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ب  
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ج  
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          .2010     / 5  /  23:   يزت بتاريخوأج

  
   :أعضاء لجنة المناقشة

     

  
   

 
 

 

  

  غازي جمال خليفة: الدكتور.١
  جودت أحمد سعادة: األستاذ الدكتور. ٢
  عبد الرحمن عبد الهاشمي: األستاذ الدكتور. ٣
 



د  

  شكـــر وتقــديــر
  

بعد أن فرغت بعون اهللا من إتمام هذا البحث، أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة الشرق  

 برئيسها وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارة التي منحتني فرصة األوسط للدراسات العليا ممثلة

 منذ زمن طويل، ويسرت لي أن أنهل من فيض ه كنت أرنو إلي، وحققت لي حلماًاالستزادة من العلم

   .علومها التي ال تنضب

العرفان إلى مشرفي القدير األستاذ الدكتور جودت أحمد جميل  الشكر وخالصكما أتقدم ب

 بالمعرفة ي كان المثال الرائع للعالم الذي سخر لي علمه الكبير وثقافته وإلمامه الواسعسعادة الذ

 هذا الجهد نجازه إل كل ما أحتاج إلي لي بكل تواضع واحترامفقدم بزمام األمور وقدرته على التحكم

  . التي جاد بها طالبو العلم العلمي بالوصول إلى قائمة الرسائل الجامعية

 للدكتور الفاضل غازي جمال خليفة الذي االمتنانبالجميل أتقدم بالشكر وعظيم   منيوعرفاناً

كان خير مشجع وخير معين لي في هذه الدراسة فقد أفاض علي من علمه الواسع، مما أكسب هذا 

  .  العمل المتواضع العمق والثراء الكبيرين

 الرسالة، وإلى كل  هذهةكما أشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقش

 .  انجازهالي فيمن أسهم في تقديم المساعدة 

  

  واهللا ولي التوفيق ،،،

  



ه  

  اإلهــــــــــداء
  
  

  ...هذه الثمرة من جهدي إلىأهدي 
  

  .......... العزيزينَّوالدي
  

   لهما عن محبتيأعبر لهما،أقدم هذا العمل هدية 
  

  .........وإلى روح عمي
  

  مودة ورحمة له" د الرازقحسن محمد عب"الغالي 
  

   خالد الخوره،:أزواجهنو أخواتي  وإلىأحمدوخواني، محمد إوإلى 
  .خالد الشوامرةوأسامة الكلباني، و  

  وعبداهللا عبدالرازق ،وإبراهيم أبونمر،  حسين النجداويإلى أصدقائي ورفقائي
  .علي عبد الرازقو   
  

  



و  

  قائمة المحتويات
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  أ  العنوان
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  9  اإلطار النظري
  34  الدراسات السابقة



 ز  
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  ١٠٩  بع والسؤال الخامسامناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والسؤال الر

  ١١١  التوصيات 
  ١١٣  المراجع

  ١١٤  المراجع العربية
  ١١٨  جع األجنبيةالمرا

  ١١٩   المالحق

  
 



ح  

  قائمة الجداول
  
  

  الصفحة  محتوى الجدول  الفصل ورقم الجدول
  قيم معامالت الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة  )١(   –الثالث   

  ٥٣   كرونباخ ألفا

والرتبة والدرجة لكل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )٢  (–الرابع   
تدني مستوى التحصیل في مادة اللغة مجال من مجاالت أسباب 
 الصفوف الثالثة اُألولى من وجھة نظر العربیة لدى بعض تالمیذ

  ٥٦   مرتبة تنازلیًاالمشرفین التربویین

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  ٣   (–الرابع  
  ٥٨   مرتبة تنازلیًا المدرسیةالبیئةالمتعلقة بمجال التحصیل 

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  4   (–الرابع  
 مرتبة المتعلقة بمجال طرائق التدریس والوسائل التعلیمیةالتحصیل 

  تنازلیًا
٦١  

ى  ألسباب تدني مستوالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  5   (–الرابع  
  ٦٣   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال المعلم التحصیل

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  6   (–الرابع  
  ٦٧   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال التلمیذ والظروف األسریة التحصیل

باب تدني مستوى  ألسالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  7   (–الرابع  
 المتعلقة بمجال اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي التحصیل

  ٧٠  مرتبة تنازلیًا

    )8   (–الرابع  
 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال المنھاج والكتاب المقرر التحصیل
  

  

٧٤  



ط  

  الصفحة  ى الجدولمحتو  الفصل ورقم الجدول
والرتبة والدرجة لكل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )9   (–الرابع  

تدني مستوى التحصیل في مادة اللغة مجال من مجاالت أسباب 
العربیة لدى بعض تالمیذ الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة 

اء األمور األساسیة للمدارس األردنیة الحكومیة من وجھة نظر أولی
   مرتبة تنازلیًاالمثقفین

٧٧  

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٠   (–الرابع  
  ٧٩   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال البیئة المدرسیة التحصیل

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١١   (–الرابع  
  ٨١   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال التلمیذ والظروف األسریة التحصیل

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٢   (–الرابع  
  ٨٥   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال المنھاج والكتاب المقرر التحصیل

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٣   (–الرابع  
 مرتبة المتعلقة بمجال طرائق التدریس والوسائل التعلیمیة التحصیل
  تنازلیًا

٨٨  

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٤   (–الرابع  
  ٩٠   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال المعلم التحصیل

 ألسباب تدني مستوى االنحرافات المعیاریةالمتوسطات الحسابیة و  )١٥   (–الرابع  
 المتعلقة بمجال اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي التحصیل

  ٩٤  مرتبة تنازلیًا

تدني مستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات تقديرات أسباب   )١٦   (–الرابع  
التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية 

  ى للجنس والوظيفةاألولى تعز
  
  
  

٩٧  

  



ي  

  الصفحة  محتوى الجدول  الفصل ورقم الجدول
تدني مستوى في تقديرات أسباب تحليل التباين الثنائي للفروق   )17   (–الرابع  

التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية 
  األولى تبعاً لمتغيري الجنس والوظيفة

  

٩٩  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ك  

 

  المالحققائمة 
  
  

  الصفحة  المحتوى  الرقم
  ١٢٠  استبانة أداة الدراسة  .١
  ١٣٠  أسماء لجنة تحكيم أداة الدراسة  .٢
  ١٣٣  المراسالت الرسمية  .٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ل  

  
أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من 

  حكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين وأولياء األمورالمرحلة األساسية للمدارس األردنية ال

  إعداد 

  عبد الرحمن عطا عبدالرازق

  إشراف

  األستاذ الدكتور جودت أحمد سعادة

  

  الملخص

أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تعرف هدفت هذه الدراسة إلى 

ية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساس

  :، وتمثلت أسئلة الدراسة في اآلتيالمشرفين التربويين وأولياء األمور

الصفوف الثالثة اُألولى من  ما أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ1.

 فين التربويين؟المشر المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر

ما أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثة اُألولى من . 2

 ؟ المثقفينالمرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر أولياء األمور



م  

  أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى مجاالتهل تختلف وجهات النظر في. 3

 وولي المشرف التربوي لوظيفةالصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية األولى تعزى  تالميذ

 األمر؟ 

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى  مجاالتهل تختلف وجهات النظر في. 4

  ة األولى تعزى للجنس وبغض النظر عن الوظيفة؟تالميذ المرحلة األساسي

تالميذ  أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى  مجاالتفيهل يوجد تفاعل .5

  ؟المرحلة األساسية األولى يعزى للجنس والوظيفة

موزعة على ستة  فقرة) ٨٧( اشتملت على لتحقيق أغراض الدراسةباحث ببناء استبانة  الوقام

حكمين للتأكد من صدقها كما تم معرضها على مجموعة من الو، )ليكرت(حسب مقياس االت مج

 ومعامل ارتباط بيرسون بين )Test-retest( االختبار وإعادة االختبار طريقةإيجاد ثباتها باستخدام 

 Cronbach(تساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  فضالً عن أيجاد معامل االاالختبارين

Alpha .(  

%) ١٠(في حين تألفت عينة الدراسة من أولياء األمور الذين يمثلون الطلبة األكثر ضعفاً فيما نسبته 

، وتم )الصفوف من األول وحتى الثالث ( من عدد المدارس المختلطة في مرحلة التعليم األساسي 

 (69)وعددهم   األمراختيارها بصورة عشوائية نصفهم من أولياء األمور والنصف اآلخر من وليات

 من المدارس المختلطة، ثم حصر )%١٠(، تم اختيارهم بعد تحديد  ولية أمر(42)ولي أمر ، و

درجات التالميذ في مادة اللغة العربية من واقع سجالت المعلمين للدرجات وحساب الدرجات 



ن  

تلميذ أكثر ضعفاً المعيارية للتالميذ، واعتبار كل تلميذ حصل على درجة معيارية سالبة وأقل، هو 

 .في اللغة العربية، وتم استثناء أولياء األمور غير المثقفين

 اإلحصائية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة باستخدام الرزمة وتم

)SPSS (كما تم استخدام تحليلي التباين الثنائي) Two-Way ANOVA(، نتائج الدراسة وتمثلت 

  :في اآلتي

 مجاالت ةكانت متوسطة بشكل عام، وثالثبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية أس -

  .من وجهة نظر المشرفين التربويينمن مجاالت األداة كانت مرتفعة وثالثة مجاالت كانت متوسطة 

  كانت متوسطة بشكل عام، ومجاالً واحداًالعربية،أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة  -

من مجاالت األداة كان مرتفعاً وخمسة مجاالت كانت متوسطة من وجهة نظر أولياء األمور 

 .المثقفين

بين متوسطي وجهات النظر للدرجـة الكليـة        ) α≥ ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      -

، التلميـذ والظـروف األسـرية       المنهاج والكتاب المقرر، البيئة المدرسية    : ولمجاالت األسباب اآلتية  

اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي، تعزى للوظيفة، في حين رفضت الفرضـية الـصفرية التـي            

بين متوسطي وجهات النظر في ) α≥ ٠,٠٥( ــائيةود فروق ذات داللة إحصنصت على عدم وج

  ).مشرف تربوي، ولي أمر(، تعزى للوظيفة  ومجال المعلمرق التدريس والوسائل التعليمية،مجال ط

بين متوسطي وجهات النظر للدرجـة الكليـة        ) α≥ ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      -

ولكل مجال من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغـة العربيـة لتالميـذ المرحلـة           

  .األساسية األولى تعزى للجنس



س  

 بين متوسطات وجهات النظر للدرجـة الكليـة         )α≥ ٠,٠٥(جود فروق ذات داللة إحصائية    عدم و -

ولكل مجال من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغـة العربيـة لتالميـذ المرحلـة           

 .         األساسية تعزى للتفاعل بين الوظيفة والجنس
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ABSTRACT 

This study aimed at identifying reasons behind the poor achievers in 

Arabic language in the first three grades in basic Jordanian public schools 

from the supervisors and parents points of view.  The questions of the study 

were as follows:  

1. What are the reasons behind the poor achievers in Arabic language in the 

first three grades in basic Jordanian public schools from the supervisors points 

of view?   

2. What are the reasons behind the poor achievers in Arabic language in the 

first three grades in basic Jordanian public schools from the parents points of 

view?   

3. Do views differ in the reasons behind the poor achievers in Arabic language 

in the first three grades in basic according to supervisors and parents?  



 ف  

4. Do views differ in the reasons behind the low achievement in Arabic 

language in the first three grades in basic due to gender and regardless of the 

job?  

5. Is there an interaction between the reasons behind the poor achievers in 

Arabic language in the first three basic grades due to gender and job? 

The researcher developed a questionnaire with (87) items distributed to six 

areas, according to Likert scale, after presenting them to a group of jury to 

ensure its validity, and calculating the reliability of the test using 

(test-retest) method as well as the coefficient of internal consistency using 

Cronbach alpha formula.  

The sample of the study consisted of (47) supervisors in the first three basic 

graders supervisors (33) of them were males and it (14) were females with 

parentage (81%) of the study. While the study sample consisted parents of 

students who are poor achievement   (10%) of co-education schools in basic 

education (grades one through three), Randomly selecting half from male 

parents and the other half from the female parents and number (69) a guardian, 

and (42) and why is has been selected after a selection (10% (of mixed 

schools, and inventory scores in Arabic language from the reality of records of 

teachers to grades and calculating step standard of pupils, and to consider each 

student received a degree standard negative and less, is more vulnerable 

students in Arabic, were excluded uneducated parents..  

The data were analyzed using statistical analysis package (SPSS) and finding 

means and standard deviations, rank, and Two-Way ANOVA, the most 

important results of the study were as following:  

- The reasons behind the poor achievers in Arabic language in the first three 

grades in basic Jordanian public schools are medium in general, and three 
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areas of the tool were high and three areas were intermediate in the view of 

supervisors.  

- The reasons behind the poor achievers in Arabic language in the first three 

grades in basic Jordanian public schools medium in general, one of the areas 

of the tool was high, and five areas were medium from the point view of 

intellectual parents.  

- There were no statistically significant differences (0.05 ≥α ) between the two  

means  views of the total marks of the following areas: the curriculum and 

textbook, the school environment, student and family conditions, school 

administration and supervision stated, due to the job, while rejected the null 

hypothesis which states that there were no statistically significant differences 

(0.05 ≥α ) between the two means views in the field of teaching methods and 

teaching aids, and teacher field , due to the job (supervisor, parent).  

- There were no statistically significant differences (0.05 ≥α ) between the two 

means for the total mark of the point of views for each area of low achieved 

reason area of the, due to gender.  

- There were no statistically significant differences (0.05 ≥α ) between the two 

means views of the total mark for each area of the reasons behind the poor 

achievers in Arabic language in the first three grades, due to the interaction 

between the job and sex.  
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  الفصل األول

 مقدمة الدراسة

 

 تمهيد

 منها دول كثيرة فـي   من المشكالت التي عانت   تالميذيعد انخفاض التحصيل الدراسي لدى ال     

  هـذه   تنبهت إلى   قد  الدول المتقدمة  ورغم أن العديد من   .  النامية مأ  منها المتقدمة  أكانت سواء، العالم

إلـى معالجـة    وتوصـلت   ، كمن الخطـر  ضع يدها على م    واستطاعت أن ت   ، وقت مبكر  منذالمشكلة  

 فـي مختلـف المراحـل       تالميذ على زيادة التحصيل الدراسي لدى ال      وعملت، األسباب المؤدية إليها  

 من ذوي التحصيل المتدني في كثيـر مـن       لتالميذ من ا   كبيرة إال أنه ما زالت توجد أعداد      ،الدراسية

  .متفاوتة دول العالم وبنسب
 تقف وراء انخفاض تحـصيل       التي  متنوعة من األسباب   مجموعةفي الغالب إلى    ويعود ذلك      

 .التعليمية التعلمية  على سير العملية     والتي تؤثر سلباً  ،  الدراسي في مختلف المراحل الدراسية     تالميذال

 غير قادرين على تكوين عالقـة قويـة مـع           إلى جعلهم  هذا التحصيل المتدني للطالب      يؤديوربما  

الئهم، وقـد يـؤدي إلـى     في نفوسهم على بعض زمن ذلك قد يولد حقداً    بل إ ، علميهم ومع م  ،أسرهم

 في المستقبل، وربما    إليه وهو ما يجعل الفشل سمة غالبة في أي عمل يسند            ، ثقته بنفسه  فقدان التلميذ 

 في الفهـم    في األصل من نقصٍ    يعاني   وهو باضطرابات نفسية خطيرة     إصابة الطالب يؤدي ذلك إلى    

  ).2008، عيسى (اسه بهذا النقصواالستيعاب بسبب إحس
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 وسيلة لدراسة المواد األخرى، ونجـاح    وفي غيرها   اللغة العربية في المرحلة األساسية     عدوت

المدرسة في تعليم اللغة له دور كبير في نجاح التلميذ في المراحل التعليمية الالحقة، كمـا أن للغـة                   

سيلة مهمة تعمل على تحقيق وظائف هـذه  العربية أهمية في المرحلة األساسية بصورة عامة، فهي و        

المرحلة المتعددة، فهي تمثل أهم وسائل االتصال بين التلميذ وبيئته، وهي األساس الذي تعتمد عليـه                

في تربيته من النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية، كما يعتمد عليها كل نشاط يقوم به ذلك التلميذ                

 ؛)2006، نايـل   (  .قراءة، أم عن طريق الكالم والكتابـة       عن طريق االستماع وال     أكان ذلك  سواء

  ) ٢٠٠٢عبد الوهاب، وزمياله،(

 عن التعليم أكثـر     د حظيت باهتمام كبير من المسؤولين      فق مادة اللغة العربية،   ونظراً ألهمية   

 في تقسيمهم لساعات الدراسة بالنـسبة       من غيرها من المواد الدراسية األخرى، ويظهر ذلك واضحاً        

ن أعلى نسبة من الوقت الكلي في الخطة الدراسية يتم تخصيصها لتعليم اللغـة    إحيث  ،  جميعهااد  للمو

  ).2006، نايل ( العربية 

  بعـض  برزت ظاهرة تدني التحصيل األكاديمي لدى      فقد   ،وعلى الرغم من كل هذا االهتمام     

 شغلت هـذه    حيثاءة،   وعدم مقدرتهم على القر    ى من المرحلة األساسية   الصفوف الثالث األول   تالميذ

 المسؤول  عن وكثرت التساؤالت    ،األوساط التربوية والعائلية والمجتمع المحلي بأكمله      المشكلة جميع 

 وقد قامت الجهات التربوية المختلفـة بعقـد   . المنهاج ؟أم ؟ البيتأم ؟المدرسةأهو : هذا التدني عن

 لهذه المشكلة التي تعطـي نتـائج        ة المناسب  في محاولة إليجاد الحلول    ، ودورات ،وندوات ،مؤتمرات

 .)2001 مدانات،(الطالب بعد انتهاء المرحلة الدراسية  سلبية في نتاج
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 ال يملكون القـدرة     تالميذهموكثرت شكاوى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية، من أن          

 هـؤالء   وتكشف شـكوى  . على القراءة والكتابة، ويرجعون ذلك إلى عدة أسباب يبدو بعضها مقبوال          

المعلمين عن الخطر الجسيم الذي يهدد تعلم اللغة العربية، وبالتالي يهدد تعلم باقي المواد الدراسـية                

   .)٢٠٠٨زايد،( كما يكشف عن المستوى المتردي الذي قد يصل إليه بعض متعلمي هذه اللغة

، فهنـاك    في اللغة العربية   ضعف يمثل عنصراً من العناصر التي تؤدي إلى ال        تلميذومع أن ال  

 في مختلـف   اللغةلمهارات تالميذشكل كبير في تدني امتالك ال     مجموعة من العوامل األخرى تسهم ب     

: ، ومـن بـين هـذه العوامـل     فيهـا  الرسوب تفضي إلى وبالتالي،الصفوف والسيما األساسية منها  

والحالـة  المدرسة، والمعلم، واإلدارة المدرسية ، وأولياء األمور، وأسـاليب اإلشـراف التربـوي،              

  ).2008،الشرايدة (االقتصادية واالجتماعية 

 ال يمكننا إجمالهـا بعـدد       مجموعة من األسباب تقف وراء ظاهرة الضعف اللغوي       وجد  ت و

ن لذلك التدني أوجه مختلفة وأبعاد مغايرة، ولكن يمكن القول بان المدرسة والمناهج التـي               محدد، أل 

  المنتظمـة  المسؤولية في ذلك ، وأيضا عدم المتابعة      خطر األسباب التي تتحمل     أتدرس ما تزال هي     

 وربما كانت أساليب التدريس المتبعة عاجزة عن تحقيق التقدم في مجـال اللغـة               .من أولياء األمور  

، عدم االهتمـام بالمحفوظـات      ذلك، يضاف إلى    تالميذالعربية وتفشي ظاهرة الضعف اللغوي عند ال      

  .) 2005،السويعد (ها تقويم اللسان اثية التي من شأنوالنصوص األدبية التر

  مشكلة الدراسة

 في المرحلة األساسية الدنيا بوجود ضعف واضح لـدى تالميـذ       بوصفة معلماً يشعر الباحث   

الصفوف الثالثة األولى في مادة اللغة العربية ألسباب يعود بعضها إلى الظروف العائلية، وبعـضها               
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عود إلى الكتاب المدرسي، ورابع يرجـع إلـى طريقـة    اآلخر إلى صفات التلميذ نفسه، ونوع ثالث ي   

وهذا ما سوف يسعى الباحث للتأكد منه بعـد العـودة إلـى أوليـاء األمـور                 . التدريس المستخدمة 

  قـد أوصـى    )1998(خـضير ومن جهة أخرى، ونظراً ألن أحد البـاحثين         . والمشرفين التربويين 

 المرحلـة األساسـية   تالميذللغوي عند بضرورة إجراء دراسة ميدانية حول أسباب ظاهرة الضعف ا   

 على تقصي أسـباب     عملت  الدراسة الحالية  تربويين وأولياء األمور، فإن   من وجهة نظر المشرفين ال    

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثـة األولـى مـن المرحلـة         

تنفيذاً لهذه  ، شرفين التربويين وأولياء األمور   ماألساسية للمدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر ال       

  .التوصية البحثية

  أسئلة الدراسة

  :تتلخص أسئلة الدراسة في اآلتي

الصفوف الثالثة اُألولـى   ما أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ.     1

 لمشرفين التربويين؟ا من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر

ما أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثة اُألولـى               . 2

 ؟ المثقفينمن المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر أولياء األمور

للغة العربيـة    أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة ا        مجاالت هل تختلف وجهات النظر في    . 3

 المـشرف   لوظيفـة تالميذ الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية األولـى تعـزى             لدى

 وولي األمر؟  التربوي 
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 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربيـة           مجاالت هل تختلف وجهات النظر في    . 4

  الوظيفة؟تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس وبغض النظر عن  لدى

تالميـذ   أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى  مجاالتفيهل يوجد تفاعل   .٥

  ؟المرحلة األساسية األولى يعزى للجنس والوظيفة

  :فرضيات الدراسة

 الفرضـيات الـصفرية      فقد تم اختبـار    ،الثالث والرابع والخامس   عن أسئلة الدراسة     لإلجابة

  :اآلتية

 للدرجة الكليـة     بين متوسطي وجهات النظر    )α≤0.05(ق ذات داللة إحصائية     ال توجد فرو  . 1

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميـذ المرحلـة     ولكل مجال من مجاالت   

 .)مشرف تربوي، ولي أمر(األساسية تعزى للوظيفة 

للدرجة الكليـة    بين متوسطي وجهات النظر      )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       . 2

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميـذ المرحلـة     ولكل مجال من مجاالت   

 .األساسية تعزى للجنس

جة الكليـة   للدر بين متوسطات وجهات النظر      )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       . 3

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميـذ المرحلـة     ولكل مجال من مجاالت   

  .األساسية تعزى للتفاعل بين الوظيفة والجنس
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  أهمية الدراسة

  : فيما يأتي الحاليةتكمن أهمية الدراسة

للغة العربية لـدى     إثراء األدب التربوي حول تحديد أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة ا            .1

تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر             

 .المشرفين التربويين وأولياء األمور

ـ    وزارة التربية والتعليم والسيما في مدير      ةمساعد. 2 رات ية المناهج، حيث تشكل نتائجهـا مؤش

 عنهـا ت  ناهج الدراسية كي تعالج جوانب الضعف التي كشف       تدفع خبراء المناهج بأن يطوروا الم     

 .الدراسة

تدني  عرفة األسباب في  م ى كل من المشرفين التربويين والمعلمين وأولياء األمور عل        ةمساعد. 3

مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثـة األولـى مـن المرحلـة                 

 .ل المناسبة لحلها، تمهيداً القتراح الحلواألساسية

  :مصطلحات الدراسة

 :تتمثل أهم مصطلحات الدراسة في اآلتي

  : مستوى التحصيلتدني - 

 فـي   في القدرات المعرفيـة وانخفـاض      التالميذ التحصيل الدراسي لدى     نقص في   حالة تأخر أو    

 وسـط  بفعل أسباب متعددة بحيث تنخفض نسبة التحصيل إلى مادون المـستوى المت إنجازهم السنوي 

  . الطالب األكثر ضعفاً في تحصيله بمادة اللغة العربية تمثلوفي هذه الدراسة
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  : مستوى التحصيلتدني أسباب -

 هذه   ، وهي في   في تحصيل أنماط المعرفة    ى التلميذ  التي تؤدي إلى انخفاض مستو     مجموعة العوامل 

 الباحـث     التي سـيعدها   الدراسة تمثل الدرجة التي سيحصل عليها المستجيب على فقرات االستبانة         

  .ويطورها لهذا الغرض

  : التلميذ األكثر ضعفاً-

  . ودرجته المعيارية أقل من درجة معيارية سالبةهو التلميذ الذي حصل على أقل عالمة في صفه

  حدود الدراسة

  .مديريات الوسط للتربية والتعليم في األردن: الحد المكاني -١

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩لدراسي الفصل الثاني من العام ا: الحد الزماني -٢

  محددات الدراسة

  :يتقيد تعميم نتائج هذه الدراسة بالمحددات اآلتية

 ومشرفي المرحلـة فـي      ألكثر ضعفاً ا للطلبة    المثقفين  الدراسة على أولياء األمور    اقتصرت. 1

  ط ـمديريات الوس

  . في األردنوالتعليم للتربية

 .اـوثباته دق األداةـلنتائج على ص وتتوقف ا،أداة الدراسة من إعداد الباحث وتطويره. 2

     في المدارس األساسية التابعة للمرحلة األولى  األكثر ضعفا هم الطلبة المسجلونالتالميذ. 3

  . 2009/2008األساسي للعام الدراسيمن التعليم   
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        أسباب تدني مستوى التحصيل التي يبديها ولي األمر أو مشرف المرحلة هي أسـباب  . 4

 .ست خاصة بالتلميذ األكثر ضعفاًة وليعام
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  الفصل الثاني

    ذات الصلة النظري والدراسات السابقةإلطارا

  

  

 لألدب النظري ذي العالقة بأسباب تدني التحصيل باللغة العربية، تضمن هذا الفصل عرضاً

  :ة الحالية وعلى النحو اآلتيوالدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراس

  

 :  األدب النظري: أوالً

اشتمل األدب النظري على موضوعات ذات عالقة بأسباب تدني التحصيل باللغة العربية في 

مظاهر الضعف فيها، وتصنيف مشكالتها، ثم الكتابة، و، مثل القراءة وأهميتهاالمرحلة األساسية 

ها، ومشكالت الكتابة العربية، ثم عرض بعض مشكالت ماهيتها، أسس تعلمها، مفهومها، الضعف في

  : وفيما يأتي توضيح لكل ذلك. اللغة العربية بشكل عام

 :القراءةأهمية 

 الـذي   لمالعا  المعرفة والثقافة لمعرفة ما يدور في هذا       لميس لولوج عا  ئتعد القراءة المدخل الر        

يـة  ئالحاضر ناتجة عن القدرة القرا     عصرنا ولعل الثورة المعرفية والعلمية في       .غيرةصبح قرية   صأ

 إال  مهنـة أو عمـالً     أو أو حرفـة     اًطاشنجد ن  نكاد  فال ، وحاجتهم إلى تنمية هذه القدرة     ر،بشلي ا نلب

 يضاًأنها  أ كبيرة، فال شك     أهمية ذات   ىولألجيدة في المرحلة ا   لاءة ا رقلن ا أ ومع   .اءة فيه رحتاج الق نو
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نـاك تعلـيم   هيكون  نوفي كل السنوات الدراسية ينبغي أ، الحقةذات أهمية في المراحل الدراسية ال

 علـى المعلمـين أن يبينـوا    بـأن  )Betty et.al,2005(ويضيف . القراءة حقيقي وتطوير لمهارات

لألطفال أهمية القراءة، فإن كل مظاهر الحياة تحتاج إلى القـراءة، فمـثالً إشـارة المـرور توجـه        

 الناس بقوانين المرور، وكذلك الحالة بالنسبة لقوائم الطعام فـي       المسافرين إلى وجهات محددة وتذكر    

المطاعم والتعليمات على المعلبات واإلعالنات والجرائد والمجالت، إن قراءة هذه األشـياء ال مفـر            

تكون لدى المعلـم     نأو يجب مساعدة األطفال على أن يدركوا الحاجة لقراءة هذه األشياء،            ا لذ ،منها

 صـحيحة    يصدر أحكامـاً   أنتطيع  سي  حتى ،ساسها مدى نمو القراءة لدى الطلبة     أ  على سمعايير يقي 

   .)2008عابد،(النمو التطوري والتقدم في القراءة لديهم ىد وم،على مهاراتهم القرائية

الرقـي االجتمـاعي والعلمـي       رئيـسة فـي      ةانظراً ألهمية القراءة الجهرية كوسـيلة وأد      

األهداف التي تسعى   تجعل منأناليونسكو   العلمية وهينظماتالم أهموالتحصيلي، مما حدا بإحدى 

فهـا الكثيـرة   ئ وظاألهمية القراءة الجهرية والصامتة،   وتثبيت عادات   هي نشر األبجدية   ،إلى تحقيقها 

  . في تحقيق تقدم األمم ورقيهاودورها األساسي ،مختلف المواقف الحياتية  واستخداماتها المتعددة في

إن القراءة الجهرية من أفضل وسائل التعليم، ففي أثناء القراءة الجهرية           ) Bradbury,2005(ويذكر  

يكتسب المستمعون مهارات أساسية، وأثناء القراءة الجهرية نبني على المعرفة السابقة للطفل ويوسع             

 ، ينبغي االهتمام بها من قبل المعلمين والمتعلمين على حد سـواء، والحـرص  لذا. أيضاً في معرفته

إلقـاء  :  إتقان مهاراتها وتنميتها بشكل وظيفي تمكن القارئ من استخدامها االستخدام األمثل مثل            على

  .)2007حراحشة،(  والخطب والقصص،التعليمات واإلرشادات 
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ـ ية هي القراءة الجهرية خا    ئأنسب أنواع القراءة في المرحلة االبتدا      إن الـسنوات   ة فـي  ص

الجهريـة والـسرية     الـسنة الـسادسة مـشتركة بـين        ن تكـو  ن على أ  ،األربع أو الخمس األولى   

  .)1986محجوب،(

 :الضعف في القراءة 

ـ ى  ط من يصل إل   س بمتو ،ألساسييبدأ األطفال تعلم القراءة في الصف األول ا            فـي   دسةساال

للغوية ا ي األول على حل الرموز    س في نهاية العام الدرا    اً قادر كذلك أن يكون الطفل     ويفترض ،العمر

  قراءة عـدد مـن  ىباإلضافة إل،  مع ربطها بدالالتها الذهنية، أصوات منطوقةىتها إلمجعها وتر جمي

 .الجمل والكلمات البسيطة 

عبر مستويات   يستمر تعلم الطالب للغة     بحيث ،هج خاص أعد له   نمن خالل م   وهو يتعلم ذلك  

ابع ر ال لصفية ا هم ببدا ضددها بع يحفي مرحلة   ،   في القراءة  قالنطالاى   عل اًادرقبح  صحتى ي مختلفة،  

  .حين يفترض أن تسقط صعوبات اللغة اآللية، يساساأل

  :اآلتية في المدارس تظهر الحقائق الطالبالية فاحصة لواقع ثنظرة مهذه وإن    

منطوقـة مـع     تها إلى أصـوات   مضعف قدرة بعضهم على حل الرموز المكتوبة وترج       يالحظ   -1

 بعـض الطـالب   ىحيث ينـس  يسالصف األول األسااألولى في  منذ األشهر الذهنيةربطها بداللتها   

 وحين يستمر تعليم    ،التي نظموها في دروس سابقة     خر قراءة الجمل والكلمات والحروف    ب أو آل  بسل

  .ي التعقيدفدأ المشكلة تبابقة سعلى خبرات د دة تعتمديخبرات لغوية ج

، اللغويـة   الرموز حل يستطيع بعض الطالب   فقد. ةدضعف قدرة بعضهم على فهم الفكرة الواح       -2

  .الفقرة من خالل القراءة للدرس أو ح للفكرة العامةضوا صورت في تكوين اًولكنهم يظهرون عجز



 ١٢

 من حيث السرعة ودرجة الصوت رغـم مراعـاتهم         ،درة بعضهم على القراءة المعبرة    قعف  ض -3

  .لعالمات الترقيم

ـ   ئية  الجز كارفط بين األ  بتاج والمحاكمة والر  ن االست ىدرة بعضهم عل  ق  ضعف -4   صنالواردة في ال

  .العامة هم الفكرةف على حل الرموز ورغم قدرته

ن الجمال  ط موا ينس تح فال في ط يبدأ األ  ن إذ يفترض أ   ، األدبي ق التذو ىهم عل ضدرة بع ق  ضعف -5

ـ      ريبسهاج بت نعو الم ضها وا في التي يبدأ    للحظةذ ا ناللغوي م  ور التعبيريـة   صاألنمـاط اللغويـة وال

غيـر أن    .الثالثةية  ساسانية والحلقة األ  ثية ال ساسالحلقة األ   من ذلك في كتب    اًئنالحظ شي د  قو،  الجميلة

 دون يء من عدم الفهم أحيانـاً شب ه الصورذون بهربعض الطالب وبخاصة في نهاية هذه المرحلة يم  

  .النصالعبارة أو  هم بجمالسإظهار أيما انفعال يشير إلى إحسا
 سن غـر  َأالقـراءة    والمطالعة الحرة إذ يرى المهتمون بقضايا      ضعف ميل بعضهم إلى القراءة       -6

 ومن  ،يةستعليم القراءة في المرحلة األسا     افد من أه  يسياًئ ر فاًدس الطالب يشكل ه   فاءة في ن  رحب الق 

 . من وظيفتها األساسية في حياة الفرد عظيماًجانباً اءةر تفقد الق،دون تحقيق هذا الهدف

ل ما يقرأ، فمع وجود كثير من النصوص التي يفترض أن تتبنـى            ضعف قدرة بعضهم على تمثي     -7

 ن شـيئاً أاتجاهات وعادات سليمة عند الطالب، فإن بعض الطالب يستمرون في سلوكياتهم القبلية وك         

  .)2008زايد،( لما يقرؤون أثناء القراءة نفسها  مغايراًقد يمارسون سلوكاًو بل ،لم يكن

  :اءةر مجال القفيالضعف ر مظاه

   . المرحلةعدم قدرة بعض التالميذ على قراءة مادة منتزعة من الكتب التي قرأها في هذه -

  .المعنى عجز التالميذ عن أداء -
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 .المدرسية في كتبهم دة لم تردة ماء الصعوبة في قرا-

 .ة الجديدة المقروءة د الصعوبة في فهم الما-

 .)2007 الحوامدة، وعاشور (اصةخ الذة بلغة التلميءروقة المد ترجمة المافي الصعوبة -

  :ي ئأسباب الضعف القرا 

 ولكـن يالحـظ      مهاراتها على القراءة الكثيرة المتنوعة،     واكتسابة العربية   غقف إتقان الل  ويت

 ،عجز الطالب عن االنطالق فيها وعزوفهم عنها، وعجزهم عن المواقف التي ينتهي عندها المعنـى           

  .)2008زايد،(في أثناء القراءة  مثيل المعنىت و، ما يقرأونصيخ قدرتهم على تلمعدو

، التعليمية المعلم والمتعلم والمادة  : هنالك عوامل ثالثة تؤدي إلى ظهور هذا الضعف، وهي        و

اللذين قـد يستـسلمون     اإلحباط والعجزفي تترك بصماتها على بعض المتعلمين والمتمثلة  وهي التي 

  .النهاية فيلهما 

 :مالمعل أسباب تعود إلى :أوال

   :يأتي  ماأشكال الممارسات الخاطئة للمعلمين وأثرها في إيجاد الضعففمن 

مامـه  ت اه قلـة وف،  ريد الحرو ج على ت   كامالً اًلصف األول تدريب  طالب في ا   المعلم لل   عدم تدريب  -

   .بذلك

   .بوالتركي التحليل   قلة اهتمام المعلم بتدريب الطالب في الصف األول على-

  .ية وصعوبتهائ وعدم قدرته على تشخيص العيوب القرا المعلم اهتمام قلة-

 .رصده لهاتجاهل المعلم تصويب أخطاء الطالب القرائية في أثناء التدريس، وعدم  -



 ١٤

متكرر متمثـل    ق أثناء القراءة بحيث يعتمد على أسلوب نمطي       ئ لألنشطة والطرا   المعلم م تنويع عد -

 .فسرو قرأ،إفي 

 اللغـوي  م االثرائية التي تزيـد قاموسـه  ية اإلضافيةئميذه بالمادة القرا اهتمام المعلم بتزويد تال قلة -

   .وتجذبهم للقراءة

  .الصف األول   على مدى االستعداد القرائي والمحصول اللغوي للتالميذ في المعلم وقوفندرة -

   .ية في بداية السنة الدراس وبقياس قدراتهم اهتمام المعلم بمعرفة مستوى التالميذ اللغويقلة -

ـ         ندرة - عاشـور،  ) (2008زايـد، ( همس التزام المعلمين التحدث باللغة العربية الصحيحة في تدري

  .)2007الحوامدة،

  :نفسه أسباب تعود إلى التلميذ :ثانيا

مـن  و،   وإهمـالهم لهـا    عن حصصها  انصرافهملقراءة، و لالطالب  عدم إجادة   من الحقائق   

 :رة منهاالمفروغ منه أن تكون هناك أسباب لهذه الظاه

 التعليمـي   طفي النشا  تساعد على ارتفاع مستوى الحيوية والفاعلية     حيث  :  الجيدة الصحية الحالة   -1

ء التلميذ في القـراءة،     طيؤدي إلى ب   السمع ضعف ضعف البصر أو   ي، فالتأخر في النطق أو    ئوالقرا

 .للقراءةإجادته   حصيلته اللغوية وتقلفتقل

 تـؤثر   تذكر صور الكلمات  ى   نسبة الذكاء العام والقدرة عل     إن ):عقليال االستعداد( القدرة العقلية    -2

  .على التعلم

 الحالـة   والمناسب، أ  السكن غير    واألبوين، أ أحد   إن فقدان حيث   :واالقتصاديةالحالة االجتماعية   -3

ن سـوء  ة، وقد يكـو ء في اهتمام التالميذ بالقرا واألم تؤثر كثيراً األب المادية المتردية أو األمية لدى    



 ١٥

عليهـا  دي مثل هـذه الظـروف والتغلـب       ح لبعض التالميذ لت   حافزاًواالقتصادية  عية  الة االجتما حال

 .)2007 الحوامدة، وعاشور(

 .القناعة بهما  واهتزاز،افعية والرغبة في القراءة بخاصة وفي العلم بعامةد ضعف ال-4

  .)2008زايد، (حالة خبراتهضو،  معجم الطالب اللغوي ضعف- 5

  : هذه األسبابم، وأه أسباب تعود إلى الكتاب:اثالث

 مؤلفـون   يـضعها  قد توضع بعض الكتب وتقرر دون أن تجرب على عينات من التالميذ، وقد               -1

  .ن ما يراه من يتعامل مع التالميذ، فال يروالبيئة المدرسيةبعيدون عن 

 حاجـاتهم للتطـور     ه في موادهـا، مـع     ز إن الكتب التي توضع للقراءة تثبت عند حد ال تتجاو          -2

   .باستمرار

والـشوق   فيـه الرغبـة   بعض الكتب من الموضوعات التي يميل إليها التلميذ والتي تثيـر            خلو -3

 .للقراءة

 ال تتناسـب  وهـي  العقليـة، طاقة التلميـذ    بعض الموضوعات في كتب القراءة فوقتكون وقد -4

 )2007عاشور،الحوامدة،. (العقليةوقدراته 

  . للكتاب من حيث الخط والصور واألناقة واإلخراج الماديكليش الجانب ال-٥ 

  .وقليلي الخبرة في هذا الميدان،  غير المختصينى إل من حيث إسناده التأليف– ٦

  .ا المعلمونه برغم المالحظات الكثيرة التي يبديقلة إجراء التعديالت أو التطوير على الكتاب – ٧

 وال تناسـب   وال تلبي حاجـاتهم ،التالميذة بغيرة لر وال مث، بعض موضوعات الكتب غير شائقة -٨

  .)2008زايد،( مستواهم وفوق طاقاتهم



 ١٦

  : هذه األسبابم، وأه أسباب تعود إلى ما يتعلق بطبيعة اللغة العربية :رابعا

ـ مزاو  علومها، وفي م حروفها سور،  كتابتها ية تعد من اللغات الصعبة في طريقة      بن اللغة العر  إ  ةحم

 ، وتأثير اللغات األجنبية سلباً في الطـالب والشارع والمؤسسات ة الفصيحة في البيت   لغاللغة العامية ل  

  .)2008زايد،(

 :ةكالت القراءش متصنيف

أثناء قيامه    إال بعد التشخيص الدقيق    طلبةكالت القراءة لدى ال   ش يكشف م  إنال يستطيع المعلم    

نواحي القصور التـي   ة يتضمن بعض لمشكالت القراءاآلتي والتصنيف .بمهامه التربوية مع الطالب

  .الدقيقال بد أن يكشف عنها التشخيص 

  :ئ على الكلمة وتشمل طف الخارالتع: أوال

 . الشواهد التي تدل على المعنىأو الفشل في استخدام الكلمة -

 . عدم كفاية التحليل البصري للكلمات -

 .والصوتية اإللمام بالعناصر البصرية أو قصور المعرفة -

 .البصري أوور القدرة على المزج السمعي  قص-

 .في تحليل ما هو مألوف من الكلمات   اإلفراط-

 .النظر قصور القدرة في التعرف على المفردات بمجرد  -

أو   وسـطها أوع الكلمات أو الحروف مثل أخطاء فـي بدايـة الكلمـة    ضخلط المعاني لموا   تزايد   -

 .نهايتها



 ١٧

 :ئطاءة في اتجاه خارالق: ثانيا

 . الخلط في ترتيب الكلمات في الجملة من حيث تتابعها-

  . تبادل مواضع الكلمات وأماكنها-

  .كل خاطئ على السطرشانتقال العين ب -

 :وتشملة على االستيعاب والفهم رمشكالت في القد: ثالثا

 . المعرفة المحدودة بمعاني الكلمات -

 . عدم القدرة على القراءة في وحدات فكرية ذات معنى-

 .عدم كفاية فهم معنى الجملة  -

 .الفقرة القصور في إدراك تنظيم -

  .النص القصور في تذوق -

  :مشكالت في مهارات الدرس األساسية وتشمل : رابعا

 . عدم القدرة على استخدام وسائل تساعد على تحديد أماكن مواد القراءة -

 .واد التي تمت قراءتهالميم اظ تنأساليب ى االفتقار إل-

 .وعة لمطب القدرة على التمييز بين الكتاب والمواد ا عدم-

 :مشكالت في الفهم وتشمل  :خامسا

 . عدم القدرة على ضبط معدل السرعة في الفهم -

 . عدم كفاية المعرفة بالمفردات وفهمها-

 .اية المفردات البصرية ف عدم ك-



 ١٨

 .ف على الكلمة ر عدم الكفاءة في التع-

 .أر اإلفراط في تحليل ما يق-

 . عبارات ذات معنىى إلأ عدم القدرة على تقسيم ما يقر-

 .ع ا نطقها بدون دأو التلفظ بالكلمات -

 :اءة الجهرية ويشمل رالضعف في الق: سادسا

 .وتيلصري مع اصاسب المدى البن عدم ت-

  .قيتاسبة السرعة والتون عدم م-

 .الجهريةة ءاء القران أثيالفع التوتر االن-

  . عبارات ىة المقروء إلتجزئ ى القدرة علىتقار إلف اال-

 .ةف على الكلمرمشكالت التع

 :كة رة المتحئوف الخاطر الح-

 .)حار( كلمه   بدال من)حر(كلمة إحدى الحركات الن يقرأ كلمة لئ لطير الطفل من نطقه الخاغقد ي

 :ة ئ الحروف الساكنة الخاط-

  رمحأمن  سمر بدالًأفيقول مثال . وف الساكنة من الحرأكثرو أ قد يغير الطفل عند القراءة حرفاً

 :عمليات قلب اتجاه الحروف  -

 في تركيب   أوحرب   ر بدال من  بح: لث م ،وفر اتجاه الح  سأو عك   عن قلب  الخاطئد يكشف النطق    ق

 .مد جاءمحمد يقول  مح فبدال من جاء، من كلمةأكثر في تركيب يشتمل على أوكامل، 

 :ساموجودة أسا  إضافة صوتيات غير-



 ١٩

 .رأيت بدال رأت:  أو أكثر في الكلمة، كأن يقولصوتاً عن طريق الخطأفقد يضيف الطفل 

 :ت حذف بعض األصوا-

 مـن   بـدالً شعا: مثلوت ص الأوكل شلة في الصهما ن بينيكون   أ دونطفل كلمة بأخرى    لتبدل ا يس 

 .كان

 :الكلمات ر تكرا-

  .ة في الجملة الواحدة  مرنطفل أكثر ملرأها اق إذا  تعتبر الكلمة تكراراً

قرأه الطفل مضيفا في     . هناك نل النص يبدأ ذات يوم كا     ثم :النصإضافة كلمات غير موجودة في       -

 . كلمات ثالثاف الطفل أضهنا . . . . يام ألا ذات يوم من

 تصبح قـام كبيـر    ف جداًال قلم كبير    ثص فم نذف الطفل كلمة من ال    يحد  ق :النصحذف كلمات من     -

  .)2005شور،مقدادي، عا(

  :الكتابة

إنسانيته،   منكثيراً بل هي ابتكار رائع حقق له ،عادياً عمالًالكتابة في حياة اإلنسان ليست 

الكائنات، وهي أعظم اكتشاف   تقدمه، وارتقاءه على مستوى غيره مناحقق بهوقد اخترعها و

 وأضاف اثه،ربه أن يسجل إنتاجه، وت ل، واستطاعي الطوخهإنساني توصل إليه خالل تاري

)Edmonds,&Welbrahan 1995 ( إن الكتابة تحتاج إلى عين وأذن ودماغ جيد، ويوجد هناك

 أجهزة وأدوات تساعدنا على الكتابة قبل القلم وجهاز الحاسوب أوقات ممتعة للكتابة، ويوجد أيضاً

اتجاهاته،  وهراءآ و ،هاآلخرين، فكر  اإلنسان أن يضع أماماستطاع بها كرمزابة كتوالوغيرها، 

