حقـل القـراءة   كويني قد تسمح للمتعلم بإحكام ضبط إالت
، ص ٢٠٠٤ويقوي من تحقيق التواصل اللغوي والتربوي مع النصوص، (السـفياني،  

  د، هـ).
  م:٢٠٠٩دراسة أبو القمبز، - ٢

إلى التعرف على (فن التواصل اللغوي) وأكدت أهمية االتصال مـع  هدفت الدراسة 
يتوقف عليها جزء كبير من فاعلية البشر وتأثيرهم، ونجاحهم في الحيـاة،   اآلخرين ، إذ

دائرة االتصـال، رسـم فيهـا     وقد استعمل الباحث لهذا الغرض تجربة توضيحية عن
ارات المعلومـات فـي أثنـاء    ة على تمثيل مسيضاح وكان الهدف من المساعدوسيلة إ

نـواع الشخصـيات   عرض فيها اختبارات توضيحية لكشف أخرين، ثم التواصل مع اآل
واصل للوصول الى الت ) وخلص في دراسته الى النتائج اآلتية:لمسية -سمعية -(حسية

يرد  نجتهد في تفسير مان الفعال مع اآلخرين البد من أن نكون في حالة حياد معهم، وأ
والشـكل المثـالي   يح، ثم نرسل رد الفعل تبعا لذلك لينا من رسائل على الوجه الصحإ

لدائرة االتصال هما المرسل والمستقبل في الوقت نفسه، والشـكل المتبـع فـي نظـم     
علـى التواصـل    قاصراً ويصبح نوعاً، التدريس عندما نلقي الجزء الخاص برد الفعل

قامـة  ركنين أساسيين همـا: إ  البد من توافر اجحاًيكون االتصال نكي غير الفعال، ول
والتـأثير   نقل المعلومات والفكـر إلـيهم   والتوافق معهم و مع اآلخرين،  عالقات قوية

  ، ص هـ).٢٠٠٨بو القمبز، أ فيهم. (
 

لتـاريخ، ومـع تتـابع العصـور زاد     همية التواصل منذ فجر اأدرك البشر أ
بارز في استمرار حياتهم، وتحقيـق مصـالحهم المختلفـة وتوحيـد     حساس بدوره الاإل

بـين   نماط حياتهم، فاالتصـال جهودهم وترابط مجموعاتهم وتنظيم أنشطتهم وتطور أ
روري لتحقيق متطلبات االجتمـاع  فراد المجتمع والمجموعات االجتماعية المختلفة ضأ

، ٢٠١١لـم والتعلـيم،  نساني وهو شرط من شروط بقاء الكائن البشري (منتـدى الع اإل
نسان أهم المفاهيم المرتبطة باإل حدعلى اللغة أ ساساً، لذا عد التواصل المبني أ )٢٦ص

رجة يمكن معها القول ، إن التواصل هو الحياة، وال يمكـن  دون غيره من الكائنات لد
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أن يوجد من دون تواصل، فاإلنسان يتواصل منذ أن كان جنينا فـي بطـن أمـه مـع     
لتواصـل والديـه (جسـدياً    يسمعها من الخارج، وهو في األصل ثمرة  لتيصوات ااأل

وهو عملية مهمـة وضـرورية لكـل    ،  )١٠، ص٢٠٠٨(الناجي، ) ، وعاطفياً ولغوياً
بهدف  عمليات التوافق والفهم التي يتوجب على العاملين في المجال التربوي القيام بها،

وان ) ،٥١، ص ٢٠٠٩أبو ملوح، اف المنشودة للمؤسسة التربوية. (هدالوصول إلى األ
بل فرضـته حتميـة التفاعـل     ،ترجى نتائجه االهتمام بظاهرة التواصل لم يكن عبثا ال

علينا نحن المعلمين طرافه المترامية، ومن ثم ي عالم تقاربت فيه أالمعرفي مع اآلخر، ف
دروب ا ننفذ بها الـى  س اللغة التي هي جل اهتمامنمن أس ساساًطرق أبوابه، بوصفه أ

نشـأ  ى سمة بارزة من سمات العصر الذي نخرى في ظل التقدم الذي اضحالثقافات األ
) ،التواصل مصطلح يكتنفه بعض ٣٢، ص ٢٠١١مع مجتمعاته، (حسن،  فيه ونتعايش

لدخوله في عالقات ترادف واشتراك مع مجموعـة   ناء المعجم نظراًالغموض بسبب غ
او من حيـث الحقـل    اء من حيث الجذرمن المصطلحات التي تشاركه في الداللة سو

خبـار، التخاطـب،   داللي، وذلك من مثل: التواصل، اإليصال، الوصل، اإلبـالغ، اإل ال
  التحاور.

 
غـراض  هم اليومي يرومون من وراء ذلك تحقيق أن الناس في محادثاتهم وتواصلإ

واللغة هـي التـي   ، واصلة طراف المتجات تتنوع تبعا لهدف التواصل واألوقضاء حا
  :أهدافه، ومن بين تلك األهداف اآلتي تحقق غايات التواصل و

هـذا   نسان ذاته والعالم المحيط به، ولقد لخـص العلـم   إذ يكتشف اإل االكتشاف: - ١
 ن الوعي بالذات هو قلب كل تواصل).المفهوم وأهميته بقوله: (إ

مة مع االخرين وصيانة ويتحقق من خالل ربط عالقات صمي االقتراب والتقارب: - ٢
 هذه العالقات وتقويتها.

يتحقق خصوصا في المجال التجاري  ن الهدفقد يتوهم الواهم أ االقناع واالقتناع: - ٣
نساني في كل تفاصيل حياته، القائمة على أو الحقوقي، إال أنه مصاحب للسلوك اإل
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فكـار  قنـاع مجـاالت األ  قناة التفاوض، وتمارس عمليات اإل تبادل المصالح عبر
 )١٨، ص، ٢٠١٢والمعتقدات والسلوك. (القلعي، 

 
 

 يفكـرون  ساسيات المهمة لفهم االتصال معرفة أنه عملية مستمرة فالناس المن األ
ثنـاء التواصـل   ئه فحسب، بل انهم يفكرون فيه في أفيما كانوا يتصلون بشأنه بعد انتها

مكـان  بعوامل متعددة منها، الكلمات والمالبـس والبيئـة (ال  وقبل التواصل، وهو يتأثر 
كمـا ان   مل بالنسبة للمرسل والمستقبل معـاً ، وهذه العوا والجو النفسي) الذي يتم فيه،

عملية االتصال تتطور وتتغير بشكل اليمكن التنبؤ معه بما سيحدث في الخطوة التالية، 
و ان كانت مجرد قراءة في صحيفة أى وفاالتصال عملية ديناميكية نشطة ومتحركة، حت

وتتـألف عمليـة    )٤٠، ص٢٠٠٧بالتلفـاز، (تركسـتاني،    ةشاهدمو استماع للمذياع أ
  التواصل من مكونات نذكر منها:

وهذا التأثير ينصـب علـى    هو الفرد الذي يؤثر في اآلخرين بشكل معين، المرسل: - ١
 خرين.معلومات أو اتجاهات أو سلوك اآل

لى هات التي يهدف المرسل الى نقلها إو االتجاهي المعلومات أو االفكار أ الرسالة: - ٢
 المستقبل والتأثير فيه.

وفي اغلب الحاالت الشخص الذي يقع عليه فعل االرسال، و يمثل الجهة أ المستقبل: - ٣
 في الوقت نفسه. ومرسالً يكون الشخص مستقبالً

تشمل كل الظروف المحيطة بعملية التواصل،  بيئة االتصال والسياق الذي يتم فيه: - ٤
ظروف الزمان والمكان، والعوامل الثقافية واالجتماعية والنفسية، فالتواصـل بـين   

العالقـات تختلـف مـن     المتعلم والمعلم داخل الصف ليس هو نفسه خارجه، وهذه
 خر.مستوى دراسي إلى آخر، ومن مجتمع آل

عملية التواصل وكل ما يحول  ما يعيقطار كل يدخل في هذا اإل عناصر التشويش: - ٥
دون أن تتم هذه العملية في أحسن الظروف كالضجيج أو االرتباك لمعاني اإلشارات 

 ).٣٨، ص٢٠٠٩الواردة في الرسالة. ( أبو الملوح، 
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هي الوسيلة المعتمدة لنقل الرسالة وقد تكون بواسطة  قناة االتصال الحاملة للرسالة: - ٦
 لهاتف او الشخص.التلفاز او المذياع او ا

ففـي الحالـة التـي     ا رد الفعل الذي يقوم به المسـتقبل، يقصد به التغذية الراجعة: - ٧
 عالم فقط وليس عن عملية تواصل.فيها اي رد فعل تحدث من عملية إ اليسجل

سـلوب، شـكل   الكلمات المستعملة في الرسالة، أي: (نوعية األ تتمثل في: الصياغة - ٨
 التواصـلي ال  ن العقلاصل بكونها ذات طابع أخالقي وأعملية التو الرسالة). وتتميز

