
  

  عمادة الدراسات العليا

   جامعة القدس

 

كما يراها معلمو الصفوف اللغة العربية الصعوبات التعليمية في تدريس 

  األساسية الدنيا في محافظة الخليل 

  

     عايش عبد دسهرندة

   

  رسالة ماجستير  

       

     فلسطين-القدس

    
  

  م2013 -هـ1434



  عمادة الدراسات العليا

   جامعة القدس

 

 

كما يراها معلمو الصفوف اللغة العربية عوبات التعليمية في تدريس الص

  األساسية الدنيا في محافظة الخليل 

  :إعداد     

  رندة عايش عبد دسه

   جامعة الخليل\بكالوريوس تربية وعلم نفس 

  :المشرف 

     محمد عرمانإبراهيمالدكتور 

 أساليب قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في

جامعة /  عمادة الدراسات العليا/من برنامج أساليب التدريسالتدريس 

  القدس

  م2013 \ ـه1434

 



  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا 

  كلية العلوم التربوية 

  ة الرسالةزإجا

الصعوبات التعليمية في تدريس اللغة العربية كما يراها معلمو الصفوف األساسية الدنيا في 

   الخليلمحافظة

  رندة عايش عبد دسه :اسم الطالبة

 21010990 :الرقم الجامعي

  الدكتور ابراهيم محمد عبد الرحمن عرمان: المشرف

 أسماؤهممن لجنة المناقشة المدرجة   2013\ 6\ 1هذه الدراسة وأجيزت بتاريخ  نوقشت 

  :وتوقيعاتهم

                   عرمان   محمد   ابراهيم. د     :رئيس لجنة المناقشة

                            قباجةمحمد زياد . د                :ممتحنا داخليا

                        الشماليأحمد محمود . د        :ممتحنا خارجيا



  

  اإلهداء   

  طيب اهللا ثراه  إلى روح والدي الطاهرة 

 ...هاعن رد جميل قلبي زيعج من إلى

  الحنون أمي ...وفؤادي مهجة قلبي وحنانها هاوعطفا بحبه غمرتني يتال إلى

  األعزاء إخواني ... ...عزا وفخراها فمألت طريقي أضاءت المنارات التي إلى

  الحبيبات أخواتي ...فزادتها حبا وإيمانا نورت حياتي التي سنابل النور  إلى

  إبراهيم عرمان. ضل د إلى أستاذي ومعلمي الفا

   إلى كل من يهتم باللغة العربية تعلما وتعليما

  إلى جميع شهداء فلسطين واإلسالم الذين ضحوا من أجل الكرامة والحرية 

  أرض فلسطين الحبيبة  على صامد فلسطيني كل إلى

  إلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع سائال المولى عز وجل القبول 

  

  رندة عايش دسه                                                 

  

  

 



 أ 

 

  

  

  

  

 :إقرار

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت بجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي 

أي جزء منها لم يقدم لنيل أي وأن هذه الرسالة أو  ,باستثناء ما أشير إليه حيثما وردالخاصة 

  .درجة عليا ألي جامعة أو معهد 

  .رندة عايش عبد دسه : اإلسم

   : التوقيع

  2013\   6 \ 1:  التاريخ
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  شكر وتقدير                                    

 صالِحا أَعملَ وأَن والِدي وعلَى علَي أَ�ْعمت الَّتِي �ِعمتَك أَشكُر أَن أَوزِعنِي رب وقَالَ: ((قال تعاىل
ضَاهخِلْنِي تَرأَدو تِكمحادِكَعِ فِي بِرب الِحِني19سورة النمل اية  ))الص  

 وفقني بأن ميالعظ العرش رب ،يمالعظ اهللا وأشكر ه،يف مباركاً كثيرا حمداً ،دالحم لك ربنا
 .البحث إلنجاز هذا

 وأصحابه آله وعلى ،سالموال الصالة أفضل هيعل محمد دنايس على وأبارك أصلي وأسلم كما
  .أجمعين

تواضع أحمد اهللا الذي وفقني إلنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز في نهاية هذا العمل الم
الوجود وما كان له أن يصل إلى هذه المرحلة إال بفضل اهللا وتوفيقه ثم بفضل أهل العلم 

  .والمعرفة من عباده الذين أسهموا بعلمهم الوافر ووقتهم الثمين وعونهم الصادق

فاضل والمشرف على الرسالة الدكتور  إبراهيم أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى األستاذ ال
عرمان لما بذله من جهد ووقت من خالل توجيهاته لي من بداية الرسالة حتى اكتمالها 

  ووصولها إلى هذه الصورة

  محمود الشمالي .د, زياد قباجة . د: المناقشة األساتذة  أعضاء لجنة ىكما أتوجه بالشكر إل

  سالة فجزاهم اهللا خيرااللذان تفضال بقبول مناقشة الر

  كما أتوجه بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة التحكيم الذين بذلوا جهدا في تحكيم أداة الرسالة

لما قدموه لي من ) الشمال والوسط والجنوب(الشكر والتقدير لمديريات التربية والتعليم 
أسرتي الذين المشورة والمساعدة، كما أسجل شكري وتقديري ألخوتي وأخواتي وجميع أفراد 

فلهم مني كل تقدير , وشجعوني على مواصلة الدرب ,وساندوني بالدعاء, شاركوني العناء
  .واحترام

وختاما اعتذر لمن فاتني ذكره ولم أتمكن من شكره سائال اهللا العزيز القدير أن ال يضيع لهم 
  .أجرا

                                                   رندة عايش دسه
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  :الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الصعوبات التعليمية في تدريس اللغة العربية كما يراها معلمـو                

  .المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل 
تكـون مجتمـع    ) 2013 2012/(طبقت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسـي           

 الصف األول إلى الـصف الرابـع فـي          الدراسة من جميع معلمي ومعلمات اللغة العربية من       
 )الوسط والـشمال والجنـوب    ( المدارس الحكومية التابعة لمحافظة الخليل بمديرياتها الثالث        

  .معلما ومعلمة) 2129(حيت بلغ مجتمع الدراسة
تـم   ,من مجتمع الدراسـة   ) %20(معلما ومعلمة بما نسبته     ) 428( تكونت عينة الدراسة من     

  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. شوائيةاختيارها بالطريقة الع
فقرة مكونـة مـن     ) 51( وألغراض الدراسة تم عمل استبانة من إعداد الباحثة اشتملت على           

  . أربعة محاور هي المعلم والمتعلم والبيئة المدرسية والمحتوى
 المرحلة األساسـية الـدنيا      كشفت نتائج الدراسة عن أن درجة الصعوبات التي تواجه معلمي         

وتبين عدم وجـود فـروق بـين المعلمـين            ).3.37( متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي      
في حين تبين وجود فروق دالـة       , والمعلمات في متغير المديرية وسنوات الخدمة والتخصص      

إحصائيا في متغير الجنس لصالح الذكور وفي متغير المؤهل العلمي لـصالح حملـة شـهادة                
  .بكالوريوسال

 أولياءقلة متابعة    ,ج الدراسة كثرة الطلبة داخل الصف     ومن ابرز الصعوبات التي أظهرتها نتائ     
  .طول المحتوى مقارنة بعدد الحصص ,نظام الترفيع التلقائي, األمور ألداء أبنائهم

أن تعمـل اإلدارة     -:في ضوء نتائج الدراسة خرجت الباحثة بالعديد من التوصـيات أهمهـا           
, سية على تنظيم توزيع الطلبة داخل الغرف الصفية بما يتناسب مع اإلمكانات المتـوفرة             المدر

علـى إتقـان     ،وذلك للتركيز ىتقليل عدد المواد الدراسية وكميتها في الصفوف الثالث األول        و
صـفوفاً  إلغاء الترفيع التلقائي في الصفوف الثالث األولى حتى يصبح لدينا           و, القراءة والكتابة 

 المـادة   أن يتناسب توزيع الحصص المدرسية مـع محتـوى         و ,ذ في مستوى التالمي   متجانسة
 وتفعيل نظام الحوافز والترقيات والذي يساعد في دفع المعلم نحـو العطـاء بكثـرة               التعليمية

  .توفير مقومات السالمة في المدرسة والبنية التحية المناسبة لتوفير الجو الدراسي المناسبو
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 Educational difficulties in teaching Arabic language faced by 
teachers of basic education grades in Hebron governorate. 

Prepared by : Randa Ayesh Dasseh 

Supervised by : Dr. Ibrahim Arman 

Abstract  

The study aimed at defining education difficulties in teaching Arabic language faced 
by teachers of basic education stage in Hebron governorate. 

The study was applied during the first semester of the scholastic year (2012/2013). 
The study population consisted of all male and female teachers of Arabic language 
from the first to fourth grade in the government schools at Hebron governorate and its 
three districts (middle, north, and south). The total of the study population was (2129) 
teachers. 

The study sample consisted of (428) male and female teachers which formed (20%) of 
the study population and was selected randomly. The researcher used the descriptive 
analytical approach in the study. 

As for the purpose of the study, the researcher used a questionnaire that contained 
(51) paragraph, every paragraph consisted of four elements: the teacher, the learner, 
school environment, and the content. 

The finding of the study revealed that the extent of difficulties faced by teachers of 
the basic education stage was moderate. The mean was (3.37). There were no 
significant differences between male and female teachers in the district variable, years 
of service and specialization, whereas there were statistical significant differences in 
gender variable in favor of males, and in educational qualification in favor of teachers  
who hold bachelor degree.  

The results of the study revealed some significant difficulties such as the crowded 
classes, lack of following-up students' performance by their parents, automatic 
promotion system, length of content compared to class periods.  

In light of the results of the study, the researcher recommends: 

School administration should organize the distribution of students into the classrooms 
in harmony with the available possibilities, reduce number of materials and its content 
in the first three grades so that students could concentrate on reading and writing, 
cancellation the system of automatic promotion in the first three grades so as to have 
homogenous classrooms, the proportion of the distribution of classes with the material 
content, activating system of promotion and incentives which increases teachers 
performance, and finally providing safety elements in school and proper infrastructure 
to create proper classroom climate.   
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  الفصل األول 

  خلفية الدراسة وأهميتها

  المقدمة1.1 

 هاويكفي. عقولنا وأجلها مكانة في, قلوبنا اللغات وأشرفها منزلة في ىتعد اللغة العربية أسم
  .كريمالقرآن اللغة  هاأنبشرفاً 

اإلنسان واصطفاها لتكون لغة القران  ىنعم اهللا بها علأالعربية ظاهرة اجتماعية إنسانية اللغة ف
وتتميز بأن اهللا حفظها ) 2 آية,سورة يوسف "( ))تَعقلُون لَّعلَّكُم عربِيا قُرآ�ًا أَ�زلْناه إِ�َّا((" الكريم 

 آية,سورة الحجر (  "))لَحافظُون لَه وإِ�َّا الذِّكْر �َزلْنا �َحن إِ�َّا((:" ىقال تعالالكريم بحفظه للقرآن 
9(  

روحه وتصقل مواهبه وتعزز فيه المعاني والقيم متاز بها اإلنسان وهي التي تغذي فهي نعمة ا
  .) 1997,الدراويش(اإلنسانية 

  :هناك عدة تعريفات للغة منها

المعاني وقد جاء في لسان العرب البن منظور أن اللغة هي أصوات  ىهي األلفاظ الدالة عل
  .) 2000,لسان العرب(يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 

وهي في كل بحسب , ملكة في اللسان للعبارة عن المعاني: وعرفها ابن خلدون بأنها
  ).1999,إسماعيل(اصطالحاتها 

أنها مجموعة من األصوات واأللفاظ والتراكيب التي تعبر بها  ) 2000,مغلي أبو(ويعرفها 
األمة عن أغراضها وتستعملها أداة للفهم واإلفهام والتفكير ونشر الثقافة فهي وسيلة الترابط 

 .االجتماعي ال بد منها للفرد والمجتمع

تفاهم اإلنسان وال حاجات عن اللغة بحد ذاتها أداة للتعبير أن) 33ص,1952(ابن جني  ىير
مع اآلخرين فاألطفال في مهدهم يعبرون عما يحتاجون إليه بأصوات وصراخ وبعد ذلك تنمو 

  .متكامل ىلغتهم من مفردات ال ترابط بينها ثم جمل وعبارات مترابطة ذات معن
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األلفاظ والتراكيب التي يعبر بها كل قوم عن أغراضهم وتتخذ : ومنهم من يعرف اللغة بأنها
  ).1979,سمك.(ونشر الثقافة, والتفكير, هامأداة للفهم واإلف

تعتبر اللغة أيضا أداة االتصال والتواصل بين األفراد والجماعات وبها نتناول األفكار مع 
  .جيل ىاآلخرين وهي أداة المجتمع لنقل تراثه من جيل إل

 ىتعلم بقية المواد الدراسية األخر ىعل مباشراً ومما يزيد اللغة العربية أهمية أنها تؤثر تأثيراً 
إذ يصعب بدون إتقان مهاراتها األساسية إحراز التقدم المطلوب في هذه المواد أو السيطرة 

تزويد التالميذ  ىاألساسي إلية في مرحلة التعليم يهدف تعليم اللغة العرب .)1995,شحاتة(عليها
كما  .الكتابة, القراءة ,التحدث, تماعبالمهارات األساسية من خالل فنون اللغة المختلفة االس

اكتساب العادات الصحيحة واالتجاهات السليمة إلشباع  ىمساعدة التالميذ عل ىتهدف إل
الناشئة وتمكن اللغة العربية  .قف المختلفةمن خالل االتصال اللغوي في الموا موميوله محاجاته

تمكنهم من التعبير عما يجول  ىالقراءة حت ىمن استعمالها في نقل أفكارهم وتنمية ميلهم إل
استخدامها وتوظيفها في حياتهم وتسهم في تعميق الفهم وتهذيب السلوك  ىبخاطرهم وتعينهم عل

  .جل بناء الشخصية السويةأوغرس القيم االيجابية من 

ة وإن المالحظ لواقع الطلبة في المرحلة األساسية يتبين له أن هناك ضعفا في مادة اللغة العربي
في مجال التربية  هذه الظاهرة ال ينكرها أي مرب .رخأ ىاختلفت صوره ونسبته من طالب إل

 .والتعليم 

في اللغة العربية ليس فقط في اللغة نفسها بل في طرق التحدث بها وكتابتها يعتبر الضعف 
ناس قليلة وقراءتها والحصيلة اللغوية أيضا ضعيفة عند الجميع فمفردات اللغة التي يعرفها ال

وعند استعراض أسباب الضعف في اللغة العربية ) 1999,أبو مغلي(جدا ومحدودة وبيئية 
حد العوامل في ضعف أالناس بالسعي لتوفير قوتهم يشكل تعقد الحياة وانشغال نجد أن عامة 

شيوع العامية من  ,الناس في اللغة العربية إذ لم يعد هناك وقت للذهاب للمكتبات وشراء الكتب
ومن األسباب أيضا عدم توفر المعلم الجيد المؤهل  ,األسباب الواضحة في ضعف اللغة العربية

راحل الدراسية العليا علميا وتربويا كما يعتبر الترفيع التلقائي سببا في جعل الطلبة يصلون للم
  .)1999,أبو مغلي(بلغة ضعيفة

 القراءة والكتابةو والمحادثةاالستماع  ارات اللغة العربية األساسيةعن الضعف في مهأما 
أنها نتيجة انتشار العامية في الوطن العربي،  ىفهناك من يرأسباب هذه الظاهرة تعددت 

أن  ىومن الباحثين من ير. والبيت والشارع ,ثنائية اللغة بين المدرسة ىوهناك من يرجعها إل
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رسية كما أن الكتب ضعف الطلبة في اللغة العربية إنما هو بسبب سوء تصميم المناهج المد
واقع الطلبة وحياتهم ومتطلباتهم، وهناك من المدرسية ينقصها عنصر التشويق واالرتباط ب

الطالب نفسه وعدم  ىالمعلم وتأهيله وطريقة تدريسه، ومنهم من يرجعها إل ىنها تعود إلأيقول 
اإلعالم  جديته ورغبته في إدراك المهارات األساسية في اللغة العربية، وهناك من يحمل

  . 1999), أبو مغلي(ووسائله المختلفة مسؤولية هذه الظاهرة الخطيرة

تلمس أسباب ضعف الطلبة في اللغة العربية في التعليم  ىسعت بعض الدراسات العلمية إل
معلمي اللغة العربية  ىمستو ىعل) 1983,المعموري وآخرون(ففي دراسة قام بها . العام

لعربية، بعضهم شارك في إعداد الخطط والمناهج، أظهرت والموجهين في عدد من الدول ا
الطلبة في اللغة العربية تغلّب العامية  ىإليها ضعف مستوى نتائجها أن من األسباب التي يعز

أثناء الدروس، وقلة  ىاستعمال العربية الفصح ىعل ، وعدم حرص المعلمينىالفصح ىعل
وانعدام المطالعة لضيق  وطول المنهج،بية، وكثرة المواد، عدد حصص تعليم اللغة العر

  .الوقت، وعدم توفر الوسائل السمعية والبصرية، وإهمال الجانب الكتابي في التعليم االبتدائي

التي تواجه معلمي اللغة العربية الصعوبات  ىفي هذا البحث إلقاء الضوء علتحاول الباحثة س
عالج في هذه المرحلة سيؤثر ألن ال لها ومحاولة اقتراح حلولفي المرحلة األساسية الدنيا 

  .المراحل الالحقة ىعل اإيجاب

  :مشكلة الدراسة2.1 

يشكل تعليم اللغة العربية محورا أساسيا من محاور التعليم في المرحلة األساسية فالتعليم في 
  .في حياة أبنائنا التعليمية ىهذه المرحلة يلعب دورا كبيرا في تشكيل اللبنة األول

ولتعليم اللغة العربية مجموعتين من األهداف أهداف عامة تعنى بتكوين المواطن الصالح 
وأهداف خاصة تعنى بإكساب .المعتز بلغته باعتبارها لغة القرآن الكريم,المتمسك بدينه وعقيدته

 من خالل. التالميذ القدرة على استخدام اللغة العربية استخداما سليما قراءة وكتابة ومحادثة
تحصيل طلبة  ىمستوعلى  املحوظ اتدنيالحظت لمرحلة األساسية الدنيا ة كمعلمة لالباحثل عم

 ىحافزا لبحث مشكلة الدراسة والتي تكمن في إلقاء الضوء عل ة مما شكلاألساسيالمرحلة 
في محافظة  الصعوبات التي تواجه معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية

  .الخليل
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  :أسئلة الدراسة 3.1

  تحاول الدراسة اإلجابة عن سؤالي الدراسة الرئيسين 

المرحلة األساسية الدنيا في  الصعوبات التي يواجهها معلمو ما: األول السؤال الرئيس

  ؟تدريس اللغة العربية من وجهة نظرهم

المرحلة  وهل توجد فروق في الصعوبات التي يواجهها معلم :الثاني السؤال الرئيس

الجنس، المؤهل العلمي، (األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى للمتغيرات التالية 

  ؟)سنوات الخدمة، التخصص، المديرية

  :فرضيات الدراسة 4.1 

       الداللة ىفرضيات صفرية عند مستو ىإل سيتم تحويله ثانيالدراسة ال سؤاللإلجابة عن 
)α≥0.05(  

في ) α≥0.05(الداللة  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو :الفرضية األولى
متغير ل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز الصعوبات التي يواجهها معلمو

  .الجنس

في ) α≥0.05(الداللة  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو :ثانيةالفرضية ال
متغير ى لالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز معلموالصعوبات التي يواجهها 

  .المؤهل العلمي

في ) α≥0.05(الداللة  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو :ثالثةالفرضية ال
متغير ى لالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز ي يواجهها معلموالصعوبات الت

  .الخدمةسنوات 

في ) α≥0.05(الداللة ى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو :رابعةالفرضية ال
متغير ى لالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز الصعوبات التي يواجهها معلمو

  .التخصص
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في ) α≥0.05(الداللة  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو :خامسةالفرضية ال
متغير ى لالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز الصعوبات التي يواجهها معلمو

  .المديرية

  :أهداف الدراسة 5.1

  :ىالدراسة إلهذه تهدف  

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية  ى معلموالصعوبات التعليمية لدالتعرف إلى  
  .نظرهم ومحاولة وضع تصور مقترح لعالج هذه الصعوباتمن وجهة في محافظة الخليل 

سنوات , المؤهل العلمي, التخصص, الجنس(معرفة الفروق في كل من متغيرات الدراسة 
نحو الصعوبات التي تواجه معلمو المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة ) المديرية, الخدمة
  .العربية

  :أهمية الدراسة 6.1

  :ة في أنهاتكمن أهمية الدراس

اللغة العربية في المرحلة األساسية  التي تواجه معلموالصعوبات عن  تحاول الكشف -
مما يساعد المعلمين في التخطيط للتعليم ويبني استراتيجيات  الدنيا في محافظة الخليل

  .جديدة للتغلب على الصعوبات التي تواجههم في تدريس اللغة العربية
  

خالل نتائجها واضعي المناهج في وزارة التربية والتعليم قد تساعد هذه الدراسة من  -
 ىباعتبارها مرحلة تبن في وضع برامج عالجية للتالميذ في مرحلة التعليم األساسي

 .عليها المراحل الالحقة
في تعرف صعوبات تدريس اللغة العربية  العربيةمعلمي اللغة قد تساعد هذه الدراسة  -

 .ة للتغلب عليهاوتحفزهم على بذل الجهود الالزم
قد تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين في عقد دورات تدريبية للمعلمين من أجل  -

 .توعيتهم بصعوبات تعليم اللغة العربية 
 .قد تفتح هذه الدراسة آفاقا لدراسات مستقبلية بمتغيرات أخرى -
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  :محددات الدراسة7.1 

  تمثلت حدود الدراسة بما يلي 

اللغة العربية الذين يدرسون طلبة عينة من معلمي  ىتطبيق هذه الدراسة علتم  :حدود بشرية
  .في مدارس محافظة الخليل المرحلة األساسية الدنيا

 .2013 – 2012الفصل الدراسي األول من العام الدراسي :حدود زمانية

والمشتملة في محافظة الخليل  المدارس الحكوميةى اقتصرت هذه الدراسة عل :حدود مكانية
  .الصف الرابع ىالصفوف من الصف األول إل ىعل

  .المصطلحات الواردة في الدراسة: ةحدود مفاهمي

في معالجة البيانات وعينة الدراسة  ةها الباحثتاألساليب اإلحصائية التي اتبع:حدود إجرائية
  .اة الدراسة وطريقة صدقها وثباتهاوأد

  :مصطلحات الدراسة  8.1

         االنتباه تشمل التي األساسية النفسية أو,العقلية العمليات في اضطراب هي:التعليمية الصعوبات
 تعلم على القدرة عدم في صداه ويظهر,المشكلة وحل, والتذكر المفاهيم وتكوين, واإلدراك
 من, بعد فيما أو أساسا المدرسة في سواء ذلك على يترتب وما, والحساب والكتابة القراءة
  )1999,الروسان.(المختلفة الدراسية المواد تعلم في قصور

 التأثير إلى وجودها يؤدي التي األسباب من مجموعة: بأنها تعريفها يمكن الدراسة هذه وفي
  .العربية اللغة مواد تدريس وكفاءة فاعلية على  السلبي

 العام الرسمي التعليم حلقات من األولى الحلقة يشكل متكامل تعليمي نظام: األساسي التعليم
 إلعداد الالزمة والخبرات واالتجاهات والمهارات المعرف من األدنى الحد توفير إلى ويهدف
 التي والمستجدات الظروف مع والتكيف وتطويرها ومجتمعه نفسه خدمة على القادر المواطن
  )1993,المفتوحة القدس جامعة.(المجتمع على تطرأ
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 مدارس في اإللزامي التعليم مرحلة - :بأنها فلسطين في األساسي التعليم مرحلة وتعرف
) العاشر – األول( من الصفوف وتشمل سنوات عشر فيها الدراسة ومدة, الفلسطينية السلطة
 العليا األساسية والمرحلة) 1‐4( من الصفوف الدنيا األساسية المرحلة مرحلتين إلى وتقسم