 .وأحاسيسه، ليفيد منها غيره
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األحداث وينقلها لآلخرين   ميذ أن يسجل    تلي وسيلة من وسائل االتصال التي عن طريقها يستطيع ال         هو

لقـراءة  اإن  و ،ةي في العملية التربو   ياً أساس عنصراًل  يمث تعليم الكتابة، وتعلمها     أصبحألهمية،  اولهذه  

ابـة  كت وأبرزها، ولعل تدريب التالميذ على ال      ،لمدرسة االبتدائية  من الوظائف األساسية ل    هماوالكتابة  

  :يتركز في العناية بأمور ثالثة الصحيحة، في إطار العمل المدرسي

  .إمالئياًبة الصحيحة لكتاميذ على اتل قدرة ال- 1

  .الخط إجادة -2

 .ودقةعما لديه من أفكار في وضوح ر  قدرته على التعبي-3

 وكتابة الكلمات بـصورة صـحيحة وأن يـضع         على رسم الحروف   قادراًلميذ   البد من أن يكون الت    

 .)2002البجة،( الكلمات في نظام خاص ليتم فهم المعنى واألفكار

 :ةابتة الكيماه

 والقدرة على التعبيـر  ،الحياة  مواقف في التي تتضمن القدرة على التعبير اللغويةة  ر المها  هي بةلكتا ا

فيها الـصحة اللغويـة والـصحة      ويتوافر،واالتساق ة فبها الوحدةطاب متر سكةعن الذات بجمل متما   

  . وهي تعبير وظيفي أو أدبي وجمال الرسم،جائيةهال

  أسس تعليم الكتابة

  :بة ما يأتيلكتافال اط تعليم األفي يمن األسس التي ينبغي أن تراع

المدرسـة، ألن يـتعلم   في لى  حياة الطفل األوفي فهناك حاجة   ،بةلكتا ا فيالل دوافع التلميذ    غ است -1

 الغالـب علـى     فـي بة يعتمد   لكتا من ا  شكل وهو   الخط والنسخ  تعلم   في ومن هنا يبدأ الطفل      ،بةلكتاا

  . السهلةالخطوط المستقيمة والدوائر
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 فهـي ر  لكباقبض على القلم من ا    لبة وا لكتات ا كا حر فيأضعف   الطفلف مراعاة النضج العضلي،     -2

 حـسن أن  ستي في معالجة نمو كتابتـه، و      فإنه البد من الصبر    ولذلك   رعة،س وأقل دقة وأقل     ثباتاًأقل  

  الجمـل، تكميل و،بة العناوينكتا و،األسماء ، ككتابة متدرجاً أوله سهالًفي  على الكتابةن التدريب يكو

   . وتجنب نقل قطع طويلة من الكتببكلمتين، بكلمة أولة ئواإلجابة عن األس

 حديثـه،  فـي  ودارن مما قرأه تكووأن ، بةلكتاتعليم الطفل ا في مفهومة اللكلمة البدء بالجملة أو ا  -3

 .هادفةبة لكتان اكولت

 أو   كلمـة  وضع خط تحـت صـورة أو      ك ، البداية  في  القصيرة بةلكتاقصر فترة التدريب على ا     - 4

  .)2005العيسوي،موسى، الشيزاوي، (بخطوط أو التوصيل بين الجمل جملة،

  :الكتابةمفهوم 

  :رة عنالكتابة عبا

ترجمتهـا إلـى      تيسر على القارئ   التيتبدأ برسم الحروف، وكتابة الكلمات بالطريقة        عملية

  .المعبرة عن النفس وتكوين الجمل والعبارات ،هاالتلودم

 مـع   وفقـرات، جمل  في   ووضعها   معين، وفق نظام    الخطية،فالكتابة عملية ترتيب للرموز     

  .الكتابةقاليد تباإللمام 

 والثاني ، هجاء الكلمات  سالمة و الحروف، مس ر في يتمثل يل ركن آل  و األ :ركنينمن  كون الكتابة   تتو

 دون صـحة     تعبير  فال  متكامالن  وهذان الركنان  الحياة، ومطالب   ،األفكار فكرى يعكسه التعبير عن   

   . والكلماتالحروفرسم 
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يـه  دن لن تتكـو أيجب ، حتى يتمكن الفرد من استخدام الكتابة بصورة فعالة لقضاء حاجاته     و

 .بـارات عالجمـل وال  وين   تك فيرة  د، وق ءلهجافي ا رة  د الخط، وق  فيقدرة  : راتقدنواع من ال  أ الثةث

ـ  والجمـال،   باألهميـة،   الكتابة بشكل يتصف   ال أو :رئيسةة  الثويعنى تعليم الكتابة بأمور ث     ة ب ومناس

 الهجـاء، يـث   الكتابة الـصحيحة مـن ح  نيها وثا التحريري،  وهذا ما يسمى بالتعبير    الحال،مقتضى  

 والثالث  الثانيواألمران   .وجميل ح الكتابة بخط واض   ثالثها و األخرى،ية  ئ الهجا توالترقيم، والمشكال 

  .الكتابي أو مهارات التحرير الكتابة،بآليات   أو ما يسمىالكتابة، فيية دو بالمهارات اليالنيتص

ولى أل فـا ،لق العلوعمالحاسة،  عمل  هماشقين إن للكتابة :القولومن العرض السابق يمكن    

 والتعبيـر   الرسـالة، صل ببناء   تت عملية عقلية    ثانية وال ،تتصل برسم الحروف والكلمات   ية  سعملية ح 

  .)2002عبد الوهاب،الكردي، سليمان، (عن المعنى

  الضعف في الكتابة

  : المشكلة هنا من خالل مظهرينتتضح

  .  رداءة خط بعض الطالب- أ  

 .ةجئ ضعف بعض الطالب في الته-ب 

وقد ينظر بعض المعلمين إلى المشكلة األولى وكأنها مشكلة ثانوية ال تحتـل مرتبـة األولويـة                 

  :آلتيةوالمشكلة تبدأ منذ الحظوة األولى التي يتعلم فيها األطفال الكتابة وتبدو في المظاهر ا

  . العجز المطلق عن رسم الكلمة في حاالت اإلمالء االختباري-1

  .واالختباري ء كثيرة في حاالت اإلمالء المنظور رسم الكلمات بأخطا-2

  . ولكن بطريقة غير سليمة صحيحاً كتابة المقاطع أو الحروف باالتجاه الخاطئ، فقد يرسم رسماً-3
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  . حرفاً البطء في الكتابة ويظهر ذلك في كتابة الكلمات حرفاً-4

 .)2008زايد،( سم صحيحاً الرسم اآللي للكلمات دون القدرة على قراءتها، حتى ولو كان الر-5

 :العربيةمشكالت الكتابة 

ـ الشكل وقواعد اإلمالء واخـتالف :  وهيومتعددة،ة كثيرمشكالت الكتابة العربية    ور الحـروف   ص

دام الـصوائت القـصار أو   خواست  من الكلمة، واإلعجام ووصل الحروف وفصلها اباختالف موضعه 

 :كالتالمش تلك يأتي وفيما ، العادياإلعراب، واختالف هجاء المصحف عن الهجاء

 : الشكل-أ

المصدر  الكسرة وهو  ة،حالضمة، الفت :وضع الحركات القصار على الحروف       المقصود بالشكل هو  ف

  .األول من مصادر الصعوبة

 .اإلمالءواعد ق -ب 

تفـوق الكتابـة عنـد     كثرت الدراسات التي تناولت قواعد اإلمالء على أنها تشتمل على صـعوبات       

 :فييص هذه الصعوبات خيمكن تلين وئالناش

 :وصوته الفرق بين رسم الحرف - 1

ن كل ما ينطـق     إبحيث   المفروض في نظام الكتابة السهلة أن رسم الحروف يكون مطابقا ألصواتها          

المطابقـة بـين الكتابـة      و) لك، لكن   ذ( أحرف ينطق بها      حذفت  فقد . يكتب، وما ال ينطق ال يكتب     

 .والجهدالوقت   منفر كثيراًوالنطق سوف تيسر الكتابة وتو

 :ف اإلمالء بالنحو والصرعد قواط ارتبا-2
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 الكتابة، وقالتي تع  والصرف يشكل عقبة من العقبات      الكثير من قواعد اإلمالء بقواعد النحو      ربطإن  

 فـي كمـا  ) ألفا(رسمت  )واو(اللينة فإذا كانت ثالثة أصلها    ) األلف  (وتتجلى الصعوبة إذا نظرنا إلى      

  . وغير ذلك)هدى(و) رمى(ي كما ف) ياء(رسمت ) الياء( كانت ثالثة وأصلها وإذا، )سما(

 : تعقد قواعد اإلمالء وكثرة االستثناء فيها -ج 

حتى أصـبح    من المشكالت التي تواجه اإلمالء تشعب قواعدها وتعقدها وكثرة االستثناءات         

كتابـة الهمـزة المتوسـطة أصـالً أو     كما هو الحال في ار غالكبار ال يؤمنون بالخطأ فما بالنا بالص     

  .تأويالً

 : االختالف في قواعد اإلمالء -د

القواعد وصعب رسـمها     من أسباب الصعوبة كثرة اختالف العلماء في قواعد اإلمالء، لذلك تعددت          

المتوسطة في كلمة يقرؤون ترسم علـى        واختلفت الكتابة بين األفراد وبين الشعوب العربية فالهمزة       

 .رسم صائب يقرؤون، يقرأون، يقرءون، وكلهاثالثة أوجه 

 :الحروف باختالف موضع الكلمة   اختالف صور-هـ 

  الدال، الذال  -:هي فهناك حروف تبقى على صورة واحدة      -:الكلمةتعددت صور بعض الحروف في      

وهناك حروف لكل منهـا     .  وغيرها  السين، الشين،  :هيصورتان   وهناك حروف لكل منها   . وغيرها

 .الميم الكاف، -:هي ثالث صور

في تعدد صور الحروف فـي       نإ العين، الغين، الهاء،     -:وهناك حروف لكل منها أربعة صور هي        

  .اضطراب نفسي الكتابة العربية يربك المتعلم في بداية تعلمه ويوقعه في
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 : اإلعجام -و

بـاختالف  معجم وأن عدد النقاط يختلف       نقط الحروف والمالحظ أن نصف عدد حروف الهجاء        هو

مـن صـعوبات الكتابـة      يشكل صـعوبة      مختلفة، واإلعجام  ضع النقاط مواالحروف المنقوطة وأن    

 .العربية

 : وصل الحروف وفصلها -ز

بعض وبذلك تضيع  تكونت الكلمات العربية من حروف يجب وصل بعضها ويجب فصل بعضها عن

انب بعض أفقيا فـي النظـام       الحروف توضع بعضها إلى ج     فبينما نجد    الكلمة،معالم الحروف داخل    

  بترتيب رأسـي وآخـر أفقـي،       ف،والحرنظامين في كتابة     النظام العربي يجمع بين   الالتيني، بينما   

موضع كل حرف من الحرفين المجاورين له وهذا مـا           التلميذ في الكتابة العربية يحتاج إلى معرفة      و

 .والتذكر يجعلها صعبة في التعلم

 وقع التالميذ في صعوبة التمييـز بـين قـصار الحركـات           إن استخدام الصوائت القصار أ    

 حروف العلة للداللة    واستخدمت حروفا، وأدخله في باب اللبس فرسموا الصوائت القصار         ،وأطوالها

، ولم يشمل هذا التطور الصوائت الخفيفة، الضمة والفتحة والكـسرة، التـي           على الصوائت الممدودة  

  .  مازالت ترسم حركات

 :اإلعراب -ح 

 مثـل  بتغير موقعها من الجملة، وعالمات اإلعراب إما أصـلية     الكلمة المعربة يتغير آخرها   

. والياء والواو، وهناك عالمات الحذف أو اإلثبـات         األلف  مثل الضمة والفتحة والكسرة، وإما فرعية    
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حذف بعض حروفها تكون مواطن الـصعوبة أمـام   يالتي   صورة الكلمةفيوهذه العوامل كلها تؤثر    

  .)2007الحوامدة، وعاشور( وهي عوامل نحوية أو صوتية  بهامعرفتهمتالميذ لعدم ال

  : اختالف هجاء المصحف عن الهجاء العادي-ي

 حف مختلف عن الهجاء العادي، وذلك في عدة مواضـع هـي           ص الم ء هجا أنمن المالحظ   

بـين   خـتالف  وهـذا اال   الكلمات، ومد التاء وقبضها، والفصل والوصل في بعض         والزيادة،الحذف  

القرآن الكريم فـي أثنـاء        بعض آيات  يقرأ يواجهها التلميذ حين     صعوبةنوعي الهجاء يشكل موطن     

 .دراسته

واخـتالف   ،اإلمـالء اعـد   و وق الشكل،هذه أهم الصعوبات التي يجدها الباحثون في الكتابة العربية          

نظـام كتابتهـا،   و عجام ، ووصل الحروف وفصلها  حرف باختالف موضعه من الكلمة واإل     صورة ال 

والواقع أنها  . الهجاء العادي  ، واختالف هجاء المصحف عن    واإلعرابواستخدام الصوائت القصار،    

 .تشكل عوائق في سبيل تعليم النشء

 ووضـع    الـسالفة،  سس التي تحقق الغرض من هذه المناقشة وهو الوصول إلى حقيقة الصعوبات           األ

 -:يأتي فيما  ويمكن إيجاز هذه األسس.لهاالحلول المناسبة 

 . الكتابة بأصولاإلخالل التيسير مطلوب حيثما دعت إليه الحاجة إال أن يكون التيسير دون -1

 اللغـة،    االعتماد على الموازنة بين اللغة العربية واللغات األخرى، واالسترشاد بـآراء علمـاء             -2

 .العربية الكتابة صوبخصائ

  .ة في شأن تيسير اإلمالء األخذ بقرارات مجمع اللغة العربية بالقاهر-3

 .)2005عاشور، ومقدادي( االلتفات إلى أسس التهجي السليم، والى طرق تعليم الهجاء -4
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 ،العربيةاللغة  تلف مهاراتمخا تقدم يظهر أن بعض الطالب يعانون من ضعف عام في مم

 : وهيومعارفه من ضعف في علوم اللغةو

  .بصورة صحيحة العربية  قواعد اللغةال يستطيع توظيف بعض الطالب 1-

 .ة المختلفةي األلفاظ واألنماط اللغوت دالاليعاني من قلة مخزونه من طالبل بعض ا2-

 .دابهاآ ثقافة بعض الطالب العامة والخاصة في اللغة ومحدودية 3-

 .)2008زايد،(الجميلة  األدبية نصوص بعض الطالب من الا يدخرهم قلة 4-

  .كالتشاء هذه المور األسباب المختلفة التي تقف

 : ما يأتي الذكرسالفة كالتشر المهة بمظاق لها عاليتضح أنمن األسباب التي 

  
  : الكتاب المدرسي-

 تهماتهم وخبـرا  ئيع الطالب على اختالف بي    م بالكتاب المدرسي إلزام ج    المتعلقةب  سباألمن ا ف

ـ مع  بة  سلمتنافردات ا لم اختيار ا  عدم مراعاة لك   وكذ ،وميولهم بدراسة كتاب مدرسي واحد     لوالتها دم

 الكلمـة   نفقد تكو  ،يهاجد ارتباط بين الكلمة والمعنى الدال عل      و المفردات التي ال ي    فيه، واالبتعاد عن  

 يواجه  ئوالمبتد) دب، وعصفور (والعكس صحيح ككلمتي    . ي كبير شفين ومع ذلك تدل على      رمن ح 

 .)2009الغول،( صعوبة في فهم داللتي هاتين الكلمتين

  كل خاصشكل عام وطرق التدريس بش بالمنهاج ب ما يتصل-

 :   وتتمثل هذه في اآلتي

ـ ة للمنهاج   صة واألهداف الخا  موح األهداف العا  ض و دم ع 1- ـ  سبصورة كافية ت  ىاعد المعلمـين عل

 .الطالبومستويات  بدقة تتناسبهم اليومية سديد أهداف دروتح
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 التركيـز علـى     قلـة مـع   ،   الكيف نعلى الكم دو   يركزا  ، مم رة عدد وحداته  ثهاج وك نول الم ط 2-

 .العربية ومتطلباتها اسية للغةسالمهارات األ

 تأخر  باإلضافة إلى  ياًف كا  للمعلمين إعداداً  إعداد سابق ن  ودو،  تجريبها نج الجديدة دو  هانيق الم ب تط 3-

  .ول األدلة والكتبصو

  . قبل المعلمينوعدم تذليل الصعوبات من لبعض الكتب المدرسية المقررة المقروئيةعوبة ص 4-

النـشاط غيـر    ب المتعلقة ل التعليمية وخاصة  ئتلف الوسا خريبات والمواد اللغوية وم   د الت  عدم كفاية  5-

  .الصفي

ـ  يعتمد كلية  طاًيطتخطيط للدرس   خالت  في  بعض المعلمين  إهمال 6-  األهـداف المحـددة فـي       ىعل

  .ة له ال ضروراً آلياً روتينيعمالًير اليومي ض التحصبحأ ، بحيثالمنهاج

 االختبـارات  هاوعدم اإلفادة من أنواعها بمختلف بناء االختبارات على بعض المعلمين عدم قدرة 7-

 . ذلك التهاون في تقييم أعمال الطالب الكتابية اليوميةونتج عن. في التغذية الراجعة

ـ بل التأكد من وجود االستعداد القبلي وخا      ق في عمليات التعليم     البدء 8- ـ فـي    ةص ـ  مج راءة الي الق

ـ بـل ب  ق يقرأ   نطالب أ ل ا يكلف  حيث يس األول األسا  لصفح في ا  ضكل وا ش ب كالمالحظ،  والكتابة اء ن

ـ د الجميع فـي و    نع ره تعلم القراءة ال يظ    ى الميل إل  نأو،  التأكد من وجوده   االستعداد الالزم أو   ت ق

ـ  ينعكس عليـه   مما، األول لصفطالب في تعلم القراءة أو الكتابة في ا       لشل ا ف نوأ ،واحد  فـي   اغالب

  .ات التاليةنوالس

 :هانموعة نقاط م مج فيويتضح ذلكهر يظ و، المعلمينض بعىدل س التدريقرط ضعف 9-

 .مستمرة حقيقية تشارة سى الطالب ادقدرتهم في استشارة الدافعية لعدم م -أ
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 . مالئماً نفسياً تنظيم أوجه النشاط الصفي تنظيماًال يستطيعون –ب 

 .الدرسالقة لها بأهداف  موضوعات ال عتناول -ج 

 .بللطالية  بما يتالءم والفروق الفردتدريس المعلمين طريقة مةعدم مالء -د

والمعلومـات   يفي للغة والتركيز أحيانا على القواعـد المجـردة        ظ الو المنحى تجنب المعلمين  -هـ  

 .كليةشال

  . مختلف فروع اللغة، ودروسهاتدريس عندز على أسلوب واحد يركتال -و

 التعبيـر والنـشاط     عشجي مما ال ر وضعف التفاعل اللفظي أثناء الحصة       باعهم األسلوب المباش  تا -ز

 .الذاتي

  .المثيرة للتفكير ئلة غيرس األمناقشةالتقويم المستمر النامي في أثناء الحصة و إهمالهم -ح 

ـ  ،  ريسدأثناء الت بة  س باستخدام الوسيلة التعليمية المنا    ثالكتراا عدم   -ط   وير والتجديـد   وإغفال التط

 .فيها

  .)2008زايد،(اخل الصف دة سليمة غية خاصة للتحدث بلم أهءطاع في إاإلهمال -ي 

  :صل بالمعلم يت ما -

  : واتجاهاتهمعدادهم،إخاصة ببعض المعلمين من حيث المشكالت ال من

  .خاللها وةدمخال  قبل ومسلكياًكاديمياًأ  إعداداًالمؤسسات التعليميةعدادهم في إعف ض 1-

 ث البحـو  ءجـرا إو شـراف اإلو ،التالميذو ،المهنةو ،م نحو اللغة  هلبية لدي س االتجاهات ال  سيطرة 2-

  . والدراسات
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 وما يتبـع  ،البا في الشعبة  طوأربعين   سةم خ ى ما يزيد عل   كواهلهم في تدريس   الملقى على    العبء 3-

   .ذلك من تصويب أعمالهم التحريرية

  .ب للطالةميلسال أو األعمال الكتابية، ل الصفاعل الصحيح داخف ضعف اهتمامهم بالت4-

 رغبـاتهم  ضـد يقومـون بـذلك       أنهـم  ن إذ يزعمـو   ، العربيـة  لغة ال س عدم رغبتهم في تدري    5-

 .)2008زايد،(

من إعداده اإلعداد التربوي      بد فالئيسة وأهمها في العملية التعليمية؛      رحد المراحل ال  أيمثل المعلم       

 وهذا ينعكس علـى   . مهارات تدريس القراءة والكتابة   كالكفايات التدريسية   الجيد الذي يؤهله المتالك     

 والمعلـم   ،بـالتعزيز بعضهم    يجعل طلبته يتفاعلون مع    الناجحوالمعلم  . كفاءة الطالب الذين يدرسهم   

ـ  ساليبأي جهلهم بالكثير من عن مما ي،متخصص في تدريس القراءة يفشل في تدريسها     الغير   دريس ت

المعالجة الصحيحة للطلبة     يجهلون طرائق  د؛ ألنهم ق  المشكالتالكتابة وهنا مشكلة    مهارات القراءة و  

 وكثرة المهام المـسندة إليـه،       الحصص التدريسية   ارتفاع نصاب المعلم من    وكذلكالمتأخرين فيها،   

   .)2009الغول ،( يسبب عدم كفاءة الطالب بالقراءة

  : ما يتصل بالتلميذ-

   :منها ذميخاصة ببعض التال مشكالت هناك

  .النطقو معس النظر والعيوبالصحة العامة وكمية س الج النواحي1-

  . مستوى الذكاءتدنيواالنفعال و، والمخاوف، واالنطواء، الخجلك النواحي النفسية والعقلية 2-

  . لهانيك والسيش المعاع في الجو العام لألسرة والوضتكون:  النواحي االجتماعية3-
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ي سوبخاصة في الصف األول األسا     اسية األولى س في صفوف الحلقة األ    الب للط  المتكرر الغياب 4-

 وإهمـال تعلـيمهم واعتبـارهم متخلفـين        ،همئالطالب عن ركب زمال     تخلف هؤالء  مما يؤدي إلى  

 .)2008زايد،(

 السمعية، وعلـى    أوتعلقة بالطالب العيوب البصرية     من من أهم األسباب ال    إ)2009الغول،( وأضاف  

ة كـل  درة واحم ولو ياإلبصار بشكل دورقبة رسة مراد الممسؤولية و،ل معالجة ذلكرسة واأله دالم

ـ  ،دراك المكتـوب إالقدرة على  عدملى إي خلل في عملية البصر يؤدي أ نأو ،نة على األقلس ا مم

 السمع لن يـتمكن مـن       يعاني من ضعف في   الذي  لب   الطا كوكذل. ةءعل الطالب يعزف عن القرا    جي

قيـة التـي    طرؤها، وستظهر لديه كثير من العيوب الن      قبالحروف التي ي  ا  هعسموات التي ي  صربط األ 

ورئيس هام  ناك سبب   ه و ،خر القرائي ألى الت إ وتوصله   ،ويةغ وتقلل من ثروته الل    ،ةءالقرا هم تعل تعوق

 هتخبر األهل عن   لم   ذاإ والألى المدرسة   ع تغيب الطالب يث تقع مسؤولية    حرسة  دوهو الغياب عن الم   

  .تهم تقع المسؤولية عليهمفإذا أخبر

  :صل باإلشراف يت ما -

 :ومن أهمها ما يأتي

تغير حقيقي في سـلوكهم     ث   إحدا م عد ينجم عنه ة المقدمة إلى المعلمين     يرافشالخدمات اإل  ضعف   1-

  .التعليمي

 .جميعهمعند المشرفين التربويين   المفاهيم الخاصة بالتعليم واإلشرافعدم توافق 2-

الفرصـة    ال يتـيح   األمر الـذي   ،وات الخاصة بالمشرفين التربويين   دتمرات والن  المؤ عدم كفاية  3-

  .والتماس حلولهاأمامهم للنظر في المشكالت القائمة 
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ـ            ترك 4- لمـشرفين غيـر     نياد فرص اإلشراف على تعليم اللغة العربية في المرحلة األساسـية ال

  .بصوره كافية وغير مدربين متخصصين

 أوجـه النـشاط األخـرى    وندرةإلشرافي على الزيارة الصفية بشكل عام  أوجه النشاط ا  اقتصار 5-

  .ىخر أورأم و المؤتمراتدالبحث والتجريب وعقك

 مما يبعـده   ،التعاونية يةطيرة الديمقرا س وانحرافه عن ال   في صورة فردية  راف  ش عملية اإل  حصر 6-

 .)2008زايد،( فينالمشرهم نقة بيثعامل ال فأدى ذلك لضعفعن الحاجات الحقيقية للمعلمين 

  : قائالًالبيئة التعليميةعن ) 2009الغول،(  وأضاف -

ول في تعلم الطلبة    لها الفضل األ  حيث  ،   هو المدرسة   عملية التعلم والتعليم   ءجراب إل س المنا نالمكا   

، مـة ئبة ومال سة تعليمية منا  ئتسهم في خلق بي     التي فنيةالمادية و المكانات  اإل توفر  عند  وذلك ،ةءالقرا

 حيث ال يجد الطالـب حقـه مـن        ؛ازدحام الصفوف الدراسية  ى  خر في القراءة إل   التأ ما يعود    وغالباً

 .ية التي يؤديهائطة والتدريبات القراشنأل اوعدم متابعة، ةءالتدرب على مهارات القرا ثناءأاالهتمام 

 ،ةءتقان الطلبة لمهـارات القـرا      بإ رسةدعف اهتمام إدارة الم   ضة  ءار الق أسباب ضعف ومن  

 الـصف  ساختيار المعلم المتميـز لتـدري    الحرص على ذلك في عدم بدوي. ذلكوقلة تشجيعهم على    

فـضل الـسبل    أة العربية إليجـاد     غرسة ومعلمي الل  لمدا دارةإيق بين   س التن إهمال و ،ساسيألول ا ألا

 والتنـافس،  ةقامة المسابقات التي تشجع الطلبة على القراء إ وعدم ،الطلبة ي عند ئخر القرا لتألمعالجة ا 

 ،وطـرق عالجـه    ،رسـة دالقرائي في الم  ضعف  باب ال أس لمعرفةراسات العلمية   د ال ءجراإغفال  إو

  .طلبةلة لءور الكبير في تعلم القرادلها ال التي ةمكتب دور الوإهمال
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  :ةباب عامس أ-

  :وتتلخص في اآلتي

ن الكـريم  آفي القـر ال ثممي س وبين مصدرها األسا، بين تعلم اللغة وتعليمها من جهة    عدم الربط  1-

  .واألحاديث النبوية الشريفة من جهة أخرى

  .العربيةة للغة يبنجاللغات األمزاحمة  2-

ـ الجامعـات و   ل االتصال الجماهيرية باللغة العربية على مستوى      ئ التزام وسا  قلة 3- امع اللغـة   مج

ير طـرق التـدريس     التي ال تسعف فـي تطـو        إلى الدراسات األكاديمية البحتة    التوجه و ،والباحثين

  .وتحسينها

  . المختلفةردات اللغة يتالءم ومراحل التعليمف قاموس حديث لماالفتقار لوجود 4-

 .صة ما يتعلق منها بأدب األطفالمة وخائر مواد للقراءة الحرة المالف تواقلة 5-

  . االفتقار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم اللغوي6-

 مـع أن لكـل لغـة        ،تطوير خرى دونما تعديل أو   أل تعليم اللغات ا   قث من طر  ما استحد تطبيق   7-

  .خصوصيتها

يوجد في سـائر اللغـات       لية مستقلة في تعليم اللغة العربية وتعلمها كما       ص عدم وجود نظريات أ    8-

  .األخرى

ـ      ئوسا ثات العلم والتكنولوجيا التربوية بمختلف    د توظيف مستح  ترك 9- ة طها في تنظيم تعلـيم العربي

 .)2008زايد،(وتعلمها 
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 الدراسات السابقة

من خالل اطالع الباحث على األدب التربوي الذي تناول أسباب تدني مستوى التحصيل في              

ماده اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسـية للمـدارس األردنيـة                

حيث ، على مجموعة من الدراسات العربية     حصل،الحكومية من وجهة نظر المشرفين وأولياء األمور      

بمراجعتها بنوع من التفصيل بعد تقسيمها إلى خمس مجموعات مختلفة، ثم التعقيب عليهـا مـع                قام  

  : وفيما يأتي توضيح لكل ذلك. مقارنتها بالدراسة الحالية

 اللغة العربيـة مـن      يتناولت أسباب ضعف التالميذ ف     مجموعة الدراسات التي     :أوال ً 

  : والمعلمين  التربوييننظر المشرفينوجهة 

 األسـباب  إلى التعرف التي ركزت على) 2006(العجيل من أهم هذه الدراسات ما قامت بها    

، األساسـي التي أدت إلى تدني مستوى القراءة والكتابة لدى تالميذ الشق الثاني من مرحلة التعلـيم                

ى القراءة والكتابة لـدى التالميـذ مـن          تدني مستو  إلى األكثر حده التي أدت      األسباب إلىوالتعرف  

 اختالف وجهات نظر معلمـي ومـوجهي        إلىوجهة نظر معلمي وموجهي اللغة العربية، والتعرف        

 وتكونت عينـة    . تدني مستوى القراءة والكتابة لدى التالميذ      إلى التي تؤدي    األسباباللغة العربية في    

 تـضمنت فـي   ٍةاسـتبان د قامت الباحثة ببناء ، ولقموجهاً) 18( ومعلمة، و معلماً) 174(الدراسة من   

 : عده نتائج أهمهاإلىمجاالت، وقد توصل البحث ) 10(فقرة، موزعة على ) 87(صورتها النهائية 

ـ نى مستوى القراءة والكتابة ، لدى تالميذ الشق الثـاني مـن مرحلـة التع               إن أهم أسباب تد    -1 يم ل

 :كاآلتيى معلمي اللغة العربية هي عل األساسي من وجهة نظر

 .يم األساسي ل التأسيس الضعيف للتلميذ في الشق األول من مرحلة التع-
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 . أولياء األمور بتنمية مهارتي القراءة والكتابة لدى أبنائهم اهتمام عدم -

 . نظام الترحيل المتبع في الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي -

 .درسةمال دور األسرة في التعاون مع  ضعف-

 .رة وجود المكتبات المدرسية  ند-

 إن أهم أسباب تدني مستوى القراءة والكتابة ، لدى تالميذ الشق الثـاني مـن مرحلـة التعلـيم                    -2

 :كاآلتياألساسي ، من وجهة نظر موجهي اللغة العربية ، هي 

 .ليتهم التدريسية  التقليل من فعاى مما أدى إل،وية المقدمة للمعلمين قلة المحفزات المادية والمعن-

 .يم األساسيل التأسيس الضعيف للتلميذ في الشق األول من مرحلة التع-

 . الفصول بالتالميذ ازدحام -

 . تغيير معلمي مادة اللغة العربية أثناء فترة الدراسة -

 .رة إقامة دورات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية  ند-

ألسباب التي تؤدي إلى تدني مستوى القـراءة والكتابـة    إن وجهة نظر معلمي اللغة العربية في ا       -٣

غة العربية  ل ال تختلف عن وجهة نظر موجهي ال       ،لدى تالميذ الشق الثاني من مرحلة التعليم األساسي       

  . فقرةةإال في إحدى عشر

 بيان األسباب الحقيقية لضعف الكتابـة فـي اللغـة           بهدف   دراسة )2003( بركات   وطبق

 والمعلمـين   لبـة والعاشر األساسية من وجهة نظـر الط      ،والسابع،الرابع:صفوفالعربية لدى طلبة ال   

العينـة  : ولقد تكونت عينة الدراسة من شـقين .وبناء أنموذج عالجي وتقويمه  ، والمشرفين التربويين   

 تـم اختيـار أفرادهـا       ،ةطالب وطالب ) 1200(عينة الدراسة التشخيصية وتألفت من       وتمثل   األولى
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وذلـك لتـشخيص     ،والعاشـر ،والسابع،الرابع :العشوائي عن طريق قوائم صفوف    باستخدام األسلوب   

حر وقضايا  الغير   أدائهم في القضايا الكتابية التي ضمت القضايا اإلمالئية وعالمات الترقيم والتعبير          

  .ومعرفة األخطاء الكتابية التي يقع فيها الطلبة  ،النحو والصرف التي تؤثر في اإلمالء

وتمثل الطلبة العشرة األكثر    ،ةطالبا وطالب ) 60(وتكونت من :عينة الدراسة المقصودة    : ةوالعينة الثاني 

وقـد  ،  من حلقات المراحـل األساسـية الـثالث         ةوكل حلق ) من اإلناث 10الذكور و  من10(ضعفا  

تحليل كتب اللغة العربية للمراحل األساسـية       : أوالً:استخدم الباحث في هذه الدراسة عدة أدوات هي         

ـ وفقا للقضايا التـي عالجتهـا   ،بناء اختبارات تشخيصية للحلقات الثالث   :ثانياً،)قات الثالث الحل( ب كت

 وأسئلة لمقابلة معلمي اللغة العربية الـذين       الطلبة األكثر ضعفاً   أعداد أسئلة لمقابلة  : ثالثاً،اللغة العربية 

نامج تعليمي عالجـي للطلبـة      بناء بر : رابعاً ،ربيةعوأسئلة لمقابلة مشرفي اللغة ال    يقومون بتدريسهم   

بناء اختبار تقويمي للبرنامج التعليمي العالجـي       : خامساً،   لكل حلقة من الحلقات الثالث     ضعفاًاألكثر  

ولقد أظهرت نتائج الدراسة أسباب ضعف الكتابة       . ثضعفا لكل حلقة من الحلقات الثال     للطلبة األكثر   

أما من وجهة نظـر المعلمـين       %) 28(ها  ونسبت واألسرة، %)34.4(ر الطلبة ونسبته  ظمن وجهة ن  

 من  اأم) 18.9(واألسرة ونسبتها   %) 21.2(ونسبته  فكانت األسباب تتركز بشكل رئيسي في المعلم        

والتأسـيس  %) 15(واألسرة ونسبتها   %) 27.5(ونسبته   حول المعلم    فتتمحوروجهة نظر المشرفين    

  .%)15( ونسبته

 : مشكلة الـضعف اإلمالئـي   حول(1980)ضي  به القاتمن بين أهم هذه الدراسات ما قام      

 وقد تكونت العينة من     .المكرمةأسبابها وعالجها في الصف الرابع االبتدائي في مدارس البنات بمكة           

 وهو عبارة عن قطعة مختـارة طبقـت علـى           ،اإلمالئي النص   ق بتطبي ةالباحث تقامو، طالبة) 23(



 ٣٧

لنتـائج بعـد تـصحيح األوراق لكلتـا          ا إلـى  توصـلت حيث   ،والضابطةالتجريبية   :المجموعتين

التـي أخطـأت     أن الهمزة من أكثر المهارات اإلمالئيـة         إلىأشارت نتائج الدراسة      و .المجموعتين

وكانت نتائج االستفتاء الموزعة على أربع عشرة مدرسة أن تخلف التلميـذات            ، التلميذات في كتابتها  

   .لة شرح قواعد اإلمالءوق، ألولى إلى طريقة التدريس الشائعةيعود بالدرجة ا

إلى الكشف عن أسباب ظاهرة الضعف اللغوي عنـد طلبـة         ) 1998(دراسة خضير وهدفت  

معلمـا  )307( تكونت عينـة الدراسـة مـن       حيث،المرحلة األساسية كما يراها معلمو اللغة العربية        

سـتخدم   وقـد ا   .م اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية      تمعلمة  )153(معلما و ) 145( منهم   ،ومعلمة

والمـتعلم والجـو   ، عناصر المنهاج: هي موزعة على أربعة مجاالتةالباحث في هذه الدراسة استبان    

وتخطيط مناهج اللغة العربية، وجرى التأكد من صدقها بعرضـها          ،  وطرق التدريس  ،والمعلم، العام

ـ ) 30( بتطبيق األداة علـى      هأما الثبات فقد جرى التوصل إلي       . محكمين (10)على ومعلمـة   اًمعلم

ــار    ــادة االختب ــار وإع ــي االختب ــات بطريقت ــرات الثب ــتخرجت مؤش   test-retest)(واس

  :تية وقد أظهرت الدراسة النتائج اآل. لالتساق الداخلي)Cronbakh Alpha( وكرونباخ ألفا

 تـأثير االزدواجيـة     : هـي  أعلى عشرة أسباب لظاهرة الضعف اللغوي كما يراها المعلمـون         . (1)

 االستعداد العام   ءوبط، قلة اهتمام بعض األسر بالمتعلمين    و،  بمتابعة وسائل اإلعالم   واالنشغال،اللغوية

، انخفاض دخل األسـرة   و، عدم التزام معلمي المواد األخرى بالفصحى في غرفة الصف        و ،للدراسة

عـدم تـوفر    و،  المحاضرة ةاقتصار أساليب التدريس على طريق    و ،للوالدينتدني المستوى الثقافي    و

 استخدام المعلم لألجهزة التكنولوجية في تدريس اللغـة         موعد، المدرسةلفزيون والفيديو في    أجهزة الت 

  .ةيالعرب



 ٣٨

 بين متوسطات تقديرات الذكور واإلناث فـي   )α≥ ٠,٠٥( إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      . (2)

بين  )α≥ ٠,٠٥(داللة إحصائية   توجد فروق ذات     (3).مجالي عناصر المنهاج والمتعلم والجو العام     

 فـروق ذات  د توج(4) .متوسطات تخطيط مناهج اللغة العربية والمجاالت مجتمعة ولصالح الذكور

بين متوسطات تقديرات المعلمين تعزى للمؤهل العلمي علـى مجـالي            )α≥ ٠,٠٥( داللة إحصائية 

  .العربيةوتخطيط مناهج اللغة المتعلم والجو العام 

 متوسطات تقـديرات المعلمـين تعـزي        بين) α≥ ٠,٠٥( إحصائية ال توجد فروق ذات داللة       (5)

  .المجاالت مجتمعةوللمؤهل العلمي على مجالي عناصر المناهج والمعلم وطرق التدريس 

 المرحلة الثانويـة    ة طلب دعن  بعنوان أسباب الضعف اللغوي     دراسة )2005(  السويعد وطبق

هدفت الدراسة إلـى   حيث ،في اللغة العربية من وجهة نظر معلميهم في لواء البادية الشمالية الشرقية   

معرفة أسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية               

   :دراسة في اآلتيوتمثلت أسئلة الفي لواء البادية الشمالية الشرقية 

العربية ما أسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي اللغة               . 1

   لواء البادية الشمالية الشرقية؟في

هل تختلف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ألسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلـة               .2

  الثانوية باختالف المؤهل العلمي؟

هل تختلف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ألسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلـة              . 3

  ؟الثانوية باختالف الجنس



 ٣٩

هل تختلف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ألسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلـة              . 4

 الثانوية باختالف الخبرة؟

قد حـصل علـى الرتبـة    ) والجو العام، لمتعلما( وقد أظهرت نتائج السؤال األول أن مجال   

ومجال المنهاج قد حصل علـى      ، (3.63)األولى بين مجاالت األداة الثالثة بمتوسط حسابي مقداره         

 دالتدريس فق وأما بالنسبة لمجال طرق     ،  وحصل على المرتبة الثانية    (3.52)متوسط حسابي مقداره    

  .لمرتبة الثالثة وحصل على ا(3.42)حصل على متوسط حسابي مقداره 

  .وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلميت بنتائج السؤال الثاني حيث لم قوفيما يتعل    

 إحصائية تعزى لمتغير الجنس بـين  ةقد أظهرت عدم وجود فروق ذات داللفأما نتائج السؤال الثالث    

ـ  كما أظهرت نتائج السؤال الرابع عدم وجود فروق ذات دال.المعلمين  سنواتلة إحصائية تعـزى ل

 (5) وخبرتهم أقـل مـن       (73.9) من عدد أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة         (68)ن  إحيث   الخبرة

  .سنوات

 مجموعة الدراسات التي تناولت أسباب  ضعف التالميذ في اللغة العربية مـن              ً:ثانيا

  :وجهة نظر الطلبة

إلى تشخيص جوانب   ن دراسة هدفت     م (1989)من بين أهم هذه الدراسات ما قام به عليان             

ومعرفـة   ،ةالمختلفة في كل صف من صفوف الدراسة الثالث       القوة في المهارات اإلمالئية     والضعف  

ما إذا كانت هناك فروق في األداء على المهارات اإلمالئية المختلفة في عينة الدراسة تعـزى إلـى                  

طالـب  ) 600 ( من  عينة الدراسة  تألفتو .الجنس أو المستويات التعليمية الرابع والخامس والسادس      

وتكونت أداة الدراسة مـن اختبـار تشخيـصي لـألداء            .وطالبة موزعين بالتساوي على الجنسين    



 ٤٠

همـزة  : وأشارت النتائج إلى أن أبرز جوانب القوة في األداء لدى الصف الرابع كانت في             ، اإلمالئي

.  من بعض الكلمات كتابـة ال لفظـاً        وحذف األلف وسطاً  ، والتاء المبسوطة ، الوصل في أول الكالم   

، همزة الوصـل فـي أول الكـالم       : وفي الصف الخامس تميزت المهارات التالية بأداء مرتفع وهي        

وأمـا فـي    . والتاء المبسوطة، وحذف األلف وسطاً من بعض الكلمات كتابة ال لفظاً          ، والالم القمرية 

والتـاء  ، أول الكالم، والالم القمريـة    همزة الوصل في    : الصف السادس فقد تمثلت جوانب القوه في      

وحـذف  ، التعريف المسبوقة بـالم ) ال(وحذف ألف ، وحذف األلف وسطاً ، وتنوين الفتح ، المبسوطة

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي. المسبوقة بالم وبعدها بالم) ال(

 الدرجات المحولة بـين     على) α≥ ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         . 1

  . الصفوف المختلفة لصالح ارتفاع المستوى التعليمي

حيـث  ، بين الذكور واإلناث   )α≥ ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         . 2

 بينمـا بلـغ     (57.6%)وقد بلغ متوسط النسبة المئوية ألدائهـن        ، كانت هذه الفروق لصالح اإلناث    

  .(54%)متوسط النسبة المئوية ألداء الذكور 

 تقـويم وتحديـد     بهـدف ،  الدراسي اللغوي  ضعف حول ال   دراسة )1990 (ةأجرى مرجان و  

 طالب السنة التاسعة أساسي من المدرسة في الجزائر ، ومعرفة العوامل            هالمستوى اللغوي الذي بلغ   

 ومـن خـالل     .اهرة الضعف اللغوي بين التالميـذ     المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تفشي ظ       

، والتأخر الدراسي اللغـوي، وبـين ميـول    حول العالقة بين االزدواج اللغوي استطالع آراء الطلبة    

 ى، ومـستو  وبين طريقة تدريس اللغة العربية، اللغوياللغوية والضعفالدراسية  التالميذ نحو المواد    



 ٤١

ـ ،  اختبارات لتحديد المستوى اللغويمن أربعةدراسة  وتكونت أداة ال  .تحصيل التالميذ لغوياً    ةأما عين

  : وقد أظهرت النتائجاألساسي،طالبا وطالبة من الصف التاسع ) 356( منتألفتالدراسة ف

ن نـسبة   إالنتائج التي حصل عليها التالميذ في االختبارات اللغوية تعتبر متدنية بصفة عامة حيـث               

   . في المواد اللغويةرون دراسياًمن مجموع أفراد العينة متأخ%) 54(

   .يجابية بين االزدواج اللغوي وضعف مستوى التالميذ لغوياًإ يةوجود عالقة ارتباط-

   .يجابية بين ميول التالميذ للمطالعة والضعف اللغويإ ة وجود عالقة ارتباطي-

  . عكسية بين طريقة تدريس اللغة العربية والضعف اللغويةوجود عالقة ارتباطي-

  :اآلتين التالميذ يجدون صعوبات في المواد اللغوية حسب الترتيب إ-

  .الفهم– ةالقراء، القواعد–اإلمالء 

 الثالـث   :الـصفوف  األخطاء اإلمالئية لدى طالب      دراسة لتحديد ) 1993(لي  م الشو وطبق

 طالبـاً ) 9490( وتكونت عينة الدراسة من      .س والسادس وطرق عالج هذه األخطاء     والرابع والخام 

للكشف عن  لباحث اختبار تشخيصي     واستخدم ا  .ن طالب الصفوف المذكورة في المدارس األساسية      م

 استخدم  ةً عالجي ةًنفذ الباحث خط  ، ديد هذه المشكالت   وبعد تح  . اإلمالئية التي تواجه الطالب    األخطاء

 للـصف   ةب المتعدد عالشاألول من خالل إعادة تقسيم الطلبة في المدارس ذات          : في تنفيذها مسارين    

ثم قام المعلم في نهاية األسـبوع       ،  واحدة   ةبع عشرة أخطاء في ش    نالذين زادت أخطاؤهم ع   والواحد  

فكان :  أما المسار الثاني    .مقدار التحسن الذي طرأ على طالبه     بإجراء اختبار تحصيلي للوقوف على      

ـ    ، بالمدارس ذات الشعب القليلة    خاصاً ن الـصفوف  حيث كان يتم تشكيل شعبة واحـدة أو شـعب م

. ويسير المعلم في تدريس هذا الصف بالطريقة والخطوات التي اتبعها فـي المـسار األول               ،مجتمعة



 ٤٢

وتبين أن نسبة كبيـرة مـن    ،واستخدمت بطاقات للكلمات المهموزة في المعالجة على شكل ملصقات      

ئية لكل صف   وقد أوصت الدراسة لضرورة تحديد القضايا اإلمال       ،الطلبة قد استفادوا من هذه الخطة     

وإعطاؤهـا  ،وتقسيم مهارات اإلمالء والقضايا اإلمالئية إلى مجموعات   ،من صفوف المرحلة األساسية   

وعدم االنتقال من مهارة إلى أخرى إال بعد أن تحقق المهارة السابقة لـدى              ،خربشكل مستقل عن اآل   

  . الطالب

ميـذ الـصفوف    هدفت إلى تقويم األداء اإلمالئـي لـدى تال         دراسة   )1997( سعيد وأجرى

وتحديـد حجـم األخطـاء      ،في المملكة العربية السعودية   ) الرابع والخامس والسادس  (االبتدائية العليا   