صدار كلمـة  تحقق من آثار ذلك كاالعتذار عن إنه يمكن اليمكن التراجع عنه غير أ
 ).٤٢،ص١٩٩١كان،ارحة في حق اآلخر،(أوج

 
، والعالقـة مـا    شخاص الذين يشتركون فيهحدد نوع االتصال بناء على عدد األيت
وتبعا لذلك هناك خمسـة   الوسيلة المستعملة وسرعة التجاوب ،شخاص، وهؤالء األبين 

ل االتصا العام، االتصال الشخصي، االتصال انواع من االتصال هي:(االتصال الذاتي،
  الجماهيري ، االتصال الثقافي)

يسبق  تفكيراً ذاتياًعد هذا النوع من االتصال  يرجح بعض العلماء االتصال الذاتي : - ١
فكلّنا حينما نتحدث مع انفسنا أو نخزن معلومات جديدة أو نحل مشـكلة،  االتصال  

هـو المرسـل    عدن االتصال يتركز داخل االنسان وحده، لذا يأو نقيم حالة معينة فإ
تتمثل في الفكر والمشـاعر واألحاسـيس و   والمستقبل في الوقت نفسه والرسالة هنا 

 .االتصالة هو وسيل الجهاز العصبييكون 

أحدهم باآلخر او يحصل االتصال الشخصي عندما يتصل اثنان  االتصال الشخصي: - ٢
ما يكون هذا النوع من االتصال فـي جـو   وغالباً  مع بعضهم بعضاًمن اثنين كثر أ

ويشمل نوعين من االتصـال همـا:    ي لتبادل المعلومات وحل المشكالت،غير رسم
 صغيرة ، واالتصال الثاني يشـمل غالبـاً  ثنائي واالتصال في مجموعات االتصال ال

و ن غير رسمية كما هو الحـال بـين األصـدقاء أ   المحادثة بين شخصين وقد تكو
و فـي  ا هو الحال بين الرئيس والمـرؤوس أ الزوجين، وقد تكون محادثة رسمية كم

 المقابالت الشخصية.
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ث) إلـى  (متحد في االتصال الجمعي تنتقل الرسالة من شخص واحد االتصال العام: - ٣
ستمعين، وهو ما نسميه بالمحاضـرة أو الحـديث العـام أو    و المعدد من األفراد أ

ويتميز  ،من خالل المحاضرات او التجمعات الجماهيرية الخطبة، ويحدث هذا غالباً
 االتصال الجمعي بالصيغة الرسمية وااللتزام بقواعد اللغة ووضوح الصوت.

ترونية ن االتصال من خالل الوسائل االلك: يحدث هذا النوع  م االتصال الجماهيري - ٤
هذا  طة المسموعة والصحف والمجالت ويكونشرمثل المذياع والتلفاز واألفالم واأل

 الحدود الجغرافية والسياسية. متجاوزاً ومنتشراً النوع من االتصال بين الناس واسعاً

الكالمية وغيـر  : الثقافة هي مجموعة من القيم والعادات والرموز االتصال الثقافي - ٥
وتتفاوت الثقافات فيما بينهـا بـاختالف    الكالمية التي يشترك فيها جمع من الناس،

وضاعها االجتماعية والسياسية واالقتصادية وقـد يكـون داخـل    تاريخ الشعوب وأ
ها تختلـف فـي   البالد العربية تحمل ثقافة واحدة لكنلثقافة الواحدة ثقافات مختلفة فا

االتصال الثقافي حينما يتصل شخص أو أكثر مـن  ر، ويحدث لى آخداخلها من بلد إ
لمتصل اختالف ن يعي اثقافة معينة بشخص أو أكثر من ثقافة أخرى، وحينئذ البد أ

فقـد  ذا غاب هذا الوعي وإ عراف وطرائق التصرف المناسب ،العادات والقيم واأل
  )٣٥، ص٢٠٠٧نتائج سلبية. (تركستاني، لى يؤدي إ

 
هر هـذا  نساني، وفي جـو م العملية التعليمية برمتها على أساس التواصل اإلتقو

حاملة وناقلة للمعرفة، وهذا ما يجعل تعلم اللغات قضية محورية في التواصل نجد اللغة 
غنـى  تعد اللغة العربية مـن أ و العناية واالهتمام،منظومة التربية والتعليم تستحق كل 

فهي لغة التعبير والتواصل مع اآلخرين، لذا أصبح واجـب   فرداتها وتراكيبهااللغات بم
في مجاالت الحياة  ن يحبب المتعلمين بهذه اللغة وذلك بتوظيفها تربوياً ولغوياًكل معلم أ

وقد عرفت الممارسات اللغوية في مجتمعاتنا العربية ضعفا في العملية التواصلية كافة ،
مام استعماالت هذه اللغة بوصفها أ ن العوامل التي شكلت عائقاًلى العديد مويعود ذلك إ،

 محاصيل اللغة الدارجة (العامية) هي السـمة يطا بين عنصري العملية التواصلية ،ووس
لذلك برز دور الممارسات اللغوية الفعال فـي العمليـة   الغالبة على العملية التواصلية ،
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الى ما اكتسـبه   راديةي يستجيب بصورة ال إي المتعلم الذالتعليمية، من خالل تأثيرها ف
ممـا يعيـق تواصـله     تأثير ذلك في خطاباته التواصلية، وظهر سرته ومجتمعه،من أ

اللغوي السليم، عليه فقد بات من الضروري تفعيل بـدائل نوعيـة للحـد مـن هـذه      
 الدراسية،معلم والمتعلم والمادة الممارسات اللغوية، وذلك بايجاد نوع من التفاعل بين ال

التـي تعمـل   ون تكون متناسبة مع مستوى المتعلمين العقلي والعمري لها أ التي ينبغي
 جهة أخـرى، على تنمية مهارات المتعلمين المعرفية من جهة، وتفعيلها مع واقعهم من 

ال باستعمالها وتوظيفها في كـل مجـاالت الحيـاة اليوميـة     تظهر إ ألن حيوية اللغة ال
للوصـول الـى    وذلـك  وفي حياة المتعلمين بصورة خاصـة،  ،للمعلمين بصفة عامة

، ٢٠١١،شـنب  (أبو التواصل في المجتمعات العربيةرقى بلغة ت ممارسات لغوية مثلى،
  )١٢٢ص

 
  مهارات اللغة العربية

  
  

  الكتابة  القراءة  التحدث  الستماعا
 ساسية هي:في اية لغة من خالل أربع مهارات أواصل اللغوي يتم الت

ستعمال، كما شكال االة والكتابة) وتمثل هذه المهارات أ(االستماع والحديث والقراء
خرى، والمهارات تمثل كل مهارة منها أهمية في ذاتها وأهمية بالنسبة للمهارات األ

ا بعالقات، وتعد ينهللغوي والكتابي تتكامل فيما بالتي تحدث من خالل عملية االتصال ا
ا، فضالً على المهارات قاسما مشتركا فيما بينههذه العمليات العقلية المتضمنة في هذه 

لى تعليمها بصورة تكاملية ترابطية. ميدان ممارستها، لذا يجب النظر إ ان اللغة هي
  )٣٢، ص٢٠١١(قورة، 

 
ستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمـون))  ن فاآ((وإذا قرئ القر وجل يقول اهللا عز

وقال تعالى ((قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة "،٢٠٤عراف "األ
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وجل في هاتين اآليتين الكريمتين يخاطـب   فالخالق عز، "٧٣قليالً ما تشكرون)) "الملك 
حيـاة، كمـا   بني البشر، ويوجههم ألهمية االستماع ودوره في التفاعل والتواصل في ال

  يشير إلى أنه أول حاسة يستعملها االنسان، وهو من أهم وسائل الفهم والتفكير.
، فاالنسـان يبـدأ   ق وسائل االتصال اللغوياالستماع أسب" :أهمية مهارة االسـتماع  - ١

متحدثاً ،وقـد أدرك العـرب أهميـة دوره فـي     مراحل تطوره اللغوي مستمعاً ،ثم 
لذا كانوا يرسلون أبناءهم الى البادية لسماع اللغة من معينها ، وقـد  اكتساب اللغة ،

يعد ، لذلك بني سعد في مضارب البدواكتسب الرسول (ص) فصيح اللغة عند قبيلة 
تعليمية فـي الصـف،   غلب جوانبه السة للمتعلم ، ويمارس في أوسيلة رئي االستماع

ــية  واإل ــة المدرس ــة "(الحو ذاع ــاعالت االجتماعي ــنية ،، والتف ،ص ٢٠١٣س
كل مهارات اللغة من تحـدث  همية كبرى في كونه فن ترتكز عليه أولالستماع )١٨

العناية واالهتمام بالمهارات والخبرات التـي   لذا كان من الضروريوقراءة وكتابة، 
تؤدي الى تحسين القدرة على االستماع ،من خالل االختبارات التحصـيلية، ومـنح   

يساعد سوة بالمهارات اللغوية االخرى، وبتوافر كل ما أمناسبة لهذه المهارة درجات 
الخ، وتنفيذها في الميدان التربوي، كما يحتاج المتعلم ..من وسائط واجهزة تسجيل و

الى نصوص متنوعة ومستمدة من مواقف االستماع ومواده، ووظائفه في المدرسـة  
 الستماع يمثل جانباًفاجاته وبخاصة في مرحلة التعليم األساسي، والحياة العملية وحا

حيـث يقضـي    من التعلم ويعد الوسيلة األساسية في التفاعل مع اآلخـرين،  كبيراً
ل الصف في االسـتماع إلـى   وقاتهم داخ%) من أ٧٠%)الى(٥٠المتعلمون مابين (

لى الوسائل التعليمية، لذلك من الضروري تـدريبهم علـى   م وإوالى زمالئه معلميهم
واالستماع  ،)٢٤،ص٢٠١١،فهم كل من حولهم (قورةهذه المهارة حتى يستطيعون 

 صورة حرة من دون التقيـد بالرسـوم أو  يتيح الفرصة للمتعلمين للتخيل والتفكير ب
على  ماداًصوات ثم يرسمون الصور بعقلهم اعتالصور وصياغة الفكر من خالل األ

 ما سمعوه.