  )2002,النخالة سمية) (5-10 ( من الصفوف

وهي أكبر محافظات  الضفة الغربية في جنوبواقعة  ةمحافظة فلسطينيهي  :الخليلمحافظة 
من أراضي الضفة %16الضفة من حيث المساحة وعدد السكان حيث تبلغ مساحتها 

جنوب ,وسط الخليل,شمال الخليل: وتضم ثالث مديريات للتربية والتعليم وهي,الغربية
  ) 1991,الدباغ.(الخليل
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري

  المقدمة  1.2

عامة ومجتمع في اللغة العربية في أوساط فئات وشرائح المجتمع  لمتزايدلضعف النظراً 
في الوقوف وقفة صادقة  ىخاصة تبدو الحاجة ماسة اآلن وأكثر من أي وقت مضالطلبة 

الحلول الممكنة لمعالجة أوجه القصور في د عن لوضع حد لهذا الضعف، وفي البحث الجا
والمؤسسات الحكومية واألهلية التي تشترك في تغذية هذا الضعف  التعليم وفي جميع الدوائر

مها في أن ينحصر استخدا أو أبنائها،ى عل ال تصبح اللغة العربية غريبة ىواستمراره، حت
  .1999), أبو مغلي( األوساط الرسمية الخاصة أو أوساط النخبة المتخصصة

الضعف العام في اللغة العربية ى مزيد من األدلة عل ىوفي حقيقة األمر، فإننا لسنا بحاجة إل
فضعف  .قرارات سياسية وتربوية شجاعة لمعالجة هذا الضعف ىبقدر ما نحن بحاجة إل

وراً في التواصل العلمي مع قصوراً في أداء مهامهم الثقافية والعلمية، وقصالطلبة لغوياً يعني 
المعرفة، وقصوراً ثقافياً يحد من انتفاعهم بالرصيد العلمي الزاخر ألمتهم واألمم  مصادر
هذا الرصيد وفوق ذلك ضعفاً في ارتباطهم ى اإلضافة إل ىوضعفاً في القدرة عل ىاألخر

    .لعربيبدينهم اإلسالمي وتراثهم ا

إن شكوانا من ضعف أبنائنا : "ضعف الطلبة في اللغة العربية بقوله)  1998,طعيمة(ويؤكد 
  ."دليل ىالتعبير بشكل خاص أمر ال يحتاج إل ىفي اللغة بشكل عام، ومن عدم قدرتهم عل

ل بهدف تطوير مناهج المهارات اـأجريت العديد من الدراسات الميدانية في هذا المج
لمعالجة الحلول المناسبة راح ـم اقتـن ثـيجابيات ومإلاوطريق تحديد السلبيات عن األساسية

المتساويين في وقد أثبتت بعض الدراسات أن الطالب  ,في ضوء النتائجالملحوظ لضعف ا
 وقد .اءة والكتابةى القرـدرتهم علـفي قكبيرا  العمر الزمني يختلفون فيما بينهم اختالفاً

 المرحلة يـف البالط ستوياتـم ىـعل تؤثر التي لالعوام من أن الدراسات أوضحت
  .الثقافية المختلفة، العقلية، الوجدانية، االجتماعية، االقتصاديةل العوام االبتدائية
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تلمس أسباب ضعف الطلبة في اللغة العربية في التعليم  ىسعت بعض الدراسات العلمية إل
معلمي اللغة العربية  ىمستو ىعل) 1983 ,نيالمعموري وآخر(ففي دراسة قام بها . العام

والموجهين في عدد من الدول العربية، بعضهم شارك في إعداد الخطط والمناهج، أظهرت 
  :الطلبة في اللغة العربية ىإليها ضعف مستوى نتائجها أن من األسباب التي يعز

  .ىالفصح ىتغلّب العامية عل •
  .أثناء الدروس ىالفصحاستعمال العربية  ىعدم حرص المعلمين عل •
  .قلة عدد حصص تعليم اللغة العربية، وكثرة المواد، وطول المنهج  •
  .انعدام المطالعة لضيق الوقت •
   .عدم توفر الوسائل السمعية والبصرية •
  .إهمال الجانب الكتابي في التعليم االبتدائي •

وكان أسباب الضعف اللغوي، دولة عربية حول  15 ىدراسة عل )2000,طعيمة( ىكما أجر
عدم توفر قاموس لغوي حديث في كل : ما ذكر سابقاً ما يلي ىمما توصلت إليه إضافة إل

أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم ى مرحلة من مراحل التعليم العام، واالفتقار إل
اللغوي، وقلة استخدام المعينات التعليمية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة، وازدحام منهج 

نحو بالقواعد وكثير منها ليس وظيفياً، وصعوبة القواعد النحوية واضطرابها، وبعد اللغة التي ال
  .العصر ىيتعلمها الطلبة عن فصح

 الطلبة في المرحلة ىبحثت في أسباب الضعف اللغوي لد) 1995 ,لشحاتة(وفي دراسة 
ثالث جامعات عربية عينة من أساتذة كلية التربية وطالبها في ى وزعت أداتها علالجامعية، 

في األردن والسعودية ومصر أسفرت نتائج الدراسة أن للمجتمع وتعليم اللغة العربية بمدارس 
التعليم العام دوراً كبيراً في الضعف اللغوي حيث جاءت ثمانية أسباب من أسباب الضعف 

تتعلق التي  بالنسبة لألسباب. بهذين المحوريناللغوي ضمن األسباب العشرة التي تتعلق 
بالمجتمع جاءت األسباب التي تتعلق باألسرة في المقدمة، وجاءت األسباب التي تتعلق بالمعلم 

وفي تعليل . تعليم اللغة العربية في التعليم العام ىإل ىفي المقدمة فيما يتعلق باألسباب التي تعز
ة، وعزا طريف، أوضح الباحث أن فروقاً ذات داللة إحصائية ظهرت لصالح العينة األردني

أن معظم سكان األردن من أصل فلسطيني، واهتمامهم باللغة العربية يأتي " ىالباحث ذلك إل
من منطلق التحدي إلسرائيل، كما أن مجمع اللغة العربية األردني يوجد داخل الجامعة 

  ."العينة األردنية أراء األردنية حيث أخذت
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  اإلطار النظري  2.2

  أهداف تدريس اللغة العربية

 . لغة القرآن الكريمحب اللغة العربية  ىعل تلميذأ الينش أن - 
استعمال اللغة استعماالً صحيحاً في االتصال باآلخرين عن  ىالقدرة عل ميذأن يكتسب التال - 

قضاء  ىمما ييسر لهم أمورهم ويعينهم عل دث والكتابة واالستماع والقراءةطريق التح
 .م ومصالحهمحوائجه

االستفادة من أوقات فراغهم عن طريق القراءة  ىساعدهم علأن يتزود التالميذ بما ي - 
 .واالطالع

 .أن يتزود التالميذ بثروة لغوية عن طريق تزويدهم ببعض األلفاظ والتراكيب - 
  . عما يقرأ أو يسم ىالتعبير الصحيح عن معن ىأن يتدرب التلميذ عل - 
خدمة المجتمع العربي المسلم وذلك من خالل اكتساب األفكار واالتجاهات  ىالعمل عل - 

  .)1999 ,إسماعيل(اإلسالمية االيجابية فكرا وثقافة وعلما وعمال 
 ). 1983,فوزي( تهاامعرفة قواعد اللغة ومفرد - 
أن تنمية القدرة  ىالتعبير عن أنفسهم لذا أجمع المربون عل ىأن يكتسب التالميذ القدرة عل - 

 .) 1979,سمك(برز األغراض في دراسة اللغة التعبير الشفوي السليم من أ ىعل
 .مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها ىأن يتعرف التالميذ عل - 
تنمية القدرة على االستماع الجيد الذي يساعد على فهم الحديث وحسن الحوار وأدب  - 

 .المناقشة
 .يساعدهم على حسن القراءة والكتابة والتحدثتنمية الثروة اللغوية لدى التالميذ مما  - 
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   :مهارات اللغة العربية

ممثلة أن للغة العربية أربعة أنواع من المهارات  2009) ,وآخرون عبد الهادي( ىير
والقراءة والكتابة وعند استعراض هذه المهارات من حيث  بمهارات االستماع والتحدث

استخدامها يوميا يتبين لنا أن اإلنسان يتطلب وقتا طويال في االستماع يليها عملية التحدث ثم 
  .أقل المهارات استخداما هي القراءة ومن ثم الكتابة التي

  :مهارة االستماع -أوال

. االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة: نون اللغة األربعةيعد االستماع فناً لغويا رئيسا من بين ف
ارجية بمن حوله عن فالطفل يبدأ عالقاته الخ ,لفن األول الذي يتعامل معه الطفلكما أنه ا

وقد أثبتت الدراسات أهمية  ارات االستماع بالنمو قبل غيرهافتبدأ مه طريق االستماع،
فنون اللغة  ىع االتصال اللغوي بين الناس علاالستماع من خالل إحصائيات بينت نسب توزي

  : األربعة في اليوم حيث جاءت بما يلي 

% 5وطالب المرحلة االبتدائية يزيدون  .اآلخرين ىمن الوقت تقضيه الناس مستمعة إل 45%
من الوقت تقضيه % 30و .غيرهم ىمن وقتهم المدرسي يقضونه في االستماع إل% 50أي 

ويجب  .من الوقت تقضيه الناس بين القراءة والكتابة% 25بينما . ناآلخريى الناس متحدثة إل
كما  )كفن اإللقاء والمحاضرات( االستماع  ىأن بعض الفنون تعتمد اعتمادا كبيرا عل ىأال ننس

  .2008),زياد(أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية تعتمد على هذا الفن

ستغرق في االستماع ثالثة أمثال ما يستغرقه ولقد ثبت من أبحاث كثيرة أن اإلنسان العادي ي
وكما صور أحد الكتاب العالقة بين مهارات اللغة العربية من حيث ممارسة الفرد . في القراءة
ويتحدث ما يوازي كتابا كل , إن الفرد العادي يستمع إلى ما يوازي كتابا كل يوم: لها قائال
خاطر (يوازي كتابا كل عام ويكتب ما , ويقرأ ما يوازي كتابا كل شهر, أسبوع

  .1986),وآخرون

العملية التي يستقبل فيها اإلنسان المعاني واألفكار الكافية وراء ويمكن تعريف االستماع بأنه 
  ).1981,قورة(ا المتحدث في موضوع ما ما يسمعه من األلفاظ والعبارات التي ينطق به

االستماع عملية عقلية تتطلب جهدا يبذله المستمع في متابعة المتكلم وفهم معنى ما يقوله 
وهو .وإجراء عمليات ربط بين األفكار المتعددة, واختزان أفكاره واسترجاعها إذا لزم األمر
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وهو ,وهو وسيلة من وسائل التثقيف وتلقي المعلومات, نوع من أنواع االتصال واستقبال اللغة
  ). 1998,العلي( مهارات الهامة في العملية اللغويةمن ال

, مهارة لغوية تمارس في أغلب الجوانب التعليمية: بأنه)  2005,والعزاوي, الهاشمي(وعرفه 
لتنمية , وتهدف إلى جذب انتباه تالميذ المرحلة الدراسية إلى شيء مسموع وفهمه والتفاعل معه

  .ديهمالجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية ل

االستماع بأنه عملية إنسانية مقصودة تستهدف اكتساب )  2000,طعيمة ومناع(ويعرف 
  .المعرفة

ذهن الوحصر , ى حسن اإلصغاءحياتنا فهو يدرب الطالب على في ولالستماع أهمية كبر
والمشاركة المنظمة في المناقشات واألحاديث العادية التي تدور , ومتابعة المتكلم وسرعة الفهم

متابعة الحديث  ىتنمية قدرة التالميذ عل ىويعمل االستماع عل) 2003 ,العمايرة(الطلبة  بين
  .) 1986,خاطر وآخرون(ة والثانوية ى التميز بين األفكار الرئيسوفهمه واستيعابه وعل

 : مهارات االستماع

 .االستماع االنتباه والمثابرة في 1.

  القدرة على تتبع األفكار العامة والتفصيلية وتلخيصها وفهمها وإدراك العالقات بينها  2.

 .المتحدث إليه يهدف ما واستنتاج ،ةفكر منه تضيع ال بحيث المتحدث متابعة على القدرة 3.

 .القدرة على تقويم المعارف واألدلة المقدمة واختيار المعلومات المهمة 4.

 .وتحليل كالمه والحكم عليه المتحدث يستخدمها التي الكلمات معنىالقدرة على تحليل  5.

  .القدرة على االستماع في مواقف المحادثة والمناقشة  6.

 ).2008,زياد(القدرة على اإلصغاء والتركيز ومتابعة المسموع 7.

 ).1989, رفقي(القدرة على تفسير الكالم والتفاعل معه8.

المسرحيات المناسبة  أوالقدرة على تذوق بعض األساليب البيانية الواردة في الشعر 9.
   .1998),يالعل(
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  :مشكالت ومعوقات االستماع

وإبداء  ,التفسير والنقد، وثم التحليل ,مقصود للمتحدث بهدف فهم ما يقولهتتبع  االستماع عملية
فلن تخلو من مشكالت ومعوقات قد  ، وبالتاليا فهو عملية فيها شيء من التعقيدولذ الرأي

  .ومنها ما يتعلق بالمادة , ومنها ما يتعلق بالمعلم, منها ما يتعلق بالمستمعلمستمع تصادف ا

  :بالمستمعما يتعلق 

كضعف السمع أو المرض العارض في حاسة (األعراض المرضية والجسمية والفسيولوجية  )أ
  ).األذن

 ،وعدم تحمله لضعف القدرة الذهنية عن االستماعالعزوف : مشكالت نفسية عقلية مثل) ب
. ة المطروحة صعبة بالنسبة للمستمعقلة المخزون الثقافي واللغوي والذي بدوره يجعل المادو

االستماع مع  ىحيث بينت الدراسات وجود ارتباط بينهما فترتفع القدرة علالذكاء  ىمستوتدني 
ة بتقديم الماد ويمكن أن تعالج هذه المشكالت 2011),الشوبكي(.ارتفاع الذكاء والعكس صحيح

من حصيلة المستمع اللغوية تزيد وكذلك بوضع برامج  .بطرق مشوقة تجذب انتباه الطالب
  .والثقافية

  :بالمادة المختارةما يتعلق 

أن تكون , ، أو بعيدة عن ميولهم وتوجهاتهمادة المختارة فوق مستويات الطالبتكون المأن 
أن تكون المادة المختارة طويلة فتصيب . بالصعوبة في األفكار أو الصياغة اللغويةالمادة تتسم 

 .وال تقدم الكفاية الالزمة من األفكار, أو أن تكون قصيرة فال تفي بالغرض, الطالب بالملل
قافي واللغوي الطالب الث ىويمكن عالج ذلك عن طريق اختيار مادة مناسبة لمستو

 األهداف المرجوة ىاشتمالها عل ىيولهم وتوجهاتهم مع الحفاظ عل، ولمواالجتماعي والعقلي
  ).2011, الشوبكي(

  :بالمعلمما يتعلق 

, والتعرف عليها يساعد في تجنبها وعالجها, هناك عدة عوامل من شأنها أن تعيق االستماع
في  أن تكون العالقة بين المعلم وطالبه عالقة سلبية، أو أن يكون أسلوبه: ومن هذه العوامل

ويمكن عالج ذلك ببناء عالقة إيجابية  .عرض المادة غير مشوق أو اختياره للزمن غير موفق
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قائمة على الود واالحترام بين المعلم وطالبه، وباختيار أساليب جديدة ومشوقة في عرض 
   .ه الطالب وتدعوهم للتفاعل المثمرالمادة تجذب انتبا

أن يؤثر في المستمعين ومن أبرز هذه الصفات  البد أن تتوفر صفات في المرسل حتى يستطيع
والمصداقية والتمكن من المادة العلمية وله  اللباقة وقوة الشخصية والتشويق للمادة وقوة اإلقناع

  ). 2005,الهاشمي والعزاوي(ذخيرة لغوية جيدة 

 : في تدريس االستماع توجيهات عامة 

، وعدم في حسن االنتباه، واإلنصاتذه، ـ ينبغي على المعلم أن يكون دائما قدوة لتالمي1 
  . أن ينتهي إال لتنبيهه إلى خطأ ال يجوز السكوتُ عنه ، أو القارئ قبلالمتحدثمقاطعة 

  . ، ووضوح األهداف المطلوب تحقيقها بدقة متناهيةالجيد للدرس ـ التخطيط2 

   . األهداف المنشودةتحقيق  النصوص المالئمة لمستوى التالميذ، والتي تساعد على ـ انتقاء3 

أن تقديم القصة يساعد أكثر من تقديم الكتب المصورة إلى  توصلت بعض الدراسات األجنبية 
  ).2001,الصوافي( التالميذ ىفي زيادة الفهم االستماعي لد

  )الكالم(مهارة التحدث : ثانياً 

الفرد في سني حياته تأتي مهارة التحدث في المرتبة الثانية من مهارات اللغة التي يكتسبها 
األولى بعد مهارة االستماع، إذ يبدأ الطفل بمناغاة األصوات التي يستمتع إليها، ومحاكاتها 
ليعبر بها عما يشعر به، أو يريده ممن حوله، ليصل هذا التطور في المراحل الالحقة، إلى 

متزايد الذي يمر به امتالك القدرة على الكالم، بكل ما يتطلبه من مهارات تتالءم مع التطور ال
  .الفرد في مراحل تعليمه المختلفة، من دراسة لنظام اللغة وقواعدها واقع االتصال بين األفراد

إن التحدث بصفته نشاطاً شفوياً يقوم بين األفراد على اختالف أعمارهم ومستوياتهم، يعد  
ضرورة إنسانية، بما يتيحه للفرد من فرصة للتفاعل مع كافة جوانب الحياة، واالتصال 
بالجماعة، وتلبية لمطالبه االجتماعية والحياتية، وتقريب لوجهات النظر المختلفة، وإزالة 

وعليه، . والتوتر التي تخلقها المواقف الحياتية المختلفة لدى كثير من األفراد حواجز الخوف
تعد هذه المهارة األساس فيما يدور في نقاش وحوار ما بين المعلم وطلبته في غرفة الصف، 
لجميع المواد الدراسية دونما استثناء في مراحل التعليم المختلفة التي يمر بها المتعلم، مع أنها 

؛ لذا فقد اتفق كثير من )التعبير الشفوي(مقصودة بحد ذاتها في بعض الدروس اللغوية  قد تكون
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 ,Wilson، 2000، طعيمة ومناع، 1988صميلي، ( الباحثين في مجال تعلم اللغة وتعليمها 

1997, Morreale, 2000 ( على االهتمام بمهارة التحدث، لما لها من أثر في قدرة الطلبة
، الذي يعد من أهم المهارات اللغوية؛ فالمتعلم ينبغي له التحدث بمهارتيه على التعبير الشفوي

الكالم واالستماع، قبل أن يبدأ بتعلم مهارات القراءة والكتابة؛ ألنها قد تكون الطريقة الناجعة 
في مساعدة الطلبة على النمو والتقدم في هاتين المهارتين، مما يمكنهم من القراءة والكتابة 

  )Lindsay &Dockrell, 2002(ا المختلفة بمهاراتهم

وتنبع أهمية مهارة التحدث في كونها تعطي مؤشراً صادقاً للحكم على المتكلم، والمستوى 
إن . الثقافي الذي ينتمي إليه، فضالً على أنها وسيلته لإلقناع والفهم واإلفهام بينه وبين اآلخرين

حدث من حيث القدرة على انتقاء الكلمات الفرد بحاجة إلي امتالك المهارات المرتبطة بالت
الموحية، واالبتعاد عن العامية، وفنية األسلوب، وتجنب األخطاء اللغوية والنحوية، حتى يكون 

إن االهتمام بمهارة التحدث كما أشارت ). 1981قورة،(لما يقوله قيمة ثقافية، تؤثر في سامعيه 
النمو والتطور الذاتي، والنجاح في سوف يعود على المتعلم ب) Morreale, 2000(موريل 

  .العمل، وأن يصبح أكثر تحمالً للمسؤولية سواء اجتماعياً أو ثقافياً

إن عجز الطالب عن التعبير شفوياً عما يشعر به أو يحسه، سوف يقلل من قدرته على نقل 
 أفكاره وآرائه إلى اآلخرين، فضالً عن الحد من فرص تعلمه وتقدمه الدراسي؛ مما يترتب

عليه من إخفاق في مواجهة ما تتطلبه مواقف الحياة المختلفة التي يتعرض لها، تبعاً لعالقاته 
المتعددة مع المجتمع الذي يحيط به، مما قد يؤدي إلى فقدانه الثقة بالنفس، وما يصاحبه من 

أبو مغلي، (إرباك واهتزاز لشخصيته، ما يؤثر سلباً في نموه اللغوي واالجتماعي الحقاً 
1999 ،Florez, 1999(  

وعليه فإن تدريب الناشئة على التعبير الشفوي منذ المرحلة األولي من التحاقهم بدرب التعلم 
والتعليم، سواء أكان ذلك في دور الحضانة ورياض األطفال أم في مراحل دراسية متقدمة، 

حقاً، أصبح ضرورة تربوية تقتضيها طبيعة الظروف التي تتوالها المدرسة أو الجامعة ال
بصفتيهما المكانين اللذين يمضي فيهما المتعلم فترة مهمة من سني عمره، في سبيل إعداده 

 ,Morreale(أكاديمياً ومسلكياً للحياة  إن امتالك الطلبة للمهارات التي يتطلبها ). 2000
ما التعبير الشفوي، سوف يمنحهم العفوية واالنطالق واالندفاع غير المقيد فيما يعبرون عنه، م

  .قد يجعلهم أكثر مخالطة للغة في أبنيتها وتراكيبها وألفاظها
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إن عدم إتاحة الفرصة، وخلق البيئة المواتية للطلبة لكي يعبروا عما يجيش في صدورهم من 
معان تعبر عن مشاعرهم وأحاسيسهم تعبيراً يقع من اآلخر موقع القبول والرضا، أصبح 

علم في الدرس اللغوي، في ظل إيثار المعلمين ألنفسهم مهمالً في كثير من مواقف التعليم والت
بنواصي الكالم، بما ال يسمح للمتعلمين من أن يطوروا مهاراتهم التعبيرية التي تتطلبها مواقف 

فالخجل والخوف من مواجهة اآلخرين، أو الخشية من الوقوع في الخطأ أثناء . الحياة المختلفة
ة التي تقف في وجه الطلبة، إذا ما أرادوا الكالم أو الكالم، ال زالت من العوائق المنيع

  ).Riley et al, 2004(اإلفصاح عما يجول في خواطرهم تجاه مسألة ما 

إن المتأمل لواقع الدرس اللغوي في عالمنا العربي، يجد تغيباً وإهماالً لمهارات التحدث  
ات اللغوية كالقراءة والكتابة، ، والتدريب عليها، مقارنة مع غيرها من المهار)التعبير الشفوي(

إذ تفتقر هذه الدروس تدريس الطلبة على المهارات التي يتطلبها التعبير الشفوي؛ فال زال 
االعتقاد لدى الكثير من معدي المناهج وواضعيها في العديد من البالد العربية، بأن مهارة 

حة واسعة في المناهج التحدث وما يرتبط بها من مهارات، ليست بحاجة ألن يفرد لها مسا
المقررة، إذ تكتسب بشكل تلقائي تبعاً للمواقف التي يمر بها الفرد في حياته، فضالً عن أن 
الدروس اللغوية األخرى كالقراءة والتعبير الكتابي وما يتبعهما من مناقشات وحوار وأسئلة 

تدريس هذه عن وضع منهاج خاص ل - من وجهة نظرهم - يجيب عنها الطلبة ربما تسد الحاجة
  ).2000طعيمة ومناع،. ( المهارة

، وطعيمة 1998والي، (إن ضعف الطلبة في مهارة الكالم كما أشار كثير من التربويين  
، ربما يعود إلى تكليف الطلبة التحدث في موضوعات ال )Riley et al, 2004، 2000ومناع 

ة من جهة، والعربية واللغات تمت إلى واقعهم بصلة، ازدواجية اللغة ما بين العامية والفصيح
األجنبية كاإلنجليزية من جهة أخرى، وقلة المحصول اللغوي لدى الطلبة، وعزل هذه المهارة 
عن باقي المهارات اللغوية بما ال يسمع بتوظيفها بشكل سليم في دروس اللغة األخرى، هذا 