 اًتلميذ) 540 ( من وتكونت عينة الدراسة  ،اإلمالئية لديهم في المهارات التي تضمنها منهجهم الدراسي       

  .يمثلون الصفوف الثالثة

 من نوع إكمـال الفـراغ يتـضمن المهـارات           ياًشخيص ت اًوأستخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار     

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط نسبة أداء التالميذ الصفوف الثالثة فـي المنـاطق               . اإلمالئية

أما العوامل التـي يمكـن أن     ، في مستوى األداء اإلمالئي     واضحاً اً وأن هناك ضعف   الثالث كان متدنياً  

  -:فها الباحث على النحو األتي تؤدي إلى األخطاء اإلمالئية فقد صن

  ،التدريس د إلى المعلمين وطرائقوعوامل تع، ود إلى طبيعة اللغة العربية وخصائصهاوعوامل تع-

 دائـرة  عوامـل خـارج  ، و ة ونظام التعليم  عوامل تتعلق بإدارة المدرس   ، و د إلى التالميذ  وعوامل تع و

  .متداخلةمل المدرسة واإلدارة التعليمية وأشار الباحث أن هذه العوا

لرابع إلى معرفة مظاهر الضعف القرائي لدى طلبة الصفين ا        ) 2002( دراسة ربعي    وهدفت

ثر كل من الجنس    أهدفت الدراسة إلى معرفة     كما   . شيوعها بين الطالب   ةونسب، والسادس األساسيين   



 ٤٣

بـع   وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الـصفين الرا        .ى الصفي على مظاهر الضعف القرائي     والمستو

طالـب وطالبـة مـن طلبـة        ) 100(ة الدراسة ن وكانت عي  ،ألساسيين متوسطي التحصيل  والسادس ا 

 حيث تم تقسيم المجتمـع      ، الدراسة بالطريقة العنقودية الطبقية    ة عين اختيار ولقد تم    .األساسية المرحلة

م بأعداده خـاص     قا اًولقد استخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار      ،  اإلناث وفئة الذكور   فئة، فئتينإلى  

تم التحقق  و،  ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة     بالدراسة والمعتمد في بيانه على الدراسات السابقة        

 فروق   وقد أظهرت النتائج عدم وجود     . الباحث على الطالب عينة الدراسة     همن صدقة وثباته ثم طبق    

وجود فـروق ذات     مع، نس إحصائية في نسبة الضعف القرائي بين الطلبة تعزى إلى الج          هذات دالل 

   . إلى المستوى الصفي إحصائية في نسبة الضعف القرائي بين الطالب تعزىةدالل

لتعرف إلى مشكالت القرائية لدى تالميـذ       ا هدفت هذه الدراسة      دراسة )2002( تمام   وطبق

 وطالبـة مـن     طالباً) 184(تكونت عينة الدراسة من     و ،غرفة المصادر وعالقتها ببعض المتغيرات    

ولقد تـم تطـوير أداة      ،ين يعانون من مشكال ت قرائية     لصفوف الثاني والثالث والرابع األساسي والذ     ا

 ،مـشكالت فـي الفهـم واالسـتيعاب    :  فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي)45(قياس مكونة من   

مـشكالت فـي اللفـظ      و ،مشكالت التعرف إلى الحرف والكلمـة     و، مشكالت في العادات القرائية   و

  : ما يأتيأظهرت نتائج الدراسةو .يقوم أفراد العينة باإلجابة على هذه األداةعلى أن  ،القرائي

 إن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت القرائية لدى تالميذ غرف مصادر التعلم فـي                .1  

   .مجال الفهم واالستيعاب كانت بدرجة كبيرة

لقرائية لدى تالميذ غرف مصادر الـتعلم فـي         إن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت ا        .2

   . بدرجة قليلةتمجاالت الدراسة جاءت بدرجة متوسطة باستثناء العادات القرائية جاء



 ٤٤

بين متوسـطات تقـديرات      )α≥ ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال .3

لدراسة تعزى للجنس باستثناء مجال المشكالت في العـادات  أفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت ا  

  .القرائية ولصالح الذكور

بين متوسـطات تقـديرات      )α≥ ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال .4

ـ         الي أفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت الدراسة يعزى لمتغير مـستوى الـصف باسـتثناء مج

مشكالت في الفهم واالستيعاب ومجال مشكالت في اللفظ القرائي ولصالح الصفين الثـاني والرابـع               

  .األساسي

بين متوسـطات تقـديرات     )α≥ ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .5

  مستوى الصف باستثناء مجالي عزى لمتغيرتأفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت الدراسة 

 عـدد أفـراد األسـرة    حالتعرف إلى الحرف والكلمة ومشكالت في اللفظ القرائـي لـصال    مشكالت

   .)فأقل3( و )فأكثر7(

 بين متوسطات تقديرات   )α≥ ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .6

لترتيب الطفل في األسرة ولـصالح الرابـع         عزى  تع مجاالت الدراسة    أفراد عينة الدراسة على جمي    

  .فأكثر باستثناء مجال مشكالت في العادات القرائية فلم تظهر النتائج أي فروق دالة إحصائيا

  دراسات تناولت الضعف في القراءة:ً ثالثا

ـ  ت درس التي Blackburn (1981) به تمن بين أهم هذه الدراسات ما قام         مـن ة مجموع

  .ومتابعة مجموعـة مختـارة مـنهم      ، ئي بتحديدهم وتحديد تحصيلهم القرا    الطالب المتأخرين قرائياً  

 وقد تم الحصول علـى المـستوى         قرائياً، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من القراء المتأخرين       



 ٤٥

رنـة درجـات    وفحص ذلك بعد ثالث سنوات عن طريـق مقا        ، القرائي لمجموعة المتأخرين قرائياً   

،  بمـستوى القـراءة الـصامتة      ةمستوى القراءة الجهري   ومقارنة   ، المتوقعة القراءةراءة بدرجات   الق

 ولقد أظهرت نتائج الدراسـة تحديـد مـاال يزيـد            .القوة والضعف في قراءة األطفال    وتحديد نقاط     

 وذلـك عـن طريـق       ،أنهم معرضون للتأخر القرائي مستقبالً     من األطفال على اعتبار   %) 20(عن

 بالنـسبة    ناجحـاً   مدرسياً اً وجد أن التذكر كمقياس من العالج لم يكن إجراء         كما. المدرسينمالحظة  

أن الكتب المدرسية لم ترفع من مستوى القـارئ المتـأخر إلـى        و ، القرائية لألطفال ذوي المشكالت  

ثـر    ايجابيا بمقدار سنة أو أك     اًمن الطالب نمو  %) 75(اظهر  كما   ، في القراءة  هالمتوقع من المستوى  

  .بعد سنة من التدريس العالجي للقراءة 

قامت الباحثة بوضع برنامج عالجي يقوم      ، ةخطاء الشائعة في القراءة الجهري    وبعد تعرف األ  

 أو  )%90(بعالج األخطاء التي تشيع بين الطالبات في الصف الرابع االبتدائي والتي تـشيع بنـسبة              

ـ       أخرةمتطالبة  ) 68( وكانت عينة التعليم العالجي      ،أكثر  وتـم   ة في بعض مهارات القـراءة الجهري

 ،طالبـة ) ٣٤( كل مجموعة مكونة     ، ومجموعة ضابطة  ، مجموعة تجريبية  :تقسيمهن إلى مجموعتين  

  وبعد انقضاء فترة العالج أعيـد اختبـار القـراءة   ،واستغرق تطبيق البرنامج العالجي ثمانية أسابيع     

 أفراد المجموعة التجريبية     أداء سن كبير على   وأظهرت النتائج حدوث تح    ، على المجموعتين  الجهرية

   .من بين أفراد المجموعة%) 74(حيث  بلغت نسبة التحسن

ـ اة أسباب الضعف     إلى معرف   Elbro,et.al (1995)كما هدفت دراسة      . والكتابـة  يلقرائ

آخرون بشكل فردي باسـتخدام     ) 445( وفحصت   ماركياً دن شاباً) 1124(وتكونت عينة الدراسة من     

كالت فـي   المفحوصين لديهم مـش    من   )%3 ( وأظهرت نتائج الدراسة أن    ءةرات مختلفة للقرا  فق)6(



 ٤٦

  ،العمـر    : تتمثل في   وكانت أهم األسباب لهذا الضعف     ، متوسطة كالت لديهم مش  )%9 (نإ و القراءة

  .وعدم توفر التدريب النفسي، التعليم األساسي المعلوم و

  -:تعقيب على الدراسات السابقة

ل عرض الدراسات السابقة أن هذه الدراسات قد تعددت واختلفت باختالف يتضح من خال

األهداف التي سعت إلى تحقيقها، واختالف القطاعات التي تناولتها واختالف البيئات التي تمت فيها، 

 :ومن خالل مراجعة هذه الدراسات وجد ما يأتي

 في فروع اللغة العربية أغلب الدراسات هدفت إلى البحث عن أسباب تدني مستوى التحصيل.١

، )١٩٩٠(ةومرجان) ٢٠٠٥(والسويعد) ١٩٩٨(فمنها من تناول الضعف اللغوي مثل دراسة خضير

 ،Blackburn,(1981(و) ٢٠٠٢(وتمام) ٢٠٠٢(ومنها من تناول الضعف القرائي مثل دراسة ربعي

القراءة الضعف في الكتابة، ودراستان بحثتا في أسباب تدني  تناولت) ٢٠٠٣(بركات ودراسة

اولت الضعف ، ودراسات تن Elbro,et.al )١٩٩٥ (و) ٢٠٠٦(والكتابة وهما دراسة العجيل

، في حين )١٩٩٧(وسعيد) ١٩٩٣(ليموالشو) ١٩٨٩(،وعليان) ١٩٨٠(قاضياإلمالئي مثل دراسة 

 .هدفت الدراسة الحالية إلى البحث عن أسباب تدني اللغة العربية بشكل عام

ريت تهتم بالتالميذ في المرحلة العمرية االبتدائية واألساسية مثل دراسة أغلب الدراسات التي أج.٢

 )١٩٩٠،ومرجانا )١٩٨٩(وعليان )١٩٩٨(وخضير )١٩٨٠(قاضيو) ٢٠٠٣(بركات

تناولت  )٢٠٠٥(السويعد دراسة ،)٢٠٠٢(وتمام )٢٠٠٢(وربعي) ١٩٩٧(وسعيد )١٩٩٣(ليمالشو(و

سة الحالية بتالميذ الصفوف الثالث األولى من الضعف في المرحلة الثانوية، بينما اهتمت الدرا

  .المرحلة األساسية



 ٤٧

 أغلب الدراسات بحثت عن أسباب تدني مستوى التحصل من وجهة نظر المعلمين مثل دراسة.٣

، ودراسات تناولت أسباب الضعف من وجهة نظر الطلبة مثل )٢٠٠٥(والسويعد) ١٩٩٨(خضير

 )٢٠٠٢(وربعي )١٩٩٧(وسعيد )١٩٩٣(ليم والشو )١٩٩٠(ةومرجان )١٩٨٩(دراسة عليان

، ودراستان بحثتا عن أسباب تدني مستوى التحصيل من وجهة نظر المعلمين )٢٠٠٢(وتمام

، بينما بحثت الدراسة )٢٠٠٣(ودراسة بركات) ٢٠٠٦(المشرفين التربويين وهما دراسة العجيل

 .ين وأولياء األمورالحالية عن أسباب تدني مستوى التحصيل من وجهة نظر المشرفين التربوي

) ٢٠٠٦(ستبانة مثل دراسة العجيلجمع البيانات فهناك من استخدم االاختلفت الوسائل المعتمدة في .٤

الختبارات التشخيصية مثل ، ومنهم من استخدم ا)٢٠٠٢(وتمام) ٢٠٠٥(و السويعد) ١٩٩٨(وخضير

) ١٩٩٧(وسعيد) ١٩٩٣(ليموالشو) ١٩٩٠(ومرجانا) ١٩٨٩(وعليان) ١٩٨٠(قاضيدراسة 

 ) .٢٠٠٢(وربعي

واختلفت الوسائل اإلحصائية المستخدمة وهذا شيء طبيعي ألن اإلحصاء يتقابل مع نوعية أسئلة .٥

 .الدراسة

أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تمتاز الدراسة الحالية في أنها تناولت .٦

ة للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسي

 .  دون غيرهم وهو ما ندر أن تناولته دراسات أخرىالمشرفين التربويين وأولياء األمور

  

  



 ٤٨

  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

 تقصي أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى إلى الدراسة الحالية هدفت

ة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية من وجهة نظر المشرفين تالميذ الصفوف الثالث

 موضوعات ةوقد تناول الباحث تحت عنوان الطريقة واإلجراءات عد. التربويين وأولياء األمور

فرعية مثل تحديد منهجية البحث أوالً، ووصف العينة ثانياً، وتوضيح األدوات البحثية المستخدمة 

الثاً وتصميم الدراسة رابعاً، وتحديد األساليب اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة لجمع البيانات ث

      -:البيانات خامساً، وبيان خطوات الدراسة سادساً وأخيراً، وفيما يأتي توضيح لكل ذلك

  -:منهجية الدراسة

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ، حيث استخدم األسلوب المسحي لتحديد أكثر األسباب 

في تدني التحصيل لدى التالميذ، وتحديد مدى االختالف في أسباب تدني مستوى االتها تأثيراً ومج

  .التحصيل في مادة اللغة العربية حسب وجهات نظر المشرفين التربويين وأولياء أمور التالميذ

  -:مجتمع الدراسة

لمدارس تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين والمشرفات للمرحلة في ا

األساسية التي تشتمل على الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي في مديريات الوسط 

عمان األولى، وعمان الثانية، وعمان الثالثة، وعمان الرابعة، : للتربية والتعليم، وهذه المديريات هي



 ٤٩

اء الثانية، ولواء الرصيفة، والبادية الوسطى، وقصبة مأدبا، ولواء ذيبان، والزرقاء األولى، والزرق

  .وقصبة السلط، ولواء ديرعال، ولواء الشونة الجنوبية، وعين الباشا

ويبلغ عدد مشرفي المرحلة للصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي في تلك المديريات 

ياء مشرفة مرحلة، في حين أن عدد أول) ١٦(مشرف مرحلة، و) ٤٢(مشرفاً ومشرفة، منهم ) ٥٨(

األمور يمثل طلبة الصفوف الثالثة األولى في المدارس األساسية التابعة لتلك المديريات، ويبلغ عدد 

مدرسة، منها ) ٨٥٧(مدارس التعليم األساسي التي تضم الصفوف الثالثة األولى في تلك المديريات 

  .مدرسة مختلطة) ٦٠٢(مدرسة لإلناث، و) ٢٥(

  -:عينة الدراسة

الدراسة من مشرفي المرحلة في مدارس المرحلة األولى من التعليم األساسي لقد تألفت عينة 

مشرف مرحلة، ) ٣٤(مشرفاً ومشرفة منهم ) ٤٨(وعددهم ) الصفوف من األول وحتى الثالث(

  .من مجتمع الدراسة%) ٨١(مشرفة مرحلة، وبنسبة ) ١٤(و

%) ١٠(بة األكثر ضعفاً فيما نسبته في حين تألفت عينة الدراسة من أولياء األمور الذين يمثلون الطل

، وتم )الصفوف من األول وحتى الثالث ( من عدد المدارس المختلطة في مرحلة التعليم األساسي 

 (69)وعددهم  اختيارها بصورة عشوائية نصفهم من أولياء األمور والنصف اآلخر من وليات األمر

 من المدارس المختلطة، ثم حصر )%١٠(، تم اختيارهم بعد تحديد  ولية أمر(42)ولي أمر ، و

درجات التالميذ في مادة اللغة العربية من واقع سجالت المعلمين للدرجات وحساب الدرجات 

المعيارية للتالميذ، واعتبار كل تلميذ حصل على درجة معيارية سالبة وأقل، هو تلميذ أكثر ضعفاً 

 .فينفي اللغة العربية، وتم استثناء أولياء األمور غير المثق



 ٥٠

  -:أداة الدراسة

لتحديد أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة باحث استبانة  الأعدلتحقيق أهداف الدراسة 

العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من 

يه أسئلة ذات نهايات مغلقة وأولياء األمور، وذلك من خالل توج  التربويينوجهة نظر المشرفين

ومراجعة ، ستبانةة لإلفادة منها في بناء فقرات االواالعتماد على عدد من الدراسات واألدبيات السابق

   وقد تكونت بصورتها األولية من.بعض المقاييس العالمية والعربية ذات الصلة بموضوع الدراسة

  :فقرة موزعة على ثمانية مجاالت وهي ) ١٦٦ ( 

 .فقرة) ٢٣(سباب المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر وعدد فقراته مجال األ •

 .فقرة) ٢٣(مجال األسباب المتعلقة بطرق التدريس والوسائل التعليمية وعدد فقراته  •

 .فقرة) ٣١(مجال األسباب المتعلقة بالمعلم وعدد فقراته  •

 .فقرة) ١١(مجال األسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية وعدد فقراته  •

 .فقرة) ١٩(ال األسباب المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية وعدد فقراته مج •

 .فقرة) ١١( مجال األسباب المتعلقة باالختبارات الوطنية وعدد فقراته  •

 .فقرة) ٢٢(مجال األسباب المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي وعدد فقراته  •

 .فقرة) ٢٦ (مجال األسباب المتعلقة بالتلميذ وعدد فقراته •

ستبانة،  الخماسي لكل فقرة من فقرات اال)Likert(رت ا وقد أعطي وزن مدرج وفق سلم ليكهذ

وأعطي خمس درجات، والبديل الثاني ) موافق بشدة(البديل األول : وذلك حسب الترتيب اآلتي



 ٥١

ع وأعطي ثالث درجات، والبديل الراب) محايد(وأعطي أربع درجات، والبديل الثالث ) موافق(

  . وأعطي درجة واحدة) معارض بشدة(وأعطي درجتان، والبديل الخامس ) معارض(

  -:صدق أداة الدراسة

للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث بتوزيعها بصيغتها األولية على لجنة من المحكمين من ذوي 

يين والمعلمين الخبرة واالختصاص والكفاءة، بحيث اشتملت على أساتذة الجامعات والمشرفين التربو

يبين أسماء لجنة تحكيم أداة الدراسة، ومن مختلف التخصصات ) ٢(وأولياء األمور والملحق 

األكاديمية ذات العالقة بموضوع الدراسة، للوقوف على مدى وضوح صياغة الفقرات وصالحيتها 

ستبانة، لقياس ما صممت لقياسه، كما طلب منهم تقديم أية اقتراحات يرونها مناسبة لتطوير اال

ستبانة ن مجال إلى آخر، وتكونت فقرات االوإجراء أي تعديل من حذف أو إضافة، أو نقل م

فقرة لكل المجاالت، فبالنسبة لمجال األسباب المتعلقة بالمنهاج والكتاب ) ١٦٦(بصيغتها األولية من 

لقة بطرق التدريس فقرة، أما بالنسبة لمجال األسباب المتع) ١٤(فقرات وبقيت ) ٩(المقرر فقد حذفت 

أما بالنسبة لمجال األسباب المتعلقة  والوسائل التعليمية فحذفت فقره واحده فقط وبقيت عشر فقرات،

األسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية فقد  فقرة، وبالنسبة لمجال) ١٥(فقره وبقيت ) ١٦(بالمعلم فحذفت 

علقة بالتلميذ والظروف األسرية فقد دمج أما عن مجال األسباب المت حذفت فقرتان وبقية تسع فقرات،

أما بالنسبة  فقرة،) ٢٢(مع مجال األسباب المتعلقة بالتلميذ ليصبح عدد فقراتهما معاً في مجال واحد 

في حين حذف من  ستبانة،لوطنية فقد حذف هذا المجال من االلمجال األسباب المتعلقة باالختبارات ا

، كما فقرة) ١٧(فقرات وبقيت ) ٥(درسية واإلشراف التربوي مجال األسباب المتعلقة باإلدارة الم

لألداة، وتكونت ستبانة بصورة عامة، وبذلك تحقق الصدق الظاهري اجري التعديل على فقرات اال
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مجال األسباب المتعلقة  فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي) ٨٧(ستبانة بصيغتها النهائية من اال

 األسباب المتعلقة بطرق التدريس والوسائل التعليمية، ومجال بالمنهاج والكتاب المقرر، ومجال

األسباب المتعلقة بالمعلم، ومجال األسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية، ومجال األسباب المتعلقة بالتلميذ 

) ١(والملحق .والظروف األسرية، ومجال األسباب المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي

  . صيغتها النهائيةيبين األداة ب

  -:ثبات أداة الدراسة

ستبانة بصورتها النهائية تم تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة بعد وضع اال

مشرفة ) ١(مشرف مرحلة و) 2(،من المشرفين وأولياء األمور) 15( وبلغ أفرادها للمرة األولى

وعين من التطبيق األول تم عرض بعد أسبومن وليات األمور، ) ٧(أولياء أمور و) 5(مرحلة، و

ستبانة مرة أخرى على العينة االستطالعية نفسها، ولحساب معامل ثبات أداة الدراسة الحالية تم اال

باستخدام معادلة بيرسون ) test-retest(حساب معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني 

)Pearson (تساق الداخلي للمجاالت الستة  تم إيجاد معامل االللدرجة الكلية ولجميع المجاالت، كما

يبين قيم معامالت الثبات ) ١(، والجدول )Cronbach Alpha(باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

  . باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ ألفا

  

  

  

  



 ٥٣

  )١(الجدول 

  نباخ ألفاقيم معامالت الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرو

 تساق الداخليطريقة اال  المجـــال

  كرونباخ ألفا

 طريقة االختبار وإعادة
  test-retest الختبارا

  ٠٫٨١٠  ٠٫٨٠١  األسباب المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر

  ٠٫٧٥٧  ٠٫٨٠٨  األسباب المتعلقة بطرق التدريس والوسائل التعليمية 

  ٠٫٧٤٧  ٠٫٧٩٨  األسباب المتعلقة بالمعلم 

  ٠٫٨٤٨  ٠٫٨٦٩  ألسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية ا

  ٠٫٨١٠  ٠٫٩١١  األسباب المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية

 0.818  ٠٫٧٨٩  األسباب المتعلقة باإلدارة المدرسية واِإلشراف التربوي

  0.872  ٠٫٩٤  األداة ككل

  -: الدراسةمتغيرات 

  :تتمثل متغيرات الدراسة الحالية في اآلتي

 -:رات المستقلةالمتغي -١

  . األمريوول، المشرف التربوي : مستوياناوله: وظيفة ال-      

  .ثوإنا، ذكور:  وله مستويان: الجنس-     

  -:المتغير التابع -٢

  .أسباب تدني مستوى التحصيل لدى الطلبة -

  -:المعالجة اإلحصائية

لبيانـات احـصائياً   معالجة ابغية تحقيق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها فقد تم       

  :لكل سؤال من أسئلة الدراسة، وعلى النحو اآلتي، )SPSS( الرزم باستخدام برنامج



 ٥٤

 .لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة

ـ        • راف اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع والخامس، تم استخدام المتوسـط الحـسابي واالنح

 فرضـيات  الختبـار ) Two-Way ANOVA( تحليل التبـاين الثنـائي  واستخدمالمعياري 

 .الدراسة

، إليجاد معامل الثبات باستخدام طريقـة       )Pearson(استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون       •

 ).test-retest(االختبار وإعادة االختبار 

إليجاد معامل اإلتساق الداخلي    ،  )Cronbach-Alpha(استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا       •

 .ألداة الدراسة

  :وتم تقسيم مستوى مجاالت التدني إلى ثالث مستويات على النحو الآلتي

  . درجة منخفضة .١

 .درجة متوسطة .٢

 .درجة مرتفعة .٣

  :وذلك باعتماد المعادلة اآلتية

  .١,٣٣=٤/١= ٣)/١-٥= (عدد المستويات / )  القيمة الدنيا للبديل –القيمة العليا للبديل ( 

   وبالتحديد ٢,٣٣=١,٣٣+١واستناداً إلى هذه النتيجة تكون الدرجة المنخفضة من 

   وتحديداً ٣,٦٦=١,٣٣+٢,٣٣، وتكون الدرجة المتوسطة من ٢,٣٣ إلى أقل من ١من 

  .٥-٣,٦٦، أما الدرجة المرتفعة فتكون من ٣,٦٦ إلى أقل من ٢,٣٣من 

  



 ٥٥

  -:خطوات الدراسة
  :ت البحثية اآلتيةتباع الخطواقام الباحث با

 ) ).٣(انظر الملحق ( الحصول على كتاب رسمي من الجامعة تسهيالً لتطبيق الدراسة -

الحصول على إذن رسمي من وزارة التربية والتعليم في المدارس التي سيتم تطبيق الدراسة  -

 ) ).٣(انظر الملحق ( فيها

لسابقة ذات الصلة بموضوع االطالع على األدبيات التربوية، بما فيها الكتب والدراسات ا -

  . األجنبيةمكانت باللغة العربية أأالدراسة، سواء 

 استبانة تدور حول أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ إعداد -

 .الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية

 .عرض االستبانة على مجموعة من المتخصصين للتأكد من صدق محتواها -

 .توزيع االستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، وحساب معامل ثباتها -

 .تطبيق االستبانة، على أفراد عينة الدراسة -

 .جمع االستبانة الموزعة على المشرفين التربويين وأولياء األمور بعد االستجابة عليها -

لمشرفين التربويين وأولياء تفريغ البيانات التي اشتملت عليها االستبانة الموزعة على ا -

 .األمور، وذلك في جداول خاصة

 .معالجة البيانات إحصائياً -

 .عرض النتائج -

 .مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها -

 .   كتابة التوصيات -



 ٥٦

  عـل الرابـلفصا

  نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابـة عـن                

  :أسئلتها، وعلى النحو اآلتي

مـا أسـباب تـدني مـستوى        " النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نـصه          : أوالً

الـصفوف الثالثـة اُألولـى مـن المرحلـة       التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

  المشرفين التربويين؟ األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر

 لكل مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة عن هذا السؤال تم حسابو      

سباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى أل ولكل سبب داخل المجال الواحد

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من  بعض تالميذ

  . ذلكتوضح) ٨(وحتى ) ٢(والجداول من  المشرفين التربويين وجهة نظر

  )٢(جدول ال
تدني   لكل مجال من مجاالت أسبابوالرتبة والدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ
   مرتبة تنازلياًنالمشرفين التربويي

 مجاالت األسباب  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  مرتفعة ١ 1.15 3.77 األسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية  4

٢  
األسباب المتعلقة بطرائق التدريس 

 والوسائل التعليمية
  مرتفعة ٢ 1.04 3.74



 ٥٧

  مرتفعة ٢ 0.94 3.74 األسباب المتعلقة بالمعلم  3

األسباب المتعلقة بالتلميذ والظروف   5
 األسرية

  متوسطة ٤ 0.95 3.59

األسباب المتعلقة باإلدارة المدرسية   6
 واإلشراف التربوي

  متوسطة ٥ 1.16 3.41

١  
األسباب المتعلقة بالمنهاج والكتاب 

 المقرر
  متوسطة ٦ 1.02 3.32

  متوسطة  1.01 3.57  الدرجة الكلية
  

أن هناك ثالثة مجاالت من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل ) ٢(ول يالحظ من الجد

في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين 

أسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بمجال البيئة المدرسية، :  هيكانت مرتفعة، وهذه المجاالت

وى التحصيل المتعلقة بمجال طرائق التدريس والوسائل التعليمية، وأسباب تدني وأسباب تدني مست

) ٣,٧٤(، )٣,٧٤(، )٣,٧٧(مستوى التحصيل المتعلقة بمجال المعلم، فقد بلغت متوسطاتها الحسابية 

  . على الترتيب ايضاً)٠,٩٤(،)١,٠٤(، )١,١٥(على الترتيب، وبلغت انحرافاتها المعيارية 

السابق أيضاً أن هناك ثالثة مجاالت من مجاالت أسباب تدني ) ٢(ل ويتبين من الجدو

مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر 

أسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة : المشرفين التربوين فكانت متوسطة، وهذه المجاالت هي

ية، وأسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بمجال اإلدارة المدرسية بمجال التلميذ والظرف األسر

واإلشراف، وأسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر، فقد بلغت متوسطاتها 



 ٥٨

، )١,١٦(، )٠,٩٥(على الترتيب، وبلغت انحرافاتها المعيارية ) ٣,٣٢(، )٣,٤١(، )٣,٥٩(الحسابية 

  .ب أيضاًعلى الترتي) ١,٠٢(

وأشارت الدرجة الكلية ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض 

تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين إلى درجة متوسطة فقد بلغ 

  ).١,٠١(وبانحراف معياري ) ٣,٥٧(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

حصائية الخاصة بأسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة وفيما يأتي عرض النتائج اال

  : العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين لكل مجال

  :المتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األ: ١,١

ستوى التحصيل في سباب تدني مأل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

رس األردنية الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدا مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

ظهر يو، المتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلك التالي)٣(الجدول 

  )٣(جدول ال
 بالبيئة  بمجالالمتعلقة تدني مستوى التحصيل سباب ألرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنح

  مرتبة تنازلياًالمدرسية

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٢-  

 مرتفعة  1 1.06 4.13  . ندرة تجهيز الغرف الصفية بالتجهيزات المناسبة

  
١-  

 مرتفعة  2 1.07 4.00  . تعليميةندرة توفر قاعة خاصة للوسائل ال

 مرتفعة 3 1.06 3.94ندرة توفر شروط التخزين والحفظ المناسبة للوسائل   



 ٥٩

  .التعليمية في المدارس  -٣
  
٥-  

تعذر نقل األجهزة إلى الغرف الصفية بسبب طبيعة 
  .المبنى

 مرتفعة 4 1.22 3.92

  
٦-  

ندرة توفر موازنة في المؤسسة التعليمية لشراء 
  .والوسائل التعليميةاألجهزة 

 مرتفعة 5 1.40 3.73

  
٨-  

و التي ، نقص الموارد واإلمكانات المادية في المدرسة
  .تعوق عمليات التطوير والتحسين

 مرتفعة 6 1.30 3.71

  
٧-  

قلة إقامة المعارض التعليمية لتشجيع روح المنافسة 
وتبادل الخبرات بين المعلمين من جهة والمدارس من 

  .جهة ثانية
 مرتفعة 7 1.22 3.69

  
٤-  

 تدني فاعلية األجهزة والوسائل المتوافرة في
  متوسطة  8 1.19 3.67  .المدارس

  
٩-  

  وجود أكثر من صف في الحجرة الصفية الواحدة 
  ).الصفوف المجمعة( 

  متوسطة 9 1.37 3.15

  مرتفعة  1.15 3.77  الدرجة الكلية
 
 

 لتدني مستوى التحصيل في مادة اللغة إلى درجة مرتفعة لسبعة أسباب) ٣(يشير الجدول 

العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين، فقد تراوحت 

، وهذه األسباب )١٢٢-١,٠٦(، وانحرافاتها المعيارية بين )٤,١٣-٣,٦٩(متوسطاتها الحسابية بين 

  ):٧-١(هي على الترتيب 

  .بالتجهيزات المناسبةندرة تجهيز الغرف الصفية  -

 .ندرة توفر قاعة خاصة للوسائل التعليمية -

 .ندرة توفر شروط التخزين والحفظ المناسبة للوسائل التعليمية في المدارس -

 .تعذر نقل األجهزة إلى الغرف الصفية بسبب طبيعة المبنى -



 ٦٠

 .ندرة توفر موازنة في المؤسسة التعليمية لشراء األجهزة والوسائل التعليمية -

 .و التي تعوق عمليات التطوير والتحسين، ص الموارد واإلمكانات المادية في المدرسةنق -

قلة إقامة المعارض التعليمية لتشجيع روح المنافسة وتبادل الخبرات بين المعلمين من جهة  -

 .والمدارس من جهة ثانية

 في أيضاً إلى درجة متوسطة لسببين من أسباب تدني مستوى التحصيل) ٣(ويشير الجدول

مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربوين، 

تدني فاعلية األجهزة والوسائل المتوفرة في المدارس، ووجود أكثر من صف : وهذان السببان هما

رافاهما ، على الترتيب، وانح)٣,١٥(، )٣,٦٧(في الحجرة الصفية، فقد بلغ متوسطاهما الحسابيان 

  .على الترتيب أيضاً) ١,٣٧(، )١,١٩(المعياريان 

 
  :المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية سبابمجال األ: ١,٢

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

ى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الصفوف الثالثة اُألول مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل  سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلك اآلتي)٤(الجدولظهر ي ، والتعليمية

  

  

  

  



 ٦١

  )٤(جدول ال
طرائق بمجال  المتعلقة تدني مستوى التحصيل سباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًالتدريس والوسائل التعليمية
 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٧-  

قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في 
المشرفين  خالل زيارات كما يتضح من، تعليم اللغة

  .التربويين وأولياء األمور
 مرتفعة 1 1.10 4.02

  
٥-  

إهمال الحس الصوتي واللغوي في تعليم اللغة العربية 
والتركيز على الحفظ والتلقين، كما يتبين من مستوى 

  .التالميذ أنفسهم
 مرتفعة 2 1.02 3.88

  
٦-  

استخدام طرق التدريس التقليدية التي تعتمد التلقين 
والحفظ في تعليم اللغة وليس تعلمها كمهارة، في 

  . المشرفين التربويين وأولياء األمورضوء مالحظات
 مرتفعة 2 1.18 3.88

  
٢-  

ندرة استخدام أسلوب القدوة في نطق اللغة العربية 
كما يتبين من طريقة نطق التالميذ ، الفصحى السليمة

  .أنفسهم
 مرتفعة  4 1.14 3.81

  
٩-  

، قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة
شرفين التربويين وأولياء في ضوء مشاهدات الم

  .األمور
 مرتفعة 5 1.08 3.77

  
٨-  

ببعضها أثناء  ندرة ربط المهارات اللغوية األربع 
  .عملية التدريس، كما يالحظ من مستويات التالميذ

  
 مرتفعة 6 1.00 3.75

  
١٠-  

 قلة توافر الوسائل التعليمية في المدرسة بالنسبة
ي ضوء لموضوعات اللغة العربية المتنوعة، ف
  .مالحظات المشرفين التربويين وأولياء األمور

 مرتفعة 7 1.25 3.71

  
٣-  

ندرة استخدام طرق تدريس تعتمد على تفاعل التالميذ 
عمليات اإلشراف التربوي  كما يتضح من، ومشاركتهم

  .ومتابعة أولياء األمور ألبنائهم
  متوسطة 8 1.24 3.52



 ٦٢

  
٤-  

كما ، لدرسطرق التدريس غير المالئمة لموضوع ا
يالحظ من زيارات المشرفين التربويين ومعاينة أولياء 

  .أمور التالميذ
  متوسطة  8 1.09 3.52

  
١-  

طرق التدريس غير المالئمة للتالميذ كما يالحظ من 
  .أنفسهم المستوى المنخفض للتالميذ

  متوسطة  10 1.09 3.50

  مرتفعة  1.04 3.74  الدرجة الكلية
 
 

ى درجة مرتفعة لسبعة أسباب لتدني مستوى التحصيل في مادة اللغة إل) ٤(   يشير الجدول 

العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين، فقد تراوحت 

، وهذه األسباب )١٢٥-١١٠(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٧١-٤,٠٢(متوسطاتها الحسابية بين

  :)٧-١(هي على الترتيب من 

  قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة -

 .إهمال الحس الصوتي واللغوي في تعليم اللغة العربية والتركيز على الحفظ والتلقين -

استخدام طرق التدريس التقليدية التي تعتمد التلقين والحفظ في تعليم اللغة وليس تعلمها  -

 .كمهارة

ين من طريقة كما يتب دوة في نطق اللغة العربية الفصحى السليمةندرة استخدام أسلوب الق -

 .نطق التالميذ أنفسهم

 .قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة -

 .ببعضها أثناء عملية التدريس ندرة ربط المهارات اللغوية األربع  -

 .لعربية المتنوعةقلة توافر الوسائل التعليمية في المدرسة بالنسبة لموضوعات اللغة ا -



 ٦٣

أيضاً إلى درجة متوسطة لثالثة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل ) ٤(ويشير الجدول

في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين 

  : التربوين، وهذه األسباب هي

  .ركتهمندرة استخدام طرق تدريس تعتمد على تفاعل التالميذ ومشا -

 .طرق التدريس غير المالئمة لموضوع الدرس -

  .طرق التدريس غير المالئمة للتالميذ -

على الترتيب، وانحرافاتها ) ٣,٥٠(، )٣,٥٢(، )٣,٥٢(وقد بلغت متوسطاتها الحسابية 

 .على الترتيب أيضاً) ١,٠٩(، )١,٠٩(، )١,٢٤(المعيارية 

  :بالمعلمالمتعلقة  سبابمجال األ: ١,٣

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةساب       تم ح

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

الجدول ظهر ي ، والمتعلقة بالمعلم سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلك)٥(تياآل

  )٥(جدول ال
 المعلم بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازلياً

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١٥ -  

ندرة التدريبات العالجية للتالميذ ذوي التحصيل 
مالحظات المشرفين التربويين المتدني، في ضوء 

  .وأولياء األمور
 مرتفعة 1 1.02 4.13



 ٦٤

  
١٠ -  

قلة وجود متسع من الوقت لدى المعلم إلعداد 
الوسائل التعليمية الرتفاع نصابه من الحصص 
والواجبات األخرى، كما يتضح من العبء التدريسي 

  .الكبير له

 مرتفعة 2 1.02 4.10

  
١١ -  

عرف إلى طرق وأساليب تدني دافعية المعلم في الت
يالحظ خالل اللقاءات  تدريسية جديدة للتعليم، كما

  .الدورية للمشرفين  التربويين وأولياء األمور معه
 مرتفعة 3 1.01 4.08

  
١-  

 في ، وتربوياًضعف اإلعداد المهني للمعلمين معرفياً
   .ضوء مالحظات المشرفين التربويين وأولياء األمور

 مرتفعة  4 1.12 3.94

  
٩-  

ضعف المعلم في معلوماته مما يؤدي إلى فقدان الثقة 
كما يتبين من ، بينه وبين التالميذ في التدريس

  .زيارات كل من المشرفين التربويين وأولياء األمور
 مرتفعة 4 0.84 3.94

  
١٢ -  

مراجعات  قلة اهتمام المعلم بالتلميذ الضعيف، رغم
 وقتالمشرفين التربويين وأولياء األمور له من 

  .آلخر

 مرتفعة 4 1.00 3.94

  
٥-  

ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربية بأساليب 
كما يتبين من لقاءاتهم مع المشرفين ، التقويم الحديثة

  .التربويين وأولياء األمور
 مرتفعة 7 0.89 3.88

  
٤-  

اعتماد بعض معلمي اللغة العربية أسلوب إعطاء 
د واإلمالء القاعدة ومن ثم حل التمارين في القواع

كما يتضح من مناقشات ، دون التركيز على التطبيق
  .المشرفين التربويين وأولياء األمور لهم

 مرتفعة  8 1.05 3.85

  
٢-  

انتقال المعلمين ذوي الكفاءة إلى العمل اإلداري من 
 مرتفعة  9 1.09 3.79  .وقت آلخر

  
١٣ -  

 افتقار المعلم إلى مهارات االتصال والتواصل مع
، في ضوء مالحظات المشرف التربوي وولي التالميذ

  .األمر
 مرتفعة 10 1.14 3.75

  
٧-  

إهمال عالمات الترقيم في أثناء القراءة والكتابة من 
كما يالحظ على التالميذ الذين ، جانب المعلمين

  .يؤكدون عدم تركيز المعلمين عليها
 مرتفعة 11 0.80 3.71

  متوسطة 12 1.20 3.54وسائل التعليمية قلة اقتناع بعض المعلمين باستخدام ال  



 ٦٥

  . في تعليم اللغة العربية  -٣
  
٦-  

قلة وجود معلمين متخصصين في تدريس اللغة 
  .العربية في المرحلة االبتدائية

  متوسطة 12 1.20 3.54
  

١٤ -  
ضعف القدرة على ضبط الصف، كما لوحظ خالل 

  .زيارات المشرف التربوي  وولي األمر
  متوسطة 14 1.17 3.48

  
٨-  

من جانب التلميذ في ) الفأرة(استخدام الحاسوب و
ضوء تعليمات المعلم وترك القلم جانبا في أثناء تعلم 

  .الدروس المحوسبة
  متوسطة 15 0.92 2.50

  مرتفعة  0.94 3.74  الدرجة الكلية
 
 

سبباً من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ١١(أن هناك ) ٥(يظهر الجدول 

ة لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين كانت مرتفعة، العربي

، )٠,٠٨-١,٠٢(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٧١-٤,١٣(فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ١١-١(وقد  حظيت  هذه  األسباب   بالرتب  من 

 .جية للتالميذ ذوي التحصيل المتدنيندرة التدريبات العال -

قلة وجود متسع من الوقت لدى المعلم إلعداد الوسائل التعليمية الرتفاع نصابه من الحصص  -

 .والواجبات األخرى

 .تدني دافعية المعلم في التعرف إلى طرق وأساليب تدريسية جديدة للتعليم -

 .ضعف المعلم في معلوماته مما يؤدي إلى فقدان الثقة بينه وبين التالميذ في التدريس -

قلة اهتمام المعلم بالتلميذ الضعيف، رغم مراجعات المشرفين التربويين وأولياء األمور من  -

 .وقت آلخر

 .ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربية بأساليب التقويم الحديثة -



 ٦٦

لعربية أسلوب إعطاء القاعدة ومن ثم حل التمارين في القواعد اعتماد بعض معلمي اللغة ا -

 .واإلمالء دون التركيز على التطبيق

 .انتقال المعلمين ذوي الكفاءة إلى العمل اإلداري من وقت آلخر -

 .افتقار المعلم إلى مهارات االتصال والتواصل مع التالميذ -

  .انب المعلمينإهمال عالمات الترقيم في أثناء القراءة والكتابة من ج -

أيضاً أنه يوجد أربع فقرات ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ٥(ويشير الجدول

 نظر المشرفين التربوين كانت وجهة الثالثة األولى من الصفوفالعربية لدى بعض تالميذ 

  : وهي على الترتيب) ١٥-١٢(متوسطه، ونالت من 

  .سائل التعليمية في تعليم اللغة العربيةقلة اقتناع بعض المعلمين باستخدام الو -

 .قلة وجود معلمين متخصصين في تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية -

 .ضعف القدرة على ضبط الصف -

من جانب التلميذ في ضوء تعليمات المعلم وترك القلم جانبا في ) الفأرة(استخدام الحاسوب و -

  .أثناء تعلم الدروس المحوسبة

 ، على الترتيب، وانحرافاهتها المعيارية بين)٢,٥٠-٣,٥٤ (لغ متوسطاتها الحسابية بينفقد ب     

 .على الترتيب أيضاً) ٠,٩٢-١,٢٠(

  :المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية سبابمجال األ: ١,٤

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  غة العربية لدى بعض تالميذمادة الل



 ٦٧

 ، المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلكالتالي)٦(الجدول ظهر يو

  )٦(جدول ال
التلميذ  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًوالظروف األسرية

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  قلة المخزون اللغوي لدى التالميذ الذي يساعدهم على  -٩
  . التعبير عن أفكارهم ومقاصدهم العلمية

 مرتفعة 1 0.85 3.92

  
٧-  

 مرتفعة 2 1.04 3.90  . ضعف االتصال بين المدرسة وأولياء أمور التالميذ

 مرتفعة 2 0.91 3.90  .العبء الدراسي اليومي الكثير المقرر على التلميذ   -١١

ندرة الدعم المادي لتحقيق األنشطة إذا ما طلبت   -١٠
  .المدرسة من أولياء األمور التعاون مع المدرسة

 مرتفعة 4 1.06 3.88

  
٢-  

 مرتفعة  5 1.01 3.85  .إهمال التلميذ للواجبات المنزلية

  
٥-  

  قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفسية
  . والتربوية للتالميذ

 مرتفعة 6 1.01 3.79

  
١-  

قلة التركيز واالنتباه من جانب التلميذ خالل الشرح في 
  . غرفة الصف

 مرتفعة  7 0.95 3.77

المالئمة للتعليم الفعال من جانب الحجرة الدراسية غير   -١٢
  .التالميذ

 مرتفعة 8 0.98 3.73

  قلة اهتمام بعض أولياء األمور في الصفوف الثالثة  -١٤
  . األولى

 مرتفعة 8 1.07 3.73

 مرتفعة 8 0.94 3.73  .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ  -١٥

  
٣-  

  ضعف المبادئ األساسية والمهارات لدى التالميذ
  .غة العربية في الل

 مرتفعة 11 1.09 3.71

 مرتفعة 11 0.90 3.71  .قلة التركيز على الكتابة والقراءة من جانب التلميذ  -١٨



 ٦٨

  متوسطة 13 0.96 3.63  .اإلهمال من التلميذ وعدم قيامه بالدراسة المنتظمة  -٢٠
وتمسكهم ، انصراف بعض التالميذ عن لغتهم القومية  -٨

  .ةباللغة األجنبية أو العامي
  متوسطة 14 1.11 3.56

االنتقال الفجائي في تعليم اللغة للطفل من العامية إلى   -١٣
  .الفصحى

  متوسطة 15 1.01 3.52
  
٤-  

  متوسطة  16 1.11 3.40  . كثرة غياب التلميذ عن المدرسة
  متوسطة 17 1.02 3.37  .خوف التلميذ وقلقه من المعلم واالمتحانات  -١٩

  
٦-  

  متوسطة 18 1.23 3.33  .لبية نحو مبحث اللغة العربيةاتجاهات التالميذ الس
  
٢٢-  

  ضعف تجاوب التلميذ مع المعلم وأولياء األمور
  متوسطة 19 1.32 3.27  . في تعليم اللغة

  متوسطة 20 1.10 3.19  .ضعف التلميذ في حاسة البصر أو حاسة السمع  -١٧
  متوسطة 21 1.12 3.17  .ضعف قدرة التلميذ العقلية  -١٦
  
٢١-  

  معاناة التلميذ من بعض األمراض الجسمية غير ضعف
  متوسطة 22 1.00 3.02  . البصر والسمع

  متوسطة  0.95 3.59  الدرجة الكلية
 
 

سبباً من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ١٢(أن هناك ) ٦(يظهر الجدول 