فـي بنـاء   بيـر  كدت الدراسات التربوية دور االستماع الكأ :دور مهارة االستماع - ٢
ها %) من ساعات النـاس اليوميـة يقضـون   ٤٥ن (ثبتت اإذ أ العالقات االجتماعية،
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%) من وقتهم المدرسي يقضـونه  ٥على الكبار بنسبة ( ويزيد المتعلمون ،اعستمباال
%) من تلك الساعات يقضيها النـاس متحـدثين   ٣٠في االستماع الى غيرهم بينما (

) ، ٥٦، ص٢٠١٠،والكتابـة (الخمـيس   %) موزعـة بـين القـراءة   ٢٥والبقية (
ولالستماع دور في تنمية الملكة اللسانية واللغوية لدى المتعلمين لـذا قـال العـالم    

ينمي لدى المسـتمع   و خلدون في هذا المجال، ان السمع أبو الملكات، التربوي ابن
االحساس اللغوي الذي يجعله يشعر بالنغم الموسيقي للغة، والجرس االيقاعي لهـا،  

(عبـد  اللغة والدقة والسـالمة فـي ادائها  كما انه يعين المستمع على تذوق جماليات 
) ، كما يعد االتصال البوابة الكبرى لعملية االستماع، فـال  ١١٠، ص٢٠١١الباري 

 استماع من دون اتصال لغوي وال اتصال لغوي من دون استماع.

ساسـي مـن   األإذا عرف المعلـم أن الغـرض    :دور المعلم في تدريس االستماع - ٣
ـ ستيعاب المستمع لما يقال معرفيـا أ االستماع وتدريسه هو ا و سـلوكيا،  دانيا أو وج

 ادرك ان عليه دوراً كبيراً في انجاح دروسه وتنمية هـذه المهـارة عنـد متعلميـه    
ذا ه المهارة عنـد المتعلمـين فـال يـتم إال إ    ما تنمية هذ) أ٩١، ص٢٠٠١(طعيمة،

اسية، درب المتعلمين من خاللها على مهارات خصص معلم اللغة العربية حصة در
 االستماع المبنية على دقة الفهم والتذكر واالستيعاب والتفاعل وطبق عليهم مبـادئ 

لموضوع المطروح، وبات من اهم مهامه التركيز علـى  حسن االستماع واالنصات ل
ساسي لدورها الكبيـر فـي بنـاء شخصـية     هذه المهارة في مراحل التعليم األبناء 

 المتعلم.

من مسؤولية المعلم التعرف الى كيفيـة تنميـة هـذه     كيفية تنمية مهارة االستماع: - ٤
 المهارة لدى المتعلمين وذلك من خالل :

 ،مـن المعلومـات   يختزن المتعلم في الذاكرة قـدراً  تنمية القدرة على التذكر: إذ  - أ
بط هـذه  ن ينظم ما يقوله المتحدث بطريقة تمكنه من روتتطلب عملية االستماع أ

االستفادة مـن  قييمها وبناء استجابة محددة لها، المعلومات المخزونة في الذاكرة لت
ويمكن من خاللها التعرف الـى الفـروق    لمين،طبيعة البناء المعروض على المتع
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قة التعامـل معهـم،   خرين، وتحديد طريبينهم وذلك بوصفه مدخال لفهم اآل الفردية
 يجابية فعالة.  المناسب لبناء عالقات إهو الطريق خرين ذلك ألن فهم اآل

االلتزام بالقواعد المرشدة لالستماع الجيد: يعد االستماع  نصف عملية االتصـال،    -  ب
وهي مهارة يمكن تنميتها من خالل تكوين عادات اتصالية جيدة من مثل: االنتبـاه  

ـ  ،للمتحدث  ة التـي  وتالفي تأثير العوامل الطبيعية والنفسية والفسيولوجية والبيئي
ومتابعـة المتحـدث   ،وغيـر اللفظيـة    نتباه ومتابعة التعبيرات اللفظيةتؤثر في اال

حكـام  نتاج أو التقـويم أو اطـالق األ  والتجاوب معه، وتجنب السرعة في االسـت 
مظهـره  فـي  و أ لقاء المتحدثأو محاولة ايجاد أخطاء في طريقة إ القطعية عليه،
  )٧٤، ص ٢٠١١(عبد العزيز، 

لكي يدرب معلم اللغـة   ب على مهارة االستماع لمعلم اللغة العربيـة: وسائل التدري - ٥
سـاليب  وسائل وأ هناك العربية متعلميه على مهارة  االستماع، وينمي مهاراته فيهم،

ستفادة مـن بعـض   تختلف باختالف عمر المتعلمين المستمعين ومستواهم منها: (اال
خبـار  والمجالت وقراءتهـا وأ ية في الصحف خبار اليومموضوعات القراءة، أو األ

وكشـف مـدى   المتعلمين بها، ثم مناقشتهم حولها بهدف تنمية مهـارة االسـتماع   
مالء، وذلـك  االستفادة من النص اإلمالئي في حصة اإل -ليهاستيعابهم لما استمعوا إ

ن يملـى  هم فيما تضمنه من فكر، وذلـك قبـل أ  بقراءته على المتعلمين، ثم مناقشت
صص التعبير بما يفيد مهارة االستماع، وذلك بربطها بمهـارات  استثمار ح -عليهم

نتاج استثمار حصص مادة القواعد، والنصوص وما فيها من اسـت  -التعبير االخرى
استثمار االذاعة الصباحية في  -ساسية والصور الجماليةواستنباط القاعدة وللفكر األ

ن كتابة تقرير حـول  خدمة مهارة االستماع عن طريق تكليف مجموعة من المتعلمي
االنتباه في اثنـاء   ويمكن ان يطلب المعلم من المتعلمين -م فيهما سمعوه وابداء رأيه

قراءة زميل لهم في اي موضوع، واالشارة الى ما قد يقع فيه من اخطـاء بطريقـة   
وقد يقوم برواية قصة موظفا النبرات الصوتية المعبرة، ثـم يطلـب الـى     -منظمة

اء من الرواية اعادة اداء بعض احداث القصـة بنبـرة صـوتية    متعلميه بعد االنته
) ، وبإمكـان المعلـم أن يحقـق    ١٥٢-١٥٠، ص ١٩٩٨حداث (والي، مناسبة لال
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ثـره  االستماع بكيفية أحسن، خاصة ان الحظ الحاجة إلى حسن االستماع وأهداف أ
ـ    ي، في التواصل والتفاهم مع االخرين، وفي تعلم اللغة ونطقهـا العفـوي والطبيع

هزة السمعية والبصرية وغيرها من الوسائل ة ان استعان المعلم والمتعلم باألجبخاص
ومن خالل ما سـبق  ) ،١ص ، ٢٠٠٦المعينة على امتالك هذه المهارة (السليطي،  

صفوف االولى ساس التعلم الجيد، ويمكن ان يتم في الأاالستماع الجيد أن يتضح لنا 
ل عدد من االنشـطة الموجهـة: (كالقصـص،    ساسي من خالمن مرحلة التعليم األ

لمالئمة لنمـوهم العقلـي   نشطة السمعية واللغوية ااألناشيد، واأللعاب اللغوية، واألو
هميـة  كما تبين لنا مدى أالتي تكشف عن قدراتهم واتجاهاتهم وميولهم) ، والمعرفي 

وفـي   ينهذه المهارة ودورها الكبير في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلم
 -نخرين، نأمـل مـن زمالئنـا المعلمـي    حسن تواصلهم مع معلميهم وأقرانهم واآل

ويوظفوهـا فـي بنـاء     ن يستثمروا هذه المهارة،أ -وبخاصة معلمي اللغة العربية
يجابية جيدة ألبنائنا المتعلمين، تعود بالنفع والفائدة على مجـتمعهم الـذي   عالقات إ

  يعيشون فيه.
 