تي تتمثل في عدم فضالً عن عقم طرق تدريس التعبير التي ينتهجها كثير من المعلمين، ال
االهتمام بتدريب الطلبة على الكالم باستخدام الفصيحة، وتشجيعهم على االنطالق في الكالم، 
والتعبير عن أنفسهم بحرية، في ظل تركيزهم على النمط الكتابي من التعبير بشقيه الوظيفي 

حديث إلى إن األسرة العربية في كثير من أنماطها تربي أطفالها على تجنب ال. واإلبداعي
  .اآلخرين أو مشاركتهم به، واالكتفاء بالصمت، حرصاً منهم على أبنائها من الوقوع في الخطأ

إن خلق جو من الثقة واالطمئنان يرتاح فيه الطلبة إلى المعلم، كفيل بأن يشجعهم على التحدث، 
م منه لذا تشجيعاً قد يدفع اآلخرين إلى المساهمة في الحديث، واإلدالء بما يختلج في صدوره
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ينبغي للمعلم أن يدفع الطلبة لكي يقدموا أفكارهم وخبراتهم حول موضوع التعلم بحرية، والمهم 
هنا ليس االكتفاء بأن يتكلم الطلبة دونما الوقوع في أخطاء في النحو أو اللغة، أو إخراج 

يجب الحروف من مخارجها الصحيحة، بل أن يعي الطلبة متى يتكلمون ولماذا، وفي أي شكل 
أن يكون كالمهم، فللكالم مهاراته الخاصة التي تختلف عن بقية المهارات اللغوية األخرى 

)Wilson, 1997, Florez, 1999(  

إن مهارات التعبير الشفوي التي ينبغي للمعلم أن يسعي إلى إكسابها للطلبة عديدة، فقد أشار 
هذه المهارات، التي يمكن إلى ) 2002,الناقة, 1981يونس وآخرون،(العديد من الباحثين 

  :إجمالها في الجوانب الخمسة التالية

تتمثل مهارات هذا الجانب في األفكار الرئيسة المحددة، والمبتكرة، : الجانب الفكري1‐ 
 .والمتوالدة، والمتسلسلة، والمترابطة، والواضحة، والمتنوعة، والممتعة

دام الفصيحة، والتراكيب اللغوية تتمثل مهارات هذا الجانب في استخ: الجانب اللغوي 2‐
الصحيحة، والكلمات الموحية، والجمل المباشرة، والمركزة، والمتنوعة، والواضحة، 

 .والضبط النحوي السليم
تتمثل مهارات هذا الجانب في وضوح الصوت، وإخراج الحروف : الجانب الصوتي 3‐

كلمات بعناية، من مخارجها الصحيحة، ومالئمة طبقة الصوت عن المعني، ونطق ال
 .والوقوف بالصوت الوقفة الصحيحة، والتحدث بسرعة مناسبة

تتمثل مهارات هذا الجانب في تعبيرات الوجه التي تقوي المعني، : الجانب الملمحي4‐ 
 .وإشراك حركات الجسم، وتمثل المعاني وتجسمها، والنظر في أعين المستمعين

هذا الجانب في إثارة المستمعين واستمالتهم، تتمثل مهارات : الجانب التفاعلي اإللقائي 5‐
واحترام المستمعين، وإثراء الحديث بوسائل مرئية، واإليجاز والتركيز، واالستماع بعناية 
آلراء المستمعين، وتوجيه الحديث في ضوء المتغيرات، وترك انطباعات سارة لدي 

 .المستعين، وختم الحديث بصورة مريحة
  
  
  
  
  
  



20 
 

  :اءةمهارة القر -ثالثاً

الجانب اآللي :بأنها واحدة من المهارات اللغوية األربعة ولها جانبان  :)1998(عرفها طملية 
وجانب  ,منها تشكيل كلمات وجمل ىأشكال الحروف وأصواتها والقدرة عل ىوهو التعرف عل

 ,صل بين الجانبين اآللي واإلدراكيفهم المادة المقروءة وال يمكن الف ىإدراكي ذهني يؤدي إل
  . القراءة الجهرية والصامتة ىوينطبق ذلك عل

أن القراءة عملية تفاعل بين الرموز ذات الدالالت وبين القارئ )  2006,عبد الحميد( ىير
فهمه وتذوقه لما يقرأ ثم تحديد موقف عقلي نفسي عاطفي  ىفكريا وعقليا وبصريا مما يؤدي إل

حيث تتحول تلك التفاعالت مع المادة  ,ثم توظيف تلك المواقف في الحياة نحو ما يقرأ ومن
  .أنماط سلوكية توجه بشكل مباشر خبرات الفرد ىالمقروءة إل

 وتوظيفها معان ىإل المكتوبة الرموز ترجمة ىعل الفرد قدرة بأنها)  2006,الفي (يعرفها 
  . الحياتية المختلفة الجوانب في فعاال توظيفا

ت المراحل التعليمية لصلتها الوثيقة بباقي المقرراتعد القراءة أهم مادة دراسية في مختلف 
تقان مهارات القراءة يتمكن غالبا من التفوق في المقررات الدراسية والطالب الذي يستطيع ا

   .)1995,الرمضاني (في مختلف مراحل التعلم  ىاألخر

 ديجي كان إذا إال وملعلا هذه عرفي أن اإلنسان عيستطي فال ىاألخر العلوم مفتاح فالقراءة
 الذي ذيالتلم أن وجد وقد ،رالتدبو والتحقق ليوالتحل الفهم قراءة القراءة بإجادة ونعني القراءة

 أي في تقدمي أن ذيالتلم عيستطي وال ،ىاألخر المواد في متفوقا كوني ما غالبا القراءة في تفوقي
 ةيميتعل مرحلة عند تقف ال التي راءةالق مهارات ىعل طرايمس كان إذا إال المواد من مادة
 تركز ما نفهم هنا ومن كلها، اتهيح تشمل ثيح اتهيح مراحل عيجم في له ةيضرور بل نةيمع
 هي القراءة أن والشك المستمر، والتعلم الذاتي التعلم بمهارات ةيالعنا من ثةيالحد ةيالترب هيعل

  . ) 1997,زقوت( االتجاه هذا تحقق أن مكني التي لةيالوس
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 : أقسام ثالثة ىإل األداء ثيح من القراءة وتنقسم

 ةيالجهر ءةاالقر - أ

القراءة التي ينطق القارئ خاللها بالمفردات والجمل المكتوبة "بأنها )  2002,جابر(عرفها 
معبرة عن المعاني التي ,مسموعة في أدائها,مضبوطة في حركاتها,صحيحة في مخارجها

  ".تتضمنها

ونطقها بصوت ,وفهمها,التعرف على الرموز المطبوعة"بأنها) 2002, مدكور(وعرفها 
  ".مع الدقة والطالقة وتجسيد المعاني,مسموع

قدرة التلميذ على ترجمة الرموز المكتوبة إلى أصوات "هي ) 2006,عبد الحميد(ويعرفها 
يكون الغي الهدف من , وفي حال عدم الفهم وعدم التفاعل مع المقروء,ويفهم ما يقرأ,ينطقها

  ".لقراءةا

 إلخراج )نيالشفت ، اللسان ، الحنجرة ( تيالتصو أعضاء كيبتحر ةيالجهر القراءة تتم  
 مدلوالتها، ىإل واالنتقال تهايرؤ بعد الجمل أو الكلمات أو الحروف هايإل ترمزالتي  األصوات

 عن نتحدث وعندما. 2003 )،ةريالعما ( الصامتة القراءة من أكثر ووقتا اجهد تتطلب وهي
 وسالمة النطق بصحة زيتتم التي القراءة تلك نقصد فإننا مةيوالسل حةيالصح ةيالجهر القراءة
 ةياالبتدائ المرحلة وخاصة أظافرهم نعومة منذ ذيالتالم بيتدر جبيو ،ىالمعن ليوتمث األداء
 حسن مهارة كتسبوني قهايطر وعن العمر هذا في هايإل نيمحتاج ألنهم القراءة ىعل ايالدن

 كما ،توالعبارا والجمل والكلمات للحروف ميالسل والنطق المناسبة والسرعة للمقروء، األداء
    1997) . زقوت،( القراءة في األساس هي الكلمة ال الجملة قراءة جعل نبغيي

  :الصامتة لقراءةا - ب

بأنها  )2006, عبد الحميد(قدم العديد من التربويين تعريفات للقراءة الصامتة حيث تعرفها 
 إتقان ويعتبر.على فهم وإدراك معاني المادة المقروءة دون استخدام أجهزة النطق القارئقدرة 
 والدقة، ةيالقرائ الطالقة مهارة ثيح ؛ةالصامت للقراءة ايأساس متطلبا ةيالجهر القراءة

 ايفعل إخراجا أصواتها إخراج دون هايمعان وفهم األلفاظ وتصور نيالع حركة نيب والمواءمة
 والحنجرة، واللسان نيالشفت كيتحر ريغ من ةيالذهن مدلوالتهاى إل وتنتقل األشكال ىتر نيفالع

 خافت بصوت ونؤقري الصامتة، القراءة ودواتعي لم نيالذ األشخاص بعض ىنر ولعلنا
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 بالمادة واالستمتاع الفهم تحققي هايف رةيكب ةيأهم الصامتة فللقراءة ولذلك شفاهم، نيمحرك
 وهي را،يكب اختصارا ةيالجهر القراءة تتطلبه الذي الزمان تختصر وهي والسرعة، المقروءة
 قصة أو فةيصح أو كتاب قراءة من ة،ياتيالح المواقف في الناس ىلد استخداما األكثر القراءة

 القراءة في منه وأعمق أكثر الصامتة القراءة خالل من والفهم . الخ.. بحث أو رسالة أو
 النص مضمون ومعرفة الفهم ىإل لةيوس بل ةيغا ستيل القراءة أن المعلوم ومن ،ةيالجهر
 ىاألول المراحل في تتم أن جبي الصامتة القراءة مهارةعلى  بيالتدر فإن هيوعل ،ءالمقرو
 أن جبي أنه ريغ.وفي جميع مراحل التدريس, وأن تنمى لديهم في المنزل والمدرسة, للطلبة
 كونيو ، ىاألول ةياألساس المرحلة في وبخاصة ةيالجهر القراءة مع الصامتة القراءة تتالزم
 :عناصر ثالثة ىعل الصامتة القراءة وتقوم. الحصة من األكبر الجزء ةيالجهر للقراءة

  .المقروءة المادة ىإل نيبالع النظر-

 .والجمل الكلمات قراءة - 

  ). 1998مخلوف،و ،فرأص أبو( الفهم ىإل والمؤدي المصاحب الذهني النشاط- 

 ذيالتلم نمو تناسب فهي متفاوتة، بنسب ولكن ميالتعل مراحل عيجم في الصامتة لقراءةا تستخدم
   . ةالصامت القراءة وقت زاد ذيالتلم نما كلما ىبمعن ة،يطرد مناسبة

  :الصامتة ةالقراء عيوب

 .على شرود الذهن وقلة التركيز تساعد 1. 

  .فيها إهمال وإغفال لمخارج الحروف 2. 

 .جع على الوقوف أمام الجماعاتتش ال فردية قراءة  3. 

ال تساعد المعلم على التعرف إلى  ما عند الطفل من قوة وضعف في صحة النطق أو   4.
   2005) .البجة،( العبارة

  .ال تتيح للتالميذ السيطرة على مهارات القراءة كالطالقة وتمثيل المعنى. 5

  .الضعاف في القراءة وصغار السنغير مناسبة لجميع الطالب وخاصة . 6

  )2003,الدليمي والوائلي(
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 ال المرحلة لهذه الصامتة القراءة أن األساسي األول للصف اسهيتدر خالل من ةالباحث ىرتو
 صعبة، أو سهلة كانت سواء الدرس أسئلة ىعل واإلجابة ىالمعن فهم ثيح من ثمارها تؤتي
 ؤيللته الصامتة القراءة ةيفيك ىعل ذيالتالم بيبتدر المعلم قومي المرحلة هذه ةينها في ولكن

 . القادمة للمراحل

  :االستماع قراءة - ج

التي يستقبل بها اإلنسان المعاني الكامنة وراء ما يسمعه من األلفاظ والعبارات هي العملية 
أو ترجمة لبعض اإلشارات , أو المتحدث في موضوع ما, التي ينطق بها القارئ قراءة جهرية

  .2005), البجة(وهي تحتاج إلى حسن اإلنصات ومراعاة آداب االستماع ,ترجمة مسموعة

  :مزايا قراءة االستماع 

  .ساعد على قضاء أوقات الفراغ بالمفيد والمسلي الهادفت

  .تدريب التالميذ على االنتباه وحسن اإلصغاء وسرعة الفهم

  تكشف الفروق الفردية بين التالميذ

بالعينين والشفتين فإن قراءة  تتم إذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعينين والقراءة الجهرية
ويمكن االعتماد على االستماع كوسيلة للتلقي والفهم في جميع  .االستماع قراءة باألذن فقط

ما عدا المرحلة األساسية الدنيا حيث يكون الطفل مياال للعب وال يستطيع .المراحل الدراسية
ومع ذلك نجده في هذه المرحلة مياال لالستماع . التركيز وحصر ذهنه وانتباهه لما يقرأ عليه

  .للقصص التي تناسب مستواه

 أوحل تدريبات والً أن القراءة ليست دروساً أو لوائح عم) 502ص:1998 ,عدس(د ويؤك
 واالكتشافالتقدم المستمر  إنها, صص في البرنامج اليومي المدرسيمادة تعليمية لها وقت مخ

الذي نستطيع به تكوين المفاهيم  ىالمدوتبدو بارزة في , كتبالالمتعة ب أوقاتالمتواصل في 
  .وسعة االطالع , ونمو المعرفة واتساعها, لغويةالوزيادة الثروة 

  : ولهذا فإن عملية القراءة تتطلب عمليتين أساسيتين هما

  .جمل وفقرات ة من حروف وكلمات تدخل في تكوين معرفة الرموز اللغوي: ىاألول
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يسهم المعلم والدارس في , ن معاني ومضامين ترتبط في حياتنافهم ما تنطوي عليه م: الثانية
  تحديدها 

وعدم امتالك هذه المهارات يعد من  .وهاتان العمليتان ضروريتان في عملية تعلم القراءة
) 67ص:2002 ,الحيلة وغنيم(ويؤكد كل من ، صعوبات تعليم القراءة التي تواجه المعلمين

راءة ويتمثل ذلك في الق اكتساب مهارة عجز المتعلم في(أن الصعوبات القرائية تعني  ىعل
القدرة  ، وكذلك عدمأو تمييزها والرموز والكلماتأصوات الحروف  ىصعوبة التعرف عل

من الحروف الهجائية بالرغم من عدم وجود أي صعوبات أو  ىتكوين كلمات ذات معن ىعل
الضعف القرائي أنه إبداء استجابات قرائية محدودة )2003 ,الوقفي(ويعرف.)مشكالت بصرية

  .واضح في اإلمكانيات العقلية للطالب مقارنة بمن هم في مثل عمره العقلي والزمني وتأخر

  :مظاهر الضعف القرائي

  :بعض مظاهر صعوبات القراءة )  1995,السرطاوي(حدد 

  .الحذف لكلمات كاملة أو جزء منها - 
  .اإلدخال لكلمات غير موجودة بالنص أصال - 
  .من خارجه ىاإلبدال للكلمات في النص بكلمات أخر - 
  .التكرار لكلمات أو جمل - 
  .األخطاء العكسية حيث يقرأ الطالب الكلمات بالعكس - 
 .نطق الكلمات فقط ىنقص الفهم الناتج عن التركيز عل - 

التي يجب ذكرها والتي تظهر لدى طلبة المرحلة األساسية وهناك بعض المظاهر اإلضافية 
القفز عن , األصوات الممدودة وغير الممدودة عدم التميز بين,عة أو البطيئةالقراءة المتقط وهي

عدم االلتزام .القراءة غير المعبرة ,الخطأ في ضبط الكلمات, أو السطور بعض الكلمات
  .هالضعف في فهم المقروء أو التعبير عن ,التوقف الخاطئ قبل نهاية الجملة ,يمعالمات الترقب

  :أساليب تشخيص الضعف القرائي
  .مالحظة سلوك الطالب وعاداته أثناء القراءةوفيها تتم : المالحظة1‐
 .وفيها يتم تقدير مستوى الطالب في القراءة بمناقشته فيما يقرأ:المناقشة الشفوية 2‐
متابعة كل  ى، والتي تساعد علويقصد بها السجالت بكافة أنواعها: السجالت المدرسية3‐

  .واكتشاف الضعف لديه   طالب 
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 القراءة الجهرية ويمكن من خاللهااالختبارات المقننة والخاصة بفهنالك : االختبارات 4‐
اختبارات التشخيص التقديرية ، وهي التي  اوهناك أيض. الطالب في القراءة ىاستكشاف مستو

 .طلبته في القراءة ىيقوم بها المعلم بين الحين واآلخر لمعرفة مستو

  .حدة من جميع النواحي ىعلويقصد بها بحث كل حالة تخلف قرائي : لةدراسة الحا5- 

أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يشكلون نسبة كبيرة من  )312ص:1998(ويشير الزيات
حيث يقول )   2003,سالم وزمالؤه(الحاالت الشائعة في التعليم المدرسي ويدعم هذه النتيجة

من %80القراءة تمثل أكثر أنماط صعوبات التعلم شيوعا بل أن أكثر من  أن صعوبات
نقص الدافعية وانخفاض في  ىصعوبات التعلم هم ممن لديهم صعوبات في القراءة إضافة إل

  .تقدير الذات ىمستو

  :مهارة الكتابة –رابعًا

لة بشكل الجمثم الكلمة  وتشمل كتابة الحرف و غةاللتعد مهارة الكتابة المهارة األعلى في تعلم  
, أحداثعن كل ما يجول بالفكر من خواطر وعبير التبالقدرة على  ءمنظور وغير منظور انتها

  بقية المهارات؛ فهي تأتي بعد مهارة القراءة بين وتأتي مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها

  - :ثةثال دالالتى إحد اللغوي لالمجا في لتحمالكتابة 

  .التعبير عن الفكرة بالكلمة المكتوبة وهو ما يدرس تحت اسم التعبير 1- 
درس ـا يـو مـوه(اإلمالئية مطابقا للقواعد ا صحيحا رسم ما يملى من الكلمات رسم 2-

  ) .المالءاتحت اسم 
ظافر .(وهو ما يدرس تحت اسم الخطل فيه وضوح وتنسيق وجماا رسمكلمات رسم ال3- 

 ) 1984,والحمادي

كتبا ادة كتب الشيء يكتبه كما جاء في لسان العرب في م :اللغة  فيالكتابة  تعريف
  )698:ت.ب,المجلد األول,منظورابن (خطه:وكتابة

في البناء  من خالل عدة عمليات متسلسلة بأنها عملية عقلية منظمة تتم :كما يمكن تعريفها
وصوال إلى نهاية العمليات الكتابية الست وبانتهاء العمليات تكون المادة الكتابية صالحة للقراءة 

  )2005,عاشور ومقدادي(أو النشر
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  :الكتابةة أهمي

 يقف نأو، أفكاره عن يعبر أن للتلميذ يمكن طتهاسابو التيل االتصال وسائ من وسيلةالكتابة 
 حوادث من تسجيله يود ما لويسج ومشاعرمفاهيم  من لديه ما يبرز نأو، غيره أفكار على
 المعنى قلب في سببا الفكرة عرض وفي ءفياإلمالالكتابي أ الخطيكون  ماوكثيرا .ائع ـووق
 أنها اعتبار على التعليم في مهمة عملية الصحيحة الكتابة تعتبر لذا. الفكرة وحـوض دمـوع
 والتعبير األفكار للنق وضرورة اجتماعية الثقافة عناصر نـم يـأساس صرـعن

 للمدرسةين األساسيتتين الوظيفوالكتابة  ةراءالقتعتبر . ) 1986،وآخرون خاطر(.عنها
 في رتكزي المدرسي لالعم إطار في الصحيحة الكتابةى ـعلالتالميذ  تدريب لولع ،بتدائيةاال

   :ثالثة بأمور العناية

  . إمالئيا يحةالصحالكتابة  على الطالب قدرة -  

  .تنظيمه و تنسيقه و جماله  لخال من الخط إجادة - 
  .ودقة  وضوح في أفكار منيه لد عما التعبير على قدرته - 

 إالو حيحاـص ماـرس روفـالح رسم على اقادر  يكون أن ينبغي التلميذ أن يعني وهذا
اتفق التي  بالطريقةكتابة الكلمات على قادرا  يكون أنو ,راءةالق وتعذرت الحروف تـاختل
اختيار  علىا قادر يكون وان ,مدلوالتهاإلى  ترجمتها تعذرتوإال  اللغة  ـلأه اـعليه

  .)2005 ،البجة(رألفكاوا المعنى فهم لاستحا إالو خاص نظام يـف ووضعهاالكلمات 

كتابات عبر  ويتعرف لديه عما لآلخرينالفرد  بها يعبر، نسانياإل تصالاال وسيلة الكتابة
 الكتابة .مشاعرهو أخبارهو وأفكاره معلوماته للنق اإلنسان أداة فهي، لديهم ما إلى اآلخرين
 لبعد الكالم فيها التي ال يتيسر المواقف في خاصة الخاطرالنفس و في يدور عما التعبير وسيلة

 في تسهم أنها حيث, جتماعياأثر للكتابة  .المواجهة على القدرة أوالرغبة لعدم أو،لمكانا
واألفكار، الرؤى  وتوحد، بيناألفراد اهمـالتفو النظر وجهات وتقارب العام الرأيتكوين 
  . 1986),خاطر وآخرون(الواحد المجتمع أفراد بين الروابط تقوي وبالتالي
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  :ةالكتابة العربيشكالت م

  :منها العربية الكتابة عند ومتعددةالتالميذ مشاكل كثيرة يواجه 

 هارباعتبا) لكسرةا، الضمة،الفتحة (  صيرةالق كاتالحر استخدام به ويقصد :الشكل -1
ويعتبر الشكل المصدر األول من مصادر الصعوبة التي يعاني  .قصيرة صامتةا فحرو

  .منها طالب العلم والمعرفة حين يريدون ضبط بعض الكلمات بالشكل

 هذه أبرز نأ واستنتجت ءاإلمال قواعد  الدراسات منكثير  تناولت :ءاإلمال قواعد - 2
  الصعوبات

تكتب فا حرو هناكوتكتب  وال تنطق احروف هناك نأ إذ .وصوته الحرف رسم بين الفرق. 1
وال شك أن المطابقة بين الكتابة  والمكتوبة المنطوقة اللغتين بين التوافق عدم وهو تنطق وال

  .والنطق سوف تيسر الكتابة وتوفر كثيرا من الوقت والجهد

يعتبر تشعب قواعد اإلمالء من المشكالت التي .  فيهاكثرة قواعد اإلمالء واالستثناءات . 2
ر في الكتابة فما بالنا بالصغار فالهمزة المتوسطة مثال ساكنة أو متحركة تواجه الكبا

والمتحركة متحركة بعد ساكن أو بعد متحرك والساكن إما معتل وإما صحيح ولكل حالة من 
  .الحاالت قاعدة ولكل قاعدة استثناء 

 أكثرأيهما  أو منها الصواب يدري أن يستطيع الالفردأن حتى  واحده لصيغة الرسم تعدد. 3
كلها ) نويقرؤ، يقرأون، يقرءون : (أمثلته ومنئي اإلمال الرسم قواعد مع الوتداوا شيوع

  .صحيحة

تعددت صور  .) 2004,حلس(في الجملة عهـموض اختالفـب الحرف صور اختالف3-
 الراء , الذال, ى صورة واحدة مثل الدالعل ىالحروف في الكلمة فهناك حروف تبقبعض 
روف لكل منها أربع حالحاء وهناك , الجيم,حروف لكل منها صورتان مثل الباء وهناك

ويعتبر تغير أشكال الحروف بتغير موقعها في الجملة ,صور مثل العين والغين والهاء
  .يستلزم إجهاد ذهن المتعلم خالل تعلمه الكتابة