شرفين التربويين كانت مرتفعة، العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر الم

، )٠,٩٠-٠,٨٥(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٧١-٣,٩٢(فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ١٢-١(وقد  حظيت  هذه  األسباب   بالرتب  من 

دهم قلة المخزون اللغوي لدى التالميذ الذي يساعدهم على التعبير عن أفكارهم ومقاص -

 .العلمية

 .ضعف االتصال بين المدرسة وأولياء أمور التالميذ -



 ٦٩

 .العبء الدراسي اليومي الكثير المقرر على التلميذ -

ندرة الدعم المادي لتحقيق األنشطة إذا ما طلبت المدرسة من أولياء األمور التعاون مع  -

 .المدرسة

 .إهمال التلميذ للواجبات المنزلية -

 . الصحية والنفسية والتربوية للتالميذقلة اهتمام األهل بالنواحي -

 .قلة التركيز واالنتباه من جانب التلميذ خالل الشرح في غرفة الصف -

 .الحجرة الدراسية غير المالئمة للتعليم الفعال من جانب التالميذ -

 . الثالثة األولىقلة اهتمام بعض أولياء األمور في الصفوف -

 .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ -

 .المبادئ األساسية والمهارات لدى التالميذ في اللغة العربيةضعف  -

 .قلة التركيز على الكتابة والقراءة من جانب التلميذ -

 فقرات ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة عشرأيضاً أنه يوجد ) ٦(ويشير الجدول

لتربوين كانت  نظر المشرفين اوجهة الثالثة األولى من الصفوفالعربية لدى بعض تالميذ 

  : وهي على الترتيب) ٢٢-١٣(متوسطه، ونالت من 

 .اإلهمال من التلميذ وعدم قيامه بالدراسة المنتظمة -

 .وتمسكهم باللغة األجنبية أو العامية، انصراف بعض التالميذ عن لغتهم القومية -

 .االنتقال الفجائي في تعليم اللغة للطفل من العامية إلى الفصحى -

 .ذ عن المدرسةكثرة غياب التلمي -



 ٧٠

 .خوف التلميذ وقلقه من المعلم واالمتحانات -

 .اتجاهات التالميذ السلبية نحو مبحث اللغة العربية -

 .في تعليم اللغة ضعف تجاوب التلميذ مع المعلم وأولياء األمور -

 .ضعف التلميذ في حاسة البصر أو حاسة السمع -

 .ضعف قدرة التلميذ العقلية -

  .راض الجسمية غير ضعف البصر والسمعمعاناة التلميذ من بعض األم -

 ، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين)٣,٠٢-٣,٦٣ (فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين     

 .على الترتيب أيضاً) ١,٠٠-٠,٩٦(

  :المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي سبابمجال األ: 1.5

سباب تدني مستوى التحصيل في أل رافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنح       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف  سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلكاآلتي )٧ (الجدولظهر ي ، والتربوي

  )٧(جدول ال
اإلدارة  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًالمدرسية واإلشراف التربوي

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٦-  

 ذوي ندرة تنظيم حصص تقوية إضافية للتالميذ
  .المستوى التحصيلي المتدني

 مرتفعة 1 0.89 4.02



 ٧١

  
 مرتفعة 2 0.95 3.94  .قلة اهتمام المدرسة باألنشطة اللغوية غير الصفية  -٥

  
٤-  

الترفيع التلقائي في الصفوف الدنيا من المراحل 
  .األساسية الدنيا

 مرتفعة  3 1.24 3.85

  
٣-  

 خوف مدير المدرسة من تلف األدوات واألجهزة أو
 مرتفعة 4 1.25 3.73  .تدريس التالميذ صيانتها إذا تم استخدامها في

  
٢-  

قلة تشجيع المعلمين وإثارة دافعيتهم لتصميم الوسائل 
  التعليمية

 مرتفعة  5 1.25 3.71

ضعف االنتماء والدافعية لدى المديرين بسبب تدني   - ١٠
  متوسطة 6 1.27 3.60  .الرواتب والحوافز

  متوسطة 7 1.30 3.58  . اإلدارة وأولياء األمورضعف االتصال بين  -١٣
االتجاهات السلبية لدى بعض المعلمين نحو المشرف   -١٦

  .التربوي
  متوسطة 7 1.27 3.58

  متوسطة 9 1.20 3.50  .ندرة وجود نظم معلومات إدارية واضحة في المدرسة  -١١
  
١-  

التركيز على الجوانب اإلدارية أكثر من االهتمام 
  .تالميذ األكاديميةبمستويات ال

  متوسطة  10 1.35 3.48
  
٧-  

الضغط اإلداري على المعلم مما ال يعطيه الوقت الكافي 
  .لدى التالميذ ومعالجتها لمتابعة مواطن الضعف

  متوسطة 10 1.34 3.48

  متوسطة 10 1.32 3.48  .رفض المديرين للتجديد والتغيير في المدرسة  -١٢
  متوسطة 13 1.39 3.10  .والمشرفين التربويينضعف التواصل بين المعلمين   -١٧
قلة الدورات التدريبية وورشات العمل للمعلمين من   -٨

  .جانب اإلدارة واإلشراف
  متوسطة 14 1.40 3.00

ضعف العمليات اإلشرافية من جانب المشرفين   -١٤
  .التربويين

  متوسطة 15 1.36 2.77

إغفالها تركيز عملية اإلشراف التربوي على المعلم و  -١٥
  .الجوانب التربوية األخرى

  متوسطة 16 1.29 2.67

ضعف أساليب اإلشراف التربوي واعتمادها على   -٩
  .األساليب التقليدية

  متوسطة 17 1.30 2.48

  متوسطة  1.16 3.41  الدرجة الكلية
   



 ٧٢

أن هناك خمسة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ٧(يظهر الجدول  

بية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين كانت مرتفعة، العر

، )١,٢٥-٠,٨٩(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٧١-٤,٠٢(فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ٥-١(وقد  حظيت  هذه  األسباب   بالرتب  من 

 .ية إضافية للتالميذ ذوي المستوى التحصيلي المتدنيندرة تنظيم حصص تقو -

 .قلة اهتمام المدرسة باألنشطة اللغوية غير الصفية -

 .الترفيع التلقائي في الصفوف الدنيا من المراحل األساسية الدنيا -

تدريس  صيانتها إذا تم استخدامها في خوف مدير المدرسة من تلف األدوات واألجهزة أو -

 .التالميذ

 . المعلمين وإثارة دافعيتهم لتصميم الوسائل التعليميةقلة تشجيع -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقره) ١٢(أيضاً أنه يوجد ) ٧(ويشير الجدول

 نظر المشرفين التربوين كانت وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ١٧-٦(، ونالت من ةمتوسط

 .عف االنتماء والدافعية لدى المديرين بسبب تدني الرواتب والحوافزض -

 .ضعف االتصال بين اإلدارة وأولياء األمور -

 .االتجاهات السلبية لدى بعض المعلمين نحو المشرف التربوي -

 .ندرة وجود نظم معلومات إدارية واضحة في المدرسة -

 .يات التالميذ األكاديميةالتركيز على الجوانب اإلدارية أكثر من االهتمام بمستو -



 ٧٣

لدى  الضغط اإلداري على المعلم مما ال يعطيه الوقت الكافي لمتابعة مواطن الضعف -

 .التالميذ ومعالجتها

 .رفض المديرين للتجديد والتغيير في المدرسة -

 .ضعف التواصل بين المعلمين والمشرفين التربويين -

 .انب اإلدارة واإلشرافقلة الدورات التدريبية وورشات العمل للمعلمين من ج -

 .ضعف العمليات اإلشرافية من جانب المشرفين التربويين -

 .تركيز عملية اإلشراف التربوي على المعلم وإغفالها الجوانب التربوية األخرى -

  .ضعف أساليب اإلشراف التربوي واعتمادها على األساليب التقليدية -

 على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين، )٢,٤٨-٣,٦٠ (فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين     

  .على الترتيب أيضاً) ١,٣٠-١,٢٧(

  :المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابمجال األ: 1.6

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الصفوف الثالثة  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

، المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

 . ذلك اآلتي)٨(الجدولظهر يو

 

 

 

  



 ٧٤

  )٨(جدول ال
المنهاج   بمجالالمتعلقة  تدني مستوى التحصيلسباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًوالكتاب المقرر

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١٠ -  

قلة المعاجم اللغوية الحديثة في مكتبة المدرسة،في ضوء 
  مرتفعة 1 1.02 3.83   .زيارات المشرفين التربويين وأولياء األمور للمدرسة

  
١٢ -  

م والصور واألشكال ضعف طريقة العرض للرسو
بالنسبة لمستوى  والخرائط في الكتاب المدرسي

  .التالميذ
  متوسطة 2 1.02 3.65

  
٢-  

  طول منهاج اللغة العربية بالنسبة لعدد الحصص 
  كما يتضح لكل من المشرفين، المخصصة له

  . التربويين وأولياء األمور
  متوسطة  3 1.16 3.63

  
١١ -  

  تاب اللغة العربية إلىافتقار الوسائل التعليمية في ك
  متوسطة 4 0.99 3.54  . عنصر التشويق

  
١٤ -  

  الربط الضعيف بين المعلومات القديمة والحديثة في 
  متوسطة 5 1.13 3.52  .المنهاج

  
٩-  

  متوسطة 6 1.27 3.40  .قلة األسئلة المثيرة للتفكير في محتوى المنهاج
  
٨-  

  نهاجقلة تفعيل مهارات المحادثة بصورة جيدة في الم
  ضوء مالحظات المشرفين التربويين وأولياء  في

  .المتكررة  األمور
  متوسطة 7 1.26 3.31

  
٣-  

   اختصار بعض الجوانب في المنهاج وتوسيع جوانب
  . أخرى كما يالحظ من المنهاج نفسه

  متوسطة 8 0.99 3.21
  
٤-  

  احتواء المنهاج على موضوعات بعيدة عن اهتمامات
  . التالميذ وحاجاتهم

  متوسطة  9 1.12 3.19
  
١-  

  ضعف ارتباط منهاج اللغة العربية في الصفوف
   الثالثة األولى، في ضوء مالحظات المشرفين

  . التربويين وأولياء األمور التالميذ
  متوسطة  10 1.10 3.17

  
١٣ -  

  متوسطة 11 1.08 3.10طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالميذ 



 ٧٥

  .العقلي
  
٥-  

  متوسطة 12 1.03 3.04  .مقرر إلى وجود أنشطة للمراجعةافتقار الكتاب ال
  
٧-  

  متوسطة 12 1.30 3.04  .إغفال الجانب المهاري التطبيقي في المنهاج
  
٦-  

قلة األسئلة المطروحة في األنشطة التي يطرحها 
  .المنهاج بشكل عام

  متوسطة 14 1.06 2.90

  متوسطة  1.02 3.32  الدرجة الكلية
  

أن هناك  سبباً واحداً من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ٨(ويظهر الجدول   

العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين كان مرتفعاً، 

، وقد  حظي  هذا  السبب   )١,٠٢(، وانحرافه المعياري )٣,٨٣(فقد تراوح متوسطه الحسابي 

  :وهو بالرتبة  األولى

  .قلة المعاجم اللغوية الحديثة في مكتبة المدرسة -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقره) ١٣(وجد أيضاً أنه ت) ٨(ويشير الجدول

 نظر المشرفين التربوين كانت وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ١٤-٢(، ونالت من ةمتوسط

بالنسبة  ريقة العرض للرسوم والصور واألشكال والخرائط في الكتاب المدرسيضعف ط -

 .لمستوى التالميذ

 .المخصصة لهطول منهاج اللغة العربية بالنسبة لعدد الحصص  -

 .افتقار الوسائل التعليمية في كتاب اللغة العربية إلى عنصر التشويق -

 .نهاجالربط الضعيف بين المعلومات القديمة والحديثة في الم -



 ٧٦

 .قلة األسئلة المثيرة للتفكير في محتوى المنهاج -

 .قلة تفعيل مهارات المحادثة بصورة جيدة في المنهاج -

 .اختصار بعض الجوانب في المنهاج وتوسيع جوانب أخرى كما يالحظ من المنهاج نفسه -

 .احتواء المنهاج على موضوعات بعيدة عن اهتمامات التالميذ وحاجاتهم -

  . اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولىضعف ارتباط منهاج -

 .طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالميذ العقلي -

 .افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة -

 .إغفال الجانب المهاري التطبيقي في المنهاج -

  قلة األسئلة المطروحة في األنشطة التي يطرحها -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٩٠-٣,٦٥(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

 .على الترتيب أيضاً) ١,٠٦-١٠٢(

ما أسباب تدني مـستوى التحـصيل       " ، الذي نصه    الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      : ثانياً

ـ                دارس في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسـية للم

  األردنية الحكومية من وجهة نظر أولياء األمور المثقفين؟

 لكل مجـال   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب  

سباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغـة العربيـة لـدى            أل ولكل سبب داخل المجال الواحد    

لى من المرحلة األساسية للمدارس األردنيـة الحكوميـة مـن    بعض تالميذ الصفوف الثالثة اُألو   

  .ذلك تظهر  )١٥-٩(من ول االجد ،وجهة نظر أولياء األمور المثقفين



 ٧٧

  )٩(جدول ال
تدني أسباب  لكل مجال من مجاالت والرتبة والدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تالميذ الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض 
   مرتبة تنازلياًاألساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر أولياء األمور المثقفين

 ت األسبابمجاال  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

 مرتفعة 1 1.18 3.67 المتعلقة بالبيئة المدرسيةاألسباب   4

  متوسطة 2 1.17 3.61  المتعلقة بالتلميذ والظروف األسريةألسبابا  5
  متوسطة 3 1.20 3.47  المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرراألسباب  ١

 المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل األسباب  ٢
 التعليمية

  متوسطة 4 1.24 3.30

  متوسطة 4 1.19 3.30  المتعلقة بالمعلماألسباب  3

متعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف  الاألسباب  6
 التربوي

  متوسطة 5 1.23 3.17

  متوسطة  1.19 3.42  الدرجة الكلية
  

أن هناك مجاالً واحداً من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في ) ٩(يالحظ من الجدول 

 ر المثقفينأولياء األمو مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر

أسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بمجال البيئة المدرسية، فقد بلغ :  هو، وهذا المجالاًكان مرتفع

  .)١,١٨(، وبلغ انحرافه المعياري ) ٣,٦٧(متوسطة الحسابي 

السابق أيضاً أن هناك خمسة مجاالت من مجاالت أسباب تدني ) ٩(ويتبين من الجدول 

اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر مستوى التحصيل في مادة 

أسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة :  كانت متوسطة، وهذه المجاالت هيأولياء األمور المثقفين



 ٧٨

 ،المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر وأسباب تدني مستوى التحصيل بمجال التلميذ والظروف األسرية،

واسباب تدني مستوى  ،المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية توى التحصيلوأسباب تدني مس

، وأسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بمجال اإلدارة المدرسية المتعلقة بالمعلم التحصيل

على ) ٣,١٧(، )٣,٣٠(، )٣,٣٠(، )٣,٤٧(، )٣,٦١(واالشراف، فقد بلغت متوسطاتها الحسابية 

على الترتيب ) ١,٢٣(، )١,١٩(، )١,٢٤(، )١,٢٠(، )١,١٧(حرافاتها المعيارية الترتيب، وبلغت ان

  .أيضاً

وأشارت الدرجة الكلية ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض 

 إلى درجة متوسطة، فقد بلغ أولياء األمور المثقفينتالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر 

  ).١,١٩(وبانحراف معياري ) ٣,٤٢(بي للدرجة الكلية المتوسط الحسا

وفيما يأتي تحليل ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ 

  :  لكل مجالأولياء األمور المثقفينالصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر 

  :المتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األ: 2.1

سباب تدني مستوى التحصيل في أل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

ظهر ي، والمتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

 . ذلك اآلتي)١٠(لجدول ا

 

  



 ٧٩

  )١٠(جدول ال
البيئة  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًالمدرسية
 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١-  

 مرتفعة  1 1.11 4.17  . ندرة توفر قاعة خاصة للوسائل التعليمية

  
٢-  

 مرتفعة  2 1.25 4.03  . ندرة تجهيز الغرف الصفية بالتجهيزات المناسبة

  
٧-  

قلة إقامة المعارض التعليمية لتشجيع روح المنافسة 
وتبادل الخبرات بين المعلمين من جهة والمدارس من 

  .جهة ثانية
 مرتفعة 3 1.05 3.99

  
٨-  

التي ، في المدرسةنقص الموارد واإلمكانات المادية 
  .تعوق عمليات التطوير والتحسين

 مرتفعة 4 1.28 3.82

  
٣-  

ندرة توفر شروط التخزين والحفظ المناسبة للوسائل 
  .التعليمية في المدارس

 مرتفعة 5 1.26 3.74

  
٤-  

  متوسطة  6 1.27 3.61  .تدني فاعلية األجهزة والوسائل المتوافرة في المدارس
  
٦-  

في المؤسسة التعليمية لشراء ندرة توفر موازنة 
  .األجهزة والوسائل التعليمية

  متوسطة 7 1.40 3.59
تعذر نقل األجهزة إلى الغرف الصفية بسبب طبيعة   -٥

  .المبنى
  متوسطة 8 1.41 3.54

  
٩-  

  وجود أكثر من صف في الحجرة الصفية الواحدة 
  ).الصفوف المجمعة( 

  متوسطة 9 1.46 2.57

 مرتفعة  1.18 3.67  الدرجة الكلية

 
أن هناك خمسة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ١٠(يظهر الجدول  

 كانت أولياء األمور المثقفين العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر



 ٨٠

 بين ، وانحرافاتها المعياريرية)٣,٧٤-٤,١٧(مرتفعة، فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ٥-١(، وقد  حظيت  هذه  األسباب بالرتب من )١,٢٦-١,١١(

 .ندرة توفر قاعة خاصة للوسائل التعليمية -

 .ندرة تجهيز الغرف الصفية بالتجهيزات المناسبة -

قلة إقامة المعارض التعليمية لتشجيع روح المنافسة وتبادل الخبرات بين المعلمين من جهة  -

 .س من جهة ثانيةوالمدار

 .و التي تعوق عمليات التطوير والتحسين، نقص الموارد واإلمكانات المادية في المدرسة -

  .ندرة توفر شروط التخزين والحفظ المناسبة للوسائل التعليمية في المدارس -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقرات) ٤(أيضاً أنه يوجد ) ١٠(ويشير الجدول

 كانت أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من دى بعض تالميذ الالعربية ل

  : وهي على الترتيب) ٩-٦(، ونالت من ةمتوسط

 .تدني فاعلية األجهزة والوسائل المتوافرة في المدارس -

 .ندرة توفر موازنة في المؤسسة التعليمية لشراء األجهزة والوسائل التعليمية -

 . إلى الغرف الصفية بسبب طبيعة المبنىتعذر نقل األجهزة -

 ).الصفوف المجمعة( وجود أكثر من صف في الحجرة الصفية الواحدة  -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٥٧-٣,٦١(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

 .على الترتيب أيضاً) ١,٤٦-١,٢٧(

 



 ٨١

  :ظروف األسريةالمتعلقة بالتلميذ وال سبابمجال األ: 2.2

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

 ، لقة بالتلميذ والظروف األسريةالمتع سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلك اآلتي)١١ (الجدولظهر يو

  )١١(جدول ال
التلميذ  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًوالظروف األسرية
 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١-  

قلة التركيز واالنتباه من جانب التلميذ خالل الشرح في 
  . غرفة الصف

 مرتفعة  1 0.93 4.23

 مرتفعة 2 1.10 4.01  .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ  -١٥

  
٣-  

ضعف المبادئ األساسية والمهارات لدى التالميذ في اللغة 
  .العربية

 مرتفعة 3 1.12 3.97

 مرتفعة 4 1.20 3.88  . وعدم قيامه بالدراسة المنتظمةاإلهمال من التلميذ  -٢٠

االنتقال الفجائي في تعليم اللغة للطفل من العامية إلى   -١٣
  .الفصحى

 مرتفعة 5 1.07 3.84

 مرتفعة 6 1.30 3.77.قلة اهتمام بعض أولياء األمور في الصفوف الثالثة األولى  -١٤

 مرتفعة 7 1.19 3.76  .انب التلميذقلة التركيز على الكتابة والقراءة من ج  -١٨

 مرتفعة 8 1.23 3.74  .خوف التلميذ وقلقه من المعلم واالمتحانات  -١٩

  
٢-  

 مرتفعة  9 1.26 3.68  .إهمال التلميذ للواجبات المنزلية

  
٤-  

  متوسطة  10 1.19 3.67  . كثرة غياب التلميذ عن المدرسة



 ٨٢

  متوسطة 11 1.17 3.62  .تلميذ العبء الدراسي اليومي الكثير المقرر على ال  -١١
الحجرة الدراسية غير المالئمة للتعليم الفعال من جانب   -١٢

  .التالميذ
  متوسطة 11 1.12 3.62

  
٢٢-  

  ضعف تجاوب التلميذ مع المعلم وأولياء األمور في تعليم
  متوسطة 13 1.21 3.58  . اللغة

  قلة المخزون اللغوي لدى التالميذ الذي يساعدهم على  -٩
  .لتعبير عن أفكارهم ومقاصدهم العلمية ا

  متوسطة 14 1.15 3.54
  
٦-  

  متوسطة 15 1.29 3.50  .اتجاهات التالميذ السلبية نحو مبحث اللغة العربية
  متوسطة 15 1.26 3.50  .ضعف قدرة التلميذ العقلية  -١٦

  
٥-  

  قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفسية والتربوية
  . للتالميذ

  متوسطة 17 1.44 3.41

ندرة الدعم المادي لتحقيق األنشطة إذا ما طلبت المدرسة   -١٠
  .من أولياء األمور التعاون مع المدرسة

  متوسطة 18 1.24 3.29

  متوسطة 18 1.40 3.29  .ضعف التلميذ في حاسة البصر أو حاسة السمع  -١٧
وتمسكهم ، انصراف بعض التالميذ عن لغتهم القومية  -٨

  .بية أو العاميةباللغة األجن
  متوسطة 20 1.49 3.25

  
٧-  

  متوسطة 21 1.35 3.23  . ضعف االتصال بين المدرسة وأولياء أمور لتالميذ
  
٢١-  

  معاناة التلميذ من بعض األمراض الجسمية غير ضعف
  متوسطة 22 1.31 2.98  . البصر والسمع

  متوسطة  1.17 3.61  الدرجة الكلية
 

 
ن هناك تسعة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة أ) ١١(يظهر الجدول        

 كانت أولياء األمور المثقفين اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر

-٠,٩٣(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٦٨-٤,٢٣(مرتفعة، فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ٩-١(ألسباب بالرتب من ، وقد  حظيت  هذه  ا)١,٢٦



 ٨٣

 .قلة التركيز واالنتباه من جانب التلميذ خالل الشرح في غرفة الصف -

 .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ -

 .ضعف المبادئ األساسية والمهارات لدى التالميذ في اللغة العربية -

 .اإلهمال من التلميذ وعدم قيامه بالدراسة المنتظمة -

 .االنتقال الفجائي في تعليم اللغة للطفل من العامية إلى الفصحى -

 . الثالثة األولىقلة اهتمام بعض أولياء األمور في الصفوف -

 .قلة التركيز على الكتابة والقراءة من جانب التلميذ -

 .خوف التلميذ وقلقه من المعلم واالمتحانات -

 .إهمال التلميذ للواجبات المنزلية -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقرة) ١٣( أيضاً أنه يوجد )١١(ويشير الجدول

 كانت أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ٢٢-١٠( من  الرتب، ونالتةمتوسط

 .كثرة غياب التلميذ عن المدرسة -

 .ر المقرر على التلميذالعبء الدراسي اليومي الكثي -

 .الحجرة الدراسية غير المالئمة للتعليم الفعال من جانب التالميذ -

 .في تعليم اللغة ضعف تجاوب التلميذ مع المعلم وأولياء األمور -

قلة المخزون اللغوي لدى التالميذ الذي يساعدهم على التعبير عن أفكارهم ومقاصدهم  -

 .العلمية



 ٨٤

 .و مبحث اللغة العربيةاتجاهات التالميذ السلبية نح -

 .ضعف قدرة التلميذ العقلية -

 .قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفسية والتربوية للتالميذ -

ندرة الدعم المادي لتحقيق األنشطة إذا ما طلبت المدرسة من أولياء األمور التعاون مع  -

 .المدرسة

 .ضعف التلميذ في حاسة البصر أو حاسة السمع -

 .وتمسكهم باللغة األجنبية أو العامية، ميذ عن لغتهم القوميةانصراف بعض التال -

 .ضعف االتصال بين المدرسة وأولياء أمور التالميذ -

 .معاناة التلميذ من بعض األمراض الجسمية غير ضعف البصر والسمع -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٩٨-٣,٦٧(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

 .على الترتيب أيضاً) ١,٣١-١,١٩(

  :المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابمجال األ: 2.3

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

نية الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األرد مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

، المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

 . ذلك اآلتي)١٢(الجدول ظهر يو

 

  



 ٨٥

  )١٢(جدول ال
المنهاج  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 اً مرتبة تنازليوالكتاب المقرر

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١١ -  

  افتقار الوسائل التعليمية في كتاب اللغة العربية إلى
 مرتفعة 1 1.32 3.67  . عنصر التشويق

  
١-  

  ضعف ارتباط منهاج اللغة العربية في الصفوف
  الثالثة األولى، في ضوء مالحظات المشرفين

  .لياء األمور التالميذ التربويين وأو
  متوسطة  2 1.00 3.66

  
١٠ -  

  ضوء قلة المعاجم اللغوية الحديثة في مكتبة المدرسة،في
  متوسطة 3 1.13 3.65  . زيارات المشرفين التربويين وأولياء األمور للمدرسة 

  
٨-  

  المنهاج ل مهارات المحادثة بصورة جيدة فيقلة تفعي
 وأولياء األمور في ضوء مالحظات المشرفين التربويين

  .المتكررة
  متوسطة 4 1.14 3.62

  متوسطة 5 1.30 3.61  .إغفال الجانب المهاري التطبيقي في المنهاج  -٧
  
٣-  

  اختصار بعض الجوانب في المنهاج وتوسيع جوانب
  . أخرى كما يالحظ من المنهاج نفسه

  متوسطة 6 1.30 3.59
  
٢-  

  ص طول منهاج اللغة العربية بالنسبة لعدد الحص
كما يتضح لكل من المشرفين التربويين ، له المخصصة

  .وأولياء األمور
  متوسطة  7 1.30 3.58

  
١٢ -  

  ضعف طريقة العرض للرسوم والصور واألشكال
.بالنسبة لمستوى التالميذ والخرائط في الكتاب المدرسي

  متوسطة 8 1.20 3.49
  

١٤ -  
  الربط الضعيف بين المعلومات القديمة والحديثة في

  .لمنهاج ا
  متوسطة 9 1.21 3.45

  متوسطة 10 1.41 3.34  .افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة  -٥
  متوسطة 11 1.38 3.31  .قلة األسئلة المثيرة للتفكير في محتوى المنهاج  -٩
  

١٣ -  
  متوسطة 12 1.39 3.27  .طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالميذ العقلي

  متوسطة  13 1.21 3.21  هاج على موضوعات بعيدة عن اهتماماتاحتواء المن  



 ٨٦

  . التالميذ وحاجاتهم  -٤
  
٦-  

  قلة األسئلة المطروحة في األنشطة التي يطرحها
  .المنهاج بشكل عام

  متوسطة 14 1.25 3.20

  متوسطة  1.20 3.47  الدرجة الكلية
  

ستوى التحصيل في مادة اللغة أن هناك سبباً واحداً من أسباب تدني م) ١٢(يظهر الجدول        

 كان مرتفعاً، أولياء األمور المثقفين العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر

  السبب بالرتبة ا، وقد  حظي  هذ)١,٣٢(، وانحرافه المعياري  )٣,٦٧(فقد كان متوسطه الحسابي 

  :األولى وهو

 .ة العربية إلى عنصر التشويقافتقار الوسائل التعليمية في كتاب اللغ -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقرة) ١٣( ودوجإلى أيضاً ) ١٢(ويشير الجدول

 كانت أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ١٤-٢( من  الرتب، ونالتةمتوسط

  .هاج اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولىضعف ارتباط من -

  .قلة المعاجم اللغوية الحديثة في مكتبة المدرسة -

 .قلة تفعيل مهارات المحادثة بصورة جيدة في المنهاج -

 .إغفال الجانب المهاري التطبيقي في المنهاج -

 .اختصار بعض الجوانب في المنهاج وتوسيع جوانب أخرى كما يالحظ من المنهاج نفسه -

 .المخصصة لهطول منهاج اللغة العربية بالنسبة لعدد الحصص  -



 ٨٧

بالنسبة  ضعف طريقة العرض للرسوم والصور واألشكال والخرائط في الكتاب المدرسي -

 .لمستوى التالميذ

 .الربط الضعيف بين المعلومات القديمة والحديثة في المنهاج -

 .افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة -

 .ئلة المثيرة للتفكير في محتوى المنهاجقلة األس -

 .طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالميذ العقلي -

 .احتواء المنهاج على موضوعات بعيدة عن اهتمامات التالميذ وحاجاتهم -

  . المنهاج بشكل عامقلة األسئلة المطروحة في األنشطة التي يطرحها -

لى الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين ، ع)٣,٢٠-٣,٦٦(فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

  .على الترتيب أيضاً) ١,٢٥-١,٠٠(

  :المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية سبابمجال األ: 2.4

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

 الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الصفوف مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل  سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

 .ذلك التالي )١٣(الجدول ظهر ي ، والتعليمية

 

 

 

  



 ٨٨

  )١٣(جدول ال
طرائق  بمجال المتعلقة مستوى التحصيل تدني سباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًالتدريس والوسائل التعليمية

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٧-  

قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في 
خالل زيارات المشرفين  كما يتضح من، تعليم اللغة

  .اء األمورالتربويين وأولي
  متوسطة 1 1.16 3.59

  
١٠-  

قلة توافر الوسائل التعليمية في المدرسة بالنسبة 
لموضوعات اللغة العربية المتنوعة، في ضوء 

  .مالحظات المشرفين التربويين وأولياء األمور
  متوسطة 2 1.35 3.54

  
٨-  

ببعضها أثناء  ندرة ربط المهارات اللغوية األربع 
  .يالحظ من مستويات التالميذعملية التدريس، كما 

  متوسطة 3 1.24 3.40
  
١-  

طرق التدريس غير المالئمة للتالميذ كما يالحظ من 
  .أنفسهم المستوى المنخفض للتالميذ

  متوسطة  4 1.23 3.34
  
٥-  

إهمال الحس الصوتي واللغوي في تعليم اللغة العربية 
والتركيز على الحفظ والتلقين، كما يتبين من مستوى 

  .ميذ أنفسهمالتال
  متوسطة 4 1.35 3.34

  
٢-  

ندرة استخدام أسلوب القدوة في نطق اللغة العربية 
كما يتبين من طريقة نطق التالميذ ، الفصحى السليمة

  .أنفسهم
  متوسطة  6 1.37 3.31

  
٦-  

استخدام طرق التدريس التقليدية التي تعتمد التلقين 
ي والحفظ في تعليم اللغة وليس تعلمها كمهارة، ف
  .ضوء مالحظات المشرفين التربويين وأولياء األمور

  متوسطة 6 1.40 3.31

  
٣-  

ندرة استخدام طرق تدريس تعتمد على تفاعل التالميذ 
كما يتضح من عمليات اإلشراف التربوي ، ومشاركتهم

  .ومتابعة أولياء األمور ألبنائهم
  متوسطة 8 1.25 3.25

  
٤-  

كما ، لدرسطرق التدريس غير المالئمة لموضوع ا
يالحظ من زيارات المشرفين التربويين ومعاينة أولياء 

  .أمور التالميذ
  متوسطة  9 1.29 2.98



 ٨٩

  
٩-  

، قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة
 في ضوء مشاهدات المشرفين التربويين وأولياء

  .األمور
  متوسطة 10 1.23 2.90

  متوسطة  1.24 3.30  الدرجة الكلية
 

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةجميع الفقرات أن) ١٣(شير الجدول ي

 أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : ، وهي على الترتيبةكانت متوسط

 .قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة -

 . الوسائل التعليمية في المدرسة بالنسبة لموضوعات اللغة العربية المتنوعةقلة توافر -

 .ببعضها أثناء عملية التدريس ندرة ربط المهارات اللغوية األربع  -

  .طرق التدريس غير المالئمة للتالميذ -

 .إهمال الحس الصوتي واللغوي في تعليم اللغة العربية والتركيز على الحفظ والتلقين -

ين من طريقة كما يتب ام أسلوب القدوة في نطق اللغة العربية الفصحى السليمةندرة استخد -

 .نطق التالميذ أنفسهم

استخدام طرق التدريس التقليدية التي تعتمد التلقين والحفظ في تعليم اللغة وليس تعلمها  -

 .كمهارة

 .ندرة استخدام طرق تدريس تعتمد على تفاعل التالميذ ومشاركتهم -

 .ر المالئمة لموضوع الدرسطرق التدريس غي -

 .قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة -



 ٩٠

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٩٠-٣,٥٩(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

      .على الترتيب أيضاً) ١,٢٣-١,١٦(

  :بالمعلمالمتعلقة  سبابمجال األ: 2.5

سباب تدني مستوى التحصيل في أل سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتو       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

ظهر ي ، والمتعلقة بالمعلم سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

  .ذلكتي  اآل )١٤(الجدول

  )١٤(جدول ال
 المعلم بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازلياً

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١٠ -  

قلة وجود متسع من الوقت لدى المعلم إلعداد 
فاع نصابه من الحصص الوسائل التعليمية الرت

والواجبات األخرى، كما يتضح من العبء التدريسي 
  .الكبير له

 مرتفعة 1 1.20 3.86

  
١٥ -  

ندرة التدريبات العالجية للتالميذ ذوي التحصيل 
المتدني، في ضوء مالحظات المشرفين التربويين 

  .وأولياء األمور
 مرتفعة 2 1.20 3.84

  
٦-  

دريس اللغة قلة وجود معلمين متخصصين في ت
  .العربية في المرحلة االبتدائية

 مرتفعة 3 1.17 3.75

  
١١ -  

تدني دافعية المعلم في التعرف إلى طرق وأساليب 
يالحظ خالل اللقاءات  تدريسية جديدة للتعليم، كما

  .الدورية للمشرفين  التربويين وأولياء األمور معه
 مرتفعة 4 1.05 3.73

  متوسطة  5 1.15 3.45عربية أسلوب إعطاء اعتماد بعض معلمي اللغة ال  



 ٩١

القاعدة ومن ثم حل التمارين في القواعد واإلمالء   -٤
كما يتضح من مناقشات ، دون التركيز على التطبيق

  .المشرفين التربويين وأولياء األمور لهم
  
٢-  

انتقال المعلمين ذوي الكفاءة إلى العمل اإلداري من 
  .وقت آلخر

  متوسطة  6 1.41 3.36
  

١٢ -  
قلة اهتمام المعلم بالتلميذ الضعيف، رغم مراجعات 

 األمور له من وقت المشرفين التربويين وأولياء
  .آلخر

  متوسطة 7 1.45 3.23

  
٧-  

إهمال عالمات الترقيم في أثناء القراءة والكتابة من 
كما يالحظ على التالميذ الذين ، جانب المعلمين

  .يؤكدون عدم تركيز المعلمين عليها
  متوسطة 8 1.29 3.20

  
٣-  

 اقتناع بعض المعلمين باستخدام الوسائل قلة
  . التعليمية في تعليم اللغة العربية

  متوسطة 9 1.25 3.18
  
٨-  

من جانب التلميذ في ) الفأرة(استخدام الحاسوب و
ضوء تعليمات المعلم وترك القلم جانبا في أثناء تعلم 

  .الدروس المحوسبة
  متوسطة 9 1.34 3.18

  
١٣ -  

تقار المعلم إلى مهارات االتصال والتواصل مع اف
التالميذ، في ضوء مالحظات المشرف التربوي وولي 

  .األمر
  متوسطة 11 1.33 3.13

  
٥-  

ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربية بأساليب 
كما يتبين من لقاءاتهم مع ، التقويم الحديثة

  .المشرفين التربويين وأولياء األمور
  طةمتوس 12 1.27 3.07

  
١٤ -  

ضعف القدرة على ضبط الصف، كما لوحظ خالل 
  متوسطة 13 1.38 3.04  . األمروولي التربويزيارات المشرف 

  
٩-  

ضعف المعلم في معلوماته مما يؤدي إلى فقدان الثقة 
كما يتبين من ، بينه وبين التالميذ في التدريس

  .زيارات كل من المشرفين التربويين وأولياء األمور
  متوسطة 14 1.23 2.79

  
١-  

 في ،وتربوياًضعف اإلعداد المهني للمعلمين معرفياً  
  . أولياء األمورالتربويين ضوء مالحظات المشرفين 

  متوسطة  15 1.21 2.71

  متوسطة  1.19 3.30  الدرجة الكلية
         



 ٩٢

أن هناك أربعة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة ) ١٤(     يظهر الجدول 

 كانت أولياء األمور المثقفين غة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظرالل

-١,٢٠(، وانحرافاتها المعيارية بين  )٣,٧٣-٣,٨٦(مرتفعة، فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي على الترتيب) ٤-١(، وقد  حظيت هذه  األسباب بالرتب من )١,٠٥

الوقت لدى المعلم إلعداد الوسائل التعليمية الرتفاع نصابه من الحصص قلة وجود متسع من  -

 .والواجبات األخرى

 .ندرة التدريبات العالجية للتالميذ ذوي التحصيل المتدني -

 .قلة وجود معلمين متخصصين في تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية -

 .سية جديدة للتعليمتدني دافعية المعلم في التعرف إلى طرق وأساليب تدري -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقرة) ١١( إلى وجودأيضاً ) ١٤(ويشير الجدول

 كانت أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ١٥-٥( من  الرتب، ونالتةمتوسط

 العربية أسلوب إعطاء القاعدة ومن ثم حل التمارين في القواعد اعتماد بعض معلمي اللغة -

 .واإلمالء دون التركيز على التطبيق

 .انتقال المعلمين ذوي الكفاءة إلى العمل اإلداري من وقت آلخر -

قلة اهتمام المعلم بالتلميذ الضعيف، رغم مراجعات المشرفين التربويين وأولياء األمور من  -

 .وقت آلخر

  .ات الترقيم في أثناء القراءة والكتابة من جانب المعلمينإهمال عالم -



 ٩٣

  .قلة اقتناع بعض المعلمين باستخدام الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية -

من جانب التلميذ في ضوء تعليمات المعلم وترك القلم جانبا في ) الفأرة(استخدام الحاسوب و -

  .أثناء تعلم الدروس المحوسبة

 . إلى مهارات االتصال والتواصل مع التالميذافتقار المعلم -

 .ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربية بأساليب التقويم الحديثة -

 .ضعف القدرة على ضبط الصف -

 .ضعف المعلم في معلوماته مما يؤدي إلى فقدان الثقة بينه وبين التالميذ في التدريس -

 وتربوياًضعف اإلعداد المهني للمعلمين معرفياً   -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٧١-٣,٤٥(لغ متوسطاتها الحسابية بين فقد ب

     .على الترتيب أيضاً) ١,٢١-١,١٥(

  :المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي سبابمجال األ: 2.6

 في سباب تدني مستوى التحصيلأل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

المتعلقة باإلدارة المدرسية  سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

 . ذلك اآلتي)١٥(الجدول ظهر ي ، وواإلشراف التربوي

 

 

 

  



 ٩٤

  )١٥(جدول ال
اإلدارة  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل  الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات

  مرتبة تنازلياًالمدرسية واإلشراف التربوي

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٦-  

ندرة تنظيم حصص تقوية إضافية للتالميذ ذوي 
  متوسطة 1 1.34 3.61  .المستوى التحصيلي المتدني

  
٧-  

الضغط اإلداري على المعلم مما ال يعطيه الوقت 
لدى التالميذ  الكافي لمتابعة مواطن الضعف

  .ومعالجتها
  متوسطة 1 1.34 3.61

  
٤-  

الترفيع التلقائي في الصفوف الدنيا من المراحل 
  .األساسية الدنيا

  متوسطة  3 1.20 3.58

 على المعلم وإغفالها تركيز عملية اإلشراف التربوي  -١٥
  .الجوانب التربوية األخرى

  متوسطة 4 1.32 3.40
  
٢-  

قلة تشجيع المعلمين وإثارة دافعيتهم لتصميم الوسائل 
  التعليمية

  متوسطة  5 1.30 3.32

ضعف أساليب اإلشراف التربوي واعتمادها على   -٩
  .األساليب التقليدية

  متوسطة 6 1.36 3.32
  
  متوسطة 7 1.16 3.25  . باألنشطة اللغوية غير الصفيةقلة اهتمام المدرسة  -٥
االتجاهات السلبية لدى بعض المعلمين نحو المشرف   -١٦

  .التربوي
  متوسطة 8 1.20 3.23

  
١-  

التركيز على الجوانب اإلدارية أكثر من االهتمام 
  .بمستويات التالميذ األكاديمية

  متوسطة  9 1.39 3.22

دارية واضحة في ندرة وجود نظم معلومات إ  -١١
  .المدرسة

  متوسطة 10 1.14 3.14

  .ضعف التواصل بين المعلمين والمشرفين التربويين  -١٧
  

  متوسطة 11 1.33 3.13

قلة الدورات التدريبية وورشات العمل للمعلمين من   -٨
  .جانب اإلدارة واإلشراف

  متوسطة 12 1.36 3.05



 ٩٥

تدني ضعف االنتماء والدافعية لدى المديرين بسبب   -١٠
  .الرواتب والحوافز

  متوسطة 13 1.24 2.93

  متوسطة 13 1.41 2.93  .ضعف االتصال بين اإلدارة وأولياء األمور  -١٣
 ضعف العمليات اإلشرافية من جانب المشرفين  -١٤

  .التربويين
  متوسطة 15 1.30 2.89

  
٣-  

 خوف مدير المدرسة من تلف األدوات واألجهزة أو
  .تدريس التالميذ ا فيصيانتها إذا تم استخدامه

  متوسطة 16 1.32 2.71

  متوسطة 17 1.30 2.57  .رفض المديرين للتجديد والتغيير في المدرسة  -١٢
  متوسطة  1.23 3.17  الدرجة الكلية

 

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةجميع الفقرات أن) ١٥(يشير الجدول    

 أولياء األمور المثقفين نظر وجهة األولى من صفوف الثالثةالعربية لدى بعض تالميذ ال

  : ، وهي على الترتيبةكانت متوسط

 .ندرة تنظيم حصص تقوية إضافية للتالميذ ذوي المستوى التحصيلي المتدني -

لدى  الضغط اإلداري على المعلم مما ال يعطيه الوقت الكافي لمتابعة مواطن الضعف -

 .التالميذ ومعالجتها

 .الصفوف الدنيا من المراحل األساسية الدنياالترفيع التلقائي في  -

 .تركيز عملية اإلشراف التربوي على المعلم وإغفالها الجوانب التربوية األخرى -

 .قلة تشجيع المعلمين وإثارة دافعيتهم لتصميم الوسائل التعليمية -

  .ضعف أساليب اإلشراف التربوي واعتمادها على األساليب التقليدية -

 .باألنشطة اللغوية غير الصفيةقلة اهتمام المدرسة  -

 .االتجاهات السلبية لدى بعض المعلمين نحو المشرف التربوي -



 ٩٦

 .التركيز على الجوانب اإلدارية أكثر من االهتمام بمستويات التالميذ األكاديمية -

 .ندرة وجود نظم معلومات إدارية واضحة في المدرسة -

 .ضعف التواصل بين المعلمين والمشرفين التربويين -

 . الدورات التدريبية وورشات العمل للمعلمين من جانب اإلدارة واإلشرافقلة -

 .ضعف االنتماء والدافعية لدى المديرين بسبب تدني الرواتب والحوافز -

 .ضعف االتصال بين اإلدارة وأولياء األمور -

 .ضعف العمليات اإلشرافية من جانب المشرفين التربويين -

تدريس  صيانتها إذا تم استخدامها في ألجهزة أوخوف مدير المدرسة من تلف األدوات وا -

 .التالميذ

 .رفض المديرين للتجديد والتغيير في المدرسة -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٥٧-٣,٦١(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

  .على الترتيب أيضاً) ١,٣٠-١,٣٤(

الثالث والرابع والخامس، ولقـد نـص الـسؤال الثالـث           ال  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤ    : ثانياً

  : والرابع والخامس على اآلتي وبالترتيب

هل تختلف وجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ -

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية األولى تعزى لدور المشرف التربوي وولي 

  األمر؟



 ٩٧

 هل تختلف وجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ -

  المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس وبغض النظر عن الوظيفة؟

 هل يوجد تفاعل في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة -

  والوظيفة؟األساسية األولى يعزى للجنس 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    تم حساب  الصفرية    الدراسة فرضياتوالختبار  

وجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة              تقديرات  ل

ختبـار فرضـيات    كما تم استخدام تحليل التباين الثنـائي ال    ،األساسية األولى تعزى للجنس والوظيفة    

 .يظهران تلك النتائج) ١٧(، ) ١٦(الدراسة والجدوالن 

  )١٦(الجدول 
تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أسباب المعيارية لمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس والوظيفة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الجنس  وظيفةال  مجاالت األسباب

  ونمشرف 0.20 3.38  ذكر
 0.31 3.19  أنثى
 0.14 3.49  ذكر

المتعلقة بالمنهاج  األسباب 
  أمور أولیاء  والكتاب المقرر

 0.18 3.44  أنثى
  ونمشرف 0.20 3.59  ذكر
 0.32 4.09  أنثى
 0.14 3.26  ذكر

المتعلقة بطرائق األسباب 
  أمور ولیاءأ التدريس والوسائل التعليمية

 0.18 3.36  أنثى
  ونمشرف 0.19 3.67  ذكر
 0.30 3.93  أنثى

 المتعلقة بالمعلماألسباب 

 0.14 3.24  ذكر  أمور أولیاء
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الجنس  وظيفةال  مجاالت األسباب

  ونمشرف 0.20 3.38  ذكر
 0.31 3.19  أنثى
 0.14 3.49  ذكر
 0.17 3.40  أنثى
  ونمشرف 0.20 3.60  ذكر
 0.31 4.18  أنثى
 0.14 3.62  ذكر