والتفاعل مع بنـي جنسـه،    للتعامل مع من حوله، نسان تواقاًخلق اهللا تعالى اإل
، "٣١، "البقـرة،  )(علم آدم األسماء كلهـا) وعلمه األسماء كلها حيث قال عز من قائل:(

لتفـاهم  خرين، بحيث يكون الحديث لغة الحـوار وا هو يعتمد اللغة ليتواصل مع اآل ذاًفإ
لملـل  خرين، ألن الحياة من دون التفاعـل تبعـث علـى ا   والمحادثة والتفاعل مع اآل

  أنشد في مرضه الذي قضى فيه: والضجر، وصدق ابن الرومي، إذ 
  فكان أطيبها خبيثْ         "ولقد سئمتُ مآربي

  باب الثاء) ٣٩٧،ص٢٠٠٣"(ابن الرومي،اسمه أبداً حديثْ إال الحديث فإنّه مثُل
نها تحدد مدى تتجلى أهمية مهارة التحدث (الحوار) في أ مهارة التحدث:همية أ - ١

حيث يتكون  اله باآلخرين،يجابية عند اتصدرة الفرد على اكتساب المواقف اإلق
و ل فكرة معينة، او طرح رأي محدد، أموقف الحديث من المتحدث الذي يحاول نق

ظروف له، وال موضوع بعينه، ويعد هو الطرف المعني بالحديث والمستمع
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معنوية  المحيطة بموقف الحديث سواء أكانت هذه الظروف مادية ام
ن النشاط اللغوي، هم الواكما يعد التحدث من أ)، ١٦، ص ٢٠٠٠(حجاب،

بين البشر قبل  في الحياة اليومية، فهو وسيط التواصل اللغوي واكثرها استعماالً
 واصل اللغوي.يجابي من التالقراءة والكتابة ،و يمثل الجانب اإل

ن حسن وال تقتصر براعة الحديث على أسلوب الكالم وجودة محتواه بل إ
يريدون من  ناس وهم الر، وكم تحدث أمن فنون الحوا يعد فناً االصغاء ايضاً

ونقل ابن  يبوحوا بما في صدورهم،يحاورهم، بل يريدون من يصغي اليهم كي 
البنه: يا بني تعلم حسن  عبد ربه في العقد الفريد عن بعض الحكماء قوله

تتعلم حسن الحديث وليعلم الناس أنك أحرص على ان نسمع منك  االستماع، كما
تعد هذه المهارة من  ) ، كما٢٧-٢٦، ص ٢٠١٠ن نقول (الحبيب على أ

 دقيقاً ساسية الالزمة في القرن الحادي والعشرين، فهي ترتبط ارتباطاًالمهارات األ
ن من خاللها آداب و الجماعة، حيث يكتسب المتعلمود أبكيفية التعامل مع الفر

المخاطبة ولياقة التصرف واحترام االخرين، والتعاون معهم لالنتقال من المدرسة 
الى دنيا العمل، حيث سيجد نفسه في حالة حوار دائم مع االخرين بدءا من االسرة 

، ٢٠٠٩رة، التي يعيش فيها وانتهاء بالعالم الذي اضحى قرية كونية صغيرة (بشا
  .)٢٨ص 

فمهارة التحدث تعطي الفرصة المالئمة للمتعلم ليبين قدراته، ويعبر عما يريد، 
وعما يختلج في نفسه من مشاعر واحاسيس، ونظرا ألهميتها من الناحية النفسية 

فيناقش، ويحاور، ويشارك واللغوية، فهي تجعل المتعلم يكتسب منها قوة وحيوية 
التحدث مع ذويه ومعلميه وزمالئه في الصف ، وقد كبيراً في ويبرز بروزاً 

ي ان يتاح لكل متعلم حرية الحديث، من خالل السؤال راصبح من الضرو
، والمناقشة والمحادثة، وجميع األنشطة اللغوية األخرى يكون الكالم والجواب

سس في العملية ل بها هو التحدث، فالتحدث هو من أهم األساس العممحورها، وأ
  .)١٣٠، ص ١٩٩٣ة كلها (الكندري،التعليمي
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نه يحقق ميزات متعددة للقائمين يظهر دور التحدث في أ" دور مهارة التحدث: -٢
التعلمية، وبخاصة المعلم والمتعلم: فهو: وسيلة يحقق فيها  - ةعلى العملية التعليمي

 -دوات االتصال اللغويأداة من أ -ذاته من خالل تفاعله مع اآلخرينالمتعلم 
نشاط  - طمئنانالبراز مهارات المتعلم، وتوضيح فكره، واكتساب الثقة واالفرصة 

المستمعين بتقبلهم للمتحدث وما ينقله من فكر  فكري اجتماعي يستعمل للتأثير في
ضرورة ملحة للمتعلمين في المراحل الدراسية كافة" (عبد العزيز،  -وآراء

ة، حيث يتم تدريب كبر للتحدث في المدرسويبقى الدور األ) ، ٢٤، ص٢٠١١
ف وبلغة فصيحة سليمة خالية و خوعلى القاء الكلمات من دون خجل أ المتعلمين

بهم على المواجهة والجرأة في األداء خطاء اللغوية والنحوية، كما يتم تدريمن األ
  اللغة العربية السليمة في مواقف الحياة كافة. والتعبير، وعلى استعمال

ن يتجلى الدور الجديد للمعلم في السعي الحثيث ع :دور المعلم في تدريس التحدث -٣
ن يفيد المتعلمين في تحقيق نموهم وتحصيلهم الوسائل التي يستطيع بواسطتها أ

الدراسي. ويأتي حواره معهم في مقدمة هذه الوسائل، حيث يساهم هذا الحوار في 
معهم،  تجسيد مبدأ الديمقراطية فيما بينهم، ومن خالل حرصه على عالقته الودية

هذه العالقة التي تقوم على التفاعل والحوار وتبادل الخبرات العلمية بين المعلم 
 .متعلمينو

 إذ لدى المتعلمين الثقة بالنفس، ان ما يحققه الحواركيفية تنمية مهارة التحدث: -٤
لغة فصيحة سليمة،  يمارسون مع زمالئهم الكالم بيسر وسهولة باستعمال

ثبات صيتهم، وقدرتهم على إومناقشاتهم باستقالل شخثناء حوارهم ويشعرون في أ
سيساعدهم على بناء  -الشك - ذاتهم، وعدم االعتماد على غيرهم، وهذا

تيار الموضوعات التي تقدم ن يحسن اخشخصياتهم لذلك ينبغي على المعلم أ
بيئتهم التي بحيث تكون ذات معنى، وذات قيمة في حياتهم، وتكون من  للمتعلمين

موا عنه، ن تعطى الفرصة لهم في اختيار الموضوع ليتكلها، ويفضل أيعيشون في
مطبقين شراف معلمهم عن محتوى هذا الموضوع ويعبروا بطريقتهم وتحت إ

يبدأ المعلم بتنمية قدرة  نمبادئ حسن التحدث والحوار، وبات من المفيد أ
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هم ، على ترتيب فكرهم، وصياغتهم بلغة مناسبة قبل البدء بتعليمالمتعلمين 
وبتوجيه أسئلة ذكية ولطيفة تشجعهم على  ساسييم األوبخاصة في مرحلة التعل

يجابية بين اللغة والفكر تنمو لديهم الطالقة التبادلية اإل طالة الحوار، كيإ
ق التعلم ن يركز المعلم على طرائومن األهمية أ )١٣٤، ص ١٩٩٣(الكندري، 

عي)، الذي يجعل من المتعلم ي (الجمالفعالة في تدريسه على أسلوب التعلم التعاون
ويحاور زمالءه من دون كلفة أو تقييد طرفا فاعال في العملية التعليمية، يشارك 

سلوب هذا األ ن استعمالهك أن يدرتحت إشراف معلمه، ويجب على المعلم أ
 يساعده على بناء شخصية لغوية قادرة على التواصل مع اآلخرين بامتياز.