ء تتصف الهجا حروف نصف أن هنابالذكر الجدير  ومن، النقط به ويقصد : إلعجاما - 4
  .وأن عدد النقط يختلف باختالف الحروف المنقوطة  عجامإلبا
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 التلميذ قدرة عدم إلى) سرةالك،الضمة،الفتحة(استخدام  أدى فقد :رالقصا الصوائت ستخداما - 5
 يكتبون فأصبحوا لبس في أوقعهم مماوالحركات  رفـالح نيـب زـالتميي ىـعل

  .)2005 ,البجة( ممدودة الصوائت

 مـاالس نأ إذتركيب الفي  وظيفتها وفق علىالكلمات  أواخرحركات تغيير  هو :إلعرابا 6-
 اإلعرابيكون  وقد ويجزم ويرفع ينصب المعرب لوالفع، ويجر وينصب عـيرف ربـالمع

 بعض تحذف وقدوتارة بالحذف وتارة بالنفي وتارة باإلثبات وتارة بالحروف حركات، تارة بال
األجوف كل هذه عوامل  ـلالفع يـف لالحا هوكما  اإلعراب ءجرا الكلمة وسط من الحروف

  .المتعلم لعدم درايته بها  ىنحوية وصرفية تشكل صعوبة لد

هناك اختالف بين هجاء المصحف والهجاء .العادي ءالهجا عن المصحف ءهجا ختالفا - 7
وهذا االختالف يشكل  .العادي من حيث الحذف والزيادة ومد التاء وقبضها والفصل

  )1986, خاطر وآخرون(.التالميذ حين يالحظ آيات القرآن الكريم ىصعوبة لد

وترى الباحثة أن الضعف في الكتابة ظاهرة شائعة بين المتعلمين وعامة الناس فال يكاد يقع 
   .بين يديك موضوعا أو رسالة يخلو من خلل أو عيب في الكتابة

أن هناك ترابطا وتداخال واضحا بين مهارات اللغة العربية من كل ما سبق يتضح للباحثة 
وأي ضعف في واحدة منها قد تنعكس أثاره على باقي الفروع وسائر المواد الدراسية , األربعة
  .األخرى

والطرق المتعددة التي يسلكها المعلمون في تعليم التالميذ وبخاصة في المرحلة  األساليبرغم 
ى إتقان التي تحد من قدرة الطلبة عل يواجهون العديد من الصعوبات أنهم إالاألساسية الدنيا 

  .مهارات اللغة العربية
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  :ضعف الطلبة في اللغة العربية ىاألسباب والعوامل المؤدية إل

  :األسباب المتعلقة بالطالب –أوال 

الطالب نفسه أو أحد جوانب شخصيته وهي  ىقد ترجع أسباب تدني التحصيل الدراسي إل
  :كالتالي

عدم ى تذكر صور حروف الكلمات التي مرت ويريد قراءتها أو عدم القدرة عل :أسباب عقلية
  ) 1999,أبو مغلي(تتبع المعاني وإدراك العالقات بين الجمل  ىقدرته عل

وبالتالي أصبح ل الدراسي ية بين الذكاء والتحصيالعالقة االيجاب ىأشارت الدراسات النفسية إل 
الذي  ىمن الضروري قياس الذكاء في حاالت تدني التحصيل الدراسي وذلك لمعرفة المد

   .انجازه األكاديمي ىيمكن أن يصل إليه الطالب في مستواه التعليمي ومد

نقص عام في الحيوية وهبوط في مقدرة  ىاألمراض التي تؤدي إل :أسباب صحية وجسمية
أو فقر الدم أو اإلصابة بنزالت البرد  سوء التغذيةبذل الجهد المناسب مثل  ىالطالب عل

هذه ,واضطراب بعض أجهزة الجسمبالطفيليات واإلصابة المتكررة وتضخم اللوزتين 
القصور الذهني والعجز عن التركيز وهذا  ىإل األمراض تصيب الجسم بالضعف العام وتؤدي

  .)1999,ىمصطف(التحصيل اللغوي  ىيؤثر عل

الجسمية كضعف البصر والسمع وصعوبات النطق إذ تحد  اهاتالعوقد يصاب الطفل ببعض 
أبو مغلي (حيويته وفاعليته في التعلم  ىالعيوب الجسمية من قدرة الدارس وتقلل مستو

  .وتسبب له تأخرا دراسيا مؤقتا أو دائما )1999,

ى غير قادر عل ,يعاني من القلقانفعاليا أو الذي إن الطالب المضطرب  :ةأسباب انفعالي
وهذا ما أكدته , ر وبالتالي ينخفض تحصيله الدراسيفهو مشتت الفك ,التركيز واالستيعاب

أن األمن النفسي يحفز ) 1984 ,حمدان( ىوير) 2000(عدة منها دراسة الحربيدراسات 
   .الطالب ويحسن تحصيله الدراسي وتطوره

 ,عدم النضج من الناحية االنفعاليةمثل قد ينشأ تدني التحصيل الدراسي من عوامل انفعالية 
ب من المشاركة االيجابية في والخجل الذي يمنع الطال ,والخوف ,والقلق ,وضعف الثقة بالنفس

كبير على العوامل تؤثر بشكل هذه . مشكالت الناتجة عن الدالل الزائدوكذالك ال ,الصف
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 ىالتركيز وبالتالي قدرته عل ىضعف قدرته عل ىكما أنها تؤدي إل ,لدراسي للطالبالتحصيل ا
 .اإلستيعاب 

من جانب  كراهية الطالب لدروس اللغة العربية نتيجة لخبرات مر بها في الصف أو المدرسة
معاملة المعلم القاسية كراهية الطالب له ولمادته مما يؤدي  ىفقد يترتب عل ,المعلم أو الطالب

  .تدني التحصيل الدراسي ىلإ

  :األسباب الخاصة بالمعلم -ثانيا

, يعتبر المعلم الركيزة األساسية التي يمكن االعتماد عليها لتحسين مخرجات النظم التعليمية
وأصبح من . باعتباره األكثر تأثيرا في أي نظام تعليمي وفي أي إصالح وتطوير تربوي

  .وتطوير المنهج  يقع على عاتق المعلمالمسلم به أن الدور األساسي في تنفيذ 

  ومن العوامل  المرتبطة بالمعلم والتي تؤدي إلى التدني في التحصيل الدراسي 

وقد أدركت بعض الجهات المسؤولة هذا  .غياب التأهيل التربوي بعد التخرج من الجامعة
  .األمر فعملت على تأهيل المعلمين علميا ومسلكيا

                                                      ة بين المتعلمينعدم مراعاة الفروق الفردي

بعض المعلمين بتدريس اللغة العربية وما  رغبةعدم اتجاهات المعلم السلبية نحو المهنة و
                                                                     .التحق بالجامعة إال ألسباب مادية أو معنوية

, استخدام المعلم أساليب تقليدية تعتمد على التلقين مما يؤدي إلى طمس التفكير لدى الطالب
كثير من الدراسات التربوية دعت إلى التنوع في .والى الروتين ثم الحفظ من اجل االختبار

 )2009,عابد(دراسة  أساليب وطرق التدريس التي تحفز على التجديد واإلبداع واالبتكار مثل

       .، والتعبير عنها بأسلوب صحيحةعدم التزام مدرسي اللغة العربية باللغة الفصحى السليم

  :النظم التعليمية ىاألسباب التي ترجع إل -ثالثا

يشبع حاجاتهم وال يسهم في المنهج المدرسي الذي ال يهتم بميول ورغبات الطالب وال  - 
 .تقدمهم

  .المدرسي لما بين المتعلمين من فروق فرديةعدم مراعاة المنهج  - 
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 درس اللغة العربية في النهضة باللغة العربيةمع م ىعدم تعاون مدرسي المواد األخر - 
 .) 2001,قورة(واالرتفاع بشأنها

النظام المدرسي الصارم يؤثر سلبا على اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو المدرسة ونحو  - 
 .المستوى التحصيلي للمتعلمينمما يؤثر على ,التربية والتعليم

نهاية المراحل الدراسية  ىالترفيع التلقائي في الصفوف األساسية الدنيا إذ يصل الطالب إل  - 
 .ضعيفا في دروسه عامة والقراءة خاصة

طرق استخدامها تسهم  ىغياب العناية بالمكتبة المدرسية وعدم توجيه التالميذ وإرشادهم إل - 
 .اللغة العربية مهارات في ضعف التالميذ في
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  :سابقةالدراسات ال3 .2

سنتناول في هذا الفصل بعض الدراسات العربية واألجنبية، التي تناولـت موضـوع ضـعف    

الطلبة في مادة اللغة العربية بشكل عام وطلبة المرحلة األساسية بشكل خاص، ونظراً ألهميـة  

الموضوع أوردت الباحثة عدداً من الدراسات مبينة موضوعها والهدف األساسي منها ووصفاً 

  .النتائج والتوصيات التي خرجت بهاوأهم المستخدمة للفئة واألدوات 

  : ى محورينقامت الباحثة بتصنيف الدراسات إل

  .الدراسات التي تتعلق بمظاهر ضعف الطلبة في اللغة العربية :المحور األول

ـ  :المحور الثاني ظـاهرة   ىالدراسات التي تتعلق بطرق وأساليب يمكن من خاللها التغلب عل

  .لغة العربيةضعف الطلبة في ال
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  الدراسات التي تتعلق  بمظاهر ضعف الطلبة في اللغة العربية : المحور األول

  الدراسات العربية: أوًال1.3.2

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الصعوبات الشائعة في القـراءة   )  2012,الكوري(دراسة 
ولتحقيـق  . الجهرية لدى تالميذ الصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم األساسي في اليمن

القسم األول مجموعة : هدف الدراسة صمم اختبارا في القراءة الجهرية اشتمل على ثالثة أقسام
والقسم الثالـث نـص قرائـي    ,ثاني مجموعة من الجمل المتنوعةوالقسم ال,من الكلمات المفردة

تلميذا وتلميذة تم اختيارهم بطريقة ) 60(تكونت عينة الدراسة من.قصير متبوع ببعض األسئلة 
  .عشوائية من بين تالميذ بعض مدارس التعليم األساسي في صنعاء

الجهرية هي العجز عن التنغيم أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الصعوبات شيوعا في القراءة 
الصوتي في قراءة الجمل حسب المعنى والحذف واإلضافة واإلبدال والتعثر في نطق حركة 

كما .المد والتعثر في نطق حركات التنوين وعدم القدرة على تحديد الفكرة الرئيسية في المقروء
تعزى إلى متغيري أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق في شيوع صعوبات القراءة الجهرية 

  .الجنس والصف الدراسي

الدراسة إلى التعرف على معوقات تدريس مواد هذه  هدفت )2011,فوارعة وشاور( دراسة 
العلوم االجتماعية بالمرحلة األساسية العليا  من وجهة نظر معلميها ومشرفيها في محافظة 

، وتم التحقق من صدقها بياناتاستخدم الباحثان المنهج الوصفي، وطورا استبانة لجمع ال.الخليل
جميع معلمي تكون مجتمع الدراسة من . وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة

ومعلمات مواد العلوم االجتماعية ومشرفيها ومشرفاتها في المدارس التابعة لمديريات التربية 
وعددهم حوالي ليل، جنوب الخليل، الخليل، وشمال الخ: والتعليم الحكومية بمحافظة الخليل

) 104(عينة تكونت من  ىمشرفين ومشرفات طبقت الدراسة عل) 7(، ومعلماً ومعلمة) 300(
  . ، وجميع المشرفين والمشرفات في هذه المديرياتمعلماً ومعلمة

معوقات تدريس مواد العلوم االجتماعية بالمرحلة األســاسية   أظهرت نتائج الدراسـة أن   
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة   .جاءت بدرجة متوسطة الخليلالعليا في محافظة 

إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المديرية لصالح مـديريتي  
شمال الخليل وجنوب الخليل مقابل الخليل، و لمتغير الوظيفة لصـالح المشـرفين، ولمتغيـر    

ابل االجتماعيات، وأنه ال توجـد فـروق ذات داللـة    التخصص لصالح تخصص الجغرافيا مق
  .إحصائية تعزى إلى متغير الجنس أو الخبرة أو المؤهل العلمي
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صعوبات تعلم القراءة والكتابة  لىإالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة ): 2010, جبايب(دراسة   
من وجهـة نظـر معلمـي الصـف األول األساسـي وفقـا لمتغيـر الجـنس، والمؤهـل          

)  123 (طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية مكونة من. والتخصص,والخبرة,العلمي
ز أظهرت نتائج الدراسة أن أبـر .فقرة) 33(وقد تم استخدام استبانة مكونة من . معلما ومعلمة

كثرة المحو والضغط ,صعوبات تعلم القراءة والكتابة تتمثل في تعثر الطفل في القراءة والكتابة
أما فيما يتعلق بالمتغيرات فقد أظهرت الدراسة وجود فروق فـي متغيـر الجـنس    .على القلم

في حين لم تظهر فروق ذات داللة ,ومتغير المؤهل العلمي لصالح البكالوريوس,لصالح الذكور
  .لمتغير الخبرة ةإحصائي

إلى معرفة الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية التي هدفت : )2007, أبو مرق(دراسة 
القراءة في المرحلة األساسية الدنيا كما يدركها المعلمون أنفسهم في محافظة الخليل  في تعليم

معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية في الفصل ) 70( تألفت عينة الدراسة من
من  عبارة مكونة)(30وألغراض الدراسة تم بناء استبانة اشتملت على  )2005(الدراسي األول
ثم االجتماعي االقتصادي وكشفت نتائج ,الجسمي,النفسي,العقلي,البعد األكاديمي, خمسة أبعاد

تواجه معلمي اللغة العربية مرتفعة حيث بلغ المتوسط الدراسة عن أن درجة الصعوبات التي 
وتبين عدم وجود فروق بين المتعلمين في متغير الجنس والمؤهل العلمي في , )2.38(الحسابي

حين أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في متغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة 
   .القصيرة

مظاهر ضعف طلبة المرحلة األساسية في اللغة  إلى معرفةهدفت ): 2006, الدراويش(دراسة 
اشتملت عينة الدراسة طلبة الصف السابع األساسي في  .العربية محددة ألسباب وطرق العالج

أعد الباحث اختباراً تشخيصياً عالجياً في جميع وكالة الغوث في منطقة بيت لحم،  مدارس
المتنوعة للصف السابع، تكون من الموضوعات المقررة في منهاج اللغة العربية ومهاراتها 

) نحو وصرف(القراءة الجهرية والقراءة الصامتة والمحفوظات النصوص األدبية والقواعد
شعبتان من مدرسة إناث عايدة، وشعبة : اختيرت عينة طبقية من ست شعب .والخط والتعبير

درسة ذكور من مدرسة إناث دهيشة األولى، وشعبتان من مدرسة ذكور الدهيشة، وشعبة من م
طالباً وطالبة، ) 244(طالباً وطالبة، تقدم منها لالختبار (247)بيت جاال، وبلغ عدد الطلبة 

حيث بلغ عدد فقرات االختبار خمساً وخمسين فقرة وغطت ما يقارب سبعين مهارة أساسية 
لإلناث % 54منهم % 52.5وفرعية، أشارت النتائج إلى أن متوسط أداء الطلبة في االختبار 

أوصى الباحث بإجراء اختبارات تشخيصية في نهاية كل عام دراسي تحتوي .للذكور% 51و
 ةعلى جميع المهارات اللغوية األساسية في مختلف فروع اللغة العربية وتصميم مواد عالجي
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مساندة لكل مهارة كان أداء الطلبة فيها متدنياً، وعمل اختبارات قبلية لقياس مدة تحصيل 
رات بعدية، والمقارنة بينهما، واستخدام أنجع األساليب في تدريس اللغة الطلبة، ثم اختبا

  .العربية

ه معلمي التربية الخاصة في معرفة مدى الصعوبات التي تواج) 2005,عواد( ت دراسةوهدف
، وكذلك معرفة مدى تأثير بعض المتغيرات المتعلقة بهم في مجال تحديدهم لتلك عملهم

معلماً ومعلمة اختيروا من مجتمع الدراسة ) 109(الدراسة من وقد تكونت عينة . الصعوبات
بطريقة عشوائية منظمة، وأشارت نتائج الدراسة بشكل عام إلى مدى متوسط على الدرجة 

كما أظهرت النتائج باستخدام . الكلية من حيث الصعوبات التي تواجه معلمي التربية الخاصة
، إحصائيا تعزى إلي متغيري المؤهل العلمي تحليل التباين الثالثي عدم وجود فروق دالة

المعلم والتفاعل بينهما، وكذلك التفاعل ما بين المؤهل العلمي والدور  هوالدور الذي يقوم ب
متغير  ىإلسنوات الخبرة، فيما تبين وجود فرق دالة إحصائيا تعزى المعلم وبه ي يقوم الذ

تي تواجه معلمي التربية الخاصة في ، وبنيت النتائج أن ترتيب الصعوبات السنوات الخبرة
عملهم مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بحسب أهميتها يرتبط بالصعوبات المتعلقة بالتلميذ 

، ثم اإلدارة في المرتبة الثالثة، فاألسرة التعليم في المرتبة األولى تليها البيئة التعليمية، وأسلوب
كما بينت نتائج . كان البعد المتعلق بالمنهاج عديم األثربينما المعلم في المرتبة الخامسة  وأخيرا

الدراسة باستخدام تحليل التباين األحادي عدم وجود فرق دال إحصائيا يعزى إلى متغير نوع 
على تحديد معلمي التربية الخاصة للصعوبات التي  )، عقلية، حركيةة، بصريسمعية( اإلعاقة

  . خاصةتواجههم في عملهم مع ذوي االحتياجات ال

إلى معرفة األخطاء الكتابية الشائعة في اللغة العربية  التي هدفت)2003 ,سالمة(دراسة وفي 
تكون مجتمع  .عند طلبة الصف الخامس األساسي، من وجهة نظر معلميهم وكيفية عالجها

طالب وطالبة من الصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية في  1435الدراسة من 
شعبة، اشتملت عينة  42مدرسة موزعين في  28محافظة ضواحي القدس، البالغ عددها 

  .معلم ومعلمة 40المعلمين على 

أخطاء تتعلق بالحركـة،  : فقرة مقسمة إلى أربع مجاالت 46أعدت الباحثة استبانة مكونة من 
معلم وثالثة بالتآزر البصري، والرابعة تتعلق بمجال التذكر، عرضت االستبانة وأخرى بلفظ ال

  .على لجنة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص
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العامية داخل الصف، وإهمال الوالدين ألبنـائهم  اظ وأشارت النتائج إلى أن المعلم يستخدم األلف
الجة أخطاء الطلبة واالكتفاء بكلمـة  وعدم التواصل مع المدرسة، ثم إهمال بعض المعلمين لمع

  ) .شوهد(

أوصت الباحثة بالتواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي، واعتماد مبدأ النسخ البيتي، ألن 
وزارة التربية والتعليم أهملت هذا الجانب واعتبرته عقاباً للطالب، ثم التعاون بين معلمي اللغة 

لغة، وربط دروس اللغة العربية بالمواد الدراسية العربية ومعلمي المباحث األخرى في مجال ال
  .األخرى

الضعف في الكتابة لدى طلبة مرحلة التعلـيم األساسي :" بعنوان )2003 ,بركات(دراسة  أما 
هدفت هذه الدراسة إلى بيان األسباب الحقيقية لضعف . "تشخيصه وعالجه  –في األردن 

نظر الطلبة  الرابع والسابع والعاشر من وجهةالكتابة في اللغة العربية لدى طلبة صفوف 
   .وبناء نموذج عالجي وتقويمه, والمعلمين والمشرفين

  . طالباً وطالبة ثم اختير من هذا المجتمع عينتان  19721تكون مجتمع الدراسة من 

وذلك , اختير أفرادها عشوائيا, طالب وطالبة 1200من وتألفت : نة الدراسة التشخيصيةعي
  . ومعرفة األخطاء الكتابية التي يقع فيها الطالب , ائهم اإلمالئيلتشخيص أد

وتكونت من ستين طالباً وطالبة وتمثل الطلبة العشرة األكثر : عينة الدراسة المقصودة
  . من اإلناث من كل حلقة من حلقات المراحل األساسية الثالث  10و, من الذكور 10ضعفاً 

  عتمادا على تحليل كتب اللغة العربية للحلقات الثالث الباحث اختبارات تشخيصية ا وقد بنى

وأعد الباحث أسئلة لمقابلة الطلبة األكثر ضعفاً وأسئلة لكل من المعلمين والمشرفين حول 
ثم بنى برنامجاً عالجيا للطلبة , األسباب التي أدت إلى ضعف الطلبة في القضايا اإلمالئية 

اختباراً تقويمياً  للبرنامج العالجي للطلبة األكثر  وبنى, ضعفاً لكل حلقة من الحلقاتاألكثر 
  . ضعفاً 

قضايا اإلمالئية من نتائج هذه الدراسة يتبين أن مظاهر الضعف في الكتابة تكمن في ال
والتعبير المحدد من وجهة نظر المعلم كما أن أسباب الضعف من وجهة , وعالمات الترقيم

سرة وأما من وجهة نظر المعلمين فأن أسباب واأل الطالب: طلبة تتلخص في مصدريننظر ال
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وأما من وجهة نظر المشرفين فإنها تتمحور حول المعلم , الضعف تتركز في المعلم واألسرة
  . واألسرة والتأسيس 

. أظهرت نتائج الدراسة أيضاً وجود فروق في متوسط درجات الذكور واإلناث لصالح اإلناث 
, )التــشخيصي(لى االختبار القبلي سط درجات الطلبة عوكذلك وجود فروق عالية بين متو

ختبار البعدي في لصالح اال) التــقويمي(وبين متوسط درجات الطلبة على االختبار البعدي 
  .الحلقات الثالث

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة صعوبات التعلم األكاديمية التي فقد ) 2000 ,الدبس(دراسة أما  
وتكـون مجتمـع   , القراءةيعاني منها طلبة الصف الرابع األساسي في اللغة العربية في مهارة 

ابع األساسي فـي المـدارس   طالباً وطالبة وهم مجموع طلبة الصف الر) 2067(الدراسة من 
اني مدارس بطريقة واختار الباحث ثم. بيت لحممدرسة في محافظة ) 52(وعددها , الحكومية

وأربع مدارس في القـرى ذكـوراً   , رس في المدن ذكوراً وإناثاًمنها أربع مدا, العينة القصدية
  . وإناثاً 

فقرة ) 15(و, فقرة في مهارة القراءة) 17(فقرة منها ) 32(من وأعد الباحث استبانة مكونة 
ى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى وأشارت النتائج إل. في مهارة الكتابة

وبين مستوى الصعوبات في مهارة الكتابة في اللغة العربية لدى , الصعوبات في القراءة 
  . الطلبة األذكياء 

, واصل بين المدرسة وأولياء األمـور أوصى الباحث بمعرفة الطرق لرفع مستوى التفاعل والت
ووضع خطـط  , البيتية الملقاة على عاتق الطلبةألعباء ثم تخفيف ا, وتفعيل دور مجالس اآلباء

وعمـل دورات تدريبيـة للمعلمـين    , لبة الذين يعانون من صعوبات تعلمعالجية لمساعدة الط
   .للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم 

التأخر الدراسي بمادة الرياضيات بمرحلة األساس مـن وجهـة   "):1998 ,عبد الرحيم(دراسة 
هدفت الدراسة إلى معرفة العوامـل واألسـباب التـي    "والتلميذ في والية الخرطومنظر المعلم 

تكونت العينة . تؤدي إلى التأخر الدراسي لمرحلة التعليم األساس من وجهة نظر المعلم والتلميذ
استخدمت الباحثة االسـتبانة  . تلميذا تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ) 300(من 

إضـافة إلـى   , كما وجهت استبانة أخرى للمعلمـين ,لومات من التالميذ والتلميذات لجمع المع
ال توجـد فـروق ذات داللـة     -:وأظهرت النتائج ما يلي. المقابلة التي أجرتها مع المشرفين