المتعلقة بالبيئة األسباب 
  أمور أولیاء المدرسية

 0.18 3.77  أنثى
  ونمشرف 0.19 3.49  ذكر
 0.29 3.84  أنثى
 0.13 3.48  ذكر

المتعلقة بالتلميذ األسباب 
  أمور أولیاء والظروف األسرية

 0.17 3.82  أنثى
  ونمشرف 0.21 3.26  ذكر
 0.32 3.79  أنثى
 0.15 3.19  ذكر

المتعلقة باإلدارة األسباب 
  أمور أولیاء المدرسية واإلشراف التربوي

 0.19 3.13  أنثى
  ونمشرف 0.20 3.48  ذكر
 0.31 3.81  أنثى
 0.14 3.37  ذكر

 الدرجة الكلية
  أمور أولیاء

 0.18 3.49  أنثى
 

تدني  لتقديرات أسبابوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ) ١٦(يالحظ من الجدول 

 ذ المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس والوظيفةمستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالمي

 المشرفات تفي كل مجال من مجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية للمجاالت مجتمعة، إذ حصل

اإلناث من  م، يليه)3.81 ( ومقدارة في الدرجة الكلية للمجاالت على أعلى متوسط حسابياإلناث
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 مإذ بلغ متوسطه م الذكور من المشرفينيليه ،)3.49( الحسابي نإذ بلغ متوسطه أولياء األمور

 ولتحديد .)3.37( إذ بلغ للذكور من أولياء األموروأخيراً جاء المتوسط الحسابي ) 3.48(الحسابي 

تم  ) α≥ ٠,٠٥(فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه  )ANOVA (الثنائين تطبيق تحليل التباي

  : اآلتي)١٧(الجدول

  )١٧(الجدول 

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية في تقديرات أسباب  للفروق الثنائيتحليل التباين 
  لجنس والوظيفةتبعاً لمتغيري الدى تالميذ المرحلة األساسية األولى 

 مجموع المربعات مصدر التباين سبابمجال األ
درجات 
 الحرية

  متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.394 0.73 0.977 1 0.977 الوظيفة
 0.583 0.302 0.404 1 0.404 الجنس

 0.743 0.108 0.144 1 0.144 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.338 155 207.41 الخطأ

  األسباب
المتعلقة 
بالمنهاج 
والكتاب 
       158 208.587 الكلي  المقرر

 0.017 5.819* 8.138 1 8.138 الوظيفة
 0.168 1.921 2.687 1 2.687 الجنس

 0.369 0.813 1.137 1 1.137 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.398 155 216.754 الخطأ

 األسباب
المتعلقة 
بطرائق 
التدريس 
والوسائل 
  التعليمية

  
       158 226.063 الكلي

 األسباب 0.024 5.207* 6.585 1 6.585 الوظيفة
 0.307 1.052 1.33 1 1.33 الجنسالمتعلقة 
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 0.806 0.06 0.076 1 0.076 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.265 155 196.038 الخطأ
       158 204.016 الكلي

 0.37 0.807 1.104 1 1.104 الوظيفة
 0.099 2.752 3.765 1 3.765 الجنس

 0.334 0.939 1.285 1 1.285 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.368 155 212.029 الخطأ

 األسباب
  المتعلقة 
بالبيئة 

       158 216.181 الكلي مدرسيةال
 0.930 0.008 0.01 1 0.01 الوظيفة
 0.099 2.758 3.346 1 3.346 الجنس

 0.970 0.001 0.002 1 0.002 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.213 155 188.016 الخطأ

 األسباب
المتعلقة 
بالتلميذ 

والظروف 
       158 192.132 الكلي األسرية

 0.115 2.506 3.67 1 3.67 الوظيفة
 0.298 1.091 1.597 1 1.597 الجنس

 0.195 1.696 2.484 1 2.484 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.465 155 227.008 الخطأ

 األسباب
المتعلقة 
باإلدارة 

المدرسية 
واإلشراف 

 التربوي
       158 231.807 الكلي

 0.329 0.959 1.252 1 1.252 الوظيفة
 0.297 1.094 1.428 1 1.428 الجنس

 0.634 0.227 0.297 1 0.297 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.306 155 202.397 الخطأ

  الدرجة الكلية

       158 204.639 الكلي
  لها داللة إحصائية* 
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بين متوسـطي   ) α≥ ٠,٠٥(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        ) ١٧(يشير الجدول   

ـ             دى تالميـذ  الدرجة الكلية لوجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية ل

) ف(اسـتناداً إلـى قيمـة       ) مشرف تربوي ، ولي أمـر     ( المرحلة األساسية األولى تعزى للوظيفة      

  ).٠,٣٢٩(وبمستوى داللة ) ٠,٩٥٩(المحسوبة 

بين متوسطي  ) α≥ ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       ) ١٧(كما يظهر الجدول    

ي أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لـدى تالميـذ          الدرجة الكلية لوجهات النظر ف    

) ف(استناداً إلى قيمـة     ) مشرفات وأمهات ) (مشرفين وآباء (المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس      

  ).٠,٢٩٧(وبمستوى داللة ) ١,٠٩٤(المحسوبة 

بين متوسـطات   ) α≥ ٠,٠٥(نفسه كذلك عدم وجود تفاعل ذي داللة إحصائية       ) ١٧(ويبين الجدول   

الدرجة الكلية لوجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لـدى تالميـذ              

) ٠,٢٢٧(المحـسوبة   ) ف(المرحلة األساسية األولى تعزى للوظيفة والجنس معاً استناداً إلى قيمـة            

  ).٠,٠٥(لمستوى وكل القيم غير دالة عند ا) ٠,٦٣٤(وبمستوى داللة 

بين متوسطي  ) α≥ ٠,٠٥(السابق أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       ) ١٧(ويظهر الجدول 

وجهات النظر في كل مجال من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لـدى                 

 المقرر، البيئة المدرسية، التلميذ والظـروف       المنهاج والكتاب : تالميذ المرحلة األساسية األولى اآلتية    

المحسوبة على  ) ف(األسرية، اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي، تعزى للوظيفة استناداً إلى قيمة           

، )٠,٩٣٠(، )٠,٣٧(، )٠,٣٩٤(وبمستوى داللـة    ) ٢,٥٠٦(،  )٠,٠٠٨(،  )٠,٨٠٧(،  )٠,٧٣(الترتيب

  .وعلى الترتيب أيضاً) ٠,١١٥(
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بـين  ) α≥ ٠,٠٥(أيضاً عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية         ) ١٧(ولكما يبين الجد  

متوسطي وجهات النظر في كل مجال من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل فـي مـادة اللغـة       

المنهاج والكتاب المقـرر، وطـرق التـدريس        : العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى اآلتية      

والبيئة المدرسية، والمعلم ، والتلميذ والظروف األسرية، واإلدارة المدرسية واإلشـراف           والوسائل،  

، )١,٩٢١(،  )٠,٣٠٢: (المحـسوبة علـى الترتيـب     ) ف(التربوي، تعزى للجنس استناداً إلى قيمة       

ــة) ١,٠٩١(، )٢,٧٥٨(، )٢,٧٥٢(، )١,٠٥٢( ــستوى دالل ، )٠,٣٠٧(، )٠,١٦٨(، )٠,٥٨٣: (وبم

  .على الترتيب أيضاً) ٠,٢٩٨(، )٠,٠٩٩(، )٠,٠٩٩(

بين متوسطي وجهات النظر    ) α≥ ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية    ) ١٧(ويبين الجدول ذاته    

في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميـذ المرحلـة األساسـية األولـى                

المحـسوبة  ) ف(معلم تعزى للوظيفة استناداً إلـى قيمـة         المتعلقة بمجال طرائق التدريس، ومجال ال     

  .على الترتيب أيضاً) ٠,٠٢٤(، )٠,٠١٧(على الترتيب، وبمستوى داللة ) ٥,٢٠٧(، )٥,٨١٩(

 إلى عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  أيضاً)١٧(تشير النتائج في الجدول و

في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية وجهات النظر في ) α≥٠,٠٥(مستوى 

 استناداً إلى قيم ف  للتفاعل بين الوظيفة والجنسلدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى

، )0.108(للدرجة الكلية، و) 0.634(، وبمستوى داللة )0.227 (  المحسوبة إذ بلغت

، )0.06( وبالمنهاج والكتاب المقررالمتعلقة األسباب لمجال ) 0.743(وبمستوى داللة 

، وبمستوى داللة )0.939( ، والمتعلقة بالمعلم  األسبابلمجال) 0.806(وبمستوى داللة 

) 0.970(، وبمستوى داللة )0.001(و ، المتعلقة بالبيئة المدرسيةاألسباب  لمجال ) 0.334(
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) 0.195(مستوى داللة ، وب)1.696(و المتعلقة بالتلميذ والظروف األسريةاألسباب   لمجال

وبمستوى ) ٠,٨١٣(المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي، واألسباب   لمجال

 وكل هذه القيم غير  لمجال األسباب المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية) ٠,٣٦٤(داللة

   .)α≥ ٠,٠٥(مستوى دالة عند

ضية الصفرية األولى التي نصت على عدم وجـود فـروق ذات داللـة              وبهذه النتائج تقبل الفر   

المنهاج : بين متوسطي وجهات النظر للدرجة الكلية ولمجاالت األسباب اآلتية        ) α≥ ٠,٠٥(إحصائية

 والكتاب المقرر، البيئة المدرسية، التلميذ والظروف األسرية، اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي،          

تعزى للوظيفة، في حين رفضت الفرضية الصفرية التي نصت على عدم وجود فـروق ذات داللـة           

بين متوسطي وجهات النظر في مجال طرق التدريس والوسـائل التعليميـة،            ) α≥ ٠,٠٥(إحصائية

  .ومجال المعلم

ى عدم وجـود فـروق ذات       كما تشير النتائج إلى قبول الفرضية الصفرية الثانية التي نصت عل          

بين متوسطي وجهات النظر للدرجة الكلية ولكل مجال مـن مجـاالت            ) α≥ ٠,٠٥(داللة إحصائية 

  .أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس

فرية الثالثة التي نصت على عدم وجود فـروق         كما أشارت النتائج أيضاً إلى قبول الفرضية الص       

 بين متوسطات وجهات النظر للدرجة الكليـة ولكـل مجـال مـن     )α≥ ٠,٠٥(ذات داللة إحصائية  

مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميـذ المرحلـة األساسـية تعـزى            

  .   للتفاعل بين الوظيفة والجنس
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  الخامسلفصل ا

  مناقشة نتائج الدراسة و التوصيات

  

 ثـم طـرح    التي توصلت إليهـا هـذه الدراسـة   لمناقشة النتائجيتضمن هذا الفصل عرضاً     

  :، وعلى النحو اآلتيالتوصيات ذات العالقة

ـ  ذل، ال  والسؤال الثاني  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول     مناقشة  : أوالً مـا   " صهماان ن

الصفوف الثالثة اُألولـى   أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

 وأوليـاء  المشرفين التربويين من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر

  ؟األمور

 مادة اللغة تدني مستوى التحصيل فيأن درجة أسباب أشارت نتائج التحليل االحصائي الى 

 وأولياء األمور المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر العربية لدى بعض تالميذ

هتمام أولياء األمور بتنمية مهارتي القراءة ا قلة لىإ وقد تعزى هذه النتيجة ، متوسطةكانت  المثقفين

الصفوف الثالثة األولى من مرحلة نظام الترحيل المتبع في من جهة، وإلى والكتابة لدى أبنائهم 

 المحفزات المادية ندرةو وجود المكتبات المدرسية  من جهة ثانية، إضافة إلى قلةالتعليم األساسي

،  بالتالميذصفوفزدحام الاو التقليل من فعاليتهم التدريسية ى مما أدى إل،والمعنوية المقدمة للمعلمين

  .ربية أثناء فترة الدراسةتغيير معلمي مادة اللغة العهذا ناهيك عن 
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ويرى الباحث أن ادراك المشرفين التربويين ووعيهم بأهمية البيئة المادية والنفسية للمدرسة  

ن من متطلبات تنفيذ طرائق التدريس والوسائل التعليمية إلها أثر كبير على بقية المجاالت األخرى إذ 

المدرسية واإلشراف التربوي فاعلين اإلدارة ا كانت همجود بيئة مدرسية ثرية مادياً ونفسياً، وموو

طرائق تدريس غير من  لن يؤدي وظيفتة المنشودة في بيئة مدرسية خالية من مصادر التعلم وفإنه

كما أن تنفيذ الكتاب والمنهاج المقرر في بيئة .  وجود أنشطة تعليمية تعلمية متنوعةقلةفاعلة، و

 ، وإدارة مدرسيةمتطورة ووسائل تعليمية ق تدريس حديثةلن يكون فاعالً باستخدام طرمدرسية فقيرة 

ن من إذ إويالحظ الباحث عملية الربط بين المحاور كسبب ونتيجة، . شراف تربوي ناجحإ وةمرن

خاصة و مدرسية ثرية بغرفها وتجهيزاتها المناسبة أن تتوفر بيئةمتطلبات التحصيل الجيد أوالً 

بإدارة واشراف و ليتم تنفيذ التدريس بمصادر جيدة، عليم الحديثةتكنولوجيا التلمصادر التعلم ووسائل 

ذا جاءت هذه الفقرات مرتبة حسب ول. لكتاب المقررين، وذلك لتنفيذ المنهاج ممثالً باتربوي مالئم

 تفسير النتائج المتعلقة بفقرات كل مجال من مجاالت تدني يأتيأهميتها وتسلسلها المنطقي، وفيما 

 .   وأولياء األمور وجهة نظر المشرفين التربويينمستوى التحصيل من

  :المتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األ: ١,١

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أن درجة أسباب       أشارت نتائج التحليل االحصائي الى 

 سبابمجال األل المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر العربية لدى بعض تالميذ

، وتتفق هذه النتيجة مع وجهة نظر أولياء األمور المثقفين،  مرتفعةكانت  المتعلقة بالبيئة المدرسية

مما يؤكد عدم مطابقة معظم المدارس للشروط التعليمية التعلمية المناسبة للتالميذ والسيما في 
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  الكافيةت والمواد والمساحاتاألدواو األجهزة منالمرحلة األساسية، وحاجة المدارس إلى الكثير 

  .التي تتم فيها األنشطة اللغوية المطلوبة

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ما تعانية كثير من المدارس من أبنية مدرسية مستأجرة وغير     

، نشطة اللغوية وعمل مجالت الحائطمالئمة للعملية التعليمية التعلمية، وما تتطلبة من مساحات لأل

ختبرات وأجهزة حاسوب فيها الكثير من برامج لتعليم اللغة العربية، باالضافة إلى  م توفرومن

لغة العربية، مما أدى إلى قلة اناً اللغة الفرنسية لتدريس الي اللغة االنجليزية وأح كل منمنافسة

يل  دراسة العج بعض نتائج النتيجه معوتتفق هذه .ينيت اللغتين االوروببسببهتمام باللغة األم اال

 .التي احتلت فيها البيئة المدرسية المرتبة االولى )٢٠٠٦(

  :المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية سبابمجال األ: ١,٢

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أن درجة أسباب       أشارت نتائج التحليل االحصائي الى 

 وأولياء األمور المشرفين التربويين جهة نظرالصفوف الثالثة اُألولى من و العربية لدى بعض تالميذ

وقد تعزى هذه  .مرتفعةكانت  المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية سبابلمجال األ المثقفين

 استخدام المعلم موعد ، مع بعض األسئلة المحاضرةةاقتصار أساليب التدريس على طريقالنتيجة الى 

د يجين جد، اضافة إلى تعيين خرةي في تدريس اللغة العربيثة الحد التكنولوجية والوسائللألجهزة

  بعض نتائج معةوتتفق هذه النتيج .للعمل في هذه المرحلة، وهم من ذوي الخبرة التدريسية القليلة

، ودراسة سعيد )١٩٩٠ (ة، ودراسة مرجان)١٩٨٠(ودراسة القاضي ) ١٩٩٨(دراسة خضير 

  المتنوعة التدريسعدم استحدام طرقرت أن ، التي اظه)١٩٨٩(، ودراسة عليان )١٩٩٧(

  . لدى الطلبةثر في تدني مستوى التحصيلأ الحديثة التعليمية والوسائل
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  :بالمعلمالمتعلقة  سبابمجال األ: ١,٣

تدني مستوى التحصيل في مادة أن درجة أسباب أشارت نتائج التحليل االحصائي الى           

 وأولياء المشرفين التربويين فوف الثالثة اُألولى من وجهة نظرالص اللغة العربية لدى بعض تالميذ

عدم التزام قد يعود السبب في ذلك إلى و .مرتفعة كانت المتعلقة بالمعلم سبابلمجال األ األمور

 بحصص القراءة  وعدم اهتمام بعضهم بالفصحى في غرفة الصف بالتدريسمعلمي المواد األخرى

نشاط ، فيبخل المعلم على درسه ذلك ال للتخفيف من عناء العملأنها فرصةفيتخذون هذه الحصص ك

 م التنويع ومن عد،ممعلمهى الطالب الذين يحاكون ، وهذا ينعكس علوالحيوية الذي يستحقه الدرس

 يمةباللغة الفصحى السلاللغة العربية عدم التزام مدرسي ، و طرق التدريس وعرض الدرسفي

ه ـوتتفق هذه النتيج . للتدريستربوياً المعلمينل بعض تأهي ، وضعفوالتعبير عنها بأسلوب صحيح

التي  ،)١٩٩٧(يد ـة سعـودراس) ١٩٩٨( ودراسة خضير) ٣٠٠٢( دراسة بركات  بعض نتائجمع

  .د الطلبةـ عنيلـالتحصوى ـمست يـاً في تدنرـثأهرت أن للمعلم ـاظ

  :المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية سبابمجال األ: ١,٤

تدني مستوى التحصيل في مادة أن درجة أسباب لى إحصائي     أشارت نتائج التحليل اإل       

 وأولياء المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر اللغة العربية لدى بعض تالميذ

ذلك  وقد يعزى  .متوسطة كانت المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية سبابلمجال األ األمور المثقفين

، انخفاض دخل األسرةو ،للدراسة االستعداد العام ءوبط، قلة اهتمام بعض األسر بالمتعلمينلى إ

 من األمراض وقد يرجع هذا التدني في التحصيل إلى وجود العديد. للوالدينتدني المستوى الثقافي و

النفعالية ؛ مما عدم النضج من الناحية ا :، ومن أهمها في حياتهاالنفعالية التي يتعرض لها الطفل



 ١٠٨

 ؛ مما يبعده عن كافة  يكون خجوالً، أو أن يجعله ال يعتمد على نفسه، وال يستطيع تحمل المسؤولية

؛   اللغة العربيةعدم االرتياح لمدرسيو،  الصفية والالصفية التي يقوم بها زمالؤهاألنشطةأوجه 

  في أوه ذات الصف فير بها نتيجة لخبرات ماللغة العربية الكراهية لدروس، أو لسبب أو آلخر

، ودراسة بركات )٢٠٠٦( العجيل  دراسة بعض نتائجوتتفق هذه النتيجه مع . ذاتهاالمدرسة

التي  ،)١٩٩٣(، ودراسة الشوملي)١٩٩٠(، ودراسة مرجانا )١٩٩٨(، ودراسة خضير )٢٠٠٣(

     . في تدني مستوى التحصيلاً أن للتلميذ والظروف األسرية أثرمهاظ معظهرتأ

 
  :المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي سبابمجال األ: 1.5

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أن درجة أسباب        أشارت نتائج التحليل االحصائي الى 

 وأولياء األمور المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر العربية لدى بعض تالميذ

وقد يعزى  . متوسطة كانت المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي االسبابلمجال  المثقفين

ذلك إلى قلة عدد المشرفين التربويين بالنسبة إلى أعداد المعلمين، مما قد يجعل عملية التواصل بين 

اإلشراف التربوي والمعلمين تعاني من الصعوبات لعدم تمكن اإلشراف التربوي من الحكم على 

دارة المدرسية، فقد يعود ذلك أما فيما يتعلق باإل. غرفة الصفيةعظم المعلمين وأدائهم داخل العمل م

إلى عدم قدرة مديري المدارس على تقييم معلمي اللغة العربية وذلك لكون معظم مديري المدارس 

 مما يعني قلة عدد المتخصصين في اللغة العربية من ، المختلفة االخرىمن ذوي التخصصات

رين ولذلك فقدرتهم في الحكم على المعلمين وتقديم الدعم لهم في مجال اللغة العربية يكون يمدال

التي اظهرت أن لإلدارة  ،)٢٠٠٦(العجيل   دراسة بعض نتائج معةوتتفق هذه النتيج .محدوداً

  . في تدني مستوى التحصيلاًالمدرسية واإلشراف التربوي أثر



 ١٠٩

  :نهاج والكتاب المقررالمتعلقة بالم سبابمجال األ: 1.6

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أن درجة أسباب         أشارت نتائج التحليل االحصائي إلى 

 وأولياء األمور المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر العربية لدى بعض تالميذ

 قد يعزى إلى  والذي.  متوسطة كانت المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابلمجال األ المثقفين

 بحيث يبذل المعلم وقتاً طويالً في توضيح المعلومات بدالً من مشاركة التالميذ ومراعاة طول المنهج

  مع ةوتتفق هذه النتيج .الفروق الفردية بينهم وطرح أنشطة متنوعة أو اختيار طرق تدريس فاعلة

 أن الكتب المدرسية لم ترفع من مستوى  إلىارتشأ التي  )(Blackburn,1981دراسة بعض نتائج 

  .القارئ المتأخر إلى المستوى المتوقع منه في القراءة

 

الخـامس، ولقـد   السؤال الرابع و السؤالالثالث والنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال     مناقشة  : ثانياً

  : نصت هذه األسئلة على اآلتي

وى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ هل تختلف وجهات النظر في أسباب تدني مست-

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية األولى تعزى لدور المشرف التربوي وولي 

 األمر؟ 

 هل تختلف وجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ -

  النظر عن الوظيفة؟المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس وبغض 

 هل يوجد تفاعل في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة -

  األساسية األولى يعزى للجنس والوظيفة؟
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) α≥ ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى     وقد        

ي الدرجة الكلية لوجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربيـة    بين متوسط 

 يعـزى  ربمـا   و .)مشرف تربوي ، ولي أمر    ( لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للوظيفة        

 وذلك لكون أولياء األمور على درجة من        التالميذذلك إلى قدرة المشرفين وأولياء األمور على تقييم         

هم فـي التحـصيل فـي اللغـة         ئالتعليم أو الثقافة مكنتهم من التقييم الدقيق ألسباب تدني مستوى أبنا          

، وخبرة المشرفين التربويين الطويلة في التعامل مع معلمي المرحلة األساسية الدنيا وتالميذها             العربية

، )١٩٩٨(ي  د مقـدا  ج دراسة وتتفق هذه النتيجة مع  بعض نتائ      ،  وتقييم العملية التعليمية التعلمية فيها    

، التي أظهرت عدم وجود فروق بين متوسـطات         )١٩٩٨(، ودراسة خضير    )٢٠٠٤(ودراسة تمام   

   .وجهات النظر تعزى للجنس

عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية      إلى  أيضاًاإلحصائيأشارت نتائج التحليل     كما         

)٠,٠٥ ≤α (  ة الكلية لوجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة           بين متوسطي الدرج

مـشرفات  ) (مـشرفين وآبـاء   (اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعـزى للجـنس         

، وقد يعزى ذلك إلى كون الجنس متغير غير مؤثر في تقييم تحصيل الطلبـة فـي اللغـة                   )وأمهات

 قـادرين علـى   ، أكانوا آباء أم أمهات أم مشرفين أم مشرفات   مما يعني أن األشخاص سواء     ،العربية

  .تقييم مستوى تحصيل الطلبة بالدرجة نفسها تقريباً

  ةـائيــة إحصــعدم وجود تفاعل ذي دالل إلى  كذلكاإلحصائيأشارت نتائج التحليل و        



 ١١١

)٠,٠٥ ≤α (       في أسباب تدني مستوى التحـصيل فـي        بين متوسطات الدرجة الكلية لوجهات النظر

مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للوظيفة والجنس، وقد يعزى ذلك إلـى     

  .كون الوظيفة والجنس عاملين غير فاعلين في تقييم تحصيل الطلبة في اللغة العربية

  

  التوصيات

  

  :تي يوصي الباحث باآلية التي توصلت إليها الدراسة الحالفي ضوء النتائج

الغنية بمصادر الـتعلم والمـساحات      ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بالبيئة المدرسية         -١

 .المكانية المناسبة للقيام باألنشطة المتنوعة والسيما اللغوية منها

ضرورة تنويع المعلمين لطرائق التدريس الحديثة التي تجعل من التلميـذ محـور العمليـة                -٢

 . مية التعلميةالتعلي

 المعلمـين ممـا قـد    أعداد إلى التربويين بالنسبة المشرفينضرورة العمل على زيادة أعداد     -٣

 اإلشـراف تمكـن    و  ومتعددة سهلة والمعلمين   المشرفين التربويين يجعل عملية التواصل بين     

 . وبشكل سليم داخل الغرفة الصفيةهمئوأدا المعلمين معظمالتربوي من الحكم على عمل 

ين معلمين متخصصين في اللغة العربية في المرحلة األساسية الدنيا وعدم ترك معلمـين              تعي -٤

 .  من تخصصات ُأخرى يقومون بتدريس هؤالء التالميذ لمادة اللغة العربية



 ١١٢

 في (Data Show) وجهاز عرض البيانات جهزة التلفزيون والفيديوأتفعيل استخدام  -٥

 وبخاصة المناهج ةيفي تدريس اللغة العرب  األخرىألجهزة التكنولوجيةوا، المدرسة

  .المحوسبة والتي تساعد المعلم في اختصار الوقت والجهد

مستويات صـفية   في   لتقييم مستوى تحصيل الطالب في اللغة العربية         دراسة ميدانية  إجراء   -٦

 .على من المرحلة األساسية الدنياأ

افة األم ونوع السلطة التعليميـة      إجراء دراسة جديدة تدور حول تأثير كل من ثقافة األب وثق           -٧

 اللغة العربية في المرحلـة      تحصيلفي  ) مدارس حكومية، وخاصة، وكالة غوث    ( المشرفة  

  . األساسية العليا
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  المراجع

 المراجع العربية: أوالً
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، رسالة " دراسة ميدانية:ربدإاألساسية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في محافظة 

 .ربد، األردنإ_ ، جامعة اليرموك غير منشورةماجستير

الضعف القرائي لدى طلبة الصفين الرابع والسادس . " )٢٠٠٢(ربعي، وليد موسى سلمان •

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس"األساسيين



 ١١٥
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، العدد الثاني رسالة الخليج العربي، في المملكة العربية السعودية، ")الخامس، السادس

 .والستون

دار الصفاء :  عمان.)أطر نظرية عملية( الرضا الوظيفي ). 2008( سالم تيسير،الشرايدة •
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 .األردن
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أساليب تدريس اللغة العربية بين ). ٢٠٠٧(عاشور، راتب قاسم ، والحوامدة ، محمد فؤاد •
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  الحقالم

  

  

  



 ١٢٠

  

  
  )١(الملحق 

  استبانة أداة الدراسة

  

  

  

  



 ١٢١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  السيد المشرف التربوي المحترم 
  
  
  حية طيبة وبعدت
  

أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة "      يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية تحت عنوان 

اللغة العربية لدى تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية 

الحصول على درجة كجزء من متطلبات " من وجهة نظر المشرفين التربويين وأولياء األمور

  .الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

فقد تم اختياركم لإلجابة عن أسئلة االستبانة أو فقراتها، راجياً التكرم ،     ونظراً لخبرتكم الطويلة

  . نظركفي المربع الذي يتناسب مع وجهة) ×(بقراءة هذه األسئلة بعناية ووضع عالمة 

     وحتى تكون حراً في اإلجابة، الرجاء عدم كتابة اسمك، الن هذه اإلجابات ستكون ألغراض 

  .البحث العلمي فقط

  

  . شاكرين لكم حسن تعاونكم لما فيه مصلحة البحث العلمي التربوي

     الباحث                                                                                      
  عبدالرحمن عطا عبد الرازق

   ٢٠٠٩                           : (.......................................)   المديرية 
                                                                                              

   أنثىذكر          :       جنس المشرف



 ١٢٢

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  السید ولي أمر الطالب المحترم 
  

  تحیة طیبة وبعد
  

أسبـاب تدني مستوى التحصیل في مادة اللغة "      یقوم الباحث بإجراء دراسة میدانیة تحت عنوان 

العربیة لدى تالمیـذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسیة للمدارس األردنیة الحكومیة من 

كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر " ة نظر المشرفین التربویین وأولیاء األموروجھ

  .في المناھج وطرق التدریس من جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا

فقد تم اختیاركم لإلجابة عن أسئلة االستبانة أو فقراتھا، راجیًا التكرم بقراءة ،     ونظرًا لخبرتكم الطویلة

  .في المربع الذي یتناسب مع وجھة نظرك) ×(سئلة بعنایة ووضع عالمة ھذه األ

     وحتى تكون حرًا في اإلجابة، الرجاء عدم كتابة اسمك، الن ھذه اإلجابات ستكون ألغراض البحث 

  .العلمي فقط

  :وفيما يأتي مثال عن كيفية اإلجابة 

  :ينص السؤال الخامس على اآلتي

  الفقرة  درجة االستجابة
  وافق م

  بشدة
  معارض  معارض  محاید  موافق

  بشده  
  

  افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة
    

×  
      

  
مربع أسفل في ال) ×(فانك تضع عالمة ) موافق ( فإذا كانت اإلجابة التي تناسب وجھة نظرك ھي 

  .كلمة موافق
  .شاكرین لكم حسن تعاونكم لما فیھ مصلحة البحث العلمي التربوي

  
  

   أنثى ذكر          :     جنس ولي األمر
                                                                                             الباحث

  عبد الرحمن عطا عبد الرازق
                                                                                                     ٢٠٠٩    



 ١٢٣

  درجة االستجابة
  

   المقرراألسباب المتعلقة بالمنھاج والكتاب: أوال 
  

  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
  ضعف ارتباط منھاج اللغة العربیة في الصفوف الثالثة األولى، في ضوء

  .المیذ مالحظات المشرفین التربویین وأولیاء األمور الت

          

  
٢-  

  
  كما یتضح لكل،  اللغة العربیة بالنسبة لعدد الحصص المخصصة  لھمنھاجطول 

  . من المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

  
٣-  

  
   كما یالحظ تصار بعض الجوانب في المنھاج وتوسیع جوانب أخرىاخ

  .من المنھاج نفسھ

          

  
٤-  

  
  . عن اھتمامات التالمیذ وحاجاتھماحتواء المنھاج على موضوعات بعیدة

          

  
٥-  

  
  .افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة

          

  
٦-  

  
  .األسئلة المطروحة في األنشطة التي یطرحھا المنھاج بشكل عامقلة 

          

  
٧-  

  
  . في المنھاجإغفال الجانب المھاري التطبیقي

          

  
٨-  

  
   في المنھاج في ضوء مالحظات ة جیدة بصورقلة تفعیل مھارات المحادثة

  .المشرفین التربویین وأولیاء األمور المتكررة

          

  
٩-  

  
  .قلة األسئلة المثیرة للتفكیر في محتوى المنھاج

          

  
١٠-  

  
  قلة المعاجم اللغویة الحدیثة في مكتبة المدرسة، في ضوء زیارات المشرفین

  . التربویین وأولیاء األمور للمدرسة 

          

  
١١-  

  
  . في كتاب اللغة العربیة إلى عنصر التشویق التعلیمیةافتقار الوسائل

          

  
١٢-  

  
  ضعف طریقة العرض للرسوم والصور واألشكال والخرائط في الكتاب المدرسي

  .بالنسبة لمستوى التالمیذ

          

  
١٣-  

  
  .طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالمیذ العقلي

          

  
١٤-  

  
 .عیف بین المعلومات القدیمة والحدیثة في المنھاجالربط الض

 
 
  
  

          



 ١٢٤

  
  ةدرجة االستجاب

                                                                  
                                                                  

  األسباب المتعلقة بطرق التدریس والوسائل التعلیمیة: ثانیاً 
                   

  
  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
  طرق التدریس غیر المالئمة للتالمیذ كما یالحظ من المستوى المنخفض للتالمیذ

  .أنفسھم

          

  
٢-  

  
كما یتبین ، ندرة استخدام أسلوب القدوة في نطق اللغة العربیة الفصحى السلیمة

  .ة نطق التالمیذ أنفسھممن طریق

          

  
٣-  

  
كما یتضح من ، ندرة استخدام طرق تدریس تعتمد على تفاعل التالمیذ ومشاركتھم

  .عملیات اإلشراف التربوي ومتابعة أولیاء األمور ألبنائھم

          

  
٤-  

  
كما یالحظ من زیارات ، طرق التدریس غیر المالئمة لموضوع الدرس

  .ة أولیاء أمور التالمیذالمشرفین التربویین ومعاین

          

  
٥-  

  
  إھمال الحس الصوتي واللغوي في تعلیم اللغة العربیة والتركیز على الحفظ 

  .، كما یتبین من مستوى التالمیذ أنفسھموالتلقین

          

  
٦-  

  
   اللغة ولیسن والحفظ في تعلیمطرق التدریس التقلیدیة التي تعتمد التلقیاستخدام 

  .ضوء مالحظات المشرفین التربویین وأولیاء األمور، في  تعلمھا كمھارة

          

  
٧-  

  
  كما یتضح من،  التعلیمیة والتقنیات الحدیثة في تعلیم اللغة الوسائلقلة استخدام

  .خالل زیارات المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

  
٨-  

  
ا یالحظ ببعضھا أثناء عملیة التدریس، كم ندرة ربط المھارات اللغویة األربع 

  .من مستویات التالمیذ

          

  
٩-  

  
في ضوء مشاھدات ، قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة

  .المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

  
١٠-  

  
قلة توافر الوسائل التعلیمیة في المدرسة بالنسبة لموضوعات اللغة العربیة 

  . التربویین وأولیاء األمورالمتنوعة، في ضوء مالحظات المشرفین

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

  
    درجة االستجابة

  
   األسباب المتعلقة بالمعلم:ثالثاً 

  

  
  موافق 
  بشده

  
  موافق
  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده

  
١-  

  
في ضوء مالحظات المشرفین ، ضعف اإلعداد المھني للمعلمین معرفیاً  وتربویًا 

  . التربویین وأولیاء األمور

          

  
٢-  

  
  . من وقت آلخر إلى العمل اإلداريال المعلمین ذوي الكفاءةقتنا

          

  
٣-  

  
  .  في تعلیم اللغة العربیةم الوسائل التعلیمیةباستخدابعض المعلمین  اقتناع قلة

          

  
٤-  

  
 أسلوب إعطاء القاعدة ومن ثم حل التمارین اعتماد بعض معلمي اللغة العربیة

كما یتضح من مناقشات ،  التطبیقى علن التركیز دومالء واإلفي القواعد
  .المشرفین التربویین وأولیاء األمور لھم

          

  
٥-  

  
كما یتبین من ، ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربیة بأسالیب التقویم الحدیثة

  .لقاءاتھم مع المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

  
٦-  

  
  . المرحلة االبتدائیة تدریس اللغة العربیة فيقلة وجود معلمین متخصصین في

          

  
٧-  

  
  كما یالحظ،  من جانب المعلمینإھمال عالمات الترقیم في أثناء القراءة والكتابة

  . على التالمیذ الذین یؤكدون عدم تركیز المعلمین علیھا

          

  
٨-  

  
 وترك م من جانب التلمیذ في ضوء تعلیمات المعل)الفأرة(استخدام الحاسوب و

  .ةالقلم جانبا في أثناء تعلم الدروس المحوسب

          

  
٩-  

  
   فيدي إلى فقدان الثقة بینھ وبین التالمیذ یؤ مماضعف المعلم في معلوماتھ

  .كما یتبین من زیارات كل من المشرفین التربویین وأولیاء األمور،  التدریس

          

  
١٠-  

  
 من التعلیمیة الرتفاع نصابھلوسائل  المعلم إلعداد اقلة وجود متسع من الوقت لدى
  .، كما یتضح من العبء التدریسي الكبیر لھالحصص والواجبات األخرى

          

  
١١-  

  
  لیم، كما  المعلم في التعرف إلى طرق وأسالیب تدریسیة جدیدة للتعتدني دافعیة

  .یالحظ خالل اللقاءات الدوریة للمشرفین  التربویین وأولیاء األمور معھ

          

  
١٢-  

  
  قلة اھتمام المعلم بالتلمیذ الضعیف، رغم مراجعات المشرفین التربویین وأولیاء

  . من وقت آلخرھ األمور ل

          

  
١٣-  

  
افتقار المعلم إلى مھارات االتصال والتواصل مع التالمیذ، في ضوء مالحظات 

  .المشرف التربوي وولي األمر

          

  
١٤-  

  
  ظ خالل زیارات المشرف التربويضعف القدرة على ضبط الصف، كما لوح

          



 ١٢٦

  . وولي األمر

  
١٥-  

  
ندرة التدریبات العالجیة للتالمیذ ذوي التحصیل المتدني، في ضوء مالحظات 

  .المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

    درجة االستجابة
  األسباب المتعلقة بالبیئة المدرسیة: رابعاً 

  
  

  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  عارضم

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
   . توفر قاعة خاصة للوسائل التعلیمیةندرة

          

  
٢-  

  
   .یة بالتجھیزات المناسبة تجھیز الغرف الصفندرة

          

  
٣-  

  
  . في المدارس التعلیمیة للوسائل المناسبة توفر شروط التخزین والحفظندرة

          

  
٤-  

  
  . في المدارسرةفاعلیة األجھزة والوسائل المتوافتدني 

          

  
٥-  

  
  . الصفیة بسبب طبیعة المبنى إلى الغرفةتعذر نقل األجھز

          

  
٦-  

  
  . والوسائل التعلیمیة توفر موازنة في المؤسسة التعلیمیة لشراء األجھزةندرة

          

  
٧-  

  
ل الخبرات بین  روح المنافسة وتبادقلة إقامة المعارض التعلیمیة لتشجیع

  .والمدارس من جھة ثانیةالمعلمین من جھة 

          

  
٨-  

  
و التي تعوق عملیات التطویر ، نقص الموارد واإلمكانات المادیة في المدرسة

  .والتحسین

          

  
٩-  

  
  ).الصفوف المجمعة( وجود أكثر من صف في الحجرة الصفیة الواحدة 

          

  

    جابةدرجة االست
   بالتلمیذ والظروف األسریةاألسباب المتعلقة: خامساً 

  
  

  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
   .خالل الشرح في غرفة الصفمن جانب التلمیذ قلة التركیز واالنتباه 

          

  
٢-  

  
  . للواجبات المنزلیةإھمال التلمیذ

          

  
٣-  

  
  .ضعف المبادئ األساسیة والمھارات لدى التالمیذ في اللغة العربیة

          



 ١٢٧

  
٤-  

  
   . عن المدرسةالتلمیذ غیاب كثرة

          

  
٥-  

  
  .قلة اھتمام األھل بالنواحي الصحیة والنفسیة والتربویة للتالمیذ

          

  
٦-  

  
  .اتجاھات التالمیذ السلبیة نحو مبحث اللغة العربیة

          

  
٧-  

  
   .ضعف االتصال بین المدرسة وأولیاء أمور التالمیذ

          

    االستجابة
  

   بالتلمیذ والظروف األسریةقةاألسباب المتعل: تابع
  

  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده

  
٨-  

  
  . أو العامیة باللغة األجنبیةموتمسكھ ،م القومیة عن لغتھانصراف بعض التالمیذ

          

  
٩-  

  
  على التعبیر عن أفكارھمقلة المخزون اللغوي لدى التالمیذ الذي یساعدھم 

  .ومقاصدھم العلمیة 

          

  
١٠-  

  
 من أولیاء األمور ت المدرسة طلب ما الدعم المادي لتحقیق األنشطة إذاندرة

  .التعاون مع المدرسة

          

  
١١-  

  
  . التلمیذ العبء الدراسي الیومي الكثیر المقرر على

          

  
١٢-  

  
  .الحجرة الدراسیة غیر المالئمة للتعلیم الفعال من جانب التالمیذ

          

  
١٣-  

  
  .تعلیم اللغة للطفل من العامیة إلى الفصحىاالنتقال الفجائي في 

          

  
١٤-  

  
  .قلة اھتمام بعض أولیاء األمور في الصفوف الثالثة األولى

          

  
١٥-  

  
  .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالمیذ

          

  
١٦-  

  
  .ضعف قدرة التلمیذ العقلیة

          

  
١٧-  

  
  .البصر أو حاسة السمعضعف التلمیذ في حاسة 

          

  
١٨-  

  
  .قلة التركیز على الكتابة والقراءة من جانب التلمیذ

          

  
١٩-  

  
  .خوف التلمیذ وقلقھ من المعلم واالمتحانات

          

  
٢٠-  

  
  .اإلھمال من التلمیذ وعدم قیامھ بالدراسة المنتظمة

          



 ١٢٨

  
٢١-  

  
  .لبصر والسمعمعاناة التلمیذ من بعض األمراض الجسمیة غیر ضعف ا

          

  
٢٢-  

  
  .ضعف تجاوب التلمیذ مع المعلم وأولیاء األمور في تعلیم اللغة

          

  

  
  

  درجة االستجابة
  
  

   باإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوياألسباب المتعلقة : ُ دساسا
  

  
  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
  .ةاالھتمام بمستویات التالمیذ األكادیمینب اإلداریة أكثر من التركیز على الجوا

          

  
٢-  

  
  قلة تشجیع المعلمین وإثارة دافعیتھم لتصمیم الوسائل التعلیمیة

          

  
٣-  

  
   في إذا تم استخدامھا األدوات واألجھزة أوصیانتھاخوف مدیر المدرسة من تلف

  .تدریس التالمیذ

          

  
٤-  

  
  .في الصفوف الدنیا من المراحل األساسیة الدنیاالترفیع التلقائي 

          

  
٥-  

  
  . باألنشطة اللغویة غیر الصفیةقلة اھتمام المدرسة

          

  
٦-  

  
  .ندرة تنظیم حصص تقویة إضافیة للتالمیذ ذوي المستوى التحصیلي المتدني

          

  
٧-  

  
  ن الضعف الضغط اإلداري على المعلم مما ال یعطیھ الوقت الكافي لمتابعة مواط

  .لدى التالمیذ ومعالجتھا

          

  
٨-  

  
  .قلة الدورات التدریبیة وورشات العمل للمعلمین من جانب اإلدارة واإلشراف

          

  
٩-  

  
  .ضعف أسالیب اإلشراف التربوي واعتمادھا على األسالیب التقلیدیة

          

  
١٠-  

  
  .وافزضعف االنتماء والدافعیة لدى المدیرین بسبب تدني الرواتب والح

          

  
١١-  

  
  .ندرة وجود نظم معلومات إداریة واضحة في المدرسة

          

  
١٢-  

  
  .رفض المدیرین للتجدید والتغییر في المدرسة

          

  
١٣-  

  
  .ضعف االتصال بین اإلدارة وأولیاء األمور

          

  
١٤-  

  
  .ضعف العملیات اإلشرافیة من جانب المشرفین التربویین

          

              



 ١٢٩

  .ة اإلشراف التربوي على المعلم وإغفالھا الجوانب التربویة األخرىتركیز عملی  -١٥

  
١٦-  

  
  .االتجاھات السلبیة لدى بعض المعلمین نحو المشرف التربوي

          

  
١٧-  

  
  .ضعف التواصل بین المعلمین والمشرفین التربویین

          

 

  

  

  

  

  

  



 ١٣٠

  

  

  

  

  )٢(الملحق 

  أسماء لجنة تحكيم أداة الدراسة

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣١

  اء لجنة المحكمينأسم

  :أساتذة الجامعات

  د عبد الجبار البياتي                                      جامعة الشرق األوسط.أ. ١

        جامعة الشرق األوسط د دالل زهدي ملحس                              .أ. ٢

  عة الشرق األوسط   جام غازي خليفة                                        . د. ٣

    جامعة الشرق األوسط عباس الشريفي                                      . د. ٤

   جامعة الشرق األوسط  محمود الحديدي                                     . د. ٥

      جامعة الشرق األوسط   محمد غزاوي                                    . د. ٦

      جامعة الزيتونة الخاصة  نازك القطيشات                                  . د. ٧

      جامعة الزيتونة الخاصة  أحمد دعيس                                     . د. ٨

       جامعة الزيتونة الخاصة  صبحة علقم                                    . د. ٩

      جامعة الزيتونة الخاصة                                     زياد النمراوي . د. ١٠

  :المشرفين التربويين

   مديرية الزرقاء         عائشة خليفة الشرفات                             . ١

   مديرية الزرقاء         جميل يوسف محمد سعيد                          . ٢

    مديرية عين الباشا                                  عيسى كتكت            . ٣

  خالد البعجاوي                                             مديرية عين الباشا   . ٤



 ١٣٢

  رائدة المومني                                             مديرية الزرقاء. ٥

                 مديرية الزرقاءرابعة خليل سهيل عبداهللا                  . ٦

     مديرية الزرقاء صباح ترعاني                                        . ٧

    مديرية الزرقاء أميرة كيوان                                           . ٨

  :المعلمين

  للبنينأنور ناصر سالمة                              مدرسة مرحب األساسية . ١

 األساسية للبنات                         مانة رأمشريفة محمد أحمد                             مدرسة . ٢

   األساسية للبناترمانة أمحنان محمد أحمد الغويري                     مدرسة . ٣

  ة المختلطةأيمان خليل أبو عيشة                          مدرسة المضمار الثانوي. ٤

  شفا عبد الرحمن الوحيدي                     مدرسة المضمار الثانوية المختلطة. ٥

  نعمة اليسوري                                مدرسة المضمار الثانوية المختلطة. ٦

  : األمورأولياء

  مختلطة  مدرسة عائشة أم المؤمنين ال نوال محمد محمود أبو اسعد                 . ١

    مدرسة عائشة أم المؤمنين المختلطة  نور ابراهيم عبد الحافظ العدوان            . ٢

   األساسية للبناترمانة أم مدرسة  رفعة حسين تاية                              .٣

   األساسية للبناترمانة أم مدرسة   نجاح إبراهيم مصطفى العنانزة             . ٤

   األساسية للبنات رمانة أم  مدرسة    ي محمد عبدالهادي               منال هان. ٥

          