علم في دروس زميلنا الم مهارة التحدث لمعلم اللغة العربية:وسائل التدريب على  -٥
بوسائل التدريب على مهارات التحدث(الحوار)على ن تستعين اللغة العربية عليك أ

  آلتي:وفق ا
استمع إلى  - مسجٍل للصوت استعمال - ولية للحديثعلى الخطة األ ابدأ معتمداً  - أ

يستمع اليك لتعرف كيف كانت حد زمالئك ان اطلب إلى أ -إلقائك بصورة ناقدة
وقفتك، ألن هذا سيؤثر في مدى نجاح االلقاء لديك، والشك بان حركاتك تساعد 

ليها عند التدريب وهناك عوامل كثيرة يجب أن تلتفت إ -متعلمينعلى التأثير في ال
ضوح النطق، همها: جهارة الصوت، وسرعة األداء ونغمة الصوت، وون أم

ن اتبعت دورة في وإ) ،١٢ص،٢٠١٢اعيل، سمومخارج الحروف لديك (إ
هذه الدورة في كشف كل ما تحتاج إليه إلنجاح  البرمجة اللغوية العصبية، ستساهم

نت تعلم تمام المعرفة وأعمارهم وأ نماط المتعلمينالعملية التربوية على أختالف أ
من  كثرر مما تربي، وتركز على المعلومة أكث، بأن أساليبنا التي تمارسها تعلم أ

نك مهارات البرمجة تقازه البرمجة اللغوية العصبية، وبإالمهارة، وهذا الخلل تتجاو
إلدراكك  سلوب لكل حالة، نظراًالعصبية تكون أكثر فاعلية وقدرة على اختيار األ

جيات ستراتيتقانك مهارات و لفة للمتعلمين، والحوال النفسية المختالتقلبات واأل
 .)٢٤، ص٢٠١١،بد العزيز(عالتعامل مع جميع الحاالت،
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ات التثقيف لـدى اإلنسـان،   دوتمثل مهارة القراءة أحدى نوافذ المعرفة، وأداة من أهم أ

من اهللا عـز وجـل   ول أن يكون األمر األ -فهي من أهم المهارات اللغوية، وال عجب
قـرأ باسـم   ها نحو القراءة في قوله عز وجل: ((امته من بعده موجلرسوله األمين، وأ

نسان من علق، اقرأ وربك األكرم الـذي علـم بـالقلم، علـم     ربك الذي خلق، خلق اإل
شـاط اللغـوي التـي    هم مجاالت النفالقراءة من أ " ،٥-١األنسان ما لم يعلم)) "العلق 

البشـري،   هم أدوات االتصال بنتـائج العقـل  يمارسها المتعلمون في المدرسة، ومن أ
يمكن أن يؤدي مـا   ، فهو الذي الوالقدرة عليها هو جانب مهم من جوانب نجاح المتعلم

  ذا أتقن هذه المهارة.مطلوب منه تحقيقه بصورة جيدة إال إ
ت العقـل  لينا ثمـرا القراءة أهم الوسائل التي تنقل إ "التزال أهمية مهارة القراءة: - ١

ـ نسانية التي عرفالبشري وأنقى المشاعر اإل ة ها عالم الصفحة المطلوبة، وهي غاي
ساس تفسير الرموز الكتابية، أي الربط بين اللغة والحقائق، في التعقيد، تقوم على أ

خبراته، على وفق فالقارئ يتأمل الرموز ويربطها بالمعاني، ثم يفسر تلك المعاني 
ـ   وهي عملية بين فيها القارئ الحقائق التي تكمن وراء هذ ذا ه الرمـوز، والبـد له

تميـز   ير تلك الرموز، ومـن الخطـأ أن نعـد   ن يتصل بالخبرات لتفسالبناء من أ
الحروف ومجرد النطق بالكلمات قراءة، فتلك عملية آلية ال تتضمن صفاتها التـي  
تنطوي على كثير من العمليات العقلية كـالربط واالدراك والموازنـة، والفهـم،    

ستنباط، واالبتكار، ومهارات القـراءة  واالختيار، والتقويم، والتذكر، والتنظيم، واال
الرئيسة كثيرة منها: تعرف الكلمة، والفهم والنطق، والسرعة، وتتفرع عـن هـذه   
المهارات مجموعة من المهارات اللغوية المتضمنة التـي تسـاعد علـى عمليـة     

فالقراءة تساعد المتعلم على اكتساب )، ٥٤، ص٢٠٠٨(مشدود،  التواصل اللغوي"
رفية، وهي وسيلته وأداته في الدرس والتعلم الذاتي، ويمكن القـول:  ثروة لغوية مع

ساسـية وفـي   يتمكن من مهارات االتصال األ من المكان في هذا العالم ل بانه ال
والكشـف   تقان النطق،ذة االطالع على كل جديد، ووسيلة إمقدمتها القراءة فهي ناف

نتـاج عقـول   التفاعل مع إلتنافس فيما بينهم، وغالط المتعلمين، وبث روح اعن أ
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ن تدوي في مدارسـنا، هـي   لك نرى أن الصيحة الكبرى التي يجب أاآلخرين، لذ
لى تعليم القـراءة فـي   صيحة التي تنادي بتوجيه القسط األكبر من عنايتنا إتلك ال

ثرائية ة من خالل حصص مخصصة للمطالعة، وإجراء برامج إمراحل التعليم كاف
  داعمة لهذه المهارة.

علمـين، فهـي توسـع    القراءة لها دور كبير في حيـاة المت  هارة القـراءة: دور م -٢
، كمـا تسـاهم   بواب الثقافة وتساعدهم على حل مشكالتهمخبراتهم، وتفتح أمامهم أ

ساس توافق الشخصي واالجتماعي، بل هي أعدادهم العلمي، وتساعدهم على الفي إ
ـ كل عملية تعليمية، ومفتاح لجميع المواد الدراسية، ورب ي ما كان الضعف الدراس

خـرى وفـي الحيـاة،    مواد الدراسية األخفاق المتعلمين في الفي القراءة أساس إ
فالمدرسة توسع بالقراءة دائرة خبرة المتعلم وتنميتها، وتنشـط قـواهم الفكريـة،    

، وهي ترغب نفسهم ومعرفة اآلخرينيهم حب االستطالع النافع لمعرفة أوتشجع لد
شياء، والحوادث المألوفة لديهم، وكلما اتبعت رغبتهم فـي  في معرفة ما يتصل باأل

ذهانهم، واكتسبوا سعة لمعرفـة العـالم الـذي    ااالطالع ازدادت خبرتهم وصفت 
نفسهم ميول جديدة. لذلك لها مكانة متفردة بـين بـاقي   وانبعثت في أ يعيشون فيه،

المـذاكرة   المهارات اللغوية، وخاصة في مرحلة التأسيس، فعن طريقها تتم عملية
 والدور األكبر الـذي تؤديـه  ) ، ١٦٧، ص ١٩٨١والتحصيل الدراسي (خاطر، 

ـ القراءة في حياة المتعلمين هي أ ى نها تحببهم بلغتهم األم، فمن طريقها يطلعون عل
خرى ويغنون معارفهم، ويمتلكون ثروة لغوية كبيرة تراثهم وثقافتهم، والثقافات األ

اعدهم على تمتين مبادئ الحوار مـع اآلخـرين   تزيد المخزون اللغوي لديهم، وتس
 بثقة ودراية وجرأة.

ساسي في تنميـة  المدرسة لها دور أ دور معلم اللغة العربية في تدريس القراءة: -٣
 كبيـراً  ن هناك ترابطـاً أثبتت البحوث العلمية أ مهارات القراءة لدى المتعلمين، و"

هـم  ، لذلك أصـبح مـن أ  بين القدرة على القراءة والتقدم الدراسي لدى المتعلمين
 قبال عليهاالقراءة في نفوس المتعلمين، واإل واجبات معلم اللغة العربية تنمية عادة
ن يكون هناك معلمـون يحبـون القـراءة،    برغبة وشغف، وهذا الواجب يتطلب أ
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كما ان تنميـة  ) ، ٢٨، ص ٢٠٠٣ار، (النص يمارسونها ليكونوا قدوة للمتعلمين"و
الحسبان عند بناء أو  ينبغي مراعاته، ووضعه في تعليمياً صبح مطلباًهذه المهارة أ

ن يبقى المتعلم يقظـاً  ، فالتعلم الصحيح والنشط، يقتضي أي برنامج تعليميتطبيق أ
 جها،وايجابياً، فاعالً وليس منفعالً، نشيطاً يعمل ويفكر داخل الحجرة الصفية وخار

لالسـتثمار   لى حفز قدراته وصوالًينه من مهارة القراءة فهو يحتاج إجل تمكومن أ
حو القراءة، ويتحقـق  مثل، وذلك من خالل مراعاة عوامل الدافعية والميل لديه ناأل

سـاليب عرضـه، ويسـتعمل    ثر فاعلية عندما ينوع المعلم فـي أ كهذا على نحو أ
 طبة قدرات المـتعلم ومراعـاة مسـتواه،   طرائق التدريس الحديثة والفعالة، فمخا

اهتمامه ويبقيه في حالـة مـن   على ن يستحوذ وإثارته جوانب مختلفة. من شأنه أ
 أثر كبير االرتباط النفسي بمحتوى التعلم، فالدوافع والميول واالتجاهات النفسية لها

 ) .٦٢، ص ٢٠٠٧في عملية تعلم المتعلمين (البصيص، 

زميلنا معلم اللغة العربيـة إذا   لدى معلم اللغة العربية: كيفية تنمية مهارة القراءة -٤
  أردت تحسين مهارة القراءة لديك فإن هذه العمليات ستساعدك على ذلك:

لى أين تتجه تعرف طريقة عادة القراءة لديك، وإن تيجب أ : تقويم طريقة القراءة  - أ
عمليـة  ثنـاء  ين هذه القراءة وهل تقوم باستعمال شفتيك أو حلقـك فـي أ  في تحس

القراءة؟ وهل توقف الكلمات الجديدة تقدمك في القراءة باستمرار؟ في هذه الحالـة  
هـل   -عليك تنمية مهارتك اللغوية بكثرة قراءة المجالت التربوية والكتب المفيـدة 

دة؟ في هذه الحالة عليك تدريب عينيك على تخطي المسـافات  تقوم بقراءة كل مفر
لى الممارسـة  راءة الناجحة فن، وهي بحاجة إالق ن تدرك بانويجب أ من الجمل،
كثر ازدادت خبرتك. ونضجت لديك اكتساب الخبرات. لذلك كلما قرأت أالدائمة، و

 هذه المهارة، وازداد استمتاعك بما تقرأ.