وجـود معلـم   ، وإحصائية بين التالميذ والتلميذات في العوامل التي تؤدي إلى التأخر الدراسي
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األساس من أهم العوامل المؤثرة في التحصيل عموما والرياضـيات  مدرب مؤهل في مرحلة 
ثقافة واتجاه ومستوى تعليم الوالدين من أكثر العوامل التـي تـؤثر علـى التـأخر      خصوصا

يؤثر محتـوى  .الدراسي في مرحلة األساس تؤثر المدرسة تأثيرا فعاال في نسبة تحصيل التلميذ
   .المنهج على نوع التحصيل سلبا وإيجابا

البيئة المدرسية وعالقتها ببعض السـمات المزاجيـة   ":بدراسة بعنوان  )1997 ,البركاتي(قام 
هـدفت   "والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب المرحلة االبتدائية بمدينة مكـة المكرمـة   

الدراسة إلى التعرف على وجود عالقة ارتباطيه بين البيئة المدرسية وبعض السمات المزاجية 
لبيئة المدرسية والتعرف عما إذا كان هناك عالقة ارتباطيه بين االكذب ,العصابية , ة االنبساطي

لسـمات المزاجيـة والتحصـيل    والتعرف على وجـود عالقـة بـين ا    ,والتحصيل الدراسي
وتوصلت الدراسة إلى نتائج حول وجود عالقة ارتباطيه قوية بين البيئـة المدرسـية   ,الدراسي

الحتياجاتهم وبين الشخصية االنبسـاطية للطلبـة وبـين التحصـيل      المريحة للطلبة والمتفهمة
   .الدراسي الجيد

تحليل أخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربيـة  " دراسة بعنوان) 1997, الذيابات(أجرى كما 
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل األخطاء القرائيـة  ".لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي في األردن

فـي  ) الرابع، السابع والعاشر(للغة العربية لدى طلبة الصفوف األساسية الثالثة الجهرية في ا
حيث تمثل هذه الصفوف نهايات الحلقـات التعليميـة    1996/1997لواء الرمثا للعام الدراسي 

ولتحقيق أهداف الدراسة ساق الباحث سـبعة أسـئلة    .الثالث في المرحلة األساسية في األردن
  : كان من أهمها

وع األخطاء القرائية الشائعة التي وقع فيها أفراد العينة، وما نسبها في كل مستوى من ما ن
  ؟ )الرابع، السابع والعاشر( المستويات الصفية الثالث

  ما العالقة بين المستوى الصفي ونسبة تصويب األخطاء أثناء القراءة؟ 

حصـيل المتوسـط فـي    تكونت عينة الدراسة من أربعة وعشرين طالباً وطالبة مـن ذوي الت 
هرت النتائج ارتفاعاً في نسبة األخطاء التي وقع فيها أظ. )الرابع، والسابع والعاشر(الصفوف 

طلبة الصف الرابع األساسي، الذين يمثلون الحلقة التعليمية األولى من حلقات التعليم األساسي 
النسب متقاربـة فـي   بينما جاءت %) 11.2(لألخطاء  ةفي األردن، حيث بلغت النسبة المئوي

الصفين السابع والعاشر األساسيين اللذين يمثالن الحلقتين الثالثة والرابعة من حلقـات التعلـيم   
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لطلبـة  %) 5.9 (لطلبة الصـف السـابع األساسـي   %) 5.6(األساسي، وقد بلغت هذه النسب 
  .العاشر

أنواع رئيسـة مـن    أما فيما يتعلق باإلجابة على السؤال األول فقد أشارت الدراسة إلى ثالثة
أظهرت النسب المئويـة  ).اإلبدال، الحذف واإلضافة(األخطاء التي وقع فيها أفراد العينة وهي 

لألخطاء أن الخطأ من نوع اإلبدال أكثر أنواع األخطاء شيوعاً لدى الطلبة فـي المسـتويات   
لمرتبة الثانيـة،  الصفية الثالثة المذكورة، كما بينت النتائج أن الخطأ من توع الحذف قد احتل ا

   .فيما جاء الخطأ من نوع اإلضافة في المرتبة الثالثة

إلى التعرف على العوامل المؤديـة إلـى التـأخر    ) 1992, الزوري وآخرون(دفت دراسة ه
معلما ومعلمة وولي أمر ) 535(تألفت عينة الدراسة من ,الدراسي لدى مرحلة التعليم األساسي 

ة بنغازي بينت الدراسة إن أكثر العوامـل المؤديـة للتـأخر    معلما ومعلمة ببلدي )430(منهم 
والتـأثر برفـاق   ,ونقص المعلمين المؤهلين, دم متابعة األسرة لتحصيل أبنائهاالدراسي هي ع

لفصـول والسـرحان   وازدحـام ا , والهروب من المدرسة, وضعف في القدرات العقلية,السوء
وقلة  ,ج المدرسي وكراهيتهم لبعض الموادهوعدم استيعاب بعض التالميذ للمن, والترفيع اآللي

وقلـة الـدورات    ,الفرديـة   وعدم مراعاة الفـروق ,وقلة الحوافز, استخدام الوسائل التعليمية
  .وكراهية التلميذ للجو المدرسي, كالم أمام الزمالء لعيب في النطقوالخوف من ال,للمعلمين

االستيعاب القرائي الحرفي واالستنتاجي مستوى "بعنوان بدراسة ) 1991, كوكجة زاده(وقام  
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى " لدى طلبة الصف الرابع االبتدائي في منطقة عمان الكبرى

: االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الرابع االبتدائي في منطقة عمان الكبرى فـي مسـتويي  
ان نقاط القـوة والضـعف فـي    الفهم الحرفي واالستنتاجي، ومعرفة الفروق بين الجنسين، وبي

مدرسـة اختيـرت بالطريقـة    ) 31(مهارات االستيعاب القرائي، وتكونت عينة الدراسة مـن  
) 458(من الذكور و) 475(طالباً منهم ) 933(العشوائية الطبقية حسب الوزن النسبي وشملت 

اب قرائي أن طلبة الصف الرابع ال يتمتعون بمستوى استيع يجة الدراسةهرت نتأظ .من اإلناث
لم تكن هناك فروق في مستوى االستيعاب القرائي بين الجنسين في المستويين الحرفي  .مرتفع

  .وجود ضعف في مهارات االستيعاب الحرفي .واالستنتاجي

التحصيل اللغوي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية "دراسة بعنوان )  1990, إسماعيل(كما أجرى 
حيـث اختـار عينـة    . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي"في المملكة العربية السعودية 

المتوسط من سبع مدارس متوسـطة   تلميذا من تالميذ الصف األول) 138(عشوائية مكونة من
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راعى الباحث في اختيارهـا تباعـدها وتمثيلهـا للبيئـات االجتماعيـة      , في المدينة المنورة 
توصـل  . وطبقها على عينة الدراسـة , اختبارات تحصيلية ثم صمم أربعة,والجغرافية المختلفة

ثم اإلمالء ثم النحـو ثـم    وجود ضعف واضح في التعبير الشفهي, الباحث إلى النتائج التالية
. وتمثلت مواطن الضعف في اإلمالء في الهمزة والحروف التـي تنطـق وال تكتـب   , القراءة

وكثـرة  , وكثرة أعداد التالميذ, المعلم :ه الصعوبات إلى أسباب عديدة منهاوعزت الدراسة هذ
  .عدد الحصص األسبوعية

عيوب القراءة الجهرية ومستوى استيعاب "دراسة بعنوان  )1990, عويدات ومرشد(أجرىكما 
المادة المقروءة لدى طلبة الصفين الثالث والرابع االبتدائيين في األردن واثر عوامل الجـنس  

هدفت هذه الدراسـة  "مي للطلبة على طبيعية هذه العيوبوالدخل ومهنة األب والمستوى التعلي
الجهرية عند طلبة الصفين الثالـث والرابـع االبتـدائيين فـي      ةإلى الكشف عن عيوب القراء

محافظات عمان والزرقاء وإربد والمفرق في األردن كما هدفت إلى استقصاء أثر كـل مـن   
  .بيعة أخطاء الطلبة في القراءةالمستوى الصفي والجنس ودخل األسرة ووظيفة األب على ط

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصفين الثالـث والرابـع االبتـدائيين فـي     
طالـب  ) 400(محافظات عمان والزرقاء وإربد والمفرق، أما عينة الدراسة فقد تكونت مـن  

العشوائية الطبقية، وطالبة من المدارس العامة في المحافظات األربع سالفة الذكر وفقاً للطريقة 
استخدم الباحثان اختبارا أعد خصيصاً لقياس أخطاء الطلبة في القراءة الجهريـة عنـد طلبـة    

  . المرحلة االبتدائية األولى

من بين أفراد عينة الصـف  %) 31(أظهرت النتائج أن نسبة ضعاف القراءة من الطلبة بلغت
بتدائي، أما نوع األخطاء التي وقـع  عند طلبة الصف الرابع اال%) 22(الثالث، في حين بلغت

فيها أفراد العينة فقد كان أكثرها شيوعاً خطأ اإلبدال في الحروف والمقاطع والكلمات، ثم خطأ 
اإلضافة ويليهما خطأ الحذف ، كما أظهرت الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية فـي طبيعـة   

ألسرة، فأشارت النتائج إلى أن أخطاء الطلبة تعزى لعوامل الجنس والمستوى التعليمي ودخل ا
أخطاء طلبة الصف الرابع أقل من أخطاء طلبة الصف الثالث، كما أن متوسط أخطاء الـذكور  
أقل من مستوى أخطاء اإلناث، والطلبة ذوي الدخول المنخفضة أكثر أخطاء من الطلبـة ذوي  

مـادة المقـروءة   الدخول المتوسطة والعالية، كذلك أشارت النتائج إلى فروق في اسـتيعاب ال 
 )1990, نصـر (أجـرى  كما  .لصالح طلبة الصف الرابع وألصحاب الدخول العالية وللذكور

تحليل أخطاء القراءة الجهرية الشائعة لدى عينة من تلميذات الحلقة الثانية مـن  "دراسة بعنوان 
التعليم األساسي بدولة البحرين هدفت الدراسة إلى معرفة األخطاء التي تقع فيها تلميذات الحلقة 
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د طـرح  الثانية في مدرسة غرناطة الواقعة في جزيرة سترة أثناء ممارسة القراءة الجهرية وق
ما أخطاء القراءة الجهرية الشائعة لدى تلميذات الحلقـة الثانيـة مـن    :الباحث السؤال التالي 

  المرحلة االبتدائية في مدرسة غرناطة ؟

تلميذة من تلميذات الصفين الرابع والخـامس االبتـدائيين مـن     40تكونت عينة الدراسة من 
هرية خالل عملية التشخيص القبلية وقد مدرسة غرناطة واللواتي اظهرن أخطاء في القراءة الج

استخدم الباحث اختبارا تشخيصيا  .من عينة الدراسة االستطالعية%) 25(شكلت هذه الدراسة 
في القدرة على القراءة الجهرية يقوم على أساس األخطاء الشائعة  في مجال اللفظ والتهجئـة  

خطاء النطق والتهجئة والتنغـيم  أن هناك عشرة أنواع من أ :واألداء وقد أسفرت الدراسة عن 
بين التلميذات الضعاف في القراءة في الصفين الرابع والخامس االبتدائيين وان هذه األخطـاء  

  .تتفاوت في درجة شيوعها ودرجة تمكنها من أدائهن القرائي

هدفت إلى تحديد حجم األخطاء عند تلميذات الصف الرابع التي  )1981 ,القاضي(دراسة وفي 
تلميذة من تلميذات الصف  (130)تكونت العينة من  .االبتدائي وتعرف أسباب الخطأ اإلمالئي

الرابع في مكة المكرمة، واستخدمت الباحثة طريقة اإلمالء المنظور لتحديد األخطاء اإلمالئية 
لدى التلميذات لمعرفة أسباب الخطأ اإلمالئي استخدمت نوعين مـن األدوات همـا االسـتبانة    

  .حظةوالمال

كما أجرت طريقتها المقترحة على صفين من مدرسة واحدة أحدهما تدرسه معلمـة بالطريقـة   
  .السائدة واألخر تدرسه الباحثة بالطريقة المقترحة

أظهرت هذه الدراسة شيوع الخطأ اإلمالئي عند تلميذات الصف الرابع وأشارت إلى أسـباب  
شيوع هذا الخطأ حيث تمثل ذلك في طريقة التدريس، وعدم وجود مقرر دراسـي، وضـعف   

وقلة عدد حصـص اإلمـالء، وقصـر حجـم     االبتدائية في اإلمالء والقراءة معلمة المرحلة 
اسة أن طريقة التدريس التي اقترحتها الباحثة تساعد علـى  الموضوع اإلمالئي وأظهرت الدر

  .التخفيف من آثار مشكلة التخلف اإلمالئي

المرتبطة بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة  لبدراسة بعض العوام )1981 ,منسي(قام  
بـين  بهدف تحديد العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي من خالل مقارنة .االبتدائية باإلسكندرية

: مجموعتين من التالميذ متأخرين ومتفوقين دراسياً، تكونت عينة الدراسـة مـن مجمـوعتين   
تلميذ وتلميذة من المتأخرين دراسياً أما المجموعة الثانيـة تضـم    100المجموعة األولى تضم 

استخدم الباحث اختبار الـذكاء وقائمـة المشـكالت     .تلميذ وتلميذة من المتفوقين دراسياً 100
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وبينت نتائج الدراسة أن  .س المستوى االقتصادي واالجتماعي فضالً عن محك التحصيلومقيا
مجموعة المتفوقين دراسياً تميزوا بأنهم أعلى في مسـتوى الـذكاء والمسـتوى االجتمـاعي     

  .واالقتصادي في حين تميز المتأخرون دراسياً بشيوع مشكالت صحية واجتماعية وثقافية
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  : راسات األجنبيةالد: ثانيا2.3.2ً 

التعرف على العالقة بين المناخ الصفي وتحصيل الطلبـة  ) Benson,2003(حاولت بينسون 
معلـم  )  170(حيث تكونت عينة الدراسـة مـن    ,في المدارس األساسية ذات الدخل المحدود

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة بـين   ,ومعلمة من مدارس تشارلز كيترينغ
  .مرتبط بتحصيل الطلبة المناخ المدرسي وتحصيل الطلبة وأن المناخ االيجابي

الصف الثالث  دراسة بهدف استقصاء قدرة تالميذBouchard,2002) (أجرى بوجارد 
تكونت عينة الدراسة من شعبتين من . األخطاء اإلمالئية الشائعة لديهمومعرفة , األساسي

) 32(واألخرى من اإلناث وعددها , تلميذا) 28(وعددها الصف الثالث إحداهما من الذكور 
وقد توصلت النتائج إلى أن هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين قدرة التالميذ على , تلميذة

تحصيل العام والقدرة ووجود عالقة بين ال, ة وقدرتهم على الكتابة اإلمالئيةالقراءة والتهجئ
  .لى وجود عالقة بين القدرة على الكتابة ومتغير الجنسبينما توصلت الدراسة إ, على الكتابة

إلى التعرف على األخطاء الكتابية لدى تالميذ الصـفين  ) Yates,2002(هدفت دراسة ياتس  
 )187(تكونت عينة الدراسة من . متغير الجنس والقدرة على القراءةالثاني والثالث في ضوء 

وقد توصلت نتائج , ين الثاني والثالث األساسين الصفتلميذا وتلميذة موزعين إلى أربع شعب م
وفي حين أظهرت النتائج وجود , ة بين القدرة القرائية والكتابيةالدراسة إلى وجود عالقة موجب

لم تتوصل الدراسة . ا لمتغير الصف لصالح الصف الثالثفرق في القدرة القرائية والكتابية تبع
  .إلى وجود فرق بين الجنسين في  هذه القدر

ـ دراسة هدفت  )Elbro,1995(البرو وآخرون كما أجرى  باب الضـعف فـي   إلى معرفة أس
شابا وشابة دنماركيا حول مهاراتهم الكتابيـة   )1124(حيث تكونت العينة من القراءة والكتابة 

وتوصلت ,فقرات مختلفة للقراءة) 6(آخرين بشكل فردي في البيوت باستخدام )445(وفحصت 
لـديهم مشـاكل    %9وأن , صين لديهم مشاكل حادة في القراءةمن المفحو %3الدراسة إلى أن 

وعـدم تـوفر   , التعليم األساسي المحدود, العمر: وكانت أهم األسباب لهذا الضعف. متوسطة
   .التدريب النفسي

 Taylor(تيلور  بحث  رات االجتماعيـة والتحصـيل الدراسـي   العالقة بين نمو المها) 1993,
لدى الطالب األمريكيين من ذوي األصول األفريقيـة وتألفـت عينـة     والعالقات التشخيصية

 أن مـن أهـم   ةأوضحت الدراس.طالباً من الطالب الذكور المتأخرين دراسياً 33الدراسة من 
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عدم اهتمام الوالدين بمتابعة طفلهما في المدرسة وعدم وجود العوامل المؤدية للتأخر الدراسي 
  .في مواجهة مشكلة التأخر الدراسي لدى األطفالأي تنسيق بين المدرسة والمنزل 

هدفت إلى دراسة العالقة بين الكفاية ) Blondis& Accardo, 1990(وأكاردو  دراسة بلونديز
ن مشكالت الكتابة تعود أوالتحصيل الدراسي والتي وجدت الحسية الحركية ومشكالت الكتابة 

سق الحركي والذي يقـود بالتـالي إلـى    إلى العجز أو التأخر في نمو السرعة الحركية والتنا
تحصيل دراسي ضعيف، أي أن نتائج الدراسة ربطت بين مشكالت الكتابة والعجز والتـأخر  
في نمو السرعة الحركية والتناسق الحركي من جهة وبين هذا التأخر والتحصـيل الدراسـي   

   .الضعيف من جهة أخرى

لعوامل المرتبطة بالتـأخر التحصـيلي   بدراسة ا) laureie, e ,al 1990(قام  الري وآخرون 
لدى تالميذ المدرسة األساسية بهدف تحديد الخصائص المرتبطة بكل من التحصيل الدراسـي  

بينت .تلميذاً في الصف السابع) 33(المنخفض والتحصيل الدراسي المرتفع حيث شملت العينة 
إحصائية فـي الثقـة    وبداللةالتحصيل كانوا أقل من مرتفعي التحصيل،  يالنتائج أن منخفض

  ، والدقة في إدراك التوازن واالجتهادة على التركيز، واالجتماعية والقدربالنفس

 المرتبطـة  الشـائعة  األخطاء على التعرف منها الهدف وكان )Borde,1980( دراسة بورد
 ومـن  الشائعة األخطاء هذه من مجموعة هناك أن إلى الدراسة توصلت وقد القرائي بالعسر
 وهي. القراءة عسر إلى تؤدي عيوب ثالثة وحدوث ترتيبها تغيير أو الحروف عكس أبرزها
 العالجية البرامج لهم يقدم لم وإذا معا، إدراكية صوتية وعيوب إدراكية وعيوب صوتية عيوب

  .القراءة عن عاجزين يستمرون
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التغلب الدراسات التي تتعلق بطرق وأساليب يمكن من خاللها : المحور الثاني 

  .على ظاهرة ضعف الطلبة في اللغة العربية

  الدراسات العربية: أوالً

على أثر التدريس بالحاسوب هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  )2010 ,حمد وعالونة(دراسة  
في التحصيل ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة الصف الثالث األساسـي مقارنـة بالطريقـة    

، أظهرت نتيجة الدراسة طالباً وطالبة اختيروا قصداً) 114(الدراسة من تكونت عينة  .التقليدية
فروقاً في التحصيل تعزى لمتغير طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية لكنها لم تظهـر  

  .فروقاً في مفهوم الذات األكاديمي تعزى لمتغير طريقة التدريس

ب التعليمية لتنمية بعض مهارات القراءة بعنوان أثر برنامج باأللعا )2009 ,أبو عكر(دراسة  
اإلبداعية لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمدارس خانيونس، اتبع الباحث في هذه الدراسة 
المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين للصف السادس األساسـي تجريبيـة   

 وضابطة بلغ عدد كل مجموعة  في إعداد قائمـة لمهـارات   تلميذاً، تمثلت أدوات الدراسة 35
القراءة اإلبداعية واختبار لمهارات القراءة اإلبداعية وبناء برنامج األلعاب التعليميـة لتنميـة   

  :وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يلي.بعض مهارات القراءة

إحصائية بين متوسط درجات التالميذ في اختبار مهـارات القـراءة   توجد فروقات ذات داللة 
  .بداعية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح  المجموعة التجريبيةاإل

المعلمين على اسـتخدام األلعـاب التعليمـة فـي التـدريس       أوصى الباحث بضرورة تدريب
  .وضرورة ربط الموضوعات التي تقدم  للتالميذ بميولهم القرائية وخاصة القراءة اإلبداعية

ه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج مقترح قائم هدفت هذ) :2008 ,أبو رضوان(دراسة 
على األلعاب اللغوية في تنمية األنماط اللغوية ومهارات التعبير الشفوي لدى طلبـة الصـف   

  /2007(خالل الفصل الدراسة األول مـن العـام   , ابع في مدارس مديرية جنوب الخليلالر
, ارس الحكوميـة فقـط  األساسي في المدتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابع 2008)

وبنات الحرمين , من مدرستي ذكور السموع األساسية ة قصديةواختيرت عينة الدراسة بصور
واختار الباحث , طالباً وطالبة) 146(وبلغ عدد الطلبة , حيث تكونت من أربع شعب, األساسية

, تمل على األلعاب اللغويـة يمياً اشصمم الباحث برنامجاً تعل. عشوائيا شعبتين من كل مدرسة 
  . وطبق االختبار القبلي ثم البعدي بعد تنفيذ البرنامج على المجموعة التجريبية 
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أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية األنماط اللغويـة تعـزى إلـى    
طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما ووجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي تنميـة      

  . مهــارات التعبير الشفوي 

أوصى الباحث بتوعية معلمي اللغة العربية على أهمية استخدام األلعاب اللغوية وتدريب 
وإثراء كتب اللغة العربية في المرحلة , تطوير األلعاب اللغوية وإنتاجها المعلمين على كيفية

ووضع منهجية لتدريس , لغاز إلثارة التفكير عند الطلبةاألساسية باأللعاب التعليمية واأل
ة أخرى  وإجراء دراسات مماثلة على صفوف دراسي, ت التعبير الشفوي في دليل المعلممهارا

  .وتوظيف األلعاب التربوية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في فقد ): 2003 ,اهللاعطا(دراسة أما  
أعد الباحث .لــدى طلبة الصف الثالث األساسي األلعاب اللغوية لعالج الضعف القرائي

) 78(برنامجا مقترحا طبق على عينة مؤلفة من طلبة الصف الثالث األساسي حيث بلغ عددهم 
ية لــصالح المجموعــة طالبا وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ

  .تنظيم البرنامج المقترح  وفي, وهذا يعني أن لأللعاب اللغوية أثرا في التدريس, التجريبية

وتميز دوره بالحيوية , وأشارت النتائج إلى أن األلعاب اللغوية تسهم في ترشيد جهد المعلم
, مما ساعد في عالج الضعف القرائي لدى طالب المجموعة التجريبية, والتجديد والتنوع

علمين وعقد ورشات عمل للم, وأوصى الباحــث بأهمية األلعاب اللغوية في التدريس
  . وفي المواد الدراسية األخرى, لتوظيف هذه األلعاب في اللغة العربية

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر األلعاب اللغوية المحوسبة :)2002 ,الحيلة وغنيم(دراسة 
والعادية في معالجة الصعوبات القرائية، لدى طلبة الصف الرابع األساسي موازنة بالطريقة 

للعام ) عمان(درستين من المدارس الخاصة في محافظة العاصمة االعتيادية، في م
 /2001الدراسي طالباً وطالبة وزعت عشوائياً على ) 48(تكونت عينة الدراسة من 2002

طالباً وطالبة، وعولجت الصعوبات القرائية ) 16(ثالث مجموعات وتشكلت كل مجموعة من 
ربوية العادية، والمجموعة الثالثة عولجت لدى أفراد المجموعة األولى باستخدام األلعاب الت

بالطريقة االعتيادية وقد صمم الباحثان مجموعة من األلعاب التربوية اللغوية بعد تشخيص 
أشارت . الصعوبات القرائية، وبناء الخطة العالجية وقد استمر تطبيقها لمدة شهر بشكل مكثف