 ١٣٣

  

  

  
 

 

 

 

  )٢(الملحق 

  المراسالت الرسمية

  

  

  

  



 ١٣٤

  



 ١٣٥

 



 ١٣٦

  



 ١٣٧

  
  
  



 ١٣٨

  



 ١٣٩

  



 ١٤٠

  
  
  



 ١٤١

  



 ١٤٢

  



 ١٤٣

  



 ١٤٤

  



 ١٤٥

  



 ١٤٦

  



 ١٤٧

  



 ١٤٨

  



 ١٤٩

 



 
 

ذ ـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميـأسب

الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية 

  الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين وأولياء األمور
  

  إعداد الطالب
  
  عبد الرازق عبد الرحمن عطا

  
  إشراف 

  
 ةاألستاذ الدكتور جودت أحمد سعاد

  
  

 التربيةقدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
  المناهج وطرق التدريستخصص 

  
  قسم المناهج وطرق التدريس

  كلية العلوم التربوية
  جامعة الشرق األوسط 

  ٢٠١٠ )مایو(أیار                                             
  



ب  

  ويـــضــفـت

  

   ُأفوض جامعة الشرق األوسط للدراساتحمن عطا محمد عبدالرازقعبد الرأنا 

  العليا بتزويد نسخ من رسالتي ورقيا والكترونيا للمكتبات، أو المنظمات،

 .أو الهيئات والمؤسسات المعنية باألبحاث والدراسات العلمية عند طلبها

 

 

  :..............................التاريخ

  ..............................:التوقيع

  
  
  
  
  
  
  

  
  



ج  

  قرار لجنة المناقشة
  

أسبـاب تدني مستوى التحصيل : " نوقشت هذه الرسالة وعنوانها

في مادة اللغة العربية لدى تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من 

المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر 

  " المشرفين التربويين وأولياء األمور

  
          .2010     / 5  /  23:   يزت بتاريخوأج

  
   :أعضاء لجنة المناقشة

     

  
   

 
 

 

  

  غازي جمال خليفة: الدكتور.١
  جودت أحمد سعادة: األستاذ الدكتور. ٢
  عبد الرحمن عبد الهاشمي: األستاذ الدكتور. ٣
 



د  

  شكـــر وتقــديــر
  

بعد أن فرغت بعون اهللا من إتمام هذا البحث، أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة الشرق  

 برئيسها وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارة التي منحتني فرصة األوسط للدراسات العليا ممثلة

 منذ زمن طويل، ويسرت لي أن أنهل من فيض ه كنت أرنو إلي، وحققت لي حلماًاالستزادة من العلم

   .علومها التي ال تنضب

العرفان إلى مشرفي القدير األستاذ الدكتور جودت أحمد جميل  الشكر وخالصكما أتقدم ب

 بالمعرفة ي كان المثال الرائع للعالم الذي سخر لي علمه الكبير وثقافته وإلمامه الواسعسعادة الذ

 هذا الجهد نجازه إل كل ما أحتاج إلي لي بكل تواضع واحترامفقدم بزمام األمور وقدرته على التحكم

  . التي جاد بها طالبو العلم العلمي بالوصول إلى قائمة الرسائل الجامعية

 للدكتور الفاضل غازي جمال خليفة الذي االمتنانبالجميل أتقدم بالشكر وعظيم   منيوعرفاناً

كان خير مشجع وخير معين لي في هذه الدراسة فقد أفاض علي من علمه الواسع، مما أكسب هذا 

  .  العمل المتواضع العمق والثراء الكبيرين

 الرسالة، وإلى كل  هذهةكما أشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقش

 .  انجازهالي فيمن أسهم في تقديم المساعدة 

  

  واهللا ولي التوفيق ،،،

  



ه  

  اإلهــــــــــداء
  
  

  ...هذه الثمرة من جهدي إلىأهدي 
  

  .......... العزيزينَّوالدي
  

   لهما عن محبتيأعبر لهما،أقدم هذا العمل هدية 
  

  .........وإلى روح عمي
  

  مودة ورحمة له" د الرازقحسن محمد عب"الغالي 
  

   خالد الخوره،:أزواجهنو أخواتي  وإلىأحمدوخواني، محمد إوإلى 
  .خالد الشوامرةوأسامة الكلباني، و  

  وعبداهللا عبدالرازق ،وإبراهيم أبونمر،  حسين النجداويإلى أصدقائي ورفقائي
  .علي عبد الرازقو   
  

  



و  

  قائمة المحتويات
  

  

  الصفحة    الموضوع
  أ  العنوان
  ب  التفويض

  ج  قرار لجنة المناقشة 
  د  شكر وتقدير

  هـ  اإلهداء
  و  قائمة المحتويات
  ح  قائمة الجداول

  ك  الحقمقائمة ال
  ل  الملخص باللغة العربية

  ع  الملخص باللغة اإلنجليزية

  ١  أهميتهاومشكلة الدراسة : الفصل األول

  ١  المقدمة
  ٣  مشكلة الدراسة وأسئلتها

  ٥  سة فرضيات الدرا
  ٦  أهمية الدراسة 

  ٦  تعريف المصطلحات 
  ٧  حدود الدراسة ومحدداتها

  9  اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني

  9  اإلطار النظري
  34  الدراسات السابقة



 ز  

  ٤٨  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  ٤٨  مقدمة
  ٤٨  الدراسةمنهجية 

  ٤٨  مجتمع الدراسة 
  ٤٩   عينة الدراسة

  ٥٠  أداة الدراسة وصدقها
  ٥٢  ثبات أداة الدراسة

  ٥٣   الدراسةمتغيرات
  ٥٣  المعالجة اإلحصائية
  ٥5  خطوات الدراسة

  ٥٦  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  ٥٦  النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  ٧٦  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  ٩٦  بع والسؤال الخامساالرالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والسؤال 

  ١٠٤  مناقشة النتائج والتوصيات:  الخامسالفصل

  ١٠٤  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والسؤال الثاني
  ١٠٩  بع والسؤال الخامسامناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والسؤال الر

  ١١١  التوصيات 
  ١١٣  المراجع

  ١١٤  المراجع العربية
  ١١٨  جع األجنبيةالمرا

  ١١٩   المالحق

  
 



ح  

  قائمة الجداول
  
  

  الصفحة  محتوى الجدول  الفصل ورقم الجدول
  قيم معامالت الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة  )١(   –الثالث   

  ٥٣   كرونباخ ألفا

والرتبة والدرجة لكل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )٢  (–الرابع   
تدني مستوى التحصیل في مادة اللغة مجال من مجاالت أسباب 
 الصفوف الثالثة اُألولى من وجھة نظر العربیة لدى بعض تالمیذ

  ٥٦   مرتبة تنازلیًاالمشرفین التربویین

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  ٣   (–الرابع  
  ٥٨   مرتبة تنازلیًا المدرسیةالبیئةالمتعلقة بمجال التحصیل 

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  4   (–الرابع  
 مرتبة المتعلقة بمجال طرائق التدریس والوسائل التعلیمیةالتحصیل 

  تنازلیًا
٦١  

ى  ألسباب تدني مستوالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  5   (–الرابع  
  ٦٣   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال المعلم التحصیل

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  6   (–الرابع  
  ٦٧   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال التلمیذ والظروف األسریة التحصیل

باب تدني مستوى  ألسالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )  7   (–الرابع  
 المتعلقة بمجال اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي التحصیل

  ٧٠  مرتبة تنازلیًا

    )8   (–الرابع  
 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال المنھاج والكتاب المقرر التحصیل
  

  

٧٤  



ط  

  الصفحة  ى الجدولمحتو  الفصل ورقم الجدول
والرتبة والدرجة لكل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   )9   (–الرابع  

تدني مستوى التحصیل في مادة اللغة مجال من مجاالت أسباب 
العربیة لدى بعض تالمیذ الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة 

اء األمور األساسیة للمدارس األردنیة الحكومیة من وجھة نظر أولی
   مرتبة تنازلیًاالمثقفین

٧٧  

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٠   (–الرابع  
  ٧٩   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال البیئة المدرسیة التحصیل

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١١   (–الرابع  
  ٨١   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال التلمیذ والظروف األسریة التحصیل

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٢   (–الرابع  
  ٨٥   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال المنھاج والكتاب المقرر التحصیل

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٣   (–الرابع  
 مرتبة المتعلقة بمجال طرائق التدریس والوسائل التعلیمیة التحصیل
  تنازلیًا

٨٨  

 ألسباب تدني مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )١٤   (–الرابع  
  ٩٠   مرتبة تنازلیًاالمتعلقة بمجال المعلم التحصیل

 ألسباب تدني مستوى االنحرافات المعیاریةالمتوسطات الحسابیة و  )١٥   (–الرابع  
 المتعلقة بمجال اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي التحصیل

  ٩٤  مرتبة تنازلیًا

تدني مستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات تقديرات أسباب   )١٦   (–الرابع  
التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية 

  ى للجنس والوظيفةاألولى تعز
  
  
  

٩٧  

  



ي  

  الصفحة  محتوى الجدول  الفصل ورقم الجدول
تدني مستوى في تقديرات أسباب تحليل التباين الثنائي للفروق   )17   (–الرابع  

التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية 
  األولى تبعاً لمتغيري الجنس والوظيفة
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أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من 

  حكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين وأولياء األمورالمرحلة األساسية للمدارس األردنية ال

  إعداد 

  عبد الرحمن عطا عبدالرازق

  إشراف

  األستاذ الدكتور جودت أحمد سعادة

  

  الملخص

أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تعرف هدفت هذه الدراسة إلى 

ية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساس

  :، وتمثلت أسئلة الدراسة في اآلتيالمشرفين التربويين وأولياء األمور

الصفوف الثالثة اُألولى من  ما أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ1.

 فين التربويين؟المشر المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر

ما أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثة اُألولى من . 2

 ؟ المثقفينالمرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر أولياء األمور



م  

  أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى مجاالتهل تختلف وجهات النظر في. 3

 وولي المشرف التربوي لوظيفةالصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية األولى تعزى  تالميذ

 األمر؟ 

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى  مجاالتهل تختلف وجهات النظر في. 4

  ة األولى تعزى للجنس وبغض النظر عن الوظيفة؟تالميذ المرحلة األساسي

تالميذ  أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى  مجاالتفيهل يوجد تفاعل .5

  ؟المرحلة األساسية األولى يعزى للجنس والوظيفة

موزعة على ستة  فقرة) ٨٧( اشتملت على لتحقيق أغراض الدراسةباحث ببناء استبانة  الوقام

حكمين للتأكد من صدقها كما تم معرضها على مجموعة من الو، )ليكرت(حسب مقياس االت مج

 ومعامل ارتباط بيرسون بين )Test-retest( االختبار وإعادة االختبار طريقةإيجاد ثباتها باستخدام 

 Cronbach(تساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  فضالً عن أيجاد معامل االاالختبارين

Alpha .(  

%) ١٠(في حين تألفت عينة الدراسة من أولياء األمور الذين يمثلون الطلبة األكثر ضعفاً فيما نسبته 

، وتم )الصفوف من األول وحتى الثالث ( من عدد المدارس المختلطة في مرحلة التعليم األساسي 

 (69)وعددهم   األمراختيارها بصورة عشوائية نصفهم من أولياء األمور والنصف اآلخر من وليات

 من المدارس المختلطة، ثم حصر )%١٠(، تم اختيارهم بعد تحديد  ولية أمر(42)ولي أمر ، و

درجات التالميذ في مادة اللغة العربية من واقع سجالت المعلمين للدرجات وحساب الدرجات 



ن  

تلميذ أكثر ضعفاً المعيارية للتالميذ، واعتبار كل تلميذ حصل على درجة معيارية سالبة وأقل، هو 

 .في اللغة العربية، وتم استثناء أولياء األمور غير المثقفين

 اإلحصائية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة باستخدام الرزمة وتم

)SPSS (كما تم استخدام تحليلي التباين الثنائي) Two-Way ANOVA(، نتائج الدراسة وتمثلت 

  :في اآلتي

 مجاالت ةكانت متوسطة بشكل عام، وثالثبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية أس -

  .من وجهة نظر المشرفين التربويينمن مجاالت األداة كانت مرتفعة وثالثة مجاالت كانت متوسطة 

  كانت متوسطة بشكل عام، ومجاالً واحداًالعربية،أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة  -

من مجاالت األداة كان مرتفعاً وخمسة مجاالت كانت متوسطة من وجهة نظر أولياء األمور 

 .المثقفين

بين متوسطي وجهات النظر للدرجـة الكليـة        ) α≥ ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      -

، التلميـذ والظـروف األسـرية       المنهاج والكتاب المقرر، البيئة المدرسية    : ولمجاالت األسباب اآلتية  

اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي، تعزى للوظيفة، في حين رفضت الفرضـية الـصفرية التـي            

بين متوسطي وجهات النظر في ) α≥ ٠,٠٥( ــائيةود فروق ذات داللة إحصنصت على عدم وج

  ).مشرف تربوي، ولي أمر(، تعزى للوظيفة  ومجال المعلمرق التدريس والوسائل التعليمية،مجال ط

بين متوسطي وجهات النظر للدرجـة الكليـة        ) α≥ ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      -

ولكل مجال من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغـة العربيـة لتالميـذ المرحلـة           

  .األساسية األولى تعزى للجنس



س  

 بين متوسطات وجهات النظر للدرجـة الكليـة         )α≥ ٠,٠٥(جود فروق ذات داللة إحصائية    عدم و -

ولكل مجال من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغـة العربيـة لتالميـذ المرحلـة           

 .         األساسية تعزى للتفاعل بين الوظيفة والجنس
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ABSTRACT 

This study aimed at identifying reasons behind the poor achievers in 

Arabic language in the first three grades in basic Jordanian public schools 

from the supervisors and parents points of view.  The questions of the study 

were as follows:  

1. What are the reasons behind the poor achievers in Arabic language in the 

first three grades in basic Jordanian public schools from the supervisors points 

of view?   

2. What are the reasons behind the poor achievers in Arabic language in the 

first three grades in basic Jordanian public schools from the parents points of 

view?   

3. Do views differ in the reasons behind the poor achievers in Arabic language 

in the first three grades in basic according to supervisors and parents?  



 ف  

4. Do views differ in the reasons behind the low achievement in Arabic 

language in the first three grades in basic due to gender and regardless of the 

job?  

5. Is there an interaction between the reasons behind the poor achievers in 

Arabic language in the first three basic grades due to gender and job? 

The researcher developed a questionnaire with (87) items distributed to six 

areas, according to Likert scale, after presenting them to a group of jury to 

ensure its validity, and calculating the reliability of the test using 

(test-retest) method as well as the coefficient of internal consistency using 

Cronbach alpha formula.  

The sample of the study consisted of (47) supervisors in the first three basic 

graders supervisors (33) of them were males and it (14) were females with 

parentage (81%) of the study. While the study sample consisted parents of 

students who are poor achievement   (10%) of co-education schools in basic 

education (grades one through three), Randomly selecting half from male 

parents and the other half from the female parents and number (69) a guardian, 

and (42) and why is has been selected after a selection (10% (of mixed 

schools, and inventory scores in Arabic language from the reality of records of 

teachers to grades and calculating step standard of pupils, and to consider each 

student received a degree standard negative and less, is more vulnerable 

students in Arabic, were excluded uneducated parents..  

The data were analyzed using statistical analysis package (SPSS) and finding 

means and standard deviations, rank, and Two-Way ANOVA, the most 

important results of the study were as following:  

- The reasons behind the poor achievers in Arabic language in the first three 

grades in basic Jordanian public schools are medium in general, and three 



ص  

areas of the tool were high and three areas were intermediate in the view of 

supervisors.  

- The reasons behind the poor achievers in Arabic language in the first three 

grades in basic Jordanian public schools medium in general, one of the areas 

of the tool was high, and five areas were medium from the point view of 

intellectual parents.  

- There were no statistically significant differences (0.05 ≥α ) between the two  

means  views of the total marks of the following areas: the curriculum and 

textbook, the school environment, student and family conditions, school 

administration and supervision stated, due to the job, while rejected the null 

hypothesis which states that there were no statistically significant differences 

(0.05 ≥α ) between the two means views in the field of teaching methods and 

teaching aids, and teacher field , due to the job (supervisor, parent).  

- There were no statistically significant differences (0.05 ≥α ) between the two 

means for the total mark of the point of views for each area of low achieved 

reason area of the, due to gender.  

- There were no statistically significant differences (0.05 ≥α ) between the two 

means views of the total mark for each area of the reasons behind the poor 

achievers in Arabic language in the first three grades, due to the interaction 

between the job and sex.  
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  الفصل األول

 مقدمة الدراسة

 

 تمهيد

 منها دول كثيرة فـي   من المشكالت التي عانت   تالميذيعد انخفاض التحصيل الدراسي لدى ال     

  هـذه   تنبهت إلى   قد  الدول المتقدمة  ورغم أن العديد من   .  النامية مأ  منها المتقدمة  أكانت سواء، العالم

إلـى معالجـة    وتوصـلت   ، كمن الخطـر  ضع يدها على م    واستطاعت أن ت   ، وقت مبكر  منذالمشكلة  

 فـي مختلـف المراحـل       تالميذ على زيادة التحصيل الدراسي لدى ال      وعملت، األسباب المؤدية إليها  

 من ذوي التحصيل المتدني في كثيـر مـن       لتالميذ من ا   كبيرة إال أنه ما زالت توجد أعداد      ،الدراسية

  .متفاوتة دول العالم وبنسب
 تقف وراء انخفاض تحـصيل       التي  متنوعة من األسباب   مجموعةفي الغالب إلى    ويعود ذلك      

 .التعليمية التعلمية  على سير العملية     والتي تؤثر سلباً  ،  الدراسي في مختلف المراحل الدراسية     تالميذال

 غير قادرين على تكوين عالقـة قويـة مـع           إلى جعلهم  هذا التحصيل المتدني للطالب      يؤديوربما  

الئهم، وقـد يـؤدي إلـى     في نفوسهم على بعض زمن ذلك قد يولد حقداً    بل إ ، علميهم ومع م  ،أسرهم

 في المستقبل، وربما    إليه وهو ما يجعل الفشل سمة غالبة في أي عمل يسند            ، ثقته بنفسه  فقدان التلميذ 

 في الفهـم    في األصل من نقصٍ    يعاني   وهو باضطرابات نفسية خطيرة     إصابة الطالب يؤدي ذلك إلى    

  ).2008، عيسى (اسه بهذا النقصواالستيعاب بسبب إحس
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 وسيلة لدراسة المواد األخرى، ونجـاح    وفي غيرها   اللغة العربية في المرحلة األساسية     عدوت

المدرسة في تعليم اللغة له دور كبير في نجاح التلميذ في المراحل التعليمية الالحقة، كمـا أن للغـة                   

سيلة مهمة تعمل على تحقيق وظائف هـذه  العربية أهمية في المرحلة األساسية بصورة عامة، فهي و        

المرحلة المتعددة، فهي تمثل أهم وسائل االتصال بين التلميذ وبيئته، وهي األساس الذي تعتمد عليـه                

في تربيته من النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية، كما يعتمد عليها كل نشاط يقوم به ذلك التلميذ                

 ؛)2006، نايـل   (  .قراءة، أم عن طريق الكالم والكتابـة       عن طريق االستماع وال     أكان ذلك  سواء

  ) ٢٠٠٢عبد الوهاب، وزمياله،(

 عن التعليم أكثـر     د حظيت باهتمام كبير من المسؤولين      فق مادة اللغة العربية،   ونظراً ألهمية   

 في تقسيمهم لساعات الدراسة بالنـسبة       من غيرها من المواد الدراسية األخرى، ويظهر ذلك واضحاً        

ن أعلى نسبة من الوقت الكلي في الخطة الدراسية يتم تخصيصها لتعليم اللغـة    إحيث  ،  جميعهااد  للمو

  ).2006، نايل ( العربية 

  بعـض  برزت ظاهرة تدني التحصيل األكاديمي لدى      فقد   ،وعلى الرغم من كل هذا االهتمام     

 شغلت هـذه    حيثاءة،   وعدم مقدرتهم على القر    ى من المرحلة األساسية   الصفوف الثالث األول   تالميذ

 المسؤول  عن وكثرت التساؤالت    ،األوساط التربوية والعائلية والمجتمع المحلي بأكمله      المشكلة جميع 

 وقد قامت الجهات التربوية المختلفـة بعقـد   . المنهاج ؟أم ؟ البيتأم ؟المدرسةأهو : هذا التدني عن

 لهذه المشكلة التي تعطـي نتـائج        ة المناسب  في محاولة إليجاد الحلول    ، ودورات ،وندوات ،مؤتمرات

 .)2001 مدانات،(الطالب بعد انتهاء المرحلة الدراسية  سلبية في نتاج
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 ال يملكون القـدرة     تالميذهموكثرت شكاوى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية، من أن          

 هـؤالء   وتكشف شـكوى  . على القراءة والكتابة، ويرجعون ذلك إلى عدة أسباب يبدو بعضها مقبوال          

المعلمين عن الخطر الجسيم الذي يهدد تعلم اللغة العربية، وبالتالي يهدد تعلم باقي المواد الدراسـية                

   .)٢٠٠٨زايد،( كما يكشف عن المستوى المتردي الذي قد يصل إليه بعض متعلمي هذه اللغة

، فهنـاك    في اللغة العربية   ضعف يمثل عنصراً من العناصر التي تؤدي إلى ال        تلميذومع أن ال  

 في مختلـف   اللغةلمهارات تالميذشكل كبير في تدني امتالك ال     مجموعة من العوامل األخرى تسهم ب     

: ، ومـن بـين هـذه العوامـل     فيهـا  الرسوب تفضي إلى وبالتالي،الصفوف والسيما األساسية منها  

والحالـة  المدرسة، والمعلم، واإلدارة المدرسية ، وأولياء األمور، وأسـاليب اإلشـراف التربـوي،              

  ).2008،الشرايدة (االقتصادية واالجتماعية 

 ال يمكننا إجمالهـا بعـدد       مجموعة من األسباب تقف وراء ظاهرة الضعف اللغوي       وجد  ت و

ن لذلك التدني أوجه مختلفة وأبعاد مغايرة، ولكن يمكن القول بان المدرسة والمناهج التـي               محدد، أل 

  المنتظمـة  المسؤولية في ذلك ، وأيضا عدم المتابعة      خطر األسباب التي تتحمل     أتدرس ما تزال هي     

 وربما كانت أساليب التدريس المتبعة عاجزة عن تحقيق التقدم في مجـال اللغـة               .من أولياء األمور  

، عدم االهتمـام بالمحفوظـات      ذلك، يضاف إلى    تالميذالعربية وتفشي ظاهرة الضعف اللغوي عند ال      

  .) 2005،السويعد (ها تقويم اللسان اثية التي من شأنوالنصوص األدبية التر

  مشكلة الدراسة

 في المرحلة األساسية الدنيا بوجود ضعف واضح لـدى تالميـذ       بوصفة معلماً يشعر الباحث   

الصفوف الثالثة األولى في مادة اللغة العربية ألسباب يعود بعضها إلى الظروف العائلية، وبعـضها               
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عود إلى الكتاب المدرسي، ورابع يرجـع إلـى طريقـة    اآلخر إلى صفات التلميذ نفسه، ونوع ثالث ي   

وهذا ما سوف يسعى الباحث للتأكد منه بعـد العـودة إلـى أوليـاء األمـور                 . التدريس المستخدمة 

  قـد أوصـى    )1998(خـضير ومن جهة أخرى، ونظراً ألن أحد البـاحثين         . والمشرفين التربويين 

 المرحلـة األساسـية   تالميذللغوي عند بضرورة إجراء دراسة ميدانية حول أسباب ظاهرة الضعف ا   

 على تقصي أسـباب     عملت  الدراسة الحالية  تربويين وأولياء األمور، فإن   من وجهة نظر المشرفين ال    

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثـة األولـى مـن المرحلـة         

تنفيذاً لهذه  ، شرفين التربويين وأولياء األمور   ماألساسية للمدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر ال       

  .التوصية البحثية

  أسئلة الدراسة

  :تتلخص أسئلة الدراسة في اآلتي

الصفوف الثالثة اُألولـى   ما أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ.     1

 لمشرفين التربويين؟ا من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر

ما أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثة اُألولـى               . 2

 ؟ المثقفينمن المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر أولياء األمور

للغة العربيـة    أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة ا        مجاالت هل تختلف وجهات النظر في    . 3

 المـشرف   لوظيفـة تالميذ الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية األولـى تعـزى             لدى

 وولي األمر؟  التربوي 



 ٥

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربيـة           مجاالت هل تختلف وجهات النظر في    . 4

  الوظيفة؟تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس وبغض النظر عن  لدى

تالميـذ   أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى  مجاالتفيهل يوجد تفاعل   .٥

  ؟المرحلة األساسية األولى يعزى للجنس والوظيفة

  :فرضيات الدراسة

 الفرضـيات الـصفرية      فقد تم اختبـار    ،الثالث والرابع والخامس   عن أسئلة الدراسة     لإلجابة

  :اآلتية

 للدرجة الكليـة     بين متوسطي وجهات النظر    )α≤0.05(ق ذات داللة إحصائية     ال توجد فرو  . 1

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميـذ المرحلـة     ولكل مجال من مجاالت   

 .)مشرف تربوي، ولي أمر(األساسية تعزى للوظيفة 

للدرجة الكليـة    بين متوسطي وجهات النظر      )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       . 2

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميـذ المرحلـة     ولكل مجال من مجاالت   

 .األساسية تعزى للجنس

جة الكليـة   للدر بين متوسطات وجهات النظر      )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       . 3

 أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميـذ المرحلـة     ولكل مجال من مجاالت   

  .األساسية تعزى للتفاعل بين الوظيفة والجنس
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  أهمية الدراسة

  : فيما يأتي الحاليةتكمن أهمية الدراسة

للغة العربية لـدى     إثراء األدب التربوي حول تحديد أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة ا            .1

تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر             

 .المشرفين التربويين وأولياء األمور

ـ    وزارة التربية والتعليم والسيما في مدير      ةمساعد. 2 رات ية المناهج، حيث تشكل نتائجهـا مؤش

 عنهـا ت  ناهج الدراسية كي تعالج جوانب الضعف التي كشف       تدفع خبراء المناهج بأن يطوروا الم     

 .الدراسة

تدني  عرفة األسباب في  م ى كل من المشرفين التربويين والمعلمين وأولياء األمور عل        ةمساعد. 3

مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثـة األولـى مـن المرحلـة                 

 .ل المناسبة لحلها، تمهيداً القتراح الحلواألساسية

  :مصطلحات الدراسة

 :تتمثل أهم مصطلحات الدراسة في اآلتي

  : مستوى التحصيلتدني - 

 فـي   في القدرات المعرفيـة وانخفـاض      التالميذ التحصيل الدراسي لدى     نقص في   حالة تأخر أو    

 وسـط  بفعل أسباب متعددة بحيث تنخفض نسبة التحصيل إلى مادون المـستوى المت إنجازهم السنوي 

  . الطالب األكثر ضعفاً في تحصيله بمادة اللغة العربية تمثلوفي هذه الدراسة
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  : مستوى التحصيلتدني أسباب -

 هذه   ، وهي في   في تحصيل أنماط المعرفة    ى التلميذ  التي تؤدي إلى انخفاض مستو     مجموعة العوامل 

 الباحـث     التي سـيعدها   الدراسة تمثل الدرجة التي سيحصل عليها المستجيب على فقرات االستبانة         

  .ويطورها لهذا الغرض

  : التلميذ األكثر ضعفاً-

  . ودرجته المعيارية أقل من درجة معيارية سالبةهو التلميذ الذي حصل على أقل عالمة في صفه

  حدود الدراسة

  .مديريات الوسط للتربية والتعليم في األردن: الحد المكاني -١

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩لدراسي الفصل الثاني من العام ا: الحد الزماني -٢

  محددات الدراسة

  :يتقيد تعميم نتائج هذه الدراسة بالمحددات اآلتية

 ومشرفي المرحلـة فـي      ألكثر ضعفاً ا للطلبة    المثقفين  الدراسة على أولياء األمور    اقتصرت. 1

  ط ـمديريات الوس

  . في األردنوالتعليم للتربية

 .اـوثباته دق األداةـلنتائج على ص وتتوقف ا،أداة الدراسة من إعداد الباحث وتطويره. 2

     في المدارس األساسية التابعة للمرحلة األولى  األكثر ضعفا هم الطلبة المسجلونالتالميذ. 3

  . 2009/2008األساسي للعام الدراسيمن التعليم   
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        أسباب تدني مستوى التحصيل التي يبديها ولي األمر أو مشرف المرحلة هي أسـباب  . 4

 .ست خاصة بالتلميذ األكثر ضعفاًة وليعام
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  الفصل الثاني

    ذات الصلة النظري والدراسات السابقةإلطارا

  

  

 لألدب النظري ذي العالقة بأسباب تدني التحصيل باللغة العربية، تضمن هذا الفصل عرضاً

  :ة الحالية وعلى النحو اآلتيوالدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراس

  

 :  األدب النظري: أوالً

اشتمل األدب النظري على موضوعات ذات عالقة بأسباب تدني التحصيل باللغة العربية في 

مظاهر الضعف فيها، وتصنيف مشكالتها، ثم الكتابة، و، مثل القراءة وأهميتهاالمرحلة األساسية 

ها، ومشكالت الكتابة العربية، ثم عرض بعض مشكالت ماهيتها، أسس تعلمها، مفهومها، الضعف في

  : وفيما يأتي توضيح لكل ذلك. اللغة العربية بشكل عام

 :القراءةأهمية 

 الـذي   لمالعا  المعرفة والثقافة لمعرفة ما يدور في هذا       لميس لولوج عا  ئتعد القراءة المدخل الر        

يـة  ئالحاضر ناتجة عن القدرة القرا     عصرنا ولعل الثورة المعرفية والعلمية في       .غيرةصبح قرية   صأ

 إال  مهنـة أو عمـالً     أو أو حرفـة     اًطاشنجد ن  نكاد  فال ، وحاجتهم إلى تنمية هذه القدرة     ر،بشلي ا نلب

 يضاًأنها  أ كبيرة، فال شك     أهمية ذات   ىولألجيدة في المرحلة ا   لاءة ا رقلن ا أ ومع   .اءة فيه رحتاج الق نو
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نـاك تعلـيم   هيكون  نوفي كل السنوات الدراسية ينبغي أ، الحقةذات أهمية في المراحل الدراسية ال

 علـى المعلمـين أن يبينـوا    بـأن  )Betty et.al,2005(ويضيف . القراءة حقيقي وتطوير لمهارات

لألطفال أهمية القراءة، فإن كل مظاهر الحياة تحتاج إلى القـراءة، فمـثالً إشـارة المـرور توجـه        

 الناس بقوانين المرور، وكذلك الحالة بالنسبة لقوائم الطعام فـي       المسافرين إلى وجهات محددة وتذكر    

المطاعم والتعليمات على المعلبات واإلعالنات والجرائد والمجالت، إن قراءة هذه األشـياء ال مفـر            

تكون لدى المعلـم     نأو يجب مساعدة األطفال على أن يدركوا الحاجة لقراءة هذه األشياء،            ا لذ ،منها

 صـحيحة    يصدر أحكامـاً   أنتطيع  سي  حتى ،ساسها مدى نمو القراءة لدى الطلبة     أ  على سمعايير يقي 

   .)2008عابد،(النمو التطوري والتقدم في القراءة لديهم ىد وم،على مهاراتهم القرائية

الرقـي االجتمـاعي والعلمـي       رئيـسة فـي      ةانظراً ألهمية القراءة الجهرية كوسـيلة وأد      

األهداف التي تسعى   تجعل منأناليونسكو   العلمية وهينظماتالم أهموالتحصيلي، مما حدا بإحدى 

فهـا الكثيـرة   ئ وظاألهمية القراءة الجهرية والصامتة،   وتثبيت عادات   هي نشر األبجدية   ،إلى تحقيقها 

  . في تحقيق تقدم األمم ورقيهاودورها األساسي ،مختلف المواقف الحياتية  واستخداماتها المتعددة في

إن القراءة الجهرية من أفضل وسائل التعليم، ففي أثناء القراءة الجهرية           ) Bradbury,2005(ويذكر  

يكتسب المستمعون مهارات أساسية، وأثناء القراءة الجهرية نبني على المعرفة السابقة للطفل ويوسع             

 ، ينبغي االهتمام بها من قبل المعلمين والمتعلمين على حد سـواء، والحـرص  لذا. أيضاً في معرفته

إلقـاء  :  إتقان مهاراتها وتنميتها بشكل وظيفي تمكن القارئ من استخدامها االستخدام األمثل مثل            على

  .)2007حراحشة،(  والخطب والقصص،التعليمات واإلرشادات 
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ـ ية هي القراءة الجهرية خا    ئأنسب أنواع القراءة في المرحلة االبتدا      إن الـسنوات   ة فـي  ص

الجهريـة والـسرية     الـسنة الـسادسة مـشتركة بـين        ن تكـو  ن على أ  ،األربع أو الخمس األولى   

  .)1986محجوب،(

 :الضعف في القراءة 

ـ ى  ط من يصل إل   س بمتو ،ألساسييبدأ األطفال تعلم القراءة في الصف األول ا            فـي   دسةساال

للغوية ا ي األول على حل الرموز    س في نهاية العام الدرا    اً قادر كذلك أن يكون الطفل     ويفترض ،العمر

  قراءة عـدد مـن  ىباإلضافة إل،  مع ربطها بدالالتها الذهنية، أصوات منطوقةىتها إلمجعها وتر جمي

 .الجمل والكلمات البسيطة 

عبر مستويات   يستمر تعلم الطالب للغة     بحيث ،هج خاص أعد له   نمن خالل م   وهو يتعلم ذلك  

ابع ر ال لصفية ا هم ببدا ضددها بع يحفي مرحلة   ،   في القراءة  قالنطالاى   عل اًادرقبح  صحتى ي مختلفة،  

  .حين يفترض أن تسقط صعوبات اللغة اآللية، يساساأل

  :اآلتية في المدارس تظهر الحقائق الطالبالية فاحصة لواقع ثنظرة مهذه وإن    

منطوقـة مـع     تها إلى أصـوات   مضعف قدرة بعضهم على حل الرموز المكتوبة وترج       يالحظ   -1

 بعـض الطـالب   ىحيث ينـس  يسالصف األول األسااألولى في  منذ األشهر الذهنيةربطها بداللتها   

 وحين يستمر تعليم    ،التي نظموها في دروس سابقة     خر قراءة الجمل والكلمات والحروف    ب أو آل  بسل

  .ي التعقيدفدأ المشكلة تبابقة سعلى خبرات د دة تعتمديخبرات لغوية ج

، اللغويـة   الرموز حل يستطيع بعض الطالب   فقد. ةدضعف قدرة بعضهم على فهم الفكرة الواح       -2

  .الفقرة من خالل القراءة للدرس أو ح للفكرة العامةضوا صورت في تكوين اًولكنهم يظهرون عجز
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 من حيث السرعة ودرجة الصوت رغـم مراعـاتهم         ،درة بعضهم على القراءة المعبرة    قعف  ض -3

  .لعالمات الترقيم

ـ   ئية  الجز كارفط بين األ  بتاج والمحاكمة والر  ن االست ىدرة بعضهم عل  ق  ضعف -4   صنالواردة في ال

  .العامة هم الفكرةف على حل الرموز ورغم قدرته

ن الجمال  ط موا ينس تح فال في ط يبدأ األ  ن إذ يفترض أ   ، األدبي ق التذو ىهم عل ضدرة بع ق  ضعف -5

ـ      ريبسهاج بت نعو الم ضها وا في التي يبدأ    للحظةذ ا ناللغوي م  ور التعبيريـة   صاألنمـاط اللغويـة وال

غيـر أن    .الثالثةية  ساسانية والحلقة األ  ثية ال ساسالحلقة األ   من ذلك في كتب    اًئنالحظ شي د  قو،  الجميلة

 دون يء من عدم الفهم أحيانـاً شب ه الصورذون بهربعض الطالب وبخاصة في نهاية هذه المرحلة يم  

  .النصالعبارة أو  هم بجمالسإظهار أيما انفعال يشير إلى إحسا
 سن غـر  َأالقـراءة    والمطالعة الحرة إذ يرى المهتمون بقضايا      ضعف ميل بعضهم إلى القراءة       -6

 ومن  ،يةستعليم القراءة في المرحلة األسا     افد من أه  يسياًئ ر فاًدس الطالب يشكل ه   فاءة في ن  رحب الق 

 . من وظيفتها األساسية في حياة الفرد عظيماًجانباً اءةر تفقد الق،دون تحقيق هذا الهدف

ل ما يقرأ، فمع وجود كثير من النصوص التي يفترض أن تتبنـى            ضعف قدرة بعضهم على تمثي     -7

 ن شـيئاً أاتجاهات وعادات سليمة عند الطالب، فإن بعض الطالب يستمرون في سلوكياتهم القبلية وك         

  .)2008زايد،( لما يقرؤون أثناء القراءة نفسها  مغايراًقد يمارسون سلوكاًو بل ،لم يكن

  :اءةر مجال القفيالضعف ر مظاه

   . المرحلةعدم قدرة بعض التالميذ على قراءة مادة منتزعة من الكتب التي قرأها في هذه -

  .المعنى عجز التالميذ عن أداء -
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 .المدرسية في كتبهم دة لم تردة ماء الصعوبة في قرا-

 .ة الجديدة المقروءة د الصعوبة في فهم الما-

 .)2007 الحوامدة، وعاشور (اصةخ الذة بلغة التلميءروقة المد ترجمة المافي الصعوبة -

  :ي ئأسباب الضعف القرا 

 ولكـن يالحـظ      مهاراتها على القراءة الكثيرة المتنوعة،     واكتسابة العربية   غقف إتقان الل  ويت

 ،عجز الطالب عن االنطالق فيها وعزوفهم عنها، وعجزهم عن المواقف التي ينتهي عندها المعنـى           

  .)2008زايد،(في أثناء القراءة  مثيل المعنىت و، ما يقرأونصيخ قدرتهم على تلمعدو

، التعليمية المعلم والمتعلم والمادة  : هنالك عوامل ثالثة تؤدي إلى ظهور هذا الضعف، وهي        و

اللذين قـد يستـسلمون     اإلحباط والعجزفي تترك بصماتها على بعض المتعلمين والمتمثلة  وهي التي 

  .النهاية فيلهما 

 :مالمعل أسباب تعود إلى :أوال

   :يأتي  ماأشكال الممارسات الخاطئة للمعلمين وأثرها في إيجاد الضعففمن 

مامـه  ت اه قلـة وف،  ريد الحرو ج على ت   كامالً اًلصف األول تدريب  طالب في ا   المعلم لل   عدم تدريب  -

   .بذلك

   .بوالتركي التحليل   قلة اهتمام المعلم بتدريب الطالب في الصف األول على-

  .ية وصعوبتهائ وعدم قدرته على تشخيص العيوب القرا المعلم اهتمام قلة-

 .رصده لهاتجاهل المعلم تصويب أخطاء الطالب القرائية في أثناء التدريس، وعدم  -
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متكرر متمثـل    ق أثناء القراءة بحيث يعتمد على أسلوب نمطي       ئ لألنشطة والطرا   المعلم م تنويع عد -

 .فسرو قرأ،إفي 

 اللغـوي  م االثرائية التي تزيـد قاموسـه  ية اإلضافيةئميذه بالمادة القرا اهتمام المعلم بتزويد تال قلة -

   .وتجذبهم للقراءة

  .الصف األول   على مدى االستعداد القرائي والمحصول اللغوي للتالميذ في المعلم وقوفندرة -

   .ية في بداية السنة الدراس وبقياس قدراتهم اهتمام المعلم بمعرفة مستوى التالميذ اللغويقلة -

ـ         ندرة - عاشـور،  ) (2008زايـد، ( همس التزام المعلمين التحدث باللغة العربية الصحيحة في تدري

  .)2007الحوامدة،

  :نفسه أسباب تعود إلى التلميذ :ثانيا

مـن  و،   وإهمـالهم لهـا    عن حصصها  انصرافهملقراءة، و لالطالب  عدم إجادة   من الحقائق   

 :رة منهاالمفروغ منه أن تكون هناك أسباب لهذه الظاه

 التعليمـي   طفي النشا  تساعد على ارتفاع مستوى الحيوية والفاعلية     حيث  :  الجيدة الصحية الحالة   -1

ء التلميذ في القـراءة،     طيؤدي إلى ب   السمع ضعف ضعف البصر أو   ي، فالتأخر في النطق أو    ئوالقرا

 .للقراءةإجادته   حصيلته اللغوية وتقلفتقل

 تـؤثر   تذكر صور الكلمات  ى   نسبة الذكاء العام والقدرة عل     إن ):عقليال االستعداد( القدرة العقلية    -2

  .على التعلم

 الحالـة   والمناسب، أ  السكن غير    واألبوين، أ أحد   إن فقدان حيث   :واالقتصاديةالحالة االجتماعية   -3

ن سـوء  ة، وقد يكـو ء في اهتمام التالميذ بالقرا واألم تؤثر كثيراً األب المادية المتردية أو األمية لدى    
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عليهـا  دي مثل هـذه الظـروف والتغلـب       ح لبعض التالميذ لت   حافزاًواالقتصادية  عية  الة االجتما حال

 .)2007 الحوامدة، وعاشور(

 .القناعة بهما  واهتزاز،افعية والرغبة في القراءة بخاصة وفي العلم بعامةد ضعف ال-4

  .)2008زايد، (حالة خبراتهضو،  معجم الطالب اللغوي ضعف- 5

  : هذه األسبابم، وأه أسباب تعود إلى الكتاب:اثالث

 مؤلفـون   يـضعها  قد توضع بعض الكتب وتقرر دون أن تجرب على عينات من التالميذ، وقد               -1

  .ن ما يراه من يتعامل مع التالميذ، فال يروالبيئة المدرسيةبعيدون عن 

 حاجـاتهم للتطـور     ه في موادهـا، مـع     ز إن الكتب التي توضع للقراءة تثبت عند حد ال تتجاو          -2

   .باستمرار

والـشوق   فيـه الرغبـة   بعض الكتب من الموضوعات التي يميل إليها التلميذ والتي تثيـر            خلو -3

 .للقراءة

 ال تتناسـب  وهـي  العقليـة، طاقة التلميـذ    بعض الموضوعات في كتب القراءة فوقتكون وقد -4

 )2007عاشور،الحوامدة،. (العقليةوقدراته 

  . للكتاب من حيث الخط والصور واألناقة واإلخراج الماديكليش الجانب ال-٥ 

  .وقليلي الخبرة في هذا الميدان،  غير المختصينى إل من حيث إسناده التأليف– ٦

  .ا المعلمونه برغم المالحظات الكثيرة التي يبديقلة إجراء التعديالت أو التطوير على الكتاب – ٧

 وال تناسـب   وال تلبي حاجـاتهم ،التالميذة بغيرة لر وال مث، بعض موضوعات الكتب غير شائقة -٨

  .)2008زايد،( مستواهم وفوق طاقاتهم



 ١٦

  : هذه األسبابم، وأه أسباب تعود إلى ما يتعلق بطبيعة اللغة العربية :رابعا

ـ مزاو  علومها، وفي م حروفها سور،  كتابتها ية تعد من اللغات الصعبة في طريقة      بن اللغة العر  إ  ةحم

 ، وتأثير اللغات األجنبية سلباً في الطـالب والشارع والمؤسسات ة الفصيحة في البيت   لغاللغة العامية ل  

  .)2008زايد،(

 :ةكالت القراءش متصنيف

أثناء قيامه    إال بعد التشخيص الدقيق    طلبةكالت القراءة لدى ال   ش يكشف م  إنال يستطيع المعلم    

نواحي القصور التـي   ة يتضمن بعض لمشكالت القراءاآلتي والتصنيف .بمهامه التربوية مع الطالب

  .الدقيقال بد أن يكشف عنها التشخيص 

  :ئ على الكلمة وتشمل طف الخارالتع: أوال

 . الشواهد التي تدل على المعنىأو الفشل في استخدام الكلمة -

 . عدم كفاية التحليل البصري للكلمات -

 .والصوتية اإللمام بالعناصر البصرية أو قصور المعرفة -

 .البصري أوور القدرة على المزج السمعي  قص-

 .في تحليل ما هو مألوف من الكلمات   اإلفراط-

 .النظر قصور القدرة في التعرف على المفردات بمجرد  -

أو   وسـطها أوع الكلمات أو الحروف مثل أخطاء فـي بدايـة الكلمـة    ضخلط المعاني لموا   تزايد   -

 .نهايتها
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 :ئطاءة في اتجاه خارالق: ثانيا

 . الخلط في ترتيب الكلمات في الجملة من حيث تتابعها-

  . تبادل مواضع الكلمات وأماكنها-

  .كل خاطئ على السطرشانتقال العين ب -

 :وتشملة على االستيعاب والفهم رمشكالت في القد: ثالثا

 . المعرفة المحدودة بمعاني الكلمات -

 . عدم القدرة على القراءة في وحدات فكرية ذات معنى-

 .عدم كفاية فهم معنى الجملة  -

 .الفقرة القصور في إدراك تنظيم -

  .النص القصور في تذوق -

  :مشكالت في مهارات الدرس األساسية وتشمل : رابعا

 . عدم القدرة على استخدام وسائل تساعد على تحديد أماكن مواد القراءة -

 .واد التي تمت قراءتهالميم اظ تنأساليب ى االفتقار إل-

 .وعة لمطب القدرة على التمييز بين الكتاب والمواد ا عدم-

 :مشكالت في الفهم وتشمل  :خامسا

 . عدم القدرة على ضبط معدل السرعة في الفهم -

 . عدم كفاية المعرفة بالمفردات وفهمها-

 .اية المفردات البصرية ف عدم ك-



 ١٨

 .ف على الكلمة ر عدم الكفاءة في التع-

 .أر اإلفراط في تحليل ما يق-

 . عبارات ذات معنىى إلأ عدم القدرة على تقسيم ما يقر-

 .ع ا نطقها بدون دأو التلفظ بالكلمات -

 :اءة الجهرية ويشمل رالضعف في الق: سادسا

 .وتيلصري مع اصاسب المدى البن عدم ت-

  .قيتاسبة السرعة والتون عدم م-

 .الجهريةة ءاء القران أثيالفع التوتر االن-

  . عبارات ىة المقروء إلتجزئ ى القدرة علىتقار إلف اال-

 .ةف على الكلمرمشكالت التع

 :كة رة المتحئوف الخاطر الح-

 .)حار( كلمه   بدال من)حر(كلمة إحدى الحركات الن يقرأ كلمة لئ لطير الطفل من نطقه الخاغقد ي