وللمضي قدما في تحسين هذه المهارة وتنميتها، عليـك ان   توفير المناخ المناسب:  -  ب
ضـاءة  ة مريحة، علـى أن تتـوافر فيـه اإل   راءة بصورتختار المكان المناسب للق

انتباهـا وتيقظـا،    كثـر ة الصحية للقراءة، ألنها ستجعلك أالمناسبة للعين، والجلس
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ألنها تشتت الذهن وتقلل من التركيـز فـي    ،صوات االذاعة والتلفازوابتعد عن أ
 القراءة.

مام عندما ان تتعلم تحريك عينيك باستمرار إلى األ عليك استعمال العينين بفعالية:  -  ت
تقرأ بمسافة تسمح لعقلك فهم واستيعاب معنى الموضوع الذي تقرؤه، وعليك فـي  

 فراغك التفكير فيما تراه.

ساس االتصال اللغوي تعد المفردات اللغوية أ االستمرار في تنمية الثروة اللغوية:  -  ث
ن تعمـل  عن فكرهم وعواطفهم، ومن الضروري أاالنساني، وتتيح للناس التعبير 

جادة فهم الكلمات وأصلها وتركيـب الجمـل   ادة عدد المفردات اللغوية وإلى زيع
 كثر.لقراءة أواشتقاقها، لتتمكن من مهارات ا

تدرك بان سرعتك في القـراءة   نعليك أ تكييف سرعتك في القراءة لفهم المادة:  - ج
ن تتعود رؤيـة العنـاوين   نوعية المادة التي تريد تدريسها، وأ ن تتوافق معيجب أ
فصول والعناوين الفرعية، والنظر إلى الفكر الرئيسة الواردة، ، ومقدمات الالرئيسة

 هم التفاصيل التي تعزز هذه الفكر.ثم تنتقل الى معرفة أ

ـ ج القراءة الى الممارسة وذلك مـن أ تحتاممارسة القراءة بانتظام:   - ح ل تحقيـق  ج
بهـدف   ن تقوم بتدريب عينيك وعقلك على العمل سـويا المهارة فيها، لذلك يجب أ

د) لممارسة ٣٠-١٥االرتقاء بعادات القراءة الجيدة كما ينبغي الجلوس يومياً من (
تظام تسـاعدك علـى   نلمهم أن تعرف تمام المعرفة بأن عملية القراءة باالقراءة وا

تقان هذه اللغة مما ينعكس على متعلميك في إالثروة اللغوية، وزيادة خبرتك، زيادة 
لتواصل مـع األخـرين بشـكل جيـد (منتـديات      والتحدث بها بشكل صحيح، وا

متعلمـون فـال   نك القدوة التي يقتدى بهـا ال ، وال تَنس أ)٦-٤، ص ٢٠٠٧الجفر،
ثناء قراءتك والتنويع في نبرة صوتك بحسب الموقـف  تهمل التلوين الصوتي في أ

علم يقلدك حتى فـي طريقـة قراءتـك    واالهتمام بمخارج الحروف لديك، ألن المت
  داءك.وأ

سـتراتيجيات   هنـاك  وسائل التدريب على مهارة القراءة لمعلم اللغة العربيـة:  -٥
 مختلفة يمكن ان يستعملها المعلم في تنمية مهارات القراءة لديه منها:
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نموذج أو القدوة أمام المتعلمين ويـتلخص دوره  ن يكون المعلم األأي أ النمذجة:-أ
ثنـاء قيامـه بحـل    فـي أ  في إبراز مهارات التفكير عن طريق إيضاح سلوكياته

  المشكلة، وكيفية تنفيذها.  
رض خطته مبتـدئا  ن يعلم المعلم بشكل مباشر، حيث يعأي أ التعليم المباشر:-ب

  جراءات التنفيذ.  باألهداف، ثم إ
ن يقوم المعلم بتقسيم المتعلمين إلى مجموعـات ويـوزع   بأ المشاركة الثنائية:-ج
حمـدي،  أن كل واحد منهم قائم بـدوره (األ  بينهم، ثم يمر بينهم للتأكد من دواراأل

)، هذا يؤكد ضرورة استعمال الستراتيجيات الحديثة فـي تنميـة   ١٦، ص٢٠١٢
رة توعيـة المعلمـين بأهميـة هـذه     مهارات القراءة بمستوياتها المختلفة، وضرو

هـارات  هميـة تعلـيم م  ت تدريبية يتم التأكيد فيها على أستراتيجيات وعقد دوراال
بداعية، لما لها من تأثير ملموس في عمليـات التفكيـر   صة القراءة اإلالقراءة وبخا

  العليا.
 

ن يتقنها المتعلم بوصفها نشـاطا ذهنيـا يقـوم علـى     الكتابة مهارة متعلمة يمكن أ
جهد كبير، وتتميز ال التفكير، وتحتاج الى عمير، وهي كأي عملية معرفية تتطلب إالتفك

نها صيغت على درجة عالية من التعقيد، ذلك ألنهـا تتضـمن   هذه اللغة المكتوبة في أ
التعبير الكتابي والتهجئة والكتابة اليدوية وهذه المحاور تتكامل مع بعضها بعضا لتشكل 

)ولكل مهارة لغوية مكانتها الخاصة مـن  ٢٤، ص٢٠١٣المهارة الكلية للكتابة (رشيد، 
الغاية النهائية من تعليم اللغة، فاللغة يتعلمها  تمام، إال أن مهارة الكتابة تعدوااله االهمية

المتعلم استماعا وتحدثا وقراءة، وحين يتعلم التهجي والخط، انما يقصد من وراء ذلـك  
في خاطره وعما يعتمل في نفسه ول عما يعرف، وعما يج كله جعله قادرا على التعبير

ما في البعد المعرفـي فيكسـب   ذا فيما يتعلق بالبعد اللغوي، أه حاسيس ومشاعر،من أ
المتعلم عند الكتابة الطالقة اللغوية، والقدرة على بنـاء الفقـرات وترتيبهـا وعمقهـا     

  .)٤٢،ص٢٠٠٩وطرافتها(العبيدي،



 

 

٢٨٩ 

& 

  

همية الكتابة لدى المتعلمين في حجرة الدراسة، ذلـك  تبرز أ أهمية مهارة الكتابة: - ١
ليها في توظيف كل معارفه ومهاراته التي اكتسبها ففيها يسجل يحتاج إ ألن المتعلم

ما في نفسه من مشـاعر واحاسـيس،   عمعلوماته، وعما يجول في خاطره  ويعبر 
فهي وسيلة من وسائل دراسة اللغة وترقية المهارات اللغوية االخرى فهي تعتمـد  

الدارس قدرة عليها وتستفيد منها، وعن طريق االستماع والتحدث والقراءة يكتسب 
ن ممارسة الكتابـة  ة وتركيبها، لذلك نستطيع القول بأعلى االستعمال المناسب للغ

الستفادة منها كمهارة لغوية أمـر مرهـون بممارسـة المهـارات     بشكل فعال، وا
أدوات اإلنسان في االتصال مـع   خرى، فهي وسيلة من وسائل التعلم، وأداة مناأل
  خرين والتعبير عن النفس.اآل

يتطلع كل متعلم ألن يكتب، كما يتحدث ويقرأ بلغـة عربيـة    مهارة الكتابة:دور  - ٢
كيب في التعبير عما افصيحة سليمة، والكتابة تساعده على استعمال المفردات والتر

ربع وتجويدها، وقد ذكـر كثيـر   يق مهارات اللغة األيريد، كما انها تساهم في تعم
يقضون وقتا كافيا في تعلم الكتابـة،  من علماء تدريس اللغات أن المتعلمين الذين 

تكون لديهم معلومات وافية عن هذه اللغة، ويتمكنون من توظيف المعلومات بهـا،  
لـى  كما ان خبراء القراءة ينظرون إ مما يسهل عليهم استعمالها استعماالً صحيحاً،

الكتابة كنشاط مرغوب فيه من وجهة نظرهم، فعندما يركز المتعلم علـى شـكل   
شـكال  لتمييز وبناء القدرة على تـذكر األ والعبارات تساعده الكتابة على االكلمات 

الكتابية وعالقاتها، مما يسهل عملية القدرة على األداء والتواصل مـع اآلخـرين   
  .)١٨، ص ١٩٩٩بفعالية (زكريا، 

المعلم شريك المتعلم في عمليـة الكتابـة، فهـو     :دور المعلم في تدريس الكتابة - ٣
فكرهم، واختيار مفرداتهم وترتيب جملهم، كمـا يشـجعهم   اب يساعدهم على ترتي

الى كتابـة الموضـوع   على االستفسار في كل مرحلة من مراحل الكتابة، ليصار 
صحيحة سليمة خالية من األخطاء اللغوية. وبإمكـان معلـم   كتابته بلغة  المطلوب 

مـن   متعلميـه ت الكتابة لـدى  دوراً كبيراً في تنمية مهارااللغة العربية ان يؤدي 
 خالل:
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ممـا   ن درسوها والكلمات الجديـدة ارات الربط بين الكلمات التي سبق أتنمية مه  - أ
 المعرفية، يعمق بنى المتعلمين

بداع وبهذا تحدث جـودة تعلـيم   لإل تنمية مهاراتهم في التحليل والتركيب وصوالً   -  ب
 وتعلم مهارات الكتابة،

الحجرة الصفية، مما يؤدي الـى زيـادة   توافر البيئة الصالحة للتعليم والتعلم داخل   -  ت
 الدافعية واالستمتاع بتعلم الكتابة .