درجات مجموعة الدراسة على  النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
الذي عولجوا باأللعاب  ةاالختبار التحصيلي المباشر، والمؤجل لصالح طلبة المجموعة التجريبي
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اللغوية والتربوية المحوسبة أوالً، ثم لصالح الطلبة الذين عولجوا باأللعاب التربوية العادية ثانياً 
ثالثاً كما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى ثم الطلبة الذين عولجوا بالطريقة االعتيادية 

   .إلى الجنس لصالح اإلناث

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستوى تحصيل تالميذ فقد )2001 ,عالونة(أما دراسة
استخدم الباحث  .الصف الرابع األساسي واستيعابهم في فهم المادة المقروءة باللغة العربية

الدراسة من تالميذ الصف الرابع األساسي في المدارس  المنهج الوصفي، تكون مجتمع
شعبة صفية 12)(الحكومية ومدراس وكالة الغوث في محافظة نابلس تكونت عينة الدراسة من 

  .من مجتمع الدراسة% 13في مدارس الوكالة والحكومية مناصفة بين الذكور واإلناث بنسبة 

ل تالميذ الصف الرابع األساسي في فهـم  صمم الباحث اختباراً تحصيلياً لقياس مستوى تحصي
أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل تالميذ الصف  .المادة المقروءة

أوصـت   .الرابع األساسي تعزى إلى السلطة المشرفة ولصالح تالميـذ المـدارس الحكوميـة   
ة إعـادة تسلسـل   الدراسة بضرورة التركيز على المهارات اللغوية المختلفة وخاصـة مهـار  

  .األحداث في المنهاج الفلسطيني الجديد لكون المنهاج يخلو منها تقريباً
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  : الدراسات األجنبية: ثانياً

عليم العلوم يعزز استخدام القصة في ت" دراسة بعنوان ) Valkanova,2007(أجرى فالكانوفا 
تلعبه القصة في تعزيز التأمل الذاتي وقد هدفت الدراسة للكشف عن الدور الذي  ,التعليم الذاتي

سـنوات    8-7تلميذا وتلميذة ممن تراوحت أعمارهم ما بين ) 33(وتكونت عينة الدراسة من 
يل أشـرطة الفيـديو لتحليـل    في إحدى مدارس لندن واستخدم الباحث أسلوب المراقبة وتسج

رفة الطـالب وفهمهـم   وسعت القصة من مع: صلت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد تو. النتائج
وأدت القصة إلى تعزيز قـدرات  , الدراسي في مادة العلومللمصطلحات مما زاد من تحصيلهم 

وزادت القصة من قـدرات  , ستيعاب المفردات الصعبة والمجردةالتالميذ التعبيرية واللغوية وا
فـي حيـاتهم   وربط هذه المفاهيم , يم المجردة معا في عالقة ترابطيةالتالميذ على ربط المفاه

  .اليومية

 Rosalinda(دراسة روزاليندا   قامت روزاليندا بدراسة هدفت للتعرف علـى أثـر   ): 1997,
استخدام الدراما اإلبداعية على تعليم اللغة والقراءة لدى طالب الصف الخـامس فـي واليـة    

بالطريقة األولى ضابطة تم تدريسها : تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتيننيوجرسي، حيث تم 
طالباً والثانية تجريبية تم تدريسها القراءة واللغة باستخدام الـدراما  ) 25(التقليدية وتكونت من 
طالباً حيث استخدم هذا األسلوب لمدة شهرين كاملين، ثم تم تطبيق ) 22(التعليمية وتكونت من 

يبيـة الـذين   توصلت الدراسة إلى حصول تغيير على نتائج المجموعة التجر.االختبار البعدي
  .أسلوب الدراما تعلموا اللغة باستخدام

 Folsom(دراسة فولسوم   درست فولسوم أثر اشتراك األهل مع أطفالهم في برنامج ) 1994,
قرائي على تحسين االهتمامات القرائية لهؤالء األطفال وأظهرت نتائج الدراسة أن اهتمامـات  

  .الدور الذي يلعبه األهل في تعليم أبنائهم األطفال بالقراءة لم تتحسن فحسب بل ازداد أيضاً

ي م التعـاون يمعرفة أثر التعل إلى هدفت هذه الدراسة) : Sehandler,1992(دراسة سهاندلر  
) 33(لدى طلبة الصف الثاني األساسي، شملت عينة الدراسـة   في االستيعاب القرائي والتعبير

طالباً، وضابطة ) 16(تجريبية وتصم في الصف الثاني األساسي صنفوا إلى مجموعتين  طالباً
طالباً، وقد درست المجموعة التجريبية بالطريقة التعاونيـة ودرسـت الضـابطة    ) 17(تضم 

ختبـاراً فـي   أسبوعاً وبعد ذلك أخـذ الطـالب ا  ) 12(بالطريقة التقليدية، واستمرت الدراسة 
  .ستيعاب القرائياال
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وا عالمات أعلى من الطلبة في المجموعة أشارت النتائج أن طالب المجموعة التجريبية أحرز
م التعاوني بين يالضابطة في اختبار االستيعاب القرائي، أوصى الباحث باستخدام طريقة التعل

  .الطلبة في صفوف المرحلة األساسية األولى خاصة، والمرحلة األساسية العليا عامة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر اللعب في إغناء مهارتي  )Suzan,1991(دراسة سوزان  
وتحقيقا ألغراض الدراسـة  . قبل المدرسة في أثناء اللعب الحرالقراءة والكتابة لدى أطفال ما 

حيث , سنوات) 5-3(تراوحت أعمارهم بين , طفال ) 91(فقد اختارت الباحثة عينة مؤلفة من 
عدد المرات التي يحاول فيها الطفل القـراءة   سجيلسلوب المالحظة المباشرة في تاستخدمت أ

وكشفت نتائج  الدراسة عن وجود فروق واضـحة ومتطـورة لصـالح    .والكتابة أثناء اللعب 
  .المجموعة التجريبية التي استخدمت اللعب في أثناء عملية التدريب

ت هـذه  حيث هـدف " أخطاء القراءة لدى األطفال"بعنوان  )Harding,1984(دراسة هاردينج  
شـملت  . يم العالج المناسب لكل خطا قرائيوأشكالها مع تقد,الدراسة إلى تحديد أخطاء القراءة

مقســمين إلــى , ســنوات) 8-(6طالبــا تراوحــت أعمــارهم بــن) (48عينــة الدراســة 
) 24( واألخرى تضـم  ,طالبا لديهم قدرة متوسطة على القراءة ) (24إحدهما تضم:مجموعتين

نيـل  "من تحليـل   -ب–استخدمت الدراسة الجزء  .القدرة على القراءةن ليست لديهم مم طالبا
nlli "للصوتيات لتحديد أخطاء القراءة وأشـكالها وطـرق عالجهـا   " دوين"واختبار , للقراءة ,

مت وقـد , اءمع عرض النموذج التعليمي والنفسي لعالج تلك األخط, وأوجه الفهم الخاص بها
اء اللغة االنجليزية الجهرية بعـد التسـجيل الصـوتي    وأخط, الدراسة شرحا لمهارات القراءة

أن تحديد أخطاء القراءة والعـالج  : لنتائج التي توصلت إليها الدراسةومن ا.لقراءات الطالب 
 ,الجهرية المناسب لكل خطا يعد أسلوبا ناجحا من أساليب عالج أخطاء قراءة اللغة االنجليزية

ثم التدرج في العالج يعد من األساليب الناجحة في , ينت الدراسة أسباب الخطأ ومظاهرهكما ب
  .عالج األخطاء القرائية

أجرى كريس تجربة باستخدام األلعاب اللغوية فـي تـدريس   ): Chris,1980(دراسة كريس  
المفردات، كشفت نتائجها أن استخدام األلعاب اللغوية يسهم بشكل كبير فـي زيـادة حصـيلة    

  .رداتتالميذ الصفوف األساسية من المف
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 4.2

  األول المحور دراسات على التعقيب 

 التي النقاط أهم أن الباحثة وجدت األول المحور لدراسات السابق العرض ضوء في
 :ما يلي المستخدمة واألدوات والعينة األهداف حيث من الدراسات هذه تحليل من استخلصتها

  األهداف :أوالً

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة األخطاء اإلمالئية الشائعة في اللغة العربية مثل دراسة 
  .Bouchard,2002)(ودراسة )  1981, القاضي(ودراسة ) 2003, سالمة(

هدفت مجموعة أخرى من الدراسات إلى معرفة عيوب القراءة الجهرية في اللغة العربية لدى 
) 2005, أبو مرق(ودراسة ) 1990, عويدات ومرشد(طلبة المرحلة األساسية مثل دراسة 

إلى معرفة األخطاء الكتابية  هدفت مجموعة أخرى من الدراساتو ).Elbro,1995(ودراسة 
  )Yates,2002(ودراسة ) 2003, بركات(الشائعة في اللغة العربية مثل دراسة 

 العينات :ثانياً

فنالحظ أن دراسة  التعليمية والمرحلة الجنس حيث من مختلفة عينات السابقة الدراسات تناولت
تلميذات المرحلة األساسية   من عينة على اقتصرت) 1990,نصر(ودراسة ) 1981,القاضي(

  .في المملكة العربية السعودية والبحرين

عينتها من تالميذ الصف األول في المملكة العربية  اختارت )1990,اسماعيل(دراسة  بينما
)  Yates,2002(ودراسة )  2000,الدبس(ودراسة ) 1980,منسي  (عينة وكانت .السعودية

 .مجتمعات مختلفة في والبنات البنين من

 عينة بينما كانت طلبة الصف السابع من العينة اختارت )2006,الدراويش(دراسة 
من ) 2005,أبو مرق( وعينة .الصفوف الرابع والسابع والعاشر من)  1997,الذيابات(

  .معلمي التربية الخاصة في بيت لحم )  2005,عواد(أما دراسة . المعلمين والمعلمات

  .تم اختيار عينة الدراسة الحالية من المعلمين والمعلمات في محافظة الخليل
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  األدوات: ثالثا

 من فمنهم وموضوعها الدراسة من للهدف تبعاً الدراسات في المستخدمة األدوات تنوعت
 االختبار استخدم من ومنهم) 2000,الدبس( 1998),الرحيمعبد (مثل  االستبانة استخدم

) 1981,القاضي(بينما دراسة )  2006,الدراويش(و) 2003,بركات(مثل  التشخيصي
  .ةاستخدمت نوعين من األدوات هما االستبانة والمالحظ

غير أن هذه الدراسة استخدمت االستبانة لتحديد صعوبات تدريس اللغة العربية في محافظة 
  .الخليل

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها ركزت على الصعوبات التي تواجه 
معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بشكل عام وشامل سواء المتعلقة 
بالطالب أو المعلم أو البيئة المدرسية أي أنها ألقت الضوء على هذه الجوانب مجتمعة وهذا 

طي الدراسة شيئا من الصدق والتميز والموضوعية لتناولها موضوعا من أكثر المواضيع يع
  .المقلقة للمعلمين وأولياء األمور على حد سواء

  الثانيالتعقيب على دراسات المحور 

 التي النقاط أهم أن ةالباحث توجد الثاني المحور لدراسات السابق العرض ضوء في 
 استخلصتها

 السابقة الدراسات وعالقة النتائج وأهم اتوالعين األهداف حيث من الدراسات هذه تحليل من
  الحالية بالدراسة

  :األهداف:أوال 

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر األلعاب اللغوية العادية والمحوسبة في معالجة  
هدفت بينما ) 2003, عطا اهللا(ودراسة ) 2002, الحيلة وعائشة(الصعوبات القرائية كدراسة 

إلى التعرف على أثر التدريس بالحاسوب في التحصيل )   2010,حمد وعالونة(دراسة 
  .مقارنة بالطريقة العادية

إلى معرفة أثر اللعب في إغناء مهارتي القراءة والكتابة لدى ) suzan, 1991(هدفت دراسة 
  .أطفال ما قبل المدرسة 
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 العينات :ثانيا

فنالحظ أن دراسة  التعليمية والمرحلة الجنس حيث من تلفةمخ عينات السابقة الدراسات تناولت
طلبة الصف  من عينة على اقتصرت)  2002,الحيلة وعائشة(ودراسة )  2010,عالونة(

  الرابع 

أما دراسة . عينتها من تالميذ الصف السادس األساسي اختارت )2009,أبو عكر(دراسة  بينما
)suzan,1990 ( المدرسة فكانت عينتها أطفال ما قبل.  

   النتائج :ثالثا

الدراسات أن لأللعاب اللغوية أثرا في التدريس وأن استخدام األلعاب اللغوية  نتائج أظهرت
أدت القصة إلى . يسهم بشكل كبير في زيادة حصيلة تالميذ الصفوف األساسية من المفردات
وزادت , والمجردةتعزيز قدرات التالميذ التعبيرية واللغوية واستيعاب المفردات الصعبة 
  .القصة من قدرات التالميذ على ربط المفاهيم المجردة معا في عالقة ترابطية

على نتائج المجموعة التجريبية  إلى حصول تغيير) Rosalinda ,1997(توصلت دراسة  
  .اللغة باستخدام أسلوب الدراما تتعلم تيال
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات 

  مقدمة ال1.3

منهج ل اوصف حيث تتضمن الدراسة طريقة وإجراءاتلتناول هذا الفصل وصفاً كامالً ومفصالً ي
ثبات األداة، وصدق األداة، و، دراسةأداة الو، دراسة، وعينة الدراسةمجتمع الو، دراسةال
  .المستخدم لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج التحليل اإلحصائيو، دراسةإجراءات الو

  :منهج الدراسة 2.3

دراسة الظاهرة  ىالذي يعتمد عل التحليلي المنهج الوصفي في هذه الدراسةالباحثة  تاستخدم
  .الدراساتفي الوقت الحاضر وكما هي في الواقع، وهو المنهج المناسب واألفضل لمثل هذه 

  :مجتمع الدراسة  3.3

معلمات اللغة العربية في المرحلة األساسية الدنيا في من معلمي و دراسةتمع التكون مج
) 1500(منهم ) 2129(حيث بلغ عددهم 2013\2012للعام الدراسي   مدارس محافظة الخليل

تربية شمال ) 308(تربية وسط الخليل، و ) 321(ومعلمة في تربية جنوب الخليل، و  امعلم
  .الخليل

  :عينة الدراسة  4.3

معلمة يدرسون اللغة العربية في المرحلة األساسية الدنيا في معلما و) 428(ت العينة من كونت
تقريبا من مجتمع الدراسة % 20تم اختيارهم بطريقة عشوائية بنسبة  مدارس محافظة الخليل

  :ةالديموغرافييبين خصائص العينة ) 1.3(، والجدول رقم الكلي
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  الديموغرافيةخصائص العينة ): 1.3(جدول 
  القيم الناقصة  %النسبة  العدد مستويات المتغير  المتغير

  الجنس
 185 43.2  ذكور

‐ 
 243 56.8 إناث

  المؤهل العلمي
 89 20.4 دبلوم

1   339 78.1 بكالوريوس

 6 1.4 دبلوم عالي فأكثر

  سنوات الخدمة
 86 20.0 سنوات5أقل من

2   115 26.8 سنوات 10–5

 227 53.3 سنوات10أكثر من

  التخصص
 215 50.5  لغة عربية

4 
 213 49.5 اخرى

  المديرية
 298 69.6 جنوب الخليل

‐   68 15.6  وسط الخليل

 62 14.5 شمال الخليل

 

  :متغيرات الدراسة 5.3

  :المتغيرات المستقلة

  ).ىذكر، أنث: (الجنس وله مستويان هما

 ).دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عالي فأكثر( :مستويات هيوله ثالثة  المؤهل العلمي

 10سنوات، أكثر من 10– 5سنوات،  5أقل من ( :سنوات الخدمة وله ثالثة مستويات هي
 ).سنوات

 ).ىلغة عربية، أخر: ( التخصص و له مستويان هما

  ).جنوب الخليل، وسط الخليل، شمال الخليل(له ثالثة مستويات هي المديرية و

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة  الصعوبات التي يواجهها معلمو: التابعالمتغير 
  .العربية
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  : أداة الدراسة 6.3

تربويين ودراسات استبانة من خالل االستفادة من مشرفين  شكل ىعل دراسةأداة ال بناءتم 
فقرة والمحور ) 18(كون المحور األول من ت .من أربعة محاور تكونت االستبانة قد ، وسابقة

ث يفقرات بح) 10(المحور الرابع من فقرات و) 8(فقرة والمحور الثالث من ) 15(الثاني من 
 والصعوبات التي يواجهها معلمفي قياس  تشترك جميعهافقرة ) 51(كان عدد الفقرات اإلجمالي

مين على مجموعة من المحك وبعد عرضها، المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية
حتى  حذفاء التعديالت الالزمة من إضافة وجرإو من المختصين والمشرفين) 1ملحق رقم (

كما في تم اعتمادها بصيغتها النهائية  تصبح الفقرات أكثر دقة وانسجاما مع الفقرات األخرى
 ).2ملحق رقم (

  :صدق أداة الدراسة 3.7

 المحكمين من ذوي االختصاصتم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من 
تم من إضافة وحذف  وبعد إجراء التعديالت الالزمة, والذين أبدوا بعض المالحظات حولها

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة بحساب  .بشكلها النهائي إخراجها
الكلية لألداة لفقرات الدراسة مع الدرجة  Pearson Correlation)(معامل االرتباط بيرسون 

إلى أن جميع ) 3(تشير المعطيات الواردة في الملحق رقم ). 3ملحق رقم(كما هو واضح في 
مما يشير إلى , قيم مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحصائيا

اجه المعلمين قوة االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معا في قياس الصعوبات التي تو
  .في تدريس اللغة العربية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم

  :ثبات األداة 8.3 

حيث بلغت  ،لفاأ الثبات كرونباخ ملقة االتساق الداخلي وبحساب معاتم حساب الثبات بطري
وبذالك تتمتع االستبانة بدرجة مرتفعة من الثبات وقابلة العتمادها لتحقيق  )o.92(ة ألفا قيم

  .أهداف الدراسة
  
  نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة): 2.3(جدول رقم  

  ة ألفامقي  عدد الفقرات  عدد الحاالت  البيان
 o.92 51 428 ثبات أداة الدراسة
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  :جراءات الدراسةإ 9.3

الدراسات السابقة والبحوث السابقة واالطالع على األدب التربوي المتعلق  الرجوع إلى - 1
  .بالموضوع

كون المحور ت .من أربعة محاورتصميم أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة مكونة  - 2
المحور فقرات و) 8(فقرة والمحور الثالث من ) 15(فقرة والمحور الثاني من ) 18(األول من 
في قياس  تشترك جميعهافقرة ) 51(ث كان عدد الفقرات اإلجمالييرات بحفق) 10(الرابع من 

  .المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية والصعوبات التي يواجهها معلم

بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة أداة الدراسة  التأكد من صدق - 3
  .وحساب ثبات االختبار ,واالختصاص لالستفادة من نصائحهم وإرشاداتهم

  .صياغة األداة بصورتها النهائية بعد إجراء التعديالت الالزمة - 4

العلوم التربوية  كلية  عمادة عن صادر لتسهيل مهمة الباحثة رسمي الحصول على خطاب - 5
 ).7, 6,5(ملحق رقم مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل إلى جامعة القدس في

موافقة مديريات التربية والتعليم بشأن السماح بتطبيق أداة الدراسة على  الحصول على - 6
  ).10,9,8(عينة الدراسة ملحق رقم 

  .توزبع األداة على عينة الدراسة  - 7

  .جمع االستبانات - 8

  . SPSS تحليل النتائج وتفسيرها باستخدام البرنامج اإلحصائي - 9

  .النتائج التي كشفت عنها الدراسةتقديم بعض المقترحات والتوصيات في ضوء  - 10
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  :اإلحصائية  المعالجة10.3

الحسابية،  عداد، النسب المئوية،المتوسطاتاأل باستخراج تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات
‐t(ختبار ت ا، )Pearson Correlation(االنحرافات المعيارية، معامل االرتباط بيرسون 

test( اختبار التباين األحادي ،)One Way  Analysis Of  Variance( ومعادلة الثبات ،
، حيث تم اعتماد مفتاح التصحيح SPSSكرونباخ ألفا، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

.  

  منخفضة 2.33 ≤المتوسط الحسابي 

  متوسطة 3.66 ≤المتوسط الحسابي  2.34 <

  المتوسطة الحسابي    كبيرة ≤ 3.67 

 



 

 

  

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  

  نتائج الدراسة1 .4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

وعرضا للنتائج التي تم  دراسة،ال عنالناتجة  لبياناتل إحصائياً يتضمن هذا الفصل تحليالً
والتي هدفت إلى معرفة الصعوبات التي يواجهها معلمو التوصل إليها في هذه الدراسة 

جل اإلجابة أوذلك من  المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية في محافظة الخليل
  .هاوفرضيات تهاأسئل ىعل

  نتائج الدراسة 4.1

يواجهها معلمو المرحلة األساسية  الصعوبات التي ما: األول السؤال الرئيس

  ؟الدنيا في تدريس اللغة العربية من وجهة نظرهم

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
هذه القيم ) 1.4(مجال من مجاالتها، ويوضح الجدول رقم الستجابة أفراد عينة الدراسة لكل 

  لمجاالت أداة الدراسة

  الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة : )1.4(جدول رقم  

  الدرجة  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيلمجالا

  متوسطة 3.370.34المعلم

  متوسطة 0.45 3.40 المتعلم

  متوسطة 3.360.50المحتوى

  متوسطة 0.44 3.35البيئة التعليمية

 متوسطة 3.370.44 الدرجة الكلية
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اللغة العربية لمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اظ أن الصعوبات التي يواجهها معلمو نالح
كما في الملحق  0.44مع انحراف معياري  3.37، حيث بلغت الدرجة الكلية كانت متوسطة

وانحراف 4.33 وكان أهم هذه الصعوبات كثرة الطلبة داخل الصف بمتوسط حسابي ) 4(رقم 
 م في المدارس بمتوسط حسابي تالها قلة متابعة أولياء األمور ألداء أبنائه 0.86معياري 

وانحراف  4.21تالها نظام الترفيع التلقائي بمتوسط حسابي  0.90وانحراف معياري 4.22
وانحراف  4.00تالها طول المحتوى مقارنة بعدد الحصص بمتوسط حسابي  0.89معياري 
وكان أقل الصعوبات أهمية وجود صعوبات في النطق عند بعض المعلمين . 0.67معياري

تالها قلة توفر شبكات البنية األساسية المختلفة 0.94 وانحراف معياري 2.26 وسط حسابي بمت
 وانحراف معياري  2.57مثل الماء والكهرباء بمتوسط حسابي  تالها تعرض الطالب 1.00 

تالها  1.01مع انحراف معياري   2.63لمشكالت صحية من الفناء المدرسي بمتوسط حسابي
 .0.99وانحراف معياري 2.81لمين بمتوسط حسابي خوف المتعلمين من المع

 ق في الصعوبات التي يواجهها معلموهل توجد فرو: السؤال الرئيس الثاني

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى للمتغيرات التالية 

  ؟)سنوات الخدمة، التخصص، المديريةالجنس، المؤهل العلمي، (

 صفريةالفرضيات ال ىسؤال الدراسة الرئيس الثاني قامت الباحثة بتحويله إل ىلإلجابة عل
   :اآلتية

في ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

الصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى 

  .لمتغير الجنس

الصعوبات في للعينات المستقلة  )ت(اختبار  داممن صحة الفرضية السابقة تم استخ للتحقق
 متغير الجنس، ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بناء عل التي يواجهها معلمو

  ).2.4(في جدول  ةموضح يما هك النتائج ىوقد حصلت الباحثة عل
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 ة في الصعوبات التي يواجهها معلموللعينات المستقل  )ت( نتائج اختبار): 2.4(جدول 

  متغير الجنسل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز

  العدد  الجنس
المتوسط
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

لة الالد
  المحسوبة

 185 3.44 0.40  ذكر
426 2.588 0.010 

 243 3.33 0.46  ىأنث

أقل من مستوى الداللة ) 0.01(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 2.4(يتبين من الجدول رقم 
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بوجود ) α≥0.05(اإلحصائية