 :ة ئ الحروف الساكنة الخاط-

  رمحأمن  سمر بدالًأفيقول مثال . وف الساكنة من الحرأكثرو أ قد يغير الطفل عند القراءة حرفاً

 :عمليات قلب اتجاه الحروف  -

 في تركيب   أوحرب   ر بدال من  بح: لث م ،وفر اتجاه الح  سأو عك   عن قلب  الخاطئد يكشف النطق    ق

 .مد جاءمحمد يقول  مح فبدال من جاء، من كلمةأكثر في تركيب يشتمل على أوكامل، 

 :ساموجودة أسا  إضافة صوتيات غير-
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 .رأيت بدال رأت:  أو أكثر في الكلمة، كأن يقولصوتاً عن طريق الخطأفقد يضيف الطفل 

 :ت حذف بعض األصوا-

 مـن   بـدالً شعا: مثلوت ص الأوكل شلة في الصهما ن بينيكون   أ دونطفل كلمة بأخرى    لتبدل ا يس 

 .كان

 :الكلمات ر تكرا-

  .ة في الجملة الواحدة  مرنطفل أكثر ملرأها اق إذا  تعتبر الكلمة تكراراً

قرأه الطفل مضيفا في     . هناك نل النص يبدأ ذات يوم كا     ثم :النصإضافة كلمات غير موجودة في       -

 . كلمات ثالثاف الطفل أضهنا . . . . يام ألا ذات يوم من

 تصبح قـام كبيـر    ف جداًال قلم كبير    ثص فم نذف الطفل كلمة من ال    يحد  ق :النصحذف كلمات من     -

  .)2005شور،مقدادي، عا(

  :الكتابة

إنسانيته،   منكثيراً بل هي ابتكار رائع حقق له ،عادياً عمالًالكتابة في حياة اإلنسان ليست 

الكائنات، وهي أعظم اكتشاف   تقدمه، وارتقاءه على مستوى غيره مناحقق بهوقد اخترعها و

 وأضاف اثه،ربه أن يسجل إنتاجه، وت ل، واستطاعي الطوخهإنساني توصل إليه خالل تاري

)Edmonds,&Welbrahan 1995 ( إن الكتابة تحتاج إلى عين وأذن ودماغ جيد، ويوجد هناك

 أجهزة وأدوات تساعدنا على الكتابة قبل القلم وجهاز الحاسوب أوقات ممتعة للكتابة، ويوجد أيضاً

اتجاهاته،  وهراءآ و ،هاآلخرين، فكر  اإلنسان أن يضع أماماستطاع بها كرمزابة كتوالوغيرها، 

 .وأحاسيسه، ليفيد منها غيره
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األحداث وينقلها لآلخرين   ميذ أن يسجل    تلي وسيلة من وسائل االتصال التي عن طريقها يستطيع ال         هو

لقـراءة  اإن  و ،ةي في العملية التربو   ياً أساس عنصراًل  يمث تعليم الكتابة، وتعلمها     أصبحألهمية،  اولهذه  

ابـة  كت وأبرزها، ولعل تدريب التالميذ على ال      ،لمدرسة االبتدائية  من الوظائف األساسية ل    هماوالكتابة  

  :يتركز في العناية بأمور ثالثة الصحيحة، في إطار العمل المدرسي

  .إمالئياًبة الصحيحة لكتاميذ على اتل قدرة ال- 1

  .الخط إجادة -2

 .ودقةعما لديه من أفكار في وضوح ر  قدرته على التعبي-3

 وكتابة الكلمات بـصورة صـحيحة وأن يـضع         على رسم الحروف   قادراًلميذ   البد من أن يكون الت    

 .)2002البجة،( الكلمات في نظام خاص ليتم فهم المعنى واألفكار

 :ةابتة الكيماه

 والقدرة على التعبيـر  ،الحياة  مواقف في التي تتضمن القدرة على التعبير اللغويةة  ر المها  هي بةلكتا ا

فيها الـصحة اللغويـة والـصحة      ويتوافر،واالتساق ة فبها الوحدةطاب متر سكةعن الذات بجمل متما   

  . وهي تعبير وظيفي أو أدبي وجمال الرسم،جائيةهال

  أسس تعليم الكتابة

  :بة ما يأتيلكتافال اط تعليم األفي يمن األسس التي ينبغي أن تراع

المدرسـة، ألن يـتعلم   في لى  حياة الطفل األوفي فهناك حاجة   ،بةلكتا ا فيالل دوافع التلميذ    غ است -1

 الغالـب علـى     فـي بة يعتمد   لكتا من ا  شكل وهو   الخط والنسخ  تعلم   في ومن هنا يبدأ الطفل      ،بةلكتاا

  . السهلةالخطوط المستقيمة والدوائر
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 فهـي ر  لكباقبض على القلم من ا    لبة وا لكتات ا كا حر فيأضعف   الطفلف مراعاة النضج العضلي،     -2

 حـسن أن  ستي في معالجة نمو كتابتـه، و      فإنه البد من الصبر    ولذلك   رعة،س وأقل دقة وأقل     ثباتاًأقل  

  الجمـل، تكميل و،بة العناوينكتا و،األسماء ، ككتابة متدرجاً أوله سهالًفي  على الكتابةن التدريب يكو

   . وتجنب نقل قطع طويلة من الكتببكلمتين، بكلمة أولة ئواإلجابة عن األس

 حديثـه،  فـي  ودارن مما قرأه تكووأن ، بةلكتاتعليم الطفل ا في مفهومة اللكلمة البدء بالجملة أو ا  -3

 .هادفةبة لكتان اكولت

 أو   كلمـة  وضع خط تحـت صـورة أو      ك ، البداية  في  القصيرة بةلكتاقصر فترة التدريب على ا     - 4

  .)2005العيسوي،موسى، الشيزاوي، (بخطوط أو التوصيل بين الجمل جملة،

  :الكتابةمفهوم 

  :رة عنالكتابة عبا

ترجمتهـا إلـى      تيسر على القارئ   التيتبدأ برسم الحروف، وكتابة الكلمات بالطريقة        عملية

  .المعبرة عن النفس وتكوين الجمل والعبارات ،هاالتلودم

 مـع   وفقـرات، جمل  في   ووضعها   معين، وفق نظام    الخطية،فالكتابة عملية ترتيب للرموز     

  .الكتابةقاليد تباإللمام 

 والثاني ، هجاء الكلمات  سالمة و الحروف، مس ر في يتمثل يل ركن آل  و األ :ركنينمن  كون الكتابة   تتو

 دون صـحة     تعبير  فال  متكامالن  وهذان الركنان  الحياة، ومطالب   ،األفكار فكرى يعكسه التعبير عن   

   . والكلماتالحروفرسم 
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يـه  دن لن تتكـو أيجب ، حتى يتمكن الفرد من استخدام الكتابة بصورة فعالة لقضاء حاجاته     و

 .بـارات عالجمـل وال  وين   تك فيرة  د، وق ءلهجافي ا رة  د الخط، وق  فيقدرة  : راتقدنواع من ال  أ الثةث

ـ  والجمـال،   باألهميـة،   الكتابة بشكل يتصف   ال أو :رئيسةة  الثويعنى تعليم الكتابة بأمور ث     ة ب ومناس

 الهجـاء، يـث   الكتابة الـصحيحة مـن ح  نيها وثا التحريري،  وهذا ما يسمى بالتعبير    الحال،مقتضى  

 والثالث  الثانيواألمران   .وجميل ح الكتابة بخط واض   ثالثها و األخرى،ية  ئ الهجا توالترقيم، والمشكال 

  .الكتابي أو مهارات التحرير الكتابة،بآليات   أو ما يسمىالكتابة، فيية دو بالمهارات اليالنيتص

ولى أل فـا ،لق العلوعمالحاسة،  عمل  هماشقين إن للكتابة :القولومن العرض السابق يمكن    

 والتعبيـر   الرسـالة، صل ببناء   تت عملية عقلية    ثانية وال ،تتصل برسم الحروف والكلمات   ية  سعملية ح 

  .)2002عبد الوهاب،الكردي، سليمان، (عن المعنى

  الضعف في الكتابة

  : المشكلة هنا من خالل مظهرينتتضح

  .  رداءة خط بعض الطالب- أ  

 .ةجئ ضعف بعض الطالب في الته-ب 

وقد ينظر بعض المعلمين إلى المشكلة األولى وكأنها مشكلة ثانوية ال تحتـل مرتبـة األولويـة                 

  :آلتيةوالمشكلة تبدأ منذ الحظوة األولى التي يتعلم فيها األطفال الكتابة وتبدو في المظاهر ا

  . العجز المطلق عن رسم الكلمة في حاالت اإلمالء االختباري-1

  .واالختباري ء كثيرة في حاالت اإلمالء المنظور رسم الكلمات بأخطا-2

  . ولكن بطريقة غير سليمة صحيحاً كتابة المقاطع أو الحروف باالتجاه الخاطئ، فقد يرسم رسماً-3
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  . حرفاً البطء في الكتابة ويظهر ذلك في كتابة الكلمات حرفاً-4

 .)2008زايد،( سم صحيحاً الرسم اآللي للكلمات دون القدرة على قراءتها، حتى ولو كان الر-5

 :العربيةمشكالت الكتابة 

ـ الشكل وقواعد اإلمالء واخـتالف :  وهيومتعددة،ة كثيرمشكالت الكتابة العربية    ور الحـروف   ص

دام الـصوائت القـصار أو   خواست  من الكلمة، واإلعجام ووصل الحروف وفصلها اباختالف موضعه 

 :كالتالمش تلك يأتي وفيما ، العادياإلعراب، واختالف هجاء المصحف عن الهجاء

 : الشكل-أ

المصدر  الكسرة وهو  ة،حالضمة، الفت :وضع الحركات القصار على الحروف       المقصود بالشكل هو  ف

  .األول من مصادر الصعوبة

 .اإلمالءواعد ق -ب 

تفـوق الكتابـة عنـد     كثرت الدراسات التي تناولت قواعد اإلمالء على أنها تشتمل على صـعوبات       

 :فييص هذه الصعوبات خيمكن تلين وئالناش

 :وصوته الفرق بين رسم الحرف - 1

ن كل ما ينطـق     إبحيث   المفروض في نظام الكتابة السهلة أن رسم الحروف يكون مطابقا ألصواتها          

المطابقـة بـين الكتابـة      و) لك، لكن   ذ( أحرف ينطق بها      حذفت  فقد . يكتب، وما ال ينطق ال يكتب     

 .والجهدالوقت   منفر كثيراًوالنطق سوف تيسر الكتابة وتو

 :ف اإلمالء بالنحو والصرعد قواط ارتبا-2
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 الكتابة، وقالتي تع  والصرف يشكل عقبة من العقبات      الكثير من قواعد اإلمالء بقواعد النحو      ربطإن  

 فـي كمـا  ) ألفا(رسمت  )واو(اللينة فإذا كانت ثالثة أصلها    ) األلف  (وتتجلى الصعوبة إذا نظرنا إلى      

  . وغير ذلك)هدى(و) رمى(ي كما ف) ياء(رسمت ) الياء( كانت ثالثة وأصلها وإذا، )سما(

 : تعقد قواعد اإلمالء وكثرة االستثناء فيها -ج 

حتى أصـبح    من المشكالت التي تواجه اإلمالء تشعب قواعدها وتعقدها وكثرة االستثناءات         

كتابـة الهمـزة المتوسـطة أصـالً أو     كما هو الحال في ار غالكبار ال يؤمنون بالخطأ فما بالنا بالص     

  .تأويالً

 : االختالف في قواعد اإلمالء -د

القواعد وصعب رسـمها     من أسباب الصعوبة كثرة اختالف العلماء في قواعد اإلمالء، لذلك تعددت          

المتوسطة في كلمة يقرؤون ترسم علـى        واختلفت الكتابة بين األفراد وبين الشعوب العربية فالهمزة       

 .رسم صائب يقرؤون، يقرأون، يقرءون، وكلهاثالثة أوجه 

 :الحروف باختالف موضع الكلمة   اختالف صور-هـ 

  الدال، الذال  -:هي فهناك حروف تبقى على صورة واحدة      -:الكلمةتعددت صور بعض الحروف في      

وهناك حروف لكل منهـا     .  وغيرها  السين، الشين،  :هيصورتان   وهناك حروف لكل منها   . وغيرها

 .الميم الكاف، -:هي ثالث صور

في تعدد صور الحروف فـي       نإ العين، الغين، الهاء،     -:وهناك حروف لكل منها أربعة صور هي        

  .اضطراب نفسي الكتابة العربية يربك المتعلم في بداية تعلمه ويوقعه في
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 : اإلعجام -و

بـاختالف  معجم وأن عدد النقاط يختلف       نقط الحروف والمالحظ أن نصف عدد حروف الهجاء        هو

مـن صـعوبات الكتابـة      يشكل صـعوبة      مختلفة، واإلعجام  ضع النقاط مواالحروف المنقوطة وأن    

 .العربية

 : وصل الحروف وفصلها -ز

بعض وبذلك تضيع  تكونت الكلمات العربية من حروف يجب وصل بعضها ويجب فصل بعضها عن

انب بعض أفقيا فـي النظـام       الحروف توضع بعضها إلى ج     فبينما نجد    الكلمة،معالم الحروف داخل    

  بترتيب رأسـي وآخـر أفقـي،       ف،والحرنظامين في كتابة     النظام العربي يجمع بين   الالتيني، بينما   

موضع كل حرف من الحرفين المجاورين له وهذا مـا           التلميذ في الكتابة العربية يحتاج إلى معرفة      و

 .والتذكر يجعلها صعبة في التعلم

 وقع التالميذ في صعوبة التمييـز بـين قـصار الحركـات           إن استخدام الصوائت القصار أ    

 حروف العلة للداللة    واستخدمت حروفا، وأدخله في باب اللبس فرسموا الصوائت القصار         ،وأطوالها

، ولم يشمل هذا التطور الصوائت الخفيفة، الضمة والفتحة والكـسرة، التـي           على الصوائت الممدودة  

  .  مازالت ترسم حركات

 :اإلعراب -ح 

 مثـل  بتغير موقعها من الجملة، وعالمات اإلعراب إما أصـلية     الكلمة المعربة يتغير آخرها   

. والياء والواو، وهناك عالمات الحذف أو اإلثبـات         األلف  مثل الضمة والفتحة والكسرة، وإما فرعية    
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حذف بعض حروفها تكون مواطن الـصعوبة أمـام   يالتي   صورة الكلمةفيوهذه العوامل كلها تؤثر    

  .)2007الحوامدة، وعاشور( وهي عوامل نحوية أو صوتية  بهامعرفتهمتالميذ لعدم ال

  : اختالف هجاء المصحف عن الهجاء العادي-ي

 حف مختلف عن الهجاء العادي، وذلك في عدة مواضـع هـي           ص الم ء هجا أنمن المالحظ   

بـين   خـتالف  وهـذا اال   الكلمات، ومد التاء وقبضها، والفصل والوصل في بعض         والزيادة،الحذف  

القرآن الكريم فـي أثنـاء        بعض آيات  يقرأ يواجهها التلميذ حين     صعوبةنوعي الهجاء يشكل موطن     

 .دراسته

واخـتالف   ،اإلمـالء اعـد   و وق الشكل،هذه أهم الصعوبات التي يجدها الباحثون في الكتابة العربية          

نظـام كتابتهـا،   و عجام ، ووصل الحروف وفصلها  حرف باختالف موضعه من الكلمة واإل     صورة ال 

والواقع أنها  . الهجاء العادي  ، واختالف هجاء المصحف عن    واإلعرابواستخدام الصوائت القصار،    

 .تشكل عوائق في سبيل تعليم النشء

 ووضـع    الـسالفة،  سس التي تحقق الغرض من هذه المناقشة وهو الوصول إلى حقيقة الصعوبات           األ

 -:يأتي فيما  ويمكن إيجاز هذه األسس.لهاالحلول المناسبة 

 . الكتابة بأصولاإلخالل التيسير مطلوب حيثما دعت إليه الحاجة إال أن يكون التيسير دون -1

 اللغـة،    االعتماد على الموازنة بين اللغة العربية واللغات األخرى، واالسترشاد بـآراء علمـاء             -2

 .العربية الكتابة صوبخصائ

  .ة في شأن تيسير اإلمالء األخذ بقرارات مجمع اللغة العربية بالقاهر-3

 .)2005عاشور، ومقدادي( االلتفات إلى أسس التهجي السليم، والى طرق تعليم الهجاء -4
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 ،العربيةاللغة  تلف مهاراتمخا تقدم يظهر أن بعض الطالب يعانون من ضعف عام في مم

 : وهيومعارفه من ضعف في علوم اللغةو

  .بصورة صحيحة العربية  قواعد اللغةال يستطيع توظيف بعض الطالب 1-

 .ة المختلفةي األلفاظ واألنماط اللغوت دالاليعاني من قلة مخزونه من طالبل بعض ا2-

 .دابهاآ ثقافة بعض الطالب العامة والخاصة في اللغة ومحدودية 3-

 .)2008زايد،(الجميلة  األدبية نصوص بعض الطالب من الا يدخرهم قلة 4-

  .كالتشاء هذه المور األسباب المختلفة التي تقف

 : ما يأتي الذكرسالفة كالتشر المهة بمظاق لها عاليتضح أنمن األسباب التي 

  
  : الكتاب المدرسي-

 تهماتهم وخبـرا  ئيع الطالب على اختالف بي    م بالكتاب المدرسي إلزام ج    المتعلقةب  سباألمن ا ف

ـ مع  بة  سلمتنافردات ا لم اختيار ا  عدم مراعاة لك   وكذ ،وميولهم بدراسة كتاب مدرسي واحد     لوالتها دم

 الكلمـة   نفقد تكو  ،يهاجد ارتباط بين الكلمة والمعنى الدال عل      و المفردات التي ال ي    فيه، واالبتعاد عن  

 يواجه  ئوالمبتد) دب، وعصفور (والعكس صحيح ككلمتي    . ي كبير شفين ومع ذلك تدل على      رمن ح 

 .)2009الغول،( صعوبة في فهم داللتي هاتين الكلمتين

  كل خاصشكل عام وطرق التدريس بش بالمنهاج ب ما يتصل-

 :   وتتمثل هذه في اآلتي

ـ ة للمنهاج   صة واألهداف الخا  موح األهداف العا  ض و دم ع 1- ـ  سبصورة كافية ت  ىاعد المعلمـين عل

 .الطالبومستويات  بدقة تتناسبهم اليومية سديد أهداف دروتح
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 التركيـز علـى     قلـة مـع   ،   الكيف نعلى الكم دو   يركزا  ، مم رة عدد وحداته  ثهاج وك نول الم ط 2-

 .العربية ومتطلباتها اسية للغةسالمهارات األ

 تأخر  باإلضافة إلى  ياًف كا  للمعلمين إعداداً  إعداد سابق ن  ودو،  تجريبها نج الجديدة دو  هانيق الم ب تط 3-

  .ول األدلة والكتبصو

  . قبل المعلمينوعدم تذليل الصعوبات من لبعض الكتب المدرسية المقررة المقروئيةعوبة ص 4-

النـشاط غيـر    ب المتعلقة ل التعليمية وخاصة  ئتلف الوسا خريبات والمواد اللغوية وم   د الت  عدم كفاية  5-

  .الصفي

ـ  يعتمد كلية  طاًيطتخطيط للدرس   خالت  في  بعض المعلمين  إهمال 6-  األهـداف المحـددة فـي       ىعل

  .ة له ال ضروراً آلياً روتينيعمالًير اليومي ض التحصبحأ ، بحيثالمنهاج

 االختبـارات  هاوعدم اإلفادة من أنواعها بمختلف بناء االختبارات على بعض المعلمين عدم قدرة 7-

 . ذلك التهاون في تقييم أعمال الطالب الكتابية اليوميةونتج عن. في التغذية الراجعة

ـ بل التأكد من وجود االستعداد القبلي وخا      ق في عمليات التعليم     البدء 8- ـ فـي    ةص ـ  مج راءة الي الق

ـ بـل ب  ق يقرأ   نطالب أ ل ا يكلف  حيث يس األول األسا  لصفح في ا  ضكل وا ش ب كالمالحظ،  والكتابة اء ن

ـ د الجميع فـي و    نع ره تعلم القراءة ال يظ    ى الميل إل  نأو،  التأكد من وجوده   االستعداد الالزم أو   ت ق

ـ  ينعكس عليـه   مما، األول لصفطالب في تعلم القراءة أو الكتابة في ا       لشل ا ف نوأ ،واحد  فـي   اغالب

  .ات التاليةنوالس

 :هانموعة نقاط م مج فيويتضح ذلكهر يظ و، المعلمينض بعىدل س التدريقرط ضعف 9-

 .مستمرة حقيقية تشارة سى الطالب ادقدرتهم في استشارة الدافعية لعدم م -أ
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 . مالئماً نفسياً تنظيم أوجه النشاط الصفي تنظيماًال يستطيعون –ب 

 .الدرسالقة لها بأهداف  موضوعات ال عتناول -ج 

 .بللطالية  بما يتالءم والفروق الفردتدريس المعلمين طريقة مةعدم مالء -د

والمعلومـات   يفي للغة والتركيز أحيانا على القواعـد المجـردة        ظ الو المنحى تجنب المعلمين  -هـ  

 .كليةشال

  . مختلف فروع اللغة، ودروسهاتدريس عندز على أسلوب واحد يركتال -و

 التعبيـر والنـشاط     عشجي مما ال ر وضعف التفاعل اللفظي أثناء الحصة       باعهم األسلوب المباش  تا -ز

 .الذاتي

  .المثيرة للتفكير ئلة غيرس األمناقشةالتقويم المستمر النامي في أثناء الحصة و إهمالهم -ح 

ـ  ،  ريسدأثناء الت بة  س باستخدام الوسيلة التعليمية المنا    ثالكتراا عدم   -ط   وير والتجديـد   وإغفال التط

 .فيها

  .)2008زايد،(اخل الصف دة سليمة غية خاصة للتحدث بلم أهءطاع في إاإلهمال -ي 

  :صل بالمعلم يت ما -

  : واتجاهاتهمعدادهم،إخاصة ببعض المعلمين من حيث المشكالت ال من

  .خاللها وةدمخال  قبل ومسلكياًكاديمياًأ  إعداداًالمؤسسات التعليميةعدادهم في إعف ض 1-

 ث البحـو  ءجـرا إو شـراف اإلو ،التالميذو ،المهنةو ،م نحو اللغة  هلبية لدي س االتجاهات ال  سيطرة 2-

  . والدراسات
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 وما يتبـع  ،البا في الشعبة  طوأربعين   سةم خ ى ما يزيد عل   كواهلهم في تدريس   الملقى على    العبء 3-

   .ذلك من تصويب أعمالهم التحريرية

  .ب للطالةميلسال أو األعمال الكتابية، ل الصفاعل الصحيح داخف ضعف اهتمامهم بالت4-

 رغبـاتهم  ضـد يقومـون بـذلك       أنهـم  ن إذ يزعمـو   ، العربيـة  لغة ال س عدم رغبتهم في تدري    5-

 .)2008زايد،(

من إعداده اإلعداد التربوي      بد فالئيسة وأهمها في العملية التعليمية؛      رحد المراحل ال  أيمثل المعلم       

 وهذا ينعكس علـى   . مهارات تدريس القراءة والكتابة   كالكفايات التدريسية   الجيد الذي يؤهله المتالك     

 والمعلـم   ،بـالتعزيز بعضهم    يجعل طلبته يتفاعلون مع    الناجحوالمعلم  . كفاءة الطالب الذين يدرسهم   

ـ  ساليبأي جهلهم بالكثير من عن مما ي،متخصص في تدريس القراءة يفشل في تدريسها     الغير   دريس ت

المعالجة الصحيحة للطلبة     يجهلون طرائق  د؛ ألنهم ق  المشكالتالكتابة وهنا مشكلة    مهارات القراءة و  

 وكثرة المهام المـسندة إليـه،       الحصص التدريسية   ارتفاع نصاب المعلم من    وكذلكالمتأخرين فيها،   

   .)2009الغول ،( يسبب عدم كفاءة الطالب بالقراءة

  : ما يتصل بالتلميذ-

   :منها ذميخاصة ببعض التال مشكالت هناك

  .النطقو معس النظر والعيوبالصحة العامة وكمية س الج النواحي1-

  . مستوى الذكاءتدنيواالنفعال و، والمخاوف، واالنطواء، الخجلك النواحي النفسية والعقلية 2-

  . لهانيك والسيش المعاع في الجو العام لألسرة والوضتكون:  النواحي االجتماعية3-
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ي سوبخاصة في الصف األول األسا     اسية األولى س في صفوف الحلقة األ    الب للط  المتكرر الغياب 4-

 وإهمـال تعلـيمهم واعتبـارهم متخلفـين        ،همئالطالب عن ركب زمال     تخلف هؤالء  مما يؤدي إلى  

 .)2008زايد،(

 السمعية، وعلـى    أوتعلقة بالطالب العيوب البصرية     من من أهم األسباب ال    إ)2009الغول،( وأضاف  

ة كـل  درة واحم ولو ياإلبصار بشكل دورقبة رسة مراد الممسؤولية و،ل معالجة ذلكرسة واأله دالم

ـ  ،دراك المكتـوب إالقدرة على  عدملى إي خلل في عملية البصر يؤدي أ نأو ،نة على األقلس ا مم

 السمع لن يـتمكن مـن       يعاني من ضعف في   الذي  لب   الطا كوكذل. ةءعل الطالب يعزف عن القرا    جي

قيـة التـي    طرؤها، وستظهر لديه كثير من العيوب الن      قبالحروف التي ي  ا  هعسموات التي ي  صربط األ 

ورئيس هام  ناك سبب   ه و ،خر القرائي ألى الت إ وتوصله   ،ويةغ وتقلل من ثروته الل    ،ةءالقرا هم تعل تعوق

 هتخبر األهل عن   لم   ذاإ والألى المدرسة   ع تغيب الطالب يث تقع مسؤولية    حرسة  دوهو الغياب عن الم   

  .تهم تقع المسؤولية عليهمفإذا أخبر

  :صل باإلشراف يت ما -

 :ومن أهمها ما يأتي

تغير حقيقي في سـلوكهم     ث   إحدا م عد ينجم عنه ة المقدمة إلى المعلمين     يرافشالخدمات اإل  ضعف   1-

  .التعليمي

 .جميعهمعند المشرفين التربويين   المفاهيم الخاصة بالتعليم واإلشرافعدم توافق 2-

الفرصـة    ال يتـيح   األمر الـذي   ،وات الخاصة بالمشرفين التربويين   دتمرات والن  المؤ عدم كفاية  3-

  .والتماس حلولهاأمامهم للنظر في المشكالت القائمة 
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ـ            ترك 4- لمـشرفين غيـر     نياد فرص اإلشراف على تعليم اللغة العربية في المرحلة األساسـية ال

  .بصوره كافية وغير مدربين متخصصين

 أوجـه النـشاط األخـرى    وندرةإلشرافي على الزيارة الصفية بشكل عام  أوجه النشاط ا  اقتصار 5-

  .ىخر أورأم و المؤتمراتدالبحث والتجريب وعقك

 مما يبعـده   ،التعاونية يةطيرة الديمقرا س وانحرافه عن ال   في صورة فردية  راف  ش عملية اإل  حصر 6-

 .)2008زايد،( فينالمشرهم نقة بيثعامل ال فأدى ذلك لضعفعن الحاجات الحقيقية للمعلمين 

  : قائالًالبيئة التعليميةعن ) 2009الغول،(  وأضاف -

ول في تعلم الطلبة    لها الفضل األ  حيث  ،   هو المدرسة   عملية التعلم والتعليم   ءجراب إل س المنا نالمكا   

، مـة ئبة ومال سة تعليمية منا  ئتسهم في خلق بي     التي فنيةالمادية و المكانات  اإل توفر  عند  وذلك ،ةءالقرا

 حيث ال يجد الطالـب حقـه مـن        ؛ازدحام الصفوف الدراسية  ى  خر في القراءة إل   التأ ما يعود    وغالباً

 .ية التي يؤديهائطة والتدريبات القراشنأل اوعدم متابعة، ةءالتدرب على مهارات القرا ثناءأاالهتمام 

 ،ةءتقان الطلبة لمهـارات القـرا      بإ رسةدعف اهتمام إدارة الم   ضة  ءار الق أسباب ضعف ومن  

 الـصف  ساختيار المعلم المتميـز لتـدري    الحرص على ذلك في عدم بدوي. ذلكوقلة تشجيعهم على    

فـضل الـسبل    أة العربية إليجـاد     غرسة ومعلمي الل  لمدا دارةإيق بين   س التن إهمال و ،ساسيألول ا ألا

 والتنـافس،  ةقامة المسابقات التي تشجع الطلبة على القراء إ وعدم ،الطلبة ي عند ئخر القرا لتألمعالجة ا 

 ،وطـرق عالجـه    ،رسـة دالقرائي في الم  ضعف  باب ال أس لمعرفةراسات العلمية   د ال ءجراإغفال  إو

  .طلبةلة لءور الكبير في تعلم القرادلها ال التي ةمكتب دور الوإهمال

  



 ٣٣

  :ةباب عامس أ-

  :وتتلخص في اآلتي

ن الكـريم  آفي القـر ال ثممي س وبين مصدرها األسا، بين تعلم اللغة وتعليمها من جهة    عدم الربط  1-

  .واألحاديث النبوية الشريفة من جهة أخرى

  .العربيةة للغة يبنجاللغات األمزاحمة  2-

ـ الجامعـات و   ل االتصال الجماهيرية باللغة العربية على مستوى      ئ التزام وسا  قلة 3- امع اللغـة   مج

ير طـرق التـدريس     التي ال تسعف فـي تطـو        إلى الدراسات األكاديمية البحتة    التوجه و ،والباحثين

  .وتحسينها

  . المختلفةردات اللغة يتالءم ومراحل التعليمف قاموس حديث لماالفتقار لوجود 4-

 .صة ما يتعلق منها بأدب األطفالمة وخائر مواد للقراءة الحرة المالف تواقلة 5-

  . االفتقار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم اللغوي6-

 مـع أن لكـل لغـة        ،تطوير خرى دونما تعديل أو   أل تعليم اللغات ا   قث من طر  ما استحد تطبيق   7-

  .خصوصيتها

يوجد في سـائر اللغـات       لية مستقلة في تعليم اللغة العربية وتعلمها كما       ص عدم وجود نظريات أ    8-

  .األخرى

ـ      ئوسا ثات العلم والتكنولوجيا التربوية بمختلف    د توظيف مستح  ترك 9- ة طها في تنظيم تعلـيم العربي

 .)2008زايد،(وتعلمها 
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 الدراسات السابقة

من خالل اطالع الباحث على األدب التربوي الذي تناول أسباب تدني مستوى التحصيل في              

ماده اللغة العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسـية للمـدارس األردنيـة                

حيث ، على مجموعة من الدراسات العربية     حصل،الحكومية من وجهة نظر المشرفين وأولياء األمور      

بمراجعتها بنوع من التفصيل بعد تقسيمها إلى خمس مجموعات مختلفة، ثم التعقيب عليهـا مـع                قام  

  : وفيما يأتي توضيح لكل ذلك. مقارنتها بالدراسة الحالية

 اللغة العربيـة مـن      يتناولت أسباب ضعف التالميذ ف     مجموعة الدراسات التي     :أوال ً 

  : والمعلمين  التربوييننظر المشرفينوجهة 

 األسـباب  إلى التعرف التي ركزت على) 2006(العجيل من أهم هذه الدراسات ما قامت بها    

، األساسـي التي أدت إلى تدني مستوى القراءة والكتابة لدى تالميذ الشق الثاني من مرحلة التعلـيم                

ى القراءة والكتابة لـدى التالميـذ مـن          تدني مستو  إلى األكثر حده التي أدت      األسباب إلىوالتعرف  

 اختالف وجهات نظر معلمـي ومـوجهي        إلىوجهة نظر معلمي وموجهي اللغة العربية، والتعرف        

 وتكونت عينـة    . تدني مستوى القراءة والكتابة لدى التالميذ      إلى التي تؤدي    األسباباللغة العربية في    

 تـضمنت فـي   ٍةاسـتبان د قامت الباحثة ببناء ، ولقموجهاً) 18( ومعلمة، و معلماً) 174(الدراسة من   

 : عده نتائج أهمهاإلىمجاالت، وقد توصل البحث ) 10(فقرة، موزعة على ) 87(صورتها النهائية 

ـ نى مستوى القراءة والكتابة ، لدى تالميذ الشق الثـاني مـن مرحلـة التع               إن أهم أسباب تد    -1 يم ل

 :كاآلتيى معلمي اللغة العربية هي عل األساسي من وجهة نظر

 .يم األساسي ل التأسيس الضعيف للتلميذ في الشق األول من مرحلة التع-



 ٣٥

 . أولياء األمور بتنمية مهارتي القراءة والكتابة لدى أبنائهم اهتمام عدم -

 . نظام الترحيل المتبع في الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي -

 .درسةمال دور األسرة في التعاون مع  ضعف-

 .رة وجود المكتبات المدرسية  ند-

 إن أهم أسباب تدني مستوى القراءة والكتابة ، لدى تالميذ الشق الثـاني مـن مرحلـة التعلـيم                    -2

 :كاآلتياألساسي ، من وجهة نظر موجهي اللغة العربية ، هي 

 .ليتهم التدريسية  التقليل من فعاى مما أدى إل،وية المقدمة للمعلمين قلة المحفزات المادية والمعن-

 .يم األساسيل التأسيس الضعيف للتلميذ في الشق األول من مرحلة التع-

 . الفصول بالتالميذ ازدحام -

 . تغيير معلمي مادة اللغة العربية أثناء فترة الدراسة -

 .رة إقامة دورات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية  ند-

ألسباب التي تؤدي إلى تدني مستوى القـراءة والكتابـة    إن وجهة نظر معلمي اللغة العربية في ا       -٣

غة العربية  ل ال تختلف عن وجهة نظر موجهي ال       ،لدى تالميذ الشق الثاني من مرحلة التعليم األساسي       

  . فقرةةإال في إحدى عشر

 بيان األسباب الحقيقية لضعف الكتابـة فـي اللغـة           بهدف   دراسة )2003( بركات   وطبق

 والمعلمـين   لبـة والعاشر األساسية من وجهة نظـر الط      ،والسابع،الرابع:صفوفالعربية لدى طلبة ال   

العينـة  : ولقد تكونت عينة الدراسة من شـقين .وبناء أنموذج عالجي وتقويمه  ، والمشرفين التربويين   

 تـم اختيـار أفرادهـا       ،ةطالب وطالب ) 1200(عينة الدراسة التشخيصية وتألفت من       وتمثل   األولى



 ٣٦

وذلـك لتـشخيص     ،والعاشـر ،والسابع،الرابع :العشوائي عن طريق قوائم صفوف    باستخدام األسلوب   

حر وقضايا  الغير   أدائهم في القضايا الكتابية التي ضمت القضايا اإلمالئية وعالمات الترقيم والتعبير          

  .ومعرفة األخطاء الكتابية التي يقع فيها الطلبة  ،النحو والصرف التي تؤثر في اإلمالء

وتمثل الطلبة العشرة األكثر    ،ةطالبا وطالب ) 60(وتكونت من :عينة الدراسة المقصودة    : ةوالعينة الثاني 

وقـد  ،  من حلقات المراحـل األساسـية الـثالث         ةوكل حلق ) من اإلناث 10الذكور و  من10(ضعفا  

تحليل كتب اللغة العربية للمراحل األساسـية       : أوالً:استخدم الباحث في هذه الدراسة عدة أدوات هي         

ـ وفقا للقضايا التـي عالجتهـا   ،بناء اختبارات تشخيصية للحلقات الثالث   :ثانياً،)قات الثالث الحل( ب كت

 وأسئلة لمقابلة معلمي اللغة العربية الـذين       الطلبة األكثر ضعفاً   أعداد أسئلة لمقابلة  : ثالثاً،اللغة العربية 

نامج تعليمي عالجـي للطلبـة      بناء بر : رابعاً ،ربيةعوأسئلة لمقابلة مشرفي اللغة ال    يقومون بتدريسهم   

بناء اختبار تقويمي للبرنامج التعليمي العالجـي       : خامساً،   لكل حلقة من الحلقات الثالث     ضعفاًاألكثر  

ولقد أظهرت نتائج الدراسة أسباب ضعف الكتابة       . ثضعفا لكل حلقة من الحلقات الثال     للطلبة األكثر   

أما من وجهة نظـر المعلمـين       %) 28(ها  ونسبت واألسرة، %)34.4(ر الطلبة ونسبته  ظمن وجهة ن  

 من  اأم) 18.9(واألسرة ونسبتها   %) 21.2(ونسبته  فكانت األسباب تتركز بشكل رئيسي في المعلم        

والتأسـيس  %) 15(واألسرة ونسبتها   %) 27.5(ونسبته   حول المعلم    فتتمحوروجهة نظر المشرفين    

  .%)15( ونسبته

 : مشكلة الـضعف اإلمالئـي   حول(1980)ضي  به القاتمن بين أهم هذه الدراسات ما قام      

 وقد تكونت العينة من     .المكرمةأسبابها وعالجها في الصف الرابع االبتدائي في مدارس البنات بمكة           

 وهو عبارة عن قطعة مختـارة طبقـت علـى           ،اإلمالئي النص   ق بتطبي ةالباحث تقامو، طالبة) 23(



 ٣٧

لنتـائج بعـد تـصحيح األوراق لكلتـا          ا إلـى  توصـلت حيث   ،والضابطةالتجريبية   :المجموعتين

التـي أخطـأت     أن الهمزة من أكثر المهارات اإلمالئيـة         إلىأشارت نتائج الدراسة      و .المجموعتين

وكانت نتائج االستفتاء الموزعة على أربع عشرة مدرسة أن تخلف التلميـذات            ، التلميذات في كتابتها  

   .لة شرح قواعد اإلمالءوق، ألولى إلى طريقة التدريس الشائعةيعود بالدرجة ا

إلى الكشف عن أسباب ظاهرة الضعف اللغوي عنـد طلبـة         ) 1998(دراسة خضير وهدفت  

معلمـا  )307( تكونت عينـة الدراسـة مـن       حيث،المرحلة األساسية كما يراها معلمو اللغة العربية        

سـتخدم   وقـد ا   .م اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية      تمعلمة  )153(معلما و ) 145( منهم   ،ومعلمة

والمـتعلم والجـو   ، عناصر المنهاج: هي موزعة على أربعة مجاالتةالباحث في هذه الدراسة استبان    

وتخطيط مناهج اللغة العربية، وجرى التأكد من صدقها بعرضـها          ،  وطرق التدريس  ،والمعلم، العام

ـ ) 30( بتطبيق األداة علـى      هأما الثبات فقد جرى التوصل إلي       . محكمين (10)على ومعلمـة   اًمعلم

ــار    ــادة االختب ــار وإع ــي االختب ــات بطريقت ــرات الثب ــتخرجت مؤش   test-retest)(واس

  :تية وقد أظهرت الدراسة النتائج اآل. لالتساق الداخلي)Cronbakh Alpha( وكرونباخ ألفا

 تـأثير االزدواجيـة     : هـي  أعلى عشرة أسباب لظاهرة الضعف اللغوي كما يراها المعلمـون         . (1)

 االستعداد العام   ءوبط، قلة اهتمام بعض األسر بالمتعلمين    و،  بمتابعة وسائل اإلعالم   واالنشغال،اللغوية

، انخفاض دخل األسـرة   و، عدم التزام معلمي المواد األخرى بالفصحى في غرفة الصف        و ،للدراسة

عـدم تـوفر    و،  المحاضرة ةاقتصار أساليب التدريس على طريق    و ،للوالدينتدني المستوى الثقافي    و

 استخدام المعلم لألجهزة التكنولوجية في تدريس اللغـة         موعد، المدرسةلفزيون والفيديو في    أجهزة الت 

  .ةيالعرب



 ٣٨

 بين متوسطات تقديرات الذكور واإلناث فـي   )α≥ ٠,٠٥( إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      . (2)

بين  )α≥ ٠,٠٥(داللة إحصائية   توجد فروق ذات     (3).مجالي عناصر المنهاج والمتعلم والجو العام     

 فـروق ذات  د توج(4) .متوسطات تخطيط مناهج اللغة العربية والمجاالت مجتمعة ولصالح الذكور

بين متوسطات تقديرات المعلمين تعزى للمؤهل العلمي علـى مجـالي            )α≥ ٠,٠٥( داللة إحصائية 

  .العربيةوتخطيط مناهج اللغة المتعلم والجو العام 

 متوسطات تقـديرات المعلمـين تعـزي        بين) α≥ ٠,٠٥( إحصائية ال توجد فروق ذات داللة       (5)

  .المجاالت مجتمعةوللمؤهل العلمي على مجالي عناصر المناهج والمعلم وطرق التدريس 

 المرحلة الثانويـة    ة طلب دعن  بعنوان أسباب الضعف اللغوي     دراسة )2005(  السويعد وطبق

هدفت الدراسة إلـى   حيث ،في اللغة العربية من وجهة نظر معلميهم في لواء البادية الشمالية الشرقية   

معرفة أسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية               

   :دراسة في اآلتيوتمثلت أسئلة الفي لواء البادية الشمالية الشرقية 

العربية ما أسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي اللغة               . 1

   لواء البادية الشمالية الشرقية؟في

هل تختلف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ألسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلـة               .2

  الثانوية باختالف المؤهل العلمي؟

هل تختلف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ألسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلـة              . 3

  ؟الثانوية باختالف الجنس



 ٣٩

هل تختلف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ألسباب ظاهرة الضعف اللغوي عند طلبة المرحلـة              . 4

 الثانوية باختالف الخبرة؟

قد حـصل علـى الرتبـة    ) والجو العام، لمتعلما( وقد أظهرت نتائج السؤال األول أن مجال   

ومجال المنهاج قد حصل علـى      ، (3.63)األولى بين مجاالت األداة الثالثة بمتوسط حسابي مقداره         

 دالتدريس فق وأما بالنسبة لمجال طرق     ،  وحصل على المرتبة الثانية    (3.52)متوسط حسابي مقداره    

  .لمرتبة الثالثة وحصل على ا(3.42)حصل على متوسط حسابي مقداره 

  .وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلميت بنتائج السؤال الثاني حيث لم قوفيما يتعل    

 إحصائية تعزى لمتغير الجنس بـين  ةقد أظهرت عدم وجود فروق ذات داللفأما نتائج السؤال الثالث    

ـ  كما أظهرت نتائج السؤال الرابع عدم وجود فروق ذات دال.المعلمين  سنواتلة إحصائية تعـزى ل

 (5) وخبرتهم أقـل مـن       (73.9) من عدد أفراد عينة الدراسة يمثلون نسبة         (68)ن  إحيث   الخبرة

  .سنوات

 مجموعة الدراسات التي تناولت أسباب  ضعف التالميذ في اللغة العربية مـن              ً:ثانيا

  :وجهة نظر الطلبة

إلى تشخيص جوانب   ن دراسة هدفت     م (1989)من بين أهم هذه الدراسات ما قام به عليان             

ومعرفـة   ،ةالمختلفة في كل صف من صفوف الدراسة الثالث       القوة في المهارات اإلمالئية     والضعف  

ما إذا كانت هناك فروق في األداء على المهارات اإلمالئية المختلفة في عينة الدراسة تعـزى إلـى                  

طالـب  ) 600 ( من  عينة الدراسة  تألفتو .الجنس أو المستويات التعليمية الرابع والخامس والسادس      

وتكونت أداة الدراسة مـن اختبـار تشخيـصي لـألداء            .وطالبة موزعين بالتساوي على الجنسين    



 ٤٠

همـزة  : وأشارت النتائج إلى أن أبرز جوانب القوة في األداء لدى الصف الرابع كانت في             ، اإلمالئي

.  من بعض الكلمات كتابـة ال لفظـاً        وحذف األلف وسطاً  ، والتاء المبسوطة ، الوصل في أول الكالم   

، همزة الوصـل فـي أول الكـالم       : وفي الصف الخامس تميزت المهارات التالية بأداء مرتفع وهي        

وأمـا فـي    . والتاء المبسوطة، وحذف األلف وسطاً من بعض الكلمات كتابة ال لفظاً          ، والالم القمرية 

والتـاء  ، أول الكالم، والالم القمريـة    همزة الوصل في    : الصف السادس فقد تمثلت جوانب القوه في      

وحـذف  ، التعريف المسبوقة بـالم ) ال(وحذف ألف ، وحذف األلف وسطاً ، وتنوين الفتح ، المبسوطة

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي. المسبوقة بالم وبعدها بالم) ال(

 الدرجات المحولة بـين     على) α≥ ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         . 1

  . الصفوف المختلفة لصالح ارتفاع المستوى التعليمي

حيـث  ، بين الذكور واإلناث   )α≥ ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         . 2

 بينمـا بلـغ     (57.6%)وقد بلغ متوسط النسبة المئوية ألدائهـن        ، كانت هذه الفروق لصالح اإلناث    

  .(54%)متوسط النسبة المئوية ألداء الذكور 

 تقـويم وتحديـد     بهـدف ،  الدراسي اللغوي  ضعف حول ال   دراسة )1990 (ةأجرى مرجان و  

 طالب السنة التاسعة أساسي من المدرسة في الجزائر ، ومعرفة العوامل            هالمستوى اللغوي الذي بلغ   

 ومـن خـالل     .اهرة الضعف اللغوي بين التالميـذ     المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تفشي ظ       

، والتأخر الدراسي اللغـوي، وبـين ميـول    حول العالقة بين االزدواج اللغوي استطالع آراء الطلبة    

 ى، ومـستو  وبين طريقة تدريس اللغة العربية، اللغوياللغوية والضعفالدراسية  التالميذ نحو المواد    



 ٤١

ـ ،  اختبارات لتحديد المستوى اللغويمن أربعةدراسة  وتكونت أداة ال  .تحصيل التالميذ لغوياً    ةأما عين