معه وتوافر تعلم نشط لهم مما يزيد من كتابتهم في تعلمهـم   زيادة تفاعل المتعلمين  -  ث
الصور والتعبيـر عنهـا    استعمال تنمية مهارات التعبير الكتابي من خالل–الكتابة 

 بجمل مناسبة .

ثناء تنفيذ التدريبات الكتابيـة  وبين المتعلمين أنفسهم في أ ة فرص التفاعل بينهزياد  - ج
  )١٦، ص ٢٠٠٥داخل الحجرة الصفية (السيد محمد، 

للغة العربية بلغة متعلميه عليه أن: ينمـي  ليرتقي معلم ا كيفية تنمية مهارة الكتابة: - ٤
ساليب التـدريب المباشـرة عـن    لديهم مهارات الكتابة، وذلك من خالل استعمال أ

سـاليب  كتابة. ومراعاة التنوع فـي هـذه األ  االستماع والرؤية البصرية والطريق 
لى ممارسـة  المتعلمين وتوظيفها، باإلضافة إ والعمل على استخدام مفردات من بيئة

صفوف االولى مـن مرحلـة التعلـيم    التدريب بشكل دائم ومستمر، وبخاصة في ال
مالء مع باقي وربط اإل ق الصحيح لمخارج الحروف،ساسي، والتركيز على النطاأل

ة والعلوم، وتفعيل مشروع فكرة اإلمالء اليومي فـي عـالج الضـعف    فروع اللغ
وليـاء  عن التعاون المثمر بين المعلم وأ مالئي، واالهتمام بالتعبير الكتابي، فضالًاإل

األمر للعمل على تنمية هذه المهارة ودعمها بالتدريبات الكتابية التي تغنيها، وتساعد 
  .)١٠، ص ٢٠١٣تقانها، وتؤسس للغة عربية سليمة فصيحة (النعيمي على ا

تعـد االنشـطة الصـفية     وسائل التدريب على مهارة الكتابة لمعلم اللغة العربية: - ٥
سية، وميدانا عمليا لمـا يقـدم للمتعلمـين داخـل     والالصفية امتدادا للمقررات الدرا

ثـارة مواقـف تكـون    الل إنيا للدافعية في التعلم من خالحجرة الصفية، ومصدرا غ
يتمكنون بممارستها من  و ر هذه االنشطة على المتعلمين،للتعلم، وتظهر آثا مصدراً
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كمـا  مجاالت التعبير الكتابي الـوظيفي،  االنتفاع باللغة العربية عمليا، وبخاصة في 
يتمكنون من تنمية مهاراتهم الكتابية وتطويرها، وهي تعد خبرات مرافقـة ومتممـة   

تقدم إليهم داخل الحجـرة الصـفية،    للخبرات اللغوية في مهارة الكتابة التيومكملة 
تسـاهم   و بية، التي على درجة من االهمية،وذلك من خالل ممارسة االنشطة الكتا

ابة وتطويرها لدى المتعلمين، كمـا انهـا تحقـق    تمساهمة فعالة في تنمية مهارة الك
هم فرصة التدريب علـى توظيـف مـا    اهداف المقررات الكتابية الدراسية، وتتيح ل
فـي مواقـف طبيعيـة وعمليـة      ناجحاً اكتسبوه من مهارات كتابية توظيفا صحيحاً

المـداخل الحديثـة    اما مدخل عمليات الكتابة فهو من،)١٤، ص ٢٠٠٣(القبيشي، 
ت التعبير الكتابي لدى المتعلمـين، و  اثبتت نجاحها في تحسين مهاروالمميزة التي أ
رفية ومعلوماتـه  ة وعيهم بكيفية استنتاج الفكر، ومراجعة بنيتها المعيهدف الى تنمي

، ص ٢٠٠٩(العبيـدي،  إلى كالم مكتوب ،  لى كالم داخلي، ثموفكره، وترجمتها إ
٢٦(. 

 
وتتـرابط هـذه    ان العالقة بين مهارات اللغة العربية تكاد تكون عالقة تفاعلية

نفسهم، و تتمثل العالقة بين المعلم وبين المتعلمين أ العالقة لتنشئ تواصالً فعاالً ونشطاً
خرين، ولكـي يكـون   للفكر من اآل  بين االستماع والقراءة في ان كليهما يشمل استقباالً

قـد  فإنه البد أن يكون  دراك الكلمات والجمل والعبارات المطبوعة،على إ المتعلم قادراً
ليها منطوقة بطريقة صحيحة، فالفهم في القراءة يعتمد على فهم القـارئ لغـة   استمع إ

للنجاح في تعلم القـراءة   اًيضاً أساسمهارات المكتسبة في االستماع هي أالكالم ، وان ال
سباب ضعف المتعلمين في القـراءة وتعـد الكلمـات    من أ همال االستماع سبباًلذا يعد إ

راءة هي الكلمات التي سمعها المتعلم وتكلم بها من قبل (مـدكور،  االكثر سهولة في الق
نهما ينموان ويعمالن ث في أوتتضح العالقة بين االستماع والتحد )،١٢٥، ص ٢٠٠٣

خـر،  لنمو في أحدهما يعني النمـو فـي اآل  خر، و ان ابالتبادل ويكمل احدهما اآل معاً
فرص تعلم االستماع، توجد في كل  نل المتعلم على كفاية فيهما، كما أوبالتدريب يحص

نهـا عالقـة تفاعليـة    ك عالقة بينهما يمكـن تصـورها علـى أ   مواقف الحديث، فهنا
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الكالم، بحيث  ساسي في القدرة على"واالستماع الجيد عامل أ)٢١٧، ص٢٠١٠،(يوسف
وتوجد عالقة  ،ليها جيداإال إذا استمع إ ن ينطق الكلمات نطقا سليماًيستطيع المتعلم أ ال

بين مهارات االستماع ومهارات الكتابة، ألن اتقان الكتابة يعتمد اساسا على االسـتماع  
الجيد، الذي يمكن المتعلم من التمييز بين الحروف واالصوات والشك بـان المسـتمع   
الجيد يستطيع ان يزيد من ثروته اللغوية والفكرية والثقافية، فيزداد تعبيره غنى وثـروة  

ن هنـاك عالقـة   فن تعبيري والقراءة فن اسـتقبالي إال أ ن التحدث أ لرغم منوعلى ا،
خر ويتأثر به، و يؤدي الضعف في هما يؤثر في اآلكبيرة بين التحدث والقراءة، فكل من

، ص ٢٠٠٣(مـدكور،  "على الكتابة من ثمالتحدث الى ضعف في القدرة على القراءة و
وثيقة، ألن الكتابة تعزز التعرف إلـى  تبة فعالقة "اما العالقة بين القراءة والك، ) ١٢٦

حساس بالجملة، وتزيد من ألفة المتعلمين بالكلمات، وكثير من الخبرات فـي  الكلمة واإل
ـ  ن القراءة تتطلب مهارات كتابية ومعرفتها بواسطة القارئ تزيد من فاعلية قراءته، وم

ليهـا مـن خـالل    لم يتعرفوا إ يكتبون كلمات وجمالً ال ن المتعلمين غالباًفإ خرجانب آ
أو الفكرة التي يريد التوصل بها لى الهدف خالل الكتابة قد يتعرف المتعلم إ القراءة فمن

، وبالنهاية لى القراءة، فالكتابة تشجع المتعلمين على الفهم والتحليل والنقد لما يقرؤون إ
قارئ، ويبقى للغة بين كاتب و وتصال اللغوي بين متكلم ومستمع، أن يكون االيعدو أ ال

  .)٢٤، ص ٢٠١١(ابو لبن،  هي: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة" مهارات أربع
v  
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وقـاف، المدينـة المنـورة،    المدينة المنورة، وزارة الحج واألمصحف :القرآن الكريم 
  .هـ)١٤١٣ -م١٩٩٣المملكة العربية السعودية،(

.تحقيق ديوان ابن الرومي ابي الحسن علي بن عباس بن جريح : الرومي،ابن  - ١
،باب الثاء،دار الكتب والوثائق القوميـة ،القـاهرة    ١،ج  ٣د.حسين نصار ،ط