يا في المرحلة األساسية الدن صعوبات التي يواجهها معلموالفي فروق ذات داللة إحصائية 
 حيث يتضح من الجدول أن الفروق لصالح . الجنس متغيرى علتدريس اللغة العربية بناء

في حين بلغ المتوسط ) 0.40(وبانحراف معياري ) 3.44(الذكور حيث بلغ المتوسط الحسابي 
  ).0.46(وانحراف معياري ) 3.33(الحسابي لإلناث 

في ) α≥0.05(عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الفرضية الثانية

الصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى 

  .لمتغير المؤهل العلمي

الصعوبات في  عينات المستقلة لل )ت(اختبار  دامللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخ
المؤهل متغير  ىالدنيا في تدريس اللغة العربية بناء علالتي يواجهها معلمي المرحلة األساسية 

  ).3.4(في جدول  ةموضح يما هك النتائج ىوقد حصلت الباحثة عل ،العلمي

 ة في الصعوبات التي يواجهها معلموللعينات المستقل ) ت (نتائج اختبار): 3.4(جدول 

  المؤهل العلميمتغير ل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز

  العدد  المؤهل العلمي
المتوسط
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

اللة الد
  المحسوبة

 89 3.24 0.50  دبلوم
419 3.519 0.01 

 339 3.43 0.42  بكالوريوس

الداللة أقل من مستوى ) 0.01(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 3.4(يتبين من الجدول رقم 
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بوجود ) α≥0.05(اإلحصائية

المرحلة األساسية الدنيا في  الصعوبات التي يواجهها معلموفي فروق ذات داللة إحصائية 
حيث يتضح من الجدول أن الفروق . المؤهل العلميمتغير  ىتدريس اللغة العربية بناء عل
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وبانحراف معياري ) 3.43(لصالح حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغ المتوسط الحسابي 
  ).0.50(وبانحراف معياري ) 3.24(في حين بلغ المتوسط الحسابي للدبلوم) 0.42(

في ) α≥0,05(ة الدالل ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو: الفرضية الثالثة

ى المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز بات التي يواجهها معلموالصعو

  .متغير سنوات الخدمةل

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  خدامللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم است
 ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بناء عل الصعوبات التي يواجهها معلمو

  )4.4(كما هو موضح في الجدول  النتائج ىوقد توصلت الباحثة إل، سنوات الخدمةمتغير 

الصعوبات التي للفروق في  )ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :)4.4(جدول 

سنوات متغير ل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز يواجهها معلمو

  الخدمة

  مصدر التباين
مجموع
  المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  المحسوبة

 0.588 2 0.294  بين المجموعات

1.522 0.22   81.701 423 داخل المجموعات
0.193 

 82.288 425  المجموع

أكبر من مستوى الداللة ) 0.22(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 4.4(يتبين من الجدول رقم 
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة بعدم وجود ) α≥0.05(اإلحصائية

المرحلة األساسية الدنيا في  الصعوبات التي يواجهها معلموفي فروق ذات داللة إحصائية 
  . سنوات الخدمة متغير  ىتدريس اللغة العربية بناء عل

 األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروقولتوضح ذلك فقد تم استخراج 
 ىتعزالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية  الصعوبات التي يواجهها معلموفي 

  .)5.4(وات الخدمة كما هو موضح في الجدول سنلمتغير 
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الصعوبات في  األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق:)5.4(جدول 

سنوات لمتغير  ىتعزالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية  التي يواجهها معلمو

  الخدمة

في ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى  والصعوبات التي يواجهها معلم

  .لمتغير التخصص

الصعوبات التي للفروق في  )ت(اختبار  دامللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخ
 ،التخصصمتغير  ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بناء عل يواجهها معلمو

  ).6.4(في جدول  ةموضح يما هك جالنتائ ىوقد حصلت الباحثة عل

 ة في الصعوبات التي يواجهها معلموللعينات المستقل  )ت (نتائج اختبار): 6.4(جدول 

  التخصصمتغير ى لالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز

  العدد  التخصص
المتوسط
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

لة الالد
  اإلحصائية

215 3.370.64  لغة عربية
422 0.349 0.727 

 213 3.390.42  ىأخر

أكبر من مستوى الداللة ) 0.72(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 6.4(يتبين من الجدول رقم 
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة بعدم وجود ) α≥0.05(اإلحصائية

الصعوبات التي يواجهها معلمي المرحلة األساسية الدنيا في في فروق ذات داللة إحصائية 
  . التخصصمتغير  ىتدريس اللغة العربية بناء عل

  

  

  

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة
 86 3.33 0.44  سنوات 5أقل من 

 115 3.44 0.37  سنوات5‐10 

 227 3.36 0.48 سنوات 10أكثر من 

 428 3.38 0.44  المجموع
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في ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الخامسة

الصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى 

  .لمتغير المديرية

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  خدامللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم است
 ىالعربية بناء عل المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة الصعوبات التي يواجهها معلمو

  )7.4(كما هو موضح في الجدول رقم  النتائج ىوقد توصلت الباحثة إل، المديريةمتغير 

الصعوبات التي للفروق في  )ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي): 7.4(جدول 

  المديريةمتغير ل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز يواجهها معلمو

  مصدر التباين
مجموع
  المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 1.091 2 0.546  بين المجموعات

2.830 0.060   81.966 426 داخل المجموعات
0.193 

 83.057 428  المجموع

أكبر من مستوى الداللة ) 0.06(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 7.4(يتبين من الجدول رقم 
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة بعدم وجود ) α≥0.05(اإلحصائية

المرحلة األساسية الدنيا في  الصعوبات التي يواجهها معلموفي فروق ذات داللة إحصائية 
األعداد، ولتوضح ذلك فقد تم استخراج . المديرية متغير ىتدريس اللغة العربية بناء عل

 الصعوبات التي يواجهها معلموفي  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق
المديرية كما هو موضح في لمتغير  ىتعزالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية 

  ):7.4(الجدول 

الصعوبات في  نحرافات المعيارية للفروقاألعداد، المتوسطات الحسابية، واال): 8.4(جدول 

  المديريةلمتغير  ىتعزالتي يواجهها معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية 

 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  المديرية
 298 3.40 0.40  جنوب الخليل

 68 3.34 0.55  وسط الخليل

 62 3.28 0.46  شمال الخليل

 428 3.38 0.44  المجموع
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

  :المقدمة 5.1

المرحلة األساسية الدنيا في  وعرفة الصعوبات التي يواجهها معلممإلى هدف هذه الدراسة ت
   .تدريس اللغة العربية من وجهة نظرهم

 بعضكما يتضمن , ةوفق أسئلتها الرئيس وتفسيرها ,ل مناقشة نتائج الدراسةيتضمن هذا الفص
  .ذات العالقة بنتائج الدراسة التوصيات

  .التي تم عرضها في الفصل الرابع لي مناقشة لنتائج الدراسةوفيما ي

  :مناقشة نتائج الدراسة2.5 

المرحلة األساسية الدنيا في  وما الصعوبات التي يواجهها معلم: السؤال الرئيس األول

  تدريس اللغة العربية من وجهة نظرهم؟

المرحلة  الصعوبات التي يواجهها معلموأن ) 4رقم(المعطيات الواردة في الملحقتشير 
مع  3.37األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية 

 وكان أهم هذه الصعوبات كثرة الطلبة داخل الصف بمتوسط حسابي . 0.44انحراف معياري 
تالها قلة متابعة أولياء األمور ألداء أبنائهم في المدارس  .0.90مع انحراف معياري 4.33

تالها نظام الترفيع التلقائي بمتوسط حسابي  0.90وانحراف معياري 4.22 بمتوسط حسابي 
تالها طول المحتوى مقارنة بعدد الحصص بمتوسط حسابي  0.89وانحراف معياري  4.21
وكان أقل الصعوبات أهمية وجود صعوبات في النطق عند . 0.67وانحراف معياري 4.00

تالها قلة توفر شبكات البنية  0.94 وانحراف معياري 2.26 بعض المعلمين بمتوسط حسابي 
تالها 1.00  وانحراف معياري  2.57األساسية المختلفة مثل الماء والكهرباء بمتوسط حسابي 
مع انحراف   2.63بمتوسط حسابي تعرض الطالب لمشكالت صحية من الفناء المدرسي

وانحراف  2.81تالها خوف المتعلمين من المعلمين بمتوسط حسابي  1.01معياري 
 .0.99معياري

 أن وجود صعوبات تعلم اللغة العربية أمر واقع وملموس وهذا ما أظهرته نتائجترى الباحثة  
) 1992,وري وآخرونالز(ودراسة  )1981,القاضي(وهي تتفق مع نتائج دراسة ,ةالدراس هذه
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والتي  1998),عبد الرحيم(ودراسة  )Taylor,1993(ودراسة ) 2003,سالمة (ودراسة 
المعلم غير  ,ألبنائهم ية إلى عدم متابعة أولياء األمورأرجعت الصعوبات في تعليم اللغة العرب

قلة  ,المدرسيعدم استيعاب بعض الطالب للمنهج  ,الترفيع التلقائي ,ازدحام الصفوف ,المؤهل
  .ضعف تأهيل المعلم تأهيال علميا ومهنيا,استخدام الوسائل التعليمية

مشكالت وصعوبات ,الصعوبات فالنتيجة واحدة وترى الباحثة أنه مهما اختلف ترتيب تلك
  .يعاني منها المتعلم مسببة الضعف اللغوي والذي بدوره يؤدي إلى التخلف الدراسي بشكل عام

جب النهوض بالمعلم وبإعداده المهني واألكاديمي ليتمكن من القيام بواجبه نه يأوترى الباحثة 
 في التلقائي الترفيع إلغاء ,وليتمكن كذالك من رعاية تالميذه تربويا ومسلكيا.على أكمل وجه

أن تعمل اإلدارة المدرسية على تنظيم توزيع الطلبة داخل الغرفة  ,األولى الثالث الصفوف
   .مع اإلمكانات المتوفرةالصفية بما يتناسب 

المرحلة األساسية الدنيا  وق في الصعوبات التي يواجهها معلمهل توجد فرو:السؤال الثاني

الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، (في تدريس اللغة العربية تعزى للمتغيرات التالية 

   ؟)التخصص، المديرية

صفرية الفرضيات الاحثة بتحويله إلى لإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس الثاني قامت الب
  : اآلتية

  مناقشة نتائج فرضيات الدراسة

في ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى  والصعوبات التي يواجهها معلم

  .لمتغير الجنس

الصعوبات التي في للعينات المستقلة  )ت(اختبار  دامتم استخ الفرضيةللتحقق من صحة 
وقد  متغير الجنس، ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بناء عل يواجهها معلمو

   .)2.4(في جدول  ةموضح يما هك النتائج ىحصلت الباحثة عل
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 في الصعوبات التي يواجهها معلموة للعينات المستقل  )ت( نتائج اختبار): 2.4(جدول 

  متغير الجنسل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز

  العدد  الجنس
المتوسط
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

لة الالد
  المحسوبة

 185 3.44 0.40  ذكر
426 2.588 0.010 

 243 3.330.46  ىأنث

أقل من مستوى الداللة ) 0.01(أن مستوى الداللة المحسوبة يتبين في الجدول أعاله 
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بوجود )  α≥0.05( اإلحصائية

المرحلة األساسية الدنيا في  وة في الصعوبات التي يواجهها معلمفروق ذات داللة إحصائي
حيث يتضح من الجدول أن الفروق لصالح . ناء على متغير الجنستدريس اللغة العربية ب

 في حين بلغ) 0.40(وبانحراف معياري ) 3.44(الذكور حيث بلغ المتوسط الحسابي 
  ).0.46(انحراف معياري ب) 3.33(المتوسط الحسابي لإلناث 

ناث إلى وترجع الباحثة السبب في وجود فروق في الصعوبات التي تواجه الذكور أكثر من اإل
أكثر قدرة على التركيز والفهم والمناقشة ولديها استعدادا وتنوعا في استخدام أساليب األنثى أن 

كما يغلب عليها طابع الود واالحترام والقدرة على التفاعل في  ,من الذكورأكثر التدريس 
منها في  كما أن ارتفاع دافعية األنثى نحو االنجاز واإلبداع  رغبة.مواقف الحياة المختلفة

كما , وال سيما أن النجاح يتيح  لها فرصا أوسع ومستقبال من الناحية االجتماعية.تحقيق الذات
أن المناخات  المدرسية والصفية في مدارس اإلناث ربما تكون أفضل موازنة بمدارس 

  .الذكور

دراسة مع واختلفت  2011 ),فوارعة وشاور(اتفقت مع دراسة  وبتلك النتيجة تكون الدراسة قد
التي أظهرت عدم وجود فروق بين المعلمين في متغير  )2012,الكوري(,)2007,أبو مرق(

التي أظهرت وجود فروق في متغير الجنس 2010),جبايب( دراسةمع  أيضااختلفت و .الجنس
  ).لصالح اإلناث
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في ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة : الفرضية الثانية

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى  والصعوبات التي يواجهها معلم

  .لمتغير المؤهل العلمي

الصعوبات في  عينات المستقلة لل )ت(اختبار  دامللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخ 
المؤهل متغير  ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بناء عل التي يواجهها معلمو

   ).3.4(في جدول  ةموضح يما هك النتائج ىوقد حصلت الباحثة عل ،العلمي

 ة في الصعوبات التي يواجهها معلموللعينات المستقل ) ت (نتائج اختبار): 3.4(جدول 

  المؤهل العلميمتغير ل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز

  العدد  المؤهل العلمي
المتوسط
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

اللة الد
  المحسوبة

 89 3.240.50  دبلوم
419 3.519 0.01 

 3393.43 0.42  بكالوريوس

)  α≥0.05(أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 0.01يتبين أن مستوى الداللة المحسوبة 
ة وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بوجود فروق ذات داللة إحصائي

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بناء على  وفي الصعوبات التي يواجهها معلم
حيث يتضح أن الفروق لصالح البكالوريوس حيث بلغ المتوسط . متغير المؤهل العلمي

) 3.24( في حين بلغ المتوسط الحسابي للدبلوم) 0.42(وبانحراف معياري ) 3.43(الحسابي 
  ).0.50(وانحراف معياري 

واتفقت مع دراسة  ).2011,فوارعة وشاور(اتفقت مع دراسة لدراسة قد وبتلك النتيجة تكون ا 
 .التي أظهرت فروقا لصالح حملة البكالوريوس) 2010,جبايب(

في متغير دالة إحصائيا التي أظهرت عدم وجود فروق ) 2005,عواد(اختلفت مع دراسة و 
 .المؤهل العلمي

علمين والمعلمات في هذه جيدة بين الموترى الباحثة أن حملة البكالوريوس يشكلون نسبة 
ربما ألن دراستهم متخصصة في المجاالت التربوية مثل تخصص التربية االبتدائية المرحلة 

أما حملة الدبلوم فهم يشكلون نسبة قليلة من بين المعلمين والمعلمات في مرحلة . ومعلم صف
  .التعليم األساسي
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في ) α≥0.05(ة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل: الفرضية الثالثة

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى  والصعوبات التي يواجهها معلم

  .لمتغير سنوات الخدمة

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  خدامللتحقق من صحة الفرضية السابقة تم است 
 ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بناء عل ها معلموالصعوبات التي يواجه

   .)4.4(كما هو موضح في الجدول  النتائج ىوقد توصلت الباحثة إل، سنوات الخدمةمتغير 

الصعوبات التي للفروق في  )ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :)4.4(جدول 

سنوات متغير ل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز يواجهها معلمو

  .الخدمة

  مصدر التباين
مجموع
  المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  المحسوبة

 0.588 2 0.294 بين المجموعات

1.522 0.22   81.701 423 داخل المجموعات
0.193 

 82.288 425  المجموع

) α≥0.05(أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية)0.22(يتبين أن مستوى الداللة المحسوبة 
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة بعدم وجود فروق ذات داللة 

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية  وة في الصعوبات التي يواجهها معلمإحصائي
اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج وبتلك النتيجة تكون الدراسة قد . بناء على متغير سنوات الخدمة

بعدم وجود فروق تعزى إلى سنوات  2011),فوارعة وشاور( ودراسة) 2010,جبايب(دراسة 
  .الخدمة

لصالح ذوي  ود فروقالتي أظهرت وج) 2007,رقأبو م(,2005),عواد(ختلفت مع دراسة وا
سنوات ويفسر الباحث ذلك بحماسة المعلمين والمعلمات الجدد 5 الخبرة القصيرة لعينة أقل من 

إضافة إلى أن ذوي الخبرة الطويلة ال يشعرون بالصعوبات بنفس الدرجة التي يدركها 
  .المعلمين الجدد

بعض المعلمين مؤهلين علميا أو ملتزمين بالدورات وترى الباحثة أن السبب ربما يعود إلى أن 
وكذلك وجود رقابة من قبل اإلدارة  .را المديريات للمعلمين من وقت ألخالتي تعقده
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والمشرفين ووجود خطة سنوية على المعلم االلتزام  بها األمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى 
  .المعلمين بغض النظر عن الخبرة

في ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ال : الفرضية الرابعة

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى  والصعوبات التي يواجهها معلم

  .لمتغير التخصص

ق في الصعوبات التي للفرو) ت(للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار  
المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية بناء على متغير التخصص،  ويواجهها معلم

  ).6.4(وقد حصلت الباحثة على النتائج كما هي موضحة في جدول 

 ة في الصعوبات التي يواجهها معلموللعينات المستقل  )ت (نتائج اختبار): 6.4(جدول  

  التخصصمتغير ى لالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز

المتوسط  العدد  التخصص
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

لة الالد
  اإلحصائية

215 3.370.46  لغة عربية
422 0.349 0.727 

 213 3.390.42  ىأخر

أكبر من مستوى الداللة )0.72(مستوى الداللة المحسوبة أن ) 6.4(يتبين من الجدول رقم 
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة بعدم وجود ) α≥0,05(اإلحصائية

المرحلة األساسية الدنيا في  وعوبات التي يواجهها معلمفروق ذات داللة إحصائية في الص
  . تدريس اللغة العربية بناء على متغير التخصص

وترى الباحثة أن السبب يعود إلى أن من يعلم اللغة العربية غالبا يحمل تخصص لغة عربية 
وظروف  ,كما أن المساقات التي يتلقاها جميع المعلمين أثناء الدراسة متشابهة,أو تربية ابتدائية

م لك للذا .والظروف البيئية متشابهة لمعظم التخصصات, المدارس واحدة من حيث اإلمكانيات
  .تعزى للتخصص فروق وجدت

في ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة

المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى  والصعوبات التي يواجهها معلم

للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  .لمتغير المديرية
المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية  وق في الصعوبات التي يواجهها معلمللفرو
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    بناء على متغير المديرية، وقد توصلت الباحثة إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم
) 7.4.(  

  

  

  

الصعوبات التي للفروق في  )ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي): 7.4(جدول  

  المديريةمتغير ل ىالمرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز يواجهها معلمو

  مصدر التباين
مجموع
  المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 1.091 2 0.546 المجموعاتبين 

2.830 0.060   81.966 426 داخل المجموعات
0.193 

 83.057 428  المجموع

أكبر من مستوى الداللة ) 0.06(أن مستوى الداللة المحسوبة ) 7.4(يتبين من الجدول رقم  
 وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة بعدم وجود) α≥0.05(اإلحصائية

المرحلة األساسية الدنيا في  وة في الصعوبات التي يواجهها معلمفروق ذات داللة إحصائي
  .تدريس اللغة العربية بناء على متغير  المديرية

المديريات الثالث لها نفس الظروف البيئية واالقتصادية  السبب يعود إلى أن أن ترى الباحثة
وف المدارس متشابهة من حيث عدد الطالب كما أن ظر .والتربوية جتماعية والسياسيةواال

كما أن . وضيق الصفوف وقلة اإلمكانيات في المدارس وانعدام الحوافز لتطوير المعلم وتقدمه
  .الجهة المشرفة على التعليم واحدة في جميع المديريات

وجود فيها أظهرت النتائج التي )2011,فوارعة وشاور( اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المديرية 

  .لصالح مديريتي شمال الخليل وجنوب الخليل

  



74 
 

  

  

  :التوصيات3.5  

    :فإن الباحثة تقترح وتوصي باألتيالنتائج السابقة  ىبناء عل

  .متابعتهم ألبنائهمتوثيق العالقة بين المدرسة وأولياء األمور لتفعيل 

  . تخفيف األعباء الملقاة على عاتق معلم اللغة العربية

  .تفعيل نظام حوافز ومكافآت للمعلمين

االهتمام بإعداد المعلم قبل الخدمة بالتعاون مع الجامعات، وتدريبه أثناء الخدمة على استخدام 
  .في تعليم اللغة العربيةالطرق الحديثة والتنويع فيها وتفعيل استخدام الوسائل التعليمية 

أن تعمل اإلدارة المدرسية على تنظيم توزيع الطلبة داخل الغرفة الصفية بما يتناسب مع 
  .اإلمكانات المتوفرة

  .عمل دراسات حول الصعوبات التي تواجه معلمو المدارس في محافظات الوطن

لتركيز على إتقان القراءة وذلك ل,وكميتها في الصفوف الثالث األولى,تقليل عدد المواد الدراسية
  .والكتابة

إلغاء الترفيع التلقائي في الصفوف الثالث األولى حتى يصبح لدينا صفوفا متجانسة في مستوى 
  .التالميذ

  .إلزام معلمي اللغة العربية ومعلمي المواد الدراسية األخرى باستخدام الفصحى أثناء التدريس
 



  

  

  

  

  المراجع المصادر و
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جامعة ,"الواقع والطموحات –تعليم العلوم االجتماعية في الجامعات الفلسطينية "مقدمة لمؤتمر
  .فلسطين,الخليل ,الخليل

, جريدة البيان, أهداف تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية ).1983.(أسامة ,فوزي
  .دبي

المملكة العربية ,جدة ,تهامة للنشر والتوزيع, التخلف اإلمالئي). 1981.(نوال, القاضي
  .السعودية

اللغة العربية  تحليلية ومواقف تطبيقية في تعلم دراسات .)1981(.قورة، حسين سليمان 

  .مصرالقاهرة، ,دار المعارف ،والدين اإلسالمي

دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغـة العربيـة والـدين     ).2001.(حسين ,قورة

   .مصر,القاهرة ,األنجلو المصريةمكتبة  ,5ط ,اإلسالمي

تحليل الصعوبات الشائعة في القراءة الجهرية لدى تالميـذ الحلقـة   ).2012.(عبداهللا, الكوري

  ).28(مجلد,جامعة صنعاء ,المجلة العلمية,الثانية من التعليم األساسي باليمن

طلبـة   ىاالستيعاب القرائي الحرفي واالسـتنتاجي لـد   ىمستو). 1991.(ريم, كوكجة زادة

الجامعـة   ,رسالة ماجستير غيـر منشـورة   ,ىالصف الرابع االبتدائي في منطقة عمان الكبر

  .عمان,األردنية 

 .مصر, القاهرة, عالم الكتب, الطبعة األولى, القراءة وتنمية التفكير(2006)..سعيد, الفي 

  . مصر, القاهرة, دار الفكر العربي, تدريس فنون اللغة العربية). 2002.(علي ,مدكور

  .القاهرة,مكتبة الدار العربية للكتاب,مهارات القراءة قياس وتقويم). 1999.(فهيم,مصطفى

 ,تأثير تعليم اللغات األجنبية في تعليم اللغة العربية ).1983(.ونالمعموري، محمد وآخر
  .تونس, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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المرتبطة بالتأخر الدراسي لدى تالميذ المرحلة بعض العوامل .)1981.(محمود, منسي
  .مصر ,القاهرة ,دار المعارف ,1المجلد ,بحوث في السلوك والشخصية ,االبتدائية باالسكندرية

دور المشرف التربوي في النمو المهني لمعلمي الرياضيات في  ).2002.(سمية, النخالة

  .غزة,جامعة األزهر,ماجستيررسالة ,مرحلة التعليم األساسي بمحافظات غزة

تحليل أخطاء القراءة الجهرية الشائعة لدى عينة من تلميذات الحلقة ). 1990.(حمدان , نصر
 ,)15( 1,جامعة المنصورة مجلة كلية التربية .الثانية من التعليم األساسي بدولة البحرين

  .121- 81ص

مهارات االستماع من منظور تدريس ). 2005.(فائزة, عبد الرحمن والعزاوي, الهاشمي

  .األردن,عمان,دار المناهج للنشر والتوزيع, 1ط, واقعي

دار األندلس للنشر ،تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية .)1998( .فاضل فتحيوالي، 
  .المملكة العربية السعودية, حائل, والتوزيع

  . عمان,كلية األميرة ثروت, صعوبات التعلم النظري والتطبيقي). 2003.(راضي, الوقفي

وزارة ,)2(طرق تعليم اللغة العربية).1988.(محمود,رشدي والناقة,فتحي وطعيمة,يونس
  .  القاهرة,برنامج تأهيل المرحلة اإلبتدائية ,التربية والتعليم باالشتراك مع الجامعات المصرية
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  )1(ملحق رقم                                     

  أسماء أعضاء لجنة التحكيم

  جامعة الخليل د علم الدين الخطيب.أ 1

  جامعة القدس أبو ديس  محسن عدس .د 2

  .القدس المفتوحةجامعة   نبيل المغربي .د 3

  .جامعة القدس أبو ديس  زياد قباجة .د 4

  أبو ديس جامعة القدس  إيناس ناصر .د 5

  جامعة الخليل  جمال أبو مرق .د 6

  جامعة الخليل عبد الناصر السويطي.د 7

  جامعة الخليل  حاتم عابدين .د 8

  جامعة القدس أبو ديس  بعاد الخالص .د 9

  .تربية جنوب الخليل  األستاذ يوسف أبو ريدة 10
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  )2(ملحق رقم 

  االستبانة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم    

  القدسجامعة 

       عمادة الدراسات العليا

  أختي المعلمة \أخي المعلم 

  -:تحية طيبة وبعد 

الصعوبات التعليمية في تدريس اللغة العربية آما يراها معلمو (تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
   )الصفوف األساسية الدنيا في محافظة الخليل

  التدريسوذلك آمتطلب لنيل درجة الماجستير في أساليب 

وتعبئتها بدقة وموضوعية علما أن بيانات الدراسة  اإلستبانةيرجى منكم التكرم باالطالع على هذه 

  هي ألغراض البحث العلمي وستحاط بالسرية التامة

    شكرا لحسن تعاونكم معي                        

  رندة عايش عبد دسه : ثة الباح

  )معلومات عامة:(القسم األول 

  :ع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليكمالرجاء وض

 أنثى -ب        ذآر        - أ                الجنس  

 فأآثردبلوم عالي    -ج       بكالوريوس       -ب       دبلوم        -أ       :المؤهل العلمي

  سنوات 10 أآثر من -ج    سنوات      6‐10 -ب   سنوات فأقل    5-أ:       سنوات الخدمة

  )  (أخرى   -ب       لغة عربية -أ            :التخصص

  شمال الخليل -وسط الخليل        ج -جنوب الخليل       ب-أ            :المديرية 
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  بنود اإلستبانة: م الثاني القس

  المعلم - :المحور األول 

 .في سلم اإلجابةفي المكان المناسب أمام آل فقرة من الفقرات ) x(الرجاء وضع إشارة 

آبيرة   الفقرة الرقم

  جدا

قليلة  قليلة   متوسطة آبيرة

  جدا

1 
المعلمين على التأهيل بعض عدم حصول 

  . التربوي الكافي قبل الخدمة وأثنائها

          

            وجود صعوبات في النطق عند بعض المعلمين 2

3 
آثرة أعباء المعلم مما يحول دون معرفة خلفية 

  تفكيرهالمتعلم ومستوى 

          

4 
قلة تفعيل المعلم لدور المكتبة المدرسية آدافع 

  للقراءة 

          

5 
قلة التعاون بين مدرسي اللغة العربية ومدرسي 

  المواد األخرى

          

6 
نقص آفايات المعلم في مراعاة الفروق الفردية 

  بين المتعلمين

          

7 
ليف المعلمين بتدريس مواد من غير تك

  تخصصهم

          

            اتباع المعلم األساليب التقليدية في شرح الدرس 8

9 
قلة التزام معلمي اللغة العربية التحدث  باللغة 

  الفصحى أثناء التدريس

          

10 
على الجانب النظري في التدريس  الترآيز

  وإهمال الجانب العملي
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11 
تباع بعض المعلمين أساليب تدريس أعلى من ا

  مستوى المتعلمين

          

12 
قلة وجود فرص مناسبة لإلبداع والتطور لدى 

  المعلمين

          

            سوء التخطيط عند بعض المعلمين 13

14 
عدم اهتمام بعض معلمي اللغة العربية بتصحيح 

 األخطاء التي يقع فها المتعلمين

          

            قلة استخدام المعلم آليات التقويم المستمر  15

16 
المعلم بالتقدير من قبل اإلدارة ألي  شعورقلة 

  نشاط يقوم به 

          

            قلة توفر الحوافز المادية والمعنوية للمعلم 17

18 
قلة التعاون بين معلمي المدارس في المنطقة 

  الواحدة
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  المتعلم - :المحور الثاني 

آبيرة   الفقرة  الرقم

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة آبيرة

  جدا

           كثرة الطلبة داخل الصف 19

           انخفاض نسبة الذكاء  لدى بعض المتعلمين 20

           ضعف التركيز لدى بعض المتعلمين 21

           نظام الترفيع التلقائي   22

23 
معاناة بعض المتعلمين من إعاقات جسمية 

  مختلفة

          

           الظروف األمنية التي تحيط بالمتعلم 24

25 
االقتصادية الصعبة التي تحيطالظروف 

  بالمتعلم

          

            آراهية المتعلم للمادة الدراسية   26

            خوف المتعلمين  من المعلمين 27

            إرهاق المتعلمين بكثرة الواجبات المدرسية 28

29 
سيطرة األحاديث الجانبية واإلزعاج على 

  الموقف التعليمي

          

            بالتعلم والتعليمضعف اهتمام المتعلمين  30
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31 
قلة متابعة أولياء األمور ألداء أبنائهم في 

  المدارس

          

32 
عدم إشراك المتعلمين في الحوار والمناقشة 

  أثناء الموقف التعليمي

          

33 
التعلم الضعف التراآمي في مهارات 

  األساسية لدى المتعلمين
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  المحتوى -:المحور الثالث 

  الرقم
  الفقرة

آبيرة 

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة آبيرة

  جدا

            طول المحتوى مقارنة بعدد الحصص 34

35 
المحتوى ال يراعي الفروق الفردية بين 

  المتعلمين

          

            افتقار المحتوى لعنصر التشويق  36

37 

ضعف ارتباط محتويات مقررات اللغة 

العربية التي يدرسها الطالب بحياتهم 

  وبحاجاتهم وميولهم

          

38 
آثرة األنشطة المصاحبة للمحتوى وحاجتها 

  لوقت طويل

          

39 
تغييب المعلم عن المشارآة في إعداد الكتاب 

  المدرسي

          

40 
تدريس اللغة االنجليزية  للطلبة ابتداء من 

  الصف األول إلى جانب اللغة العربية

          

41 

المعبرة افتقار المحتوى الدراسي للصور 

التي تزيد من قدرة الطلبة على سرعة الفهم 

  واالحتفاظ  بالمعلومات مدة أطول
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  البيئة التعليمية -:لمحور الرابعا

  الرقم
  الفقرة

آبيرة 

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة آبيرة

  جدا

42 
مواصفات المبنى المدرسي غير مالئمة 

  للدراسة

          

43 
ألعمار ضعف مالئمة المبنى المدرسي 

  الطلبة وخصائصهم الحرآية

          

44 
افتقار البيئة المادية لألجهزة والتقنيات 

  الحديثة

          

45 

ماآن زحام أرس في اوجود بعض المد

وضوضاء مما قد يؤثر سلبًا على تحصيل 

  طلبةال

          

            بعد المدرسة عن أماآن سكن الطلبة 46

47 
افتقار المبنى المدرسي لمعايير األمن 

  والسالمة

          

48 
المستخدمة داخل , األدراج والمقاعد

  متعلممالئمة للتكوين البدني للغير  الفصول

          

شبكات البنية األساسية المختلفة  عدم توفر  49
  )الصحيالصرف  -الكهرباء - المياه(مثل 

          

عدم قدرة المبنى على استيعاب العدد  - 50
  متعلمينالمتزايد من ال

          

ء عرض الطالب لمشكالت صحية من الفنات 51
  الخارجي المدرسي 
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  )3(ملحق رقم 

لمصفوفة ارتباط فقرات أداة  )Pearson Correlation(االرتباط بيرسون نتائج معامل 

  .مع الدرجة الكلية لألداة     الدراسة 

  الرقم
 الفقرات

  )ر(قيمة 
الداللة 

  اإلحصائية

 0.339 0.000 .التأهيل التربوي الكافي قبل الخدمة وأثنائهاىعدم حصول المعلمين عل  1

 0.426 0.000 وجود صعوبات في النطق عند بعض المعلمين  2

 0.273 0.000 تفكيرهىكثرة أعباء المعلم مما يحول دون معرفة خلفية المتعلم ومستو 3

 0.255 0.000 قلة تفعيل المعلم لدور المكتبة المدرسية كدافع للقراءة  4

 0.490 0.000 ىقلة التعاون بين مدرسي اللغة العربية ومدرسي المواد األخر  5

 0.594 0.000 نقص كفايات المعلم في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين 6

 0.502 0.000 تكليف المعلمين بتدريس مواد من غير تخصصهم 7

 0.551 0.000 اتباع المعلم األساليب التقليدية في شرح الدرس  8

 0.585 0.000 أثناء التدريس ىقلة التزام معلمي اللغة العربية التحدث باللغة الفصح 9

 0.617 0.000 الجانب النظري في التدريس وإهمال الجانب العمليىالتركيز عل10

 0.609 0.000 المتعلمينىمن مستوىاتباع بعض المعلمين أساليب تدرس أعل 11

 0.388 0.000 المعملينىقلة وجود فرص مناسبة لإلبداع والتطور لد 12

 0.474 0.000 سوء التخطيط عند بعض المعلمين13

 0.600 0.000 عدم اهتمام بعض معلمي اللغة العربية بتصحيح األخطاء التي يقع فيها المتعلمين14

 0.639 0.000 قلة استخدام المعلم آليات التقويم المستمر15

 0.581 0.000 عدم شعور المعلم بالتقدير من قبل اإلدارة ألي نشاط يقوم به16

 0.464 0.000 قلة توفر أي حافز مادي أو معنوي للمعلم 17
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  الرقم
 الفقرات

  )ر(قيمة 
الداللة 

  اإلحصائية

 0.266 0.000 قلة التعاون بين معلمي المدراس في المنطقة الواحدة 18

 0.497 0.000 كثرة الطلبة داخل الصف19

 0.473 0.000 بعض المتعلمينىانخفاض نسبة الذكاء لد20

 0.410 0.000 بعض المتعلمينىضعف التركيز لد21

 0.328 0.000 نظام الترفيع التلقائي 22

 0.560 0.000 معاناة بعض المتعلمين من إعاقات جسمية مختلفة 23

 0.449 0.000 الظروف األمنية التي تحيط بالمتعلم 24

 0.208 0.000 الظروف االقتصادية الصعبة التي تحيط بالمتعلم25

 0.530 0.000 كراهية المتعلم للمادة الدراسية 26

 0.579 0.000 خوف المتعلمين من المعلمين 27

 0.525 0.000 إرهاق المتعلمين بكثرة الواجبات المدرسية28

 0.555 0.000 الموقف التعليميىسيطرة األحاديث الجانبية واإلزعاج عل29

 0.453 0.000 ضعف اهتمام المتعلمين بالتعلم والتعليم30

 0.413 0.000 قلة متابعة أولياء األمور ألداء أبنائهم في المدراس 31

 0.612 0.000 عدم إشراك المتعلمين في الحوار والمناقشة أثناء الموقف التعليمي 32

 0.540 0.000 المتعلمينىالضعف التراكمي في مهارات التعلم األساسية لد 33

 0.371 0.000 مقارنة بعدد الحصص ىطول المحتو34

 0.434 0.000 ال يرعي الفروق الفردية بين المتعلمين ىالمحتو 35

 0.510 0.000 لعنصر التشويقىافتقار المحتو 36

37
ضعف ارتباط محتويات مقررات اللغة العربية التي يدرسها الطالب بحياتهم 

 وبحاجاتهم وميولهم
0.438 

0.000 
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  الرقم
 الفقرات

  )ر(قيمة 
الداللة 

  اإلحصائية

 0.401 0.000 وحاجتها لوقت طويلىكثرة األنشطة المصاحبة للمحتو 38

 0.387 0.000 تغييب المعلم عن المشاركة في إعداد الكتاب المدرسي  39

 0.252 0.000 جانب اللغة العربيةىتدريس اللغة اإلنجليزية للطلبة ابتداء من الصف األول إل 40

41
سرعة ىالدراسي للصورة المعبرة التي تزيد من قدرة الطلبة عليافتقار المحتو 

 .الفهم واالحتفاظ بالمعلومات مدة أطول
0.400 

0.000 

 0.459 0.000 المدرسي غير مالئمة للدراسةيمواصفات المبن42

 0.512 0.000 المدرسي ألعمار الطلبة وخصائصهم الحركيةيضعف مالئمة المبن 43

 0.475 0.000 افتقار البيئة المادية لألجهزة والتقنيات الحديثة 44

45
يوجود بعض المدارس في أماكن زحام وضوضاء مما قد يؤثر سلباً عل 

 تحصيل الطلبة
0.545 

0.000 

 0.461 0.000 بعد المدرسة عن أماكن سكن الطلبة 46

 0.539 0.000 المدرسي لمعايير األمن والسالمةيافتقار المبن 47

48
األدراج والمقاعد، المستخدمة داخل الغرفة الصفية غير مالئمة للتكوين البدني 

 للمتعلم
0.538 

0.000 

49
الصرف -الكهرباء-المياه(المختلفة مثلقلة توفر شبكات البنية األساسية

 )الصحي
0.500 

0.000 

 0.325 0.000 استيعاب العدد المتزايد من المتعلمينىعلىعدم قدرة المبن50

 0.497 0.000 .تعرض الطالب لمشكالت صحية من الفناء المدرسي الخارجي51
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  )4(ملحق رقم 

للصعوبات التي يواجهها معلمي المرحلة  المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  جدول

  ، مرتبة حسب األهميةاألساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية من وجهة نظرهم

  الفقرة
لمتوسط ا

  الحسابي

 االنحراف

 المعياري
  الدرجة

  مرتفعة 4.33 0.86فكثرة الطلبة داخل الص

  مرتفعة 4.22 0.90 قلة متابعة أولياء األمور ألداء أبنائهم في المدارس

  مرتفعة 4.21 0.89 نظام الترفيع التلقائي

  مرتفعة 4.00 0.67 مقارنة بعدد الحصص ىطول المحتو

  مرتفعة 3.89 0.95 قلة توفر أي حافز مادي أو معنوي للمعلم

  مرتفعة 3.85 0.94 افتقار البيئة المادية لألجهزة والتقنيات الحديثة

  مرتفعة 3.83 0.72 بعض المتعلمين ىضعف التركيز لد

  مرتفعة 3.79 0.75بعض المتعلمينىانخفاض نسبة الذكاء لد

يوجود بعض المدارس في أماكن زحام وضوضاء مما قد يؤثر سلباً عل

تحصيل الطلبة
  مرتفعة 3.75 1.03

  مرتفعة 3.74 0.89المتعلمينىالضعف التراكمي في مهارات التعلم األساسية لد

  مرتفعة 3.73 0.77ال يرعي الفروق الفردية بين المتعلمين ىالمحتو

  مرتفعة 3.72 0.91تكليف المعلمين بتدريس مواد من غير تخصصهم

  مرتفعة 3.71 0.94تفكيرهىكثرة أعباء المعلم مما يحول دون معرفة خلفية المتعلم ومستو

  مرتفعة 3.70 0.91الظروف االقتصادية الصعبة التي تحيط بالمتعلم

  متوسطة 3.66 0.89ضعف اهتمام المتعلمين بالتعلم والتعليم

  متوسطة 3.65 0.87وحاجتها لوقت طويلىكثرة األنشطة المصاحبة للمحتو
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  متوسطة 3.65 0.95عدم شعور المعلم بالتقدير من قبل اإلدارة ألي نشاط يقوم به

  متوسطة 3.62 0.90المدرسيتغييب المعلم عن المشاركة في إعداد الكتاب

  متوسطة 3.58 0.82لعنصر التشويق ىافتقار المحتو

  متوسطة 3.53 1.01أثناء التدريسىقلة التزام معلمي اللغة العربية التحدث باللغة الفصح

  متوسطة 3.39 1.00الموقف التعليميىسيطرة األحاديث الجانبية واإلزعاج عل

  متوسطة 3.39 0.91الجانب النظري في التدريس وإهمال الجانب العملي ىالتركيز عل

  متوسطة 3.37 1.08جانب اللغة العربيةىتدريس اللغة اإلنجليزية للطلبة ابتداء من الصف األول إل

  متوسطة 3.37 0.95كراهية المتعلم للمادة الدراسية

  متوسطة 3.36 0.89المعملينىقلة وجود فرص مناسبة لإلبداع والتطور لد

  متوسطة 3.35 1.09المدرسي ألعمار الطلبة وخصائصهم الحركية يضعف مالئمة المبن

  متوسطة 3.35 0.95 المعلم األساليب التقليدية في شرح الدرس اتباع

  متوسطة 3.32 1.08 المدرسي غير مالئمة للدراسة يمواصفات المبن

التي يدرسها الطالب بحياتهمضعف ارتباط محتويات مقررات اللغة العربية

وبحاجاتهم وميولهم
  متوسطة 3.30 0.78

  متوسطة 3.26 1.05معاناة بعض المتعلمين من إعاقات جسمية مختلفة

  متوسطة 3.19 0.94الظروف األمنية التي تحيط بالمتعلم

  متوسطة 3.19 0.95المتعلمين ىمن مستو ىاتباع بعض المعلمين أساليب تدرس أعل

  متوسطة 3.18 0.96المدرسة عن أماكن سكن الطلبةبعد 

  متوسطة 3.16 1.01 إرهاق المتعلمين بكثرة الواجبات المدرسية

  متوسطة 3.13 0.94 عدم إشراك المتعلمين في الحوار والمناقشة أثناء الموقف التعليمي

  متوسطة 3.12 0.93 قلة التعاون بين معلمي المدارس في المنطقة الواحدة

ىالدراسي للصورة المعبرة التي تزيد من قدرة الطلبة عل يافتقار المحتو

.سرعة الفهم واالحتفاظ بالمعلومات مدة أطول
  متوسطة 3.11 0.89
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  متوسطة 3.11 0.89.التأهيل التربوي الكافي قبل الخدمة وأثنائهاىعدم حصول المعلمين عل

األخطاء التي يقع فيها عدم اهتمام بعض معلمي اللغة العربية بتصحيح

 المتعلمين
  متوسطة 3.10 1.12

  متوسطة 3.10 1.00 قلة استخدام المعلم آليات التقويم المستمر

  متوسطة 3.07 0.96 ىقلة التعاون بين مدرسي اللغة العربية ومدرسي المواد األخر 

البدني األدراج والمقاعد، المستخدمة داخل الغرفة الصفية غير مالئمة للتكوين

للمتعلم
  متوسطة 3.05 1.08

ءة                         قلة تفعيل المعلم لدور المكتبة المدرسية كدافع للقرا   متوسطة 3.02 0.80 

  متوسطة 2.99 1.05 استيعاب العدد المتزايد من المتعلمين ىعل ىعدم قدرة المبن

  متوسطة 2.96 0.88 سوء التخطيط عند بعض المعلمين

  متوسطة 2.95 0.99 المدرسي لمعايير األمن والسالمة يافتقار المبن 

          نقص كفايات المعلم في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين

  
  متوسطة 2.89 0.88

  متوسطة 2.81 0.99                                                 خوف المتعلمين من المعلمين

        .الطالب لمشكالت صحية من الفناء المدرسي الخارجيتعرض 

  
  متوسطة 2.63 1.01

الصرف,الكهرباء,المياه(ات البنية األساسية المختلفة مثلشبكقلة توفر 

 )  الصحي
  متوسطة 2.57 1.00

  متوسطة 2.26 0.94وجود صعوبات في النطق عند بعض المعلمين

  متوسطة 3.37 0.44 الدرجة الكلية
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  )5(ملحق رقم 

  لمديرية التربية والتعليم جنوب الخليل  كتاب تسهيل مهمة من الجامعة
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  )(6ملحق رقم

  كتاب تسهيل مهمة من الجامعة لمديرية التربية والتعليم شمال الخليل
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  )7(ملحق رقم 

  لمديرية التربية والتعليم وسط الخليل  كتاب تسهيل مهمة من الجامعة
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  )8(ملحق رقم 

  من مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل إلى مدراء المدارسكتاب تسهيل مهمة 
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  ) (9ملحق رقم

  من مديرية التربية والتعليم شمال الخليل إلى مدراء المدارسكتاب تسهيل مهمة 
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  ) (10ملحق رقم

  المدارسمن مديرية التربية والتعليم وسط الخليل إلى مدراء كتاب تسهيل مهمة 
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  فهرس الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

 55 خصائص العينة الديموغرافية  (1.3)

 56  الدراسةأداةلثباتألفاكرونباخمعاملنتائج  (2.3)

 60 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة (1.4)

 يواجهها التي الصعوباتفيالمستقلةللعينات) ت(اختبارنتائج (2.4)
 تعزى العربية اللغة تدريس في الدنيا األساسية  المرحلة معلمي
                                                      الجنس لمتغير

62 

للعينات المستقلة في الصعوبات التي يواجهها معلمي ) ت(نتائج اختبار (3.4)
  الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى لمتغير المؤهل العلمالمرحلة األساسية 

62 

للفروق في الصعوبات التي ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (4.4)
معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى   يواجهها 

  لمتغير سنوات الخدمة

63 

الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في الصعوبات األعداد، المتوسطات (5.4)
 ىالتي يواجهها معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعز

  لمتغير سنوات الخدمة

64 

للعينات المستقلة في الصعوبات التي يواجهها معلمي ) ت(نتائج اختبار (6.4)
  اللغة العربية تعزى لمتغير التخصصفي تدريس    المرحلة األساسية الدنيا 

64 

للفروق في الصعوبات التي ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (7.4)
يواجهها معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى لمتغير 

  المديرية

65 

للفروق في الصعوبات األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  (8.4)
التي يواجهها معلمي المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة العربية تعزى 

  لمتغير المديرية

65 
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  فهرس المالحق

  الصفحة  العنوانرقم الملحق 
  88  التحكيملجنةأعضاءأسماء 1
 89 االستبانة   2
) Pearson Correlation(بيرسون  نتائج معامل االرتباط 3

  .مع الدرجة الكلية لألداة صفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسةلم

96 

 التي للصعوبات المعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتجدول 4
 العربية اللغة تدريس في الدنيا األساسية المرحلة معلمي يواجهها

  األهمية حسب مرتبة نظرهم، وجهة من

99  

 جنوب والتعليم التربيةلمديريةالجامعةمنمهمةتسهيلكتاب 5
  الخليل

102  

 شمال والتعليم التربيةلمديريةالجامعةمنمهمةتسهيلكتاب 6
  الخليل

103  

وسط كتاب تسهيل مهمة من الجامعة لمديرية التربية والتعليم  7
  الخليل

104  

جنوب الخليل إلى من مديرية التربية التعليم كتاب تسهيل مهمة 8
  مدراء المدارس

105  

الخليل إلى شمال من مديرية التربية والتعليم كتاب تسهيل مهمة 9
  مدراء المدارس

106  

الخليل إلى وسط التعليم بيةمن مديرية الترتسهيل مهمةكتاب 10
  مدراء المدارس
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