 م.٢٠٠٣،

، مطبعـة الهـالل، القـاهرة،    ١، جالخصـائص  :الفتح عثمـان  ابن جني ،أبو - ٢
 م.١٩١٣مصر،

، ٤،ج١.طلسان العرب ه): ٧١١ابو الفضل محمد بن مكرم توفي( ابن منظور، - ٣
 م.٢٠٠٣باب وصل ،دار صادر ، بيروت ،

، الجامعة االسالمية، غـزة،  فن التواصل مع االخرين ابو القمبز، محمد هشام: - ٤
 م.٢٠٠٩فلسطين،

مشكالت التواصل اللغوي التي تواجه معلمـي اللغـة   ابو شنب ،ميساء احمد : - ٥
.(اطروحة  لتعلم االساسي في الجمهورية العربية السوريةالعربية في مرحلة ا

 دكتوراه غير منشورة)

 م.٢٠١١سوريا ، دمشق ،

مفهومهـا، اهميتهـا،    -مهارات االستماع الالزمـة  المرسي: ابو لبن، وجيه - ٦
 م.٢٠١١، جامعة االزهر، القاهرة، مصر،اهداف تدريسها، اساليب تنميتها

، مركـز القطـان، غـزة،    ربـوي : االتصـال الت بو ملوح، محمد يوسـف  أ - ٧
 م.٢٠٠٩فلسطين،

ستراتيجيات ما وراء المعرفـة  "فاعلية استعمال  حمدي، مريم محمد عايد:األ - ٨
ــة"،  ــراءة االبداعي ــة مهــارات الق ــة لالبحــاث فــي تنمي ــة الدولي المجل

 م.٢٠١٢التربوية،



 

 

٢٩٤    

 

مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة األسطل ،أحمد رشاد مصطفى : - ٩
، (رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة)، الجامعـة االسـالمية      الصف السادس 

 م.٢٠١٠،غزة،

، جامعـة المنوفيـة،   رت اكتساب اللغـة نظريات فس سماعيل، محمود عطية:إ -١٠
 م.٢٠١٢المنوفية، مصر،

، )الشرق افريقياالبيضاء، ليبيا، ( ،لطةمدخل لدراسة النص بالس كان، عمر:أو -١١
 م.١٩٩١

"ادماج بعض المهارات الحياتيـة المعاصـرة فـي منـاهج      بشارة، جبرائيل: -١٢
فضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحديات مؤتمر نحو استثمار أ" التعليم.

 م.٢٠٠٩تشرين االول، ٢٧-٢٥العصر من 

، معهد جامعة االمـام محمـد بـن    مدخل التواصل اللغوي :سماعيلالبشري، إ -١٣
 م.٢٠٠٧عود االسالمية، الرياض، السعودية ،س

حمـص،  جامعـة   ،تنمية مهارات القراءة والكتابـة  البصيص، حاتم حسين: -١٤
 م.٢٠٠٧،  سورية

جامعة الملـك   ، مدخل الى االتصال االنسانيحمد بن سيف الدين :تركستاني، أ -١٥
 م.٢٠٠٧عبد العزيز، الرياض، السعودية،

، مؤسسـة حـورس   تحاور (دليل عملي للحوار) كيفالحبيب، طارق بن علي: -١٦
 م.٢٠١٠الدولية، االسكندرية، مصر،

، جامعـة  مهارات االتصال لالعالميين التربويين والدعاة حجاب، محمد منير: -١٧
 م.٢٠٠٠جنوب الوادي، سوهاج، مصر،

، جامعـة االزهـر،   رؤية حول مفهوم التواصل اللغوي حسن، حمدي ابراهيم: -١٨
 م.٢٠١١القاهرة، مصر،

، جامعـة  الواقـع والمشـكالت   -االستماع والتحدثوسنية، عفراء علي: الح -١٩
السلطان قابوس، عم.٢٠١٣مان،مان، سلطنة ع 
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الدينيـة   ،طرق تدريس اللغة العربية، التربية خاطر، محمد رشدي وآخرون: -٢٠
 م.١٩٨١، دار المعرفة، القاهرة، مصر،١، طفي ضوء االتجاهات الحديثة

ـ  براهيم:رشيد، إ -٢١ ـ   م الكتابـة صعوبات تعلّ ان، ، وزارة التربيـة والتعلـيم، عم
 م.٢٠١٣ردن،األ

، دار المعرفـة الجامعيـة،   طرق تـدريس اللغـة العربيـة    زكريا، ابراهيم: -٢٢
 م.١٩٩٩االسكندرية، مصر،

: "التواصـل التربـوي واللغـوي فـي     السفياني، احمد فريقي بن عبد الرحمن -٢٣
جامعة محمـد الخـامس،   " ، (رسالة دكتوراه غير منشورة) ، العملية التعليمية
 م.٢٠٠٤الرباط، المغرب،

"خطة مقترحة لتنمية مهارة االستماع في اللغة العربية لـدى   السليطي، حمدة: -٢٤
(رسالة ماجستير غير منشورة)، مكتـب  تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة قطر" 

 م.٢٠٠٦التربية العربي لدول الخليج، الدوحة، قطر،

فعالية التدريس المنظومي في تنمية مهـارات  " واخرون: السيد محمد، فايزة، -٢٥
" ، جامعة عـين شـمس،   القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف االول االبتدائي

 م.٢٠٠٥القاهرة، مصر،

تـدريس العربيـة فـي التعلـيم      طعيمة، رشدي احمد، مناع، محمد السـيد:  -٢٦
 م.٢٠٠١، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،العام(نظريات وتجارب) 

الجمعيـة الدوليـة للمتـرجمين     : مفهوم مشكلة البحث العلمـي، عادلعامر،  -٢٧
 م.٢٠٠٩كية،يرواللغويين العرب، واتا/انديانا، الواليات المتحدة االم

، دار المسـيرة،  ١، طمهارات االسـتماع النشـط   عبد الباري، ماهر شعبان: -٢٨
م.٢٠١١ردن،ان، األعم 

كلية االعالم، القـاهرة،   -، جامعة القاهرةمهارات االتصال عبد العزيز، سامي: -٢٩
 م.٢٠١١مصر،

"فاعلية نشاطات قائمة على عمليات الكتابة فـي   العبيدي، خالد خاطر سعيد: -٣٠
رسـالة  (، تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصـف االول المتوسـط"  
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، كلية التربيـة، جامعـة ام القـرى، مكـة المكرمـة،      )دكتوراه غير منشورة
 م.٢٠٠٩السعودية،

ة وعالقتها بتنميـة  الكتابية غير الصفي"االنشطة محمد عبد الرحمن:شي، القبي -٣١
جامعة االمام مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها"، 

 م.٢٠٠٣محمد بن سعود االسالمية، الرياض، السعودية،

" مهـارات االسـتماع الالزمـة    قورة، علي، المرسي، وجيه، سنجي، سـيد:  -٣٢
، جامعـة االزهـر،   يتها، اهداف تدريسها، اسـاليب تنميتهـا"  مفهومها، اهم
 م.٢٠١١القاهرة، مصر،

"تعليم اللغة العربية في الكندري، عبد اهللا عبد الرحمن، عطار، ابراهيم محمد: -٣٣
 م.١٩٩٣"، مكتبة الفالح، الكويت،المرحلة االبتدائية

لعربـي،  )، دار الفكـر ا ٣، ط (التربية وثقافة التكنولوجيامدكور، علي احمد: -٣٤
 م.٢٠٠٣القاهرة، مصر،

"العالقة بين اتقان تـالوة القـرآن ومسـتوى اول    مشدود، علي عبد اهللا علي: -٣٥
،(رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعـة صـنعاء،   مهارات القراءة الجهرية"

 م.٢٠٠٨صنعاء،

مسير للنشـر  ل، دار امناهج البحث في التربية وعلم النفسملحم، سامي محمد: -٣٦
 م.٢٠٠٠االردن،والتوزيع، عمان، 

"، كلية العلوم " مفهوم االتصال، عناصره، اهدافه، انواعهمنتدى العلم والتعليم: -٣٧
 م.٢٠١١االجتماعية واالنسانية، الجزائر،

٣٨- تعليم االطفال القراءة: دور االسرة والمدرسـة ار، صالح عبد العزيز:النص" ، "
 م.٢٠٠٣جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية،

"مشروع تربوي لالرتقاء بمستوى التحصيل في مهـارة  مد: النعيمي، مريم ح -٣٩
وزارة التربيـة والتعلـيم، المنامـة،    الكتابة(اساس تعلـم اللغـة العربيـة)"،    

 م.٢٠١٣البحرين،
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.دار "فــن الكتابــة الهاشــمي ،عبــد الــرحمن وفــائزة محمــد فخــري :"  -٤٠
 م.٢٠١٠االعصار،عمان، 

بتدائية، طرقه، اسـاليبه،  " تدريس اللغة العربية االوالي، فاضل فتحي محمد: -٤١
 م.١٩٩٨ندلس، جدة، السعودية،، دار األ١ط ،قضاياه"
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