  : وقد أظهرت النتائجاألساسي،طالبا وطالبة من الصف التاسع ) 356( منتألفتالدراسة ف

ن نـسبة   إالنتائج التي حصل عليها التالميذ في االختبارات اللغوية تعتبر متدنية بصفة عامة حيـث               

   . في المواد اللغويةرون دراسياًمن مجموع أفراد العينة متأخ%) 54(

   .يجابية بين االزدواج اللغوي وضعف مستوى التالميذ لغوياًإ يةوجود عالقة ارتباط-

   .يجابية بين ميول التالميذ للمطالعة والضعف اللغويإ ة وجود عالقة ارتباطي-

  . عكسية بين طريقة تدريس اللغة العربية والضعف اللغويةوجود عالقة ارتباطي-

  :اآلتين التالميذ يجدون صعوبات في المواد اللغوية حسب الترتيب إ-

  .الفهم– ةالقراء، القواعد–اإلمالء 

 الثالـث   :الـصفوف  األخطاء اإلمالئية لدى طالب      دراسة لتحديد ) 1993(لي  م الشو وطبق

 طالبـاً ) 9490( وتكونت عينة الدراسة من      .س والسادس وطرق عالج هذه األخطاء     والرابع والخام 

للكشف عن  لباحث اختبار تشخيصي     واستخدم ا  .ن طالب الصفوف المذكورة في المدارس األساسية      م

 استخدم  ةً عالجي ةًنفذ الباحث خط  ، ديد هذه المشكالت   وبعد تح  . اإلمالئية التي تواجه الطالب    األخطاء

 للـصف   ةب المتعدد عالشاألول من خالل إعادة تقسيم الطلبة في المدارس ذات          : في تنفيذها مسارين    

ثم قام المعلم في نهاية األسـبوع       ،  واحدة   ةبع عشرة أخطاء في ش    نالذين زادت أخطاؤهم ع   والواحد  

فكان :  أما المسار الثاني    .مقدار التحسن الذي طرأ على طالبه     بإجراء اختبار تحصيلي للوقوف على      

ـ    ، بالمدارس ذات الشعب القليلة    خاصاً ن الـصفوف  حيث كان يتم تشكيل شعبة واحـدة أو شـعب م

. ويسير المعلم في تدريس هذا الصف بالطريقة والخطوات التي اتبعها فـي المـسار األول               ،مجتمعة



 ٤٢

وتبين أن نسبة كبيـرة مـن    ،واستخدمت بطاقات للكلمات المهموزة في المعالجة على شكل ملصقات      

ئية لكل صف   وقد أوصت الدراسة لضرورة تحديد القضايا اإلمال       ،الطلبة قد استفادوا من هذه الخطة     

وإعطاؤهـا  ،وتقسيم مهارات اإلمالء والقضايا اإلمالئية إلى مجموعات   ،من صفوف المرحلة األساسية   

وعدم االنتقال من مهارة إلى أخرى إال بعد أن تحقق المهارة السابقة لـدى              ،خربشكل مستقل عن اآل   

  . الطالب

ميـذ الـصفوف    هدفت إلى تقويم األداء اإلمالئـي لـدى تال         دراسة   )1997( سعيد وأجرى

وتحديـد حجـم األخطـاء      ،في المملكة العربية السعودية   ) الرابع والخامس والسادس  (االبتدائية العليا   

 اًتلميذ) 540 ( من وتكونت عينة الدراسة  ،اإلمالئية لديهم في المهارات التي تضمنها منهجهم الدراسي       

  .يمثلون الصفوف الثالثة

 من نوع إكمـال الفـراغ يتـضمن المهـارات           ياًشخيص ت اًوأستخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار     

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط نسبة أداء التالميذ الصفوف الثالثة فـي المنـاطق               . اإلمالئية

أما العوامل التـي يمكـن أن     ، في مستوى األداء اإلمالئي     واضحاً اً وأن هناك ضعف   الثالث كان متدنياً  

  -:فها الباحث على النحو األتي تؤدي إلى األخطاء اإلمالئية فقد صن

  ،التدريس د إلى المعلمين وطرائقوعوامل تع، ود إلى طبيعة اللغة العربية وخصائصهاوعوامل تع-

 دائـرة  عوامـل خـارج  ، و ة ونظام التعليم  عوامل تتعلق بإدارة المدرس   ، و د إلى التالميذ  وعوامل تع و

  .متداخلةمل المدرسة واإلدارة التعليمية وأشار الباحث أن هذه العوا

لرابع إلى معرفة مظاهر الضعف القرائي لدى طلبة الصفين ا        ) 2002( دراسة ربعي    وهدفت

ثر كل من الجنس    أهدفت الدراسة إلى معرفة     كما   . شيوعها بين الطالب   ةونسب، والسادس األساسيين   



 ٤٣

بـع   وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الـصفين الرا        .ى الصفي على مظاهر الضعف القرائي     والمستو

طالـب وطالبـة مـن طلبـة        ) 100(ة الدراسة ن وكانت عي  ،ألساسيين متوسطي التحصيل  والسادس ا 

 حيث تم تقسيم المجتمـع      ، الدراسة بالطريقة العنقودية الطبقية    ة عين اختيار ولقد تم    .األساسية المرحلة

م بأعداده خـاص     قا اًولقد استخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار      ،  اإلناث وفئة الذكور   فئة، فئتينإلى  

تم التحقق  و،  ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة     بالدراسة والمعتمد في بيانه على الدراسات السابقة        

 فروق   وقد أظهرت النتائج عدم وجود     . الباحث على الطالب عينة الدراسة     همن صدقة وثباته ثم طبق    

وجود فـروق ذات     مع، نس إحصائية في نسبة الضعف القرائي بين الطلبة تعزى إلى الج          هذات دالل 

   . إلى المستوى الصفي إحصائية في نسبة الضعف القرائي بين الطالب تعزىةدالل

لتعرف إلى مشكالت القرائية لدى تالميـذ       ا هدفت هذه الدراسة      دراسة )2002( تمام   وطبق

 وطالبـة مـن     طالباً) 184(تكونت عينة الدراسة من     و ،غرفة المصادر وعالقتها ببعض المتغيرات    

ولقد تـم تطـوير أداة      ،ين يعانون من مشكال ت قرائية     لصفوف الثاني والثالث والرابع األساسي والذ     ا

 ،مـشكالت فـي الفهـم واالسـتيعاب    :  فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي)45(قياس مكونة من   

مـشكالت فـي اللفـظ      و ،مشكالت التعرف إلى الحرف والكلمـة     و، مشكالت في العادات القرائية   و

  : ما يأتيأظهرت نتائج الدراسةو .يقوم أفراد العينة باإلجابة على هذه األداةعلى أن  ،القرائي

 إن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت القرائية لدى تالميذ غرف مصادر التعلم فـي                .1  

   .مجال الفهم واالستيعاب كانت بدرجة كبيرة

لقرائية لدى تالميذ غرف مصادر الـتعلم فـي         إن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت ا        .2

   . بدرجة قليلةتمجاالت الدراسة جاءت بدرجة متوسطة باستثناء العادات القرائية جاء



 ٤٤

بين متوسـطات تقـديرات      )α≥ ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال .3

لدراسة تعزى للجنس باستثناء مجال المشكالت في العـادات  أفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت ا  

  .القرائية ولصالح الذكور

بين متوسـطات تقـديرات      )α≥ ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال .4

ـ         الي أفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت الدراسة يعزى لمتغير مـستوى الـصف باسـتثناء مج

مشكالت في الفهم واالستيعاب ومجال مشكالت في اللفظ القرائي ولصالح الصفين الثـاني والرابـع               

  .األساسي

بين متوسـطات تقـديرات     )α≥ ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .5

  مستوى الصف باستثناء مجالي عزى لمتغيرتأفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت الدراسة 

 عـدد أفـراد األسـرة    حالتعرف إلى الحرف والكلمة ومشكالت في اللفظ القرائـي لـصال    مشكالت

   .)فأقل3( و )فأكثر7(

 بين متوسطات تقديرات   )α≥ ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .6

لترتيب الطفل في األسرة ولـصالح الرابـع         عزى  تع مجاالت الدراسة    أفراد عينة الدراسة على جمي    

  .فأكثر باستثناء مجال مشكالت في العادات القرائية فلم تظهر النتائج أي فروق دالة إحصائيا

  دراسات تناولت الضعف في القراءة:ً ثالثا

ـ  ت درس التي Blackburn (1981) به تمن بين أهم هذه الدراسات ما قام         مـن ة مجموع

  .ومتابعة مجموعـة مختـارة مـنهم      ، ئي بتحديدهم وتحديد تحصيلهم القرا    الطالب المتأخرين قرائياً  

 وقد تم الحصول علـى المـستوى         قرائياً، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من القراء المتأخرين       



 ٤٥

رنـة درجـات    وفحص ذلك بعد ثالث سنوات عن طريـق مقا        ، القرائي لمجموعة المتأخرين قرائياً   

،  بمـستوى القـراءة الـصامتة      ةمستوى القراءة الجهري   ومقارنة   ، المتوقعة القراءةراءة بدرجات   الق

 ولقد أظهرت نتائج الدراسـة تحديـد مـاال يزيـد            .القوة والضعف في قراءة األطفال    وتحديد نقاط     

 وذلـك عـن طريـق       ،أنهم معرضون للتأخر القرائي مستقبالً     من األطفال على اعتبار   %) 20(عن

 بالنـسبة    ناجحـاً   مدرسياً اً وجد أن التذكر كمقياس من العالج لم يكن إجراء         كما. المدرسينمالحظة  

أن الكتب المدرسية لم ترفع من مستوى القـارئ المتـأخر إلـى        و ، القرائية لألطفال ذوي المشكالت  

ثـر    ايجابيا بمقدار سنة أو أك     اًمن الطالب نمو  %) 75(اظهر  كما   ، في القراءة  هالمتوقع من المستوى  

  .بعد سنة من التدريس العالجي للقراءة 

قامت الباحثة بوضع برنامج عالجي يقوم      ، ةخطاء الشائعة في القراءة الجهري    وبعد تعرف األ  

 أو  )%90(بعالج األخطاء التي تشيع بين الطالبات في الصف الرابع االبتدائي والتي تـشيع بنـسبة              

ـ       أخرةمتطالبة  ) 68( وكانت عينة التعليم العالجي      ،أكثر  وتـم   ة في بعض مهارات القـراءة الجهري

 ،طالبـة ) ٣٤( كل مجموعة مكونة     ، ومجموعة ضابطة  ، مجموعة تجريبية  :تقسيمهن إلى مجموعتين  

  وبعد انقضاء فترة العالج أعيـد اختبـار القـراءة   ،واستغرق تطبيق البرنامج العالجي ثمانية أسابيع     

 أفراد المجموعة التجريبية     أداء سن كبير على   وأظهرت النتائج حدوث تح    ، على المجموعتين  الجهرية

   .من بين أفراد المجموعة%) 74(حيث  بلغت نسبة التحسن

ـ اة أسباب الضعف     إلى معرف   Elbro,et.al (1995)كما هدفت دراسة      . والكتابـة  يلقرائ

آخرون بشكل فردي باسـتخدام     ) 445( وفحصت   ماركياً دن شاباً) 1124(وتكونت عينة الدراسة من     

كالت فـي   المفحوصين لديهم مـش    من   )%3 ( وأظهرت نتائج الدراسة أن    ءةرات مختلفة للقرا  فق)6(



 ٤٦

  ،العمـر    : تتمثل في   وكانت أهم األسباب لهذا الضعف     ، متوسطة كالت لديهم مش  )%9 (نإ و القراءة

  .وعدم توفر التدريب النفسي، التعليم األساسي المعلوم و

  -:تعقيب على الدراسات السابقة

ل عرض الدراسات السابقة أن هذه الدراسات قد تعددت واختلفت باختالف يتضح من خال

األهداف التي سعت إلى تحقيقها، واختالف القطاعات التي تناولتها واختالف البيئات التي تمت فيها، 

 :ومن خالل مراجعة هذه الدراسات وجد ما يأتي

 في فروع اللغة العربية أغلب الدراسات هدفت إلى البحث عن أسباب تدني مستوى التحصيل.١

، )١٩٩٠(ةومرجان) ٢٠٠٥(والسويعد) ١٩٩٨(فمنها من تناول الضعف اللغوي مثل دراسة خضير

 ،Blackburn,(1981(و) ٢٠٠٢(وتمام) ٢٠٠٢(ومنها من تناول الضعف القرائي مثل دراسة ربعي

القراءة الضعف في الكتابة، ودراستان بحثتا في أسباب تدني  تناولت) ٢٠٠٣(بركات ودراسة

اولت الضعف ، ودراسات تن Elbro,et.al )١٩٩٥ (و) ٢٠٠٦(والكتابة وهما دراسة العجيل

، في حين )١٩٩٧(وسعيد) ١٩٩٣(ليموالشو) ١٩٨٩(،وعليان) ١٩٨٠(قاضياإلمالئي مثل دراسة 

 .هدفت الدراسة الحالية إلى البحث عن أسباب تدني اللغة العربية بشكل عام

ريت تهتم بالتالميذ في المرحلة العمرية االبتدائية واألساسية مثل دراسة أغلب الدراسات التي أج.٢

 )١٩٩٠،ومرجانا )١٩٨٩(وعليان )١٩٩٨(وخضير )١٩٨٠(قاضيو) ٢٠٠٣(بركات

تناولت  )٢٠٠٥(السويعد دراسة ،)٢٠٠٢(وتمام )٢٠٠٢(وربعي) ١٩٩٧(وسعيد )١٩٩٣(ليمالشو(و

سة الحالية بتالميذ الصفوف الثالث األولى من الضعف في المرحلة الثانوية، بينما اهتمت الدرا

  .المرحلة األساسية



 ٤٧

 أغلب الدراسات بحثت عن أسباب تدني مستوى التحصل من وجهة نظر المعلمين مثل دراسة.٣

، ودراسات تناولت أسباب الضعف من وجهة نظر الطلبة مثل )٢٠٠٥(والسويعد) ١٩٩٨(خضير

 )٢٠٠٢(وربعي )١٩٩٧(وسعيد )١٩٩٣(ليم والشو )١٩٩٠(ةومرجان )١٩٨٩(دراسة عليان

، ودراستان بحثتا عن أسباب تدني مستوى التحصيل من وجهة نظر المعلمين )٢٠٠٢(وتمام

، بينما بحثت الدراسة )٢٠٠٣(ودراسة بركات) ٢٠٠٦(المشرفين التربويين وهما دراسة العجيل

 .ين وأولياء األمورالحالية عن أسباب تدني مستوى التحصيل من وجهة نظر المشرفين التربوي

) ٢٠٠٦(ستبانة مثل دراسة العجيلجمع البيانات فهناك من استخدم االاختلفت الوسائل المعتمدة في .٤

الختبارات التشخيصية مثل ، ومنهم من استخدم ا)٢٠٠٢(وتمام) ٢٠٠٥(و السويعد) ١٩٩٨(وخضير

) ١٩٩٧(وسعيد) ١٩٩٣(ليموالشو) ١٩٩٠(ومرجانا) ١٩٨٩(وعليان) ١٩٨٠(قاضيدراسة 

 ) .٢٠٠٢(وربعي

واختلفت الوسائل اإلحصائية المستخدمة وهذا شيء طبيعي ألن اإلحصاء يتقابل مع نوعية أسئلة .٥

 .الدراسة

أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تمتاز الدراسة الحالية في أنها تناولت .٦

ة للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسي

 .  دون غيرهم وهو ما ندر أن تناولته دراسات أخرىالمشرفين التربويين وأولياء األمور
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

 تقصي أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى إلى الدراسة الحالية هدفت

ة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية من وجهة نظر المشرفين تالميذ الصفوف الثالث

 موضوعات ةوقد تناول الباحث تحت عنوان الطريقة واإلجراءات عد. التربويين وأولياء األمور

فرعية مثل تحديد منهجية البحث أوالً، ووصف العينة ثانياً، وتوضيح األدوات البحثية المستخدمة 

الثاً وتصميم الدراسة رابعاً، وتحديد األساليب اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة لجمع البيانات ث

      -:البيانات خامساً، وبيان خطوات الدراسة سادساً وأخيراً، وفيما يأتي توضيح لكل ذلك

  -:منهجية الدراسة

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ، حيث استخدم األسلوب المسحي لتحديد أكثر األسباب 

في تدني التحصيل لدى التالميذ، وتحديد مدى االختالف في أسباب تدني مستوى االتها تأثيراً ومج

  .التحصيل في مادة اللغة العربية حسب وجهات نظر المشرفين التربويين وأولياء أمور التالميذ

  -:مجتمع الدراسة

لمدارس تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين والمشرفات للمرحلة في ا

األساسية التي تشتمل على الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي في مديريات الوسط 

عمان األولى، وعمان الثانية، وعمان الثالثة، وعمان الرابعة، : للتربية والتعليم، وهذه المديريات هي
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اء الثانية، ولواء الرصيفة، والبادية الوسطى، وقصبة مأدبا، ولواء ذيبان، والزرقاء األولى، والزرق

  .وقصبة السلط، ولواء ديرعال، ولواء الشونة الجنوبية، وعين الباشا

ويبلغ عدد مشرفي المرحلة للصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي في تلك المديريات 

ياء مشرفة مرحلة، في حين أن عدد أول) ١٦(مشرف مرحلة، و) ٤٢(مشرفاً ومشرفة، منهم ) ٥٨(

األمور يمثل طلبة الصفوف الثالثة األولى في المدارس األساسية التابعة لتلك المديريات، ويبلغ عدد 

مدرسة، منها ) ٨٥٧(مدارس التعليم األساسي التي تضم الصفوف الثالثة األولى في تلك المديريات 

  .مدرسة مختلطة) ٦٠٢(مدرسة لإلناث، و) ٢٥(

  -:عينة الدراسة

الدراسة من مشرفي المرحلة في مدارس المرحلة األولى من التعليم األساسي لقد تألفت عينة 

مشرف مرحلة، ) ٣٤(مشرفاً ومشرفة منهم ) ٤٨(وعددهم ) الصفوف من األول وحتى الثالث(

  .من مجتمع الدراسة%) ٨١(مشرفة مرحلة، وبنسبة ) ١٤(و

%) ١٠(بة األكثر ضعفاً فيما نسبته في حين تألفت عينة الدراسة من أولياء األمور الذين يمثلون الطل

، وتم )الصفوف من األول وحتى الثالث ( من عدد المدارس المختلطة في مرحلة التعليم األساسي 

 (69)وعددهم  اختيارها بصورة عشوائية نصفهم من أولياء األمور والنصف اآلخر من وليات األمر

 من المدارس المختلطة، ثم حصر )%١٠(، تم اختيارهم بعد تحديد  ولية أمر(42)ولي أمر ، و

درجات التالميذ في مادة اللغة العربية من واقع سجالت المعلمين للدرجات وحساب الدرجات 

المعيارية للتالميذ، واعتبار كل تلميذ حصل على درجة معيارية سالبة وأقل، هو تلميذ أكثر ضعفاً 

 .فينفي اللغة العربية، وتم استثناء أولياء األمور غير المثق
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  -:أداة الدراسة

لتحديد أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة باحث استبانة  الأعدلتحقيق أهداف الدراسة 

العربية لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من 

يه أسئلة ذات نهايات مغلقة وأولياء األمور، وذلك من خالل توج  التربويينوجهة نظر المشرفين

ومراجعة ، ستبانةة لإلفادة منها في بناء فقرات االواالعتماد على عدد من الدراسات واألدبيات السابق

   وقد تكونت بصورتها األولية من.بعض المقاييس العالمية والعربية ذات الصلة بموضوع الدراسة

  :فقرة موزعة على ثمانية مجاالت وهي ) ١٦٦ ( 

 .فقرة) ٢٣(سباب المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر وعدد فقراته مجال األ •

 .فقرة) ٢٣(مجال األسباب المتعلقة بطرق التدريس والوسائل التعليمية وعدد فقراته  •

 .فقرة) ٣١(مجال األسباب المتعلقة بالمعلم وعدد فقراته  •

 .فقرة) ١١(مجال األسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية وعدد فقراته  •

 .فقرة) ١٩(ال األسباب المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية وعدد فقراته مج •

 .فقرة) ١١( مجال األسباب المتعلقة باالختبارات الوطنية وعدد فقراته  •

 .فقرة) ٢٢(مجال األسباب المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي وعدد فقراته  •

 .فقرة) ٢٦ (مجال األسباب المتعلقة بالتلميذ وعدد فقراته •

ستبانة،  الخماسي لكل فقرة من فقرات اال)Likert(رت ا وقد أعطي وزن مدرج وفق سلم ليكهذ

وأعطي خمس درجات، والبديل الثاني ) موافق بشدة(البديل األول : وذلك حسب الترتيب اآلتي
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ع وأعطي ثالث درجات، والبديل الراب) محايد(وأعطي أربع درجات، والبديل الثالث ) موافق(

  . وأعطي درجة واحدة) معارض بشدة(وأعطي درجتان، والبديل الخامس ) معارض(

  -:صدق أداة الدراسة

للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث بتوزيعها بصيغتها األولية على لجنة من المحكمين من ذوي 

يين والمعلمين الخبرة واالختصاص والكفاءة، بحيث اشتملت على أساتذة الجامعات والمشرفين التربو

يبين أسماء لجنة تحكيم أداة الدراسة، ومن مختلف التخصصات ) ٢(وأولياء األمور والملحق 

األكاديمية ذات العالقة بموضوع الدراسة، للوقوف على مدى وضوح صياغة الفقرات وصالحيتها 

ستبانة، لقياس ما صممت لقياسه، كما طلب منهم تقديم أية اقتراحات يرونها مناسبة لتطوير اال

ستبانة ن مجال إلى آخر، وتكونت فقرات االوإجراء أي تعديل من حذف أو إضافة، أو نقل م

فقرة لكل المجاالت، فبالنسبة لمجال األسباب المتعلقة بالمنهاج والكتاب ) ١٦٦(بصيغتها األولية من 

لقة بطرق التدريس فقرة، أما بالنسبة لمجال األسباب المتع) ١٤(فقرات وبقيت ) ٩(المقرر فقد حذفت 

أما بالنسبة لمجال األسباب المتعلقة  والوسائل التعليمية فحذفت فقره واحده فقط وبقيت عشر فقرات،

األسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية فقد  فقرة، وبالنسبة لمجال) ١٥(فقره وبقيت ) ١٦(بالمعلم فحذفت 

علقة بالتلميذ والظروف األسرية فقد دمج أما عن مجال األسباب المت حذفت فقرتان وبقية تسع فقرات،

أما بالنسبة  فقرة،) ٢٢(مع مجال األسباب المتعلقة بالتلميذ ليصبح عدد فقراتهما معاً في مجال واحد 

في حين حذف من  ستبانة،لوطنية فقد حذف هذا المجال من االلمجال األسباب المتعلقة باالختبارات ا

، كما فقرة) ١٧(فقرات وبقيت ) ٥(درسية واإلشراف التربوي مجال األسباب المتعلقة باإلدارة الم

لألداة، وتكونت ستبانة بصورة عامة، وبذلك تحقق الصدق الظاهري اجري التعديل على فقرات اال
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مجال األسباب المتعلقة  فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي) ٨٧(ستبانة بصيغتها النهائية من اال

 األسباب المتعلقة بطرق التدريس والوسائل التعليمية، ومجال بالمنهاج والكتاب المقرر، ومجال

األسباب المتعلقة بالمعلم، ومجال األسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية، ومجال األسباب المتعلقة بالتلميذ 

) ١(والملحق .والظروف األسرية، ومجال األسباب المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي

  . صيغتها النهائيةيبين األداة ب

  -:ثبات أداة الدراسة

ستبانة بصورتها النهائية تم تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة بعد وضع اال

مشرفة ) ١(مشرف مرحلة و) 2(،من المشرفين وأولياء األمور) 15( وبلغ أفرادها للمرة األولى

وعين من التطبيق األول تم عرض بعد أسبومن وليات األمور، ) ٧(أولياء أمور و) 5(مرحلة، و

ستبانة مرة أخرى على العينة االستطالعية نفسها، ولحساب معامل ثبات أداة الدراسة الحالية تم اال

باستخدام معادلة بيرسون ) test-retest(حساب معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني 

)Pearson (تساق الداخلي للمجاالت الستة  تم إيجاد معامل االللدرجة الكلية ولجميع المجاالت، كما

يبين قيم معامالت الثبات ) ١(، والجدول )Cronbach Alpha(باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

  . باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ ألفا
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  )١(الجدول 

  نباخ ألفاقيم معامالت الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرو

 تساق الداخليطريقة اال  المجـــال

  كرونباخ ألفا

 طريقة االختبار وإعادة
  test-retest الختبارا

  ٠٫٨١٠  ٠٫٨٠١  األسباب المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر

  ٠٫٧٥٧  ٠٫٨٠٨  األسباب المتعلقة بطرق التدريس والوسائل التعليمية 

  ٠٫٧٤٧  ٠٫٧٩٨  األسباب المتعلقة بالمعلم 

  ٠٫٨٤٨  ٠٫٨٦٩  ألسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية ا

  ٠٫٨١٠  ٠٫٩١١  األسباب المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية

 0.818  ٠٫٧٨٩  األسباب المتعلقة باإلدارة المدرسية واِإلشراف التربوي

  0.872  ٠٫٩٤  األداة ككل

  -: الدراسةمتغيرات 

  :تتمثل متغيرات الدراسة الحالية في اآلتي

 -:رات المستقلةالمتغي -١

  . األمريوول، المشرف التربوي : مستوياناوله: وظيفة ال-      

  .ثوإنا، ذكور:  وله مستويان: الجنس-     

  -:المتغير التابع -٢

  .أسباب تدني مستوى التحصيل لدى الطلبة -

  -:المعالجة اإلحصائية

لبيانـات احـصائياً   معالجة ابغية تحقيق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها فقد تم       

  :لكل سؤال من أسئلة الدراسة، وعلى النحو اآلتي، )SPSS( الرزم باستخدام برنامج
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 .لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة

ـ        • راف اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع والخامس، تم استخدام المتوسـط الحـسابي واالنح

 فرضـيات  الختبـار ) Two-Way ANOVA( تحليل التبـاين الثنـائي  واستخدمالمعياري 

 .الدراسة

، إليجاد معامل الثبات باستخدام طريقـة       )Pearson(استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون       •

 ).test-retest(االختبار وإعادة االختبار 

إليجاد معامل اإلتساق الداخلي    ،  )Cronbach-Alpha(استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا       •

 .ألداة الدراسة

  :وتم تقسيم مستوى مجاالت التدني إلى ثالث مستويات على النحو الآلتي

  . درجة منخفضة .١

 .درجة متوسطة .٢

 .درجة مرتفعة .٣

  :وذلك باعتماد المعادلة اآلتية

  .١,٣٣=٤/١= ٣)/١-٥= (عدد المستويات / )  القيمة الدنيا للبديل –القيمة العليا للبديل ( 

   وبالتحديد ٢,٣٣=١,٣٣+١واستناداً إلى هذه النتيجة تكون الدرجة المنخفضة من 

   وتحديداً ٣,٦٦=١,٣٣+٢,٣٣، وتكون الدرجة المتوسطة من ٢,٣٣ إلى أقل من ١من 

  .٥-٣,٦٦، أما الدرجة المرتفعة فتكون من ٣,٦٦ إلى أقل من ٢,٣٣من 
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  -:خطوات الدراسة
  :ت البحثية اآلتيةتباع الخطواقام الباحث با

 ) ).٣(انظر الملحق ( الحصول على كتاب رسمي من الجامعة تسهيالً لتطبيق الدراسة -

الحصول على إذن رسمي من وزارة التربية والتعليم في المدارس التي سيتم تطبيق الدراسة  -

 ) ).٣(انظر الملحق ( فيها

لسابقة ذات الصلة بموضوع االطالع على األدبيات التربوية، بما فيها الكتب والدراسات ا -

  . األجنبيةمكانت باللغة العربية أأالدراسة، سواء 

 استبانة تدور حول أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ إعداد -

 .الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية

 .عرض االستبانة على مجموعة من المتخصصين للتأكد من صدق محتواها -

 .توزيع االستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، وحساب معامل ثباتها -

 .تطبيق االستبانة، على أفراد عينة الدراسة -

 .جمع االستبانة الموزعة على المشرفين التربويين وأولياء األمور بعد االستجابة عليها -

لمشرفين التربويين وأولياء تفريغ البيانات التي اشتملت عليها االستبانة الموزعة على ا -

 .األمور، وذلك في جداول خاصة

 .معالجة البيانات إحصائياً -

 .عرض النتائج -

 .مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها -

 .   كتابة التوصيات -
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  عـل الرابـلفصا

  نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابـة عـن                

  :أسئلتها، وعلى النحو اآلتي

مـا أسـباب تـدني مـستوى        " النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نـصه          : أوالً

الـصفوف الثالثـة اُألولـى مـن المرحلـة       التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

  المشرفين التربويين؟ األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر

 لكل مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة عن هذا السؤال تم حسابو      

سباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى أل ولكل سبب داخل المجال الواحد

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من  بعض تالميذ

  . ذلكتوضح) ٨(وحتى ) ٢(والجداول من  المشرفين التربويين وجهة نظر

  )٢(جدول ال
تدني   لكل مجال من مجاالت أسبابوالرتبة والدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ
   مرتبة تنازلياًنالمشرفين التربويي

 مجاالت األسباب  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  مرتفعة ١ 1.15 3.77 األسباب المتعلقة بالبيئة المدرسية  4

٢  
األسباب المتعلقة بطرائق التدريس 

 والوسائل التعليمية
  مرتفعة ٢ 1.04 3.74
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  مرتفعة ٢ 0.94 3.74 األسباب المتعلقة بالمعلم  3

األسباب المتعلقة بالتلميذ والظروف   5
 األسرية

  متوسطة ٤ 0.95 3.59

األسباب المتعلقة باإلدارة المدرسية   6
 واإلشراف التربوي

  متوسطة ٥ 1.16 3.41

١  
األسباب المتعلقة بالمنهاج والكتاب 

 المقرر
  متوسطة ٦ 1.02 3.32

  متوسطة  1.01 3.57  الدرجة الكلية
  

أن هناك ثالثة مجاالت من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل ) ٢(ول يالحظ من الجد

في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين 

أسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بمجال البيئة المدرسية، :  هيكانت مرتفعة، وهذه المجاالت

وى التحصيل المتعلقة بمجال طرائق التدريس والوسائل التعليمية، وأسباب تدني وأسباب تدني مست

) ٣,٧٤(، )٣,٧٤(، )٣,٧٧(مستوى التحصيل المتعلقة بمجال المعلم، فقد بلغت متوسطاتها الحسابية 

  . على الترتيب ايضاً)٠,٩٤(،)١,٠٤(، )١,١٥(على الترتيب، وبلغت انحرافاتها المعيارية 

السابق أيضاً أن هناك ثالثة مجاالت من مجاالت أسباب تدني ) ٢(ل ويتبين من الجدو

مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر 

أسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة : المشرفين التربوين فكانت متوسطة، وهذه المجاالت هي

ية، وأسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بمجال اإلدارة المدرسية بمجال التلميذ والظرف األسر

واإلشراف، وأسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر، فقد بلغت متوسطاتها 



 ٥٨

، )١,١٦(، )٠,٩٥(على الترتيب، وبلغت انحرافاتها المعيارية ) ٣,٣٢(، )٣,٤١(، )٣,٥٩(الحسابية 

  .ب أيضاًعلى الترتي) ١,٠٢(

وأشارت الدرجة الكلية ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض 

تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين إلى درجة متوسطة فقد بلغ 

  ).١,٠١(وبانحراف معياري ) ٣,٥٧(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

حصائية الخاصة بأسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة وفيما يأتي عرض النتائج اال

  : العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين لكل مجال

  :المتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األ: ١,١

ستوى التحصيل في سباب تدني مأل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

رس األردنية الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدا مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

ظهر يو، المتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلك التالي)٣(الجدول 

  )٣(جدول ال
 بالبيئة  بمجالالمتعلقة تدني مستوى التحصيل سباب ألرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنح

  مرتبة تنازلياًالمدرسية

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٢-  

 مرتفعة  1 1.06 4.13  . ندرة تجهيز الغرف الصفية بالتجهيزات المناسبة

  
١-  

 مرتفعة  2 1.07 4.00  . تعليميةندرة توفر قاعة خاصة للوسائل ال

 مرتفعة 3 1.06 3.94ندرة توفر شروط التخزين والحفظ المناسبة للوسائل   



 ٥٩

  .التعليمية في المدارس  -٣
  
٥-  

تعذر نقل األجهزة إلى الغرف الصفية بسبب طبيعة 
  .المبنى

 مرتفعة 4 1.22 3.92

  
٦-  

ندرة توفر موازنة في المؤسسة التعليمية لشراء 
  .والوسائل التعليميةاألجهزة 

 مرتفعة 5 1.40 3.73

  
٨-  

و التي ، نقص الموارد واإلمكانات المادية في المدرسة
  .تعوق عمليات التطوير والتحسين

 مرتفعة 6 1.30 3.71

  
٧-  

قلة إقامة المعارض التعليمية لتشجيع روح المنافسة 
وتبادل الخبرات بين المعلمين من جهة والمدارس من 

  .جهة ثانية
 مرتفعة 7 1.22 3.69

  
٤-  

 تدني فاعلية األجهزة والوسائل المتوافرة في
  متوسطة  8 1.19 3.67  .المدارس

  
٩-  

  وجود أكثر من صف في الحجرة الصفية الواحدة 
  ).الصفوف المجمعة( 

  متوسطة 9 1.37 3.15

  مرتفعة  1.15 3.77  الدرجة الكلية
 
 

 لتدني مستوى التحصيل في مادة اللغة إلى درجة مرتفعة لسبعة أسباب) ٣(يشير الجدول 

العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين، فقد تراوحت 

، وهذه األسباب )١٢٢-١,٠٦(، وانحرافاتها المعيارية بين )٤,١٣-٣,٦٩(متوسطاتها الحسابية بين 

  ):٧-١(هي على الترتيب 

  .بالتجهيزات المناسبةندرة تجهيز الغرف الصفية  -

 .ندرة توفر قاعة خاصة للوسائل التعليمية -

 .ندرة توفر شروط التخزين والحفظ المناسبة للوسائل التعليمية في المدارس -

 .تعذر نقل األجهزة إلى الغرف الصفية بسبب طبيعة المبنى -



 ٦٠

 .ندرة توفر موازنة في المؤسسة التعليمية لشراء األجهزة والوسائل التعليمية -

 .و التي تعوق عمليات التطوير والتحسين، ص الموارد واإلمكانات المادية في المدرسةنق -

قلة إقامة المعارض التعليمية لتشجيع روح المنافسة وتبادل الخبرات بين المعلمين من جهة  -

 .والمدارس من جهة ثانية

 في أيضاً إلى درجة متوسطة لسببين من أسباب تدني مستوى التحصيل) ٣(ويشير الجدول

مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربوين، 

تدني فاعلية األجهزة والوسائل المتوفرة في المدارس، ووجود أكثر من صف : وهذان السببان هما

رافاهما ، على الترتيب، وانح)٣,١٥(، )٣,٦٧(في الحجرة الصفية، فقد بلغ متوسطاهما الحسابيان 

  .على الترتيب أيضاً) ١,٣٧(، )١,١٩(المعياريان 

 
  :المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية سبابمجال األ: ١,٢

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

ى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الصفوف الثالثة اُألول مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل  سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلك اآلتي)٤(الجدولظهر ي ، والتعليمية

  

  

  

  



 ٦١

  )٤(جدول ال
طرائق بمجال  المتعلقة تدني مستوى التحصيل سباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًالتدريس والوسائل التعليمية
 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٧-  

قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في 
المشرفين  خالل زيارات كما يتضح من، تعليم اللغة

  .التربويين وأولياء األمور
 مرتفعة 1 1.10 4.02

  
٥-  

إهمال الحس الصوتي واللغوي في تعليم اللغة العربية 
والتركيز على الحفظ والتلقين، كما يتبين من مستوى 

  .التالميذ أنفسهم
 مرتفعة 2 1.02 3.88

  
٦-  

استخدام طرق التدريس التقليدية التي تعتمد التلقين 
والحفظ في تعليم اللغة وليس تعلمها كمهارة، في 

  . المشرفين التربويين وأولياء األمورضوء مالحظات
 مرتفعة 2 1.18 3.88

  
٢-  

ندرة استخدام أسلوب القدوة في نطق اللغة العربية 
كما يتبين من طريقة نطق التالميذ ، الفصحى السليمة

  .أنفسهم
 مرتفعة  4 1.14 3.81

  
٩-  

، قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة
شرفين التربويين وأولياء في ضوء مشاهدات الم

  .األمور
 مرتفعة 5 1.08 3.77

  
٨-  

ببعضها أثناء  ندرة ربط المهارات اللغوية األربع 
  .عملية التدريس، كما يالحظ من مستويات التالميذ

  
 مرتفعة 6 1.00 3.75

  
١٠-  

 قلة توافر الوسائل التعليمية في المدرسة بالنسبة
ي ضوء لموضوعات اللغة العربية المتنوعة، ف
  .مالحظات المشرفين التربويين وأولياء األمور

 مرتفعة 7 1.25 3.71

  
٣-  

ندرة استخدام طرق تدريس تعتمد على تفاعل التالميذ 
عمليات اإلشراف التربوي  كما يتضح من، ومشاركتهم

  .ومتابعة أولياء األمور ألبنائهم
  متوسطة 8 1.24 3.52



 ٦٢

  
٤-  

كما ، لدرسطرق التدريس غير المالئمة لموضوع ا
يالحظ من زيارات المشرفين التربويين ومعاينة أولياء 

  .أمور التالميذ
  متوسطة  8 1.09 3.52

  
١-  

طرق التدريس غير المالئمة للتالميذ كما يالحظ من 
  .أنفسهم المستوى المنخفض للتالميذ

  متوسطة  10 1.09 3.50

  مرتفعة  1.04 3.74  الدرجة الكلية
 
 

ى درجة مرتفعة لسبعة أسباب لتدني مستوى التحصيل في مادة اللغة إل) ٤(   يشير الجدول 

العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين، فقد تراوحت 

، وهذه األسباب )١٢٥-١١٠(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٧١-٤,٠٢(متوسطاتها الحسابية بين

  :)٧-١(هي على الترتيب من 

  قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة -

 .إهمال الحس الصوتي واللغوي في تعليم اللغة العربية والتركيز على الحفظ والتلقين -

استخدام طرق التدريس التقليدية التي تعتمد التلقين والحفظ في تعليم اللغة وليس تعلمها  -

 .كمهارة

ين من طريقة كما يتب دوة في نطق اللغة العربية الفصحى السليمةندرة استخدام أسلوب الق -

 .نطق التالميذ أنفسهم

 .قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة -

 .ببعضها أثناء عملية التدريس ندرة ربط المهارات اللغوية األربع  -

 .لعربية المتنوعةقلة توافر الوسائل التعليمية في المدرسة بالنسبة لموضوعات اللغة ا -



 ٦٣

أيضاً إلى درجة متوسطة لثالثة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل ) ٤(ويشير الجدول

في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين 

  : التربوين، وهذه األسباب هي

  .ركتهمندرة استخدام طرق تدريس تعتمد على تفاعل التالميذ ومشا -

 .طرق التدريس غير المالئمة لموضوع الدرس -

  .طرق التدريس غير المالئمة للتالميذ -

على الترتيب، وانحرافاتها ) ٣,٥٠(، )٣,٥٢(، )٣,٥٢(وقد بلغت متوسطاتها الحسابية 

 .على الترتيب أيضاً) ١,٠٩(، )١,٠٩(، )١,٢٤(المعيارية 

  :بالمعلمالمتعلقة  سبابمجال األ: ١,٣

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةساب       تم ح

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

الجدول ظهر ي ، والمتعلقة بالمعلم سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلك)٥(تياآل

  )٥(جدول ال
 المعلم بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازلياً

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١٥ -  

ندرة التدريبات العالجية للتالميذ ذوي التحصيل 
مالحظات المشرفين التربويين المتدني، في ضوء 

  .وأولياء األمور
 مرتفعة 1 1.02 4.13



 ٦٤

  
١٠ -  

قلة وجود متسع من الوقت لدى المعلم إلعداد 
الوسائل التعليمية الرتفاع نصابه من الحصص 
والواجبات األخرى، كما يتضح من العبء التدريسي 

  .الكبير له

 مرتفعة 2 1.02 4.10

  
١١ -  

عرف إلى طرق وأساليب تدني دافعية المعلم في الت
يالحظ خالل اللقاءات  تدريسية جديدة للتعليم، كما

  .الدورية للمشرفين  التربويين وأولياء األمور معه
 مرتفعة 3 1.01 4.08

  
١-  

 في ، وتربوياًضعف اإلعداد المهني للمعلمين معرفياً
   .ضوء مالحظات المشرفين التربويين وأولياء األمور

 مرتفعة  4 1.12 3.94

  
٩-  

ضعف المعلم في معلوماته مما يؤدي إلى فقدان الثقة 
كما يتبين من ، بينه وبين التالميذ في التدريس

  .زيارات كل من المشرفين التربويين وأولياء األمور
 مرتفعة 4 0.84 3.94

  
١٢ -  

مراجعات  قلة اهتمام المعلم بالتلميذ الضعيف، رغم
 وقتالمشرفين التربويين وأولياء األمور له من 

  .آلخر

 مرتفعة 4 1.00 3.94

  
٥-  

ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربية بأساليب 
كما يتبين من لقاءاتهم مع المشرفين ، التقويم الحديثة

  .التربويين وأولياء األمور
 مرتفعة 7 0.89 3.88

  
٤-  

اعتماد بعض معلمي اللغة العربية أسلوب إعطاء 
د واإلمالء القاعدة ومن ثم حل التمارين في القواع

كما يتضح من مناقشات ، دون التركيز على التطبيق
  .المشرفين التربويين وأولياء األمور لهم

 مرتفعة  8 1.05 3.85

  
٢-  

انتقال المعلمين ذوي الكفاءة إلى العمل اإلداري من 
 مرتفعة  9 1.09 3.79  .وقت آلخر

  
١٣ -  

 افتقار المعلم إلى مهارات االتصال والتواصل مع
، في ضوء مالحظات المشرف التربوي وولي التالميذ

  .األمر
 مرتفعة 10 1.14 3.75

  
٧-  

إهمال عالمات الترقيم في أثناء القراءة والكتابة من 
كما يالحظ على التالميذ الذين ، جانب المعلمين

  .يؤكدون عدم تركيز المعلمين عليها
 مرتفعة 11 0.80 3.71

  متوسطة 12 1.20 3.54وسائل التعليمية قلة اقتناع بعض المعلمين باستخدام ال  



 ٦٥

  . في تعليم اللغة العربية  -٣
  
٦-  

قلة وجود معلمين متخصصين في تدريس اللغة 
  .العربية في المرحلة االبتدائية

  متوسطة 12 1.20 3.54
  

١٤ -  
ضعف القدرة على ضبط الصف، كما لوحظ خالل 

  .زيارات المشرف التربوي  وولي األمر
  متوسطة 14 1.17 3.48

  
٨-  

من جانب التلميذ في ) الفأرة(استخدام الحاسوب و
ضوء تعليمات المعلم وترك القلم جانبا في أثناء تعلم 

  .الدروس المحوسبة
  متوسطة 15 0.92 2.50

  مرتفعة  0.94 3.74  الدرجة الكلية
 
 

سبباً من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ١١(أن هناك ) ٥(يظهر الجدول 

ة لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين كانت مرتفعة، العربي

، )٠,٠٨-١,٠٢(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٧١-٤,١٣(فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ١١-١(وقد  حظيت  هذه  األسباب   بالرتب  من 

 .جية للتالميذ ذوي التحصيل المتدنيندرة التدريبات العال -

قلة وجود متسع من الوقت لدى المعلم إلعداد الوسائل التعليمية الرتفاع نصابه من الحصص  -

 .والواجبات األخرى

 .تدني دافعية المعلم في التعرف إلى طرق وأساليب تدريسية جديدة للتعليم -

 .ضعف المعلم في معلوماته مما يؤدي إلى فقدان الثقة بينه وبين التالميذ في التدريس -

قلة اهتمام المعلم بالتلميذ الضعيف، رغم مراجعات المشرفين التربويين وأولياء األمور من  -

 .وقت آلخر

 .ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربية بأساليب التقويم الحديثة -



 ٦٦

لعربية أسلوب إعطاء القاعدة ومن ثم حل التمارين في القواعد اعتماد بعض معلمي اللغة ا -

 .واإلمالء دون التركيز على التطبيق

 .انتقال المعلمين ذوي الكفاءة إلى العمل اإلداري من وقت آلخر -

 .افتقار المعلم إلى مهارات االتصال والتواصل مع التالميذ -

  .انب المعلمينإهمال عالمات الترقيم في أثناء القراءة والكتابة من ج -

أيضاً أنه يوجد أربع فقرات ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ٥(ويشير الجدول

 نظر المشرفين التربوين كانت وجهة الثالثة األولى من الصفوفالعربية لدى بعض تالميذ 

  : وهي على الترتيب) ١٥-١٢(متوسطه، ونالت من 

  .سائل التعليمية في تعليم اللغة العربيةقلة اقتناع بعض المعلمين باستخدام الو -

 .قلة وجود معلمين متخصصين في تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية -

 .ضعف القدرة على ضبط الصف -

من جانب التلميذ في ضوء تعليمات المعلم وترك القلم جانبا في ) الفأرة(استخدام الحاسوب و -

  .أثناء تعلم الدروس المحوسبة

 ، على الترتيب، وانحرافاهتها المعيارية بين)٢,٥٠-٣,٥٤ (لغ متوسطاتها الحسابية بينفقد ب     

 .على الترتيب أيضاً) ٠,٩٢-١,٢٠(

  :المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية سبابمجال األ: ١,٤

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  غة العربية لدى بعض تالميذمادة الل



 ٦٧

 ، المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلكالتالي)٦(الجدول ظهر يو

  )٦(جدول ال
التلميذ  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًوالظروف األسرية

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  قلة المخزون اللغوي لدى التالميذ الذي يساعدهم على  -٩
  . التعبير عن أفكارهم ومقاصدهم العلمية

 مرتفعة 1 0.85 3.92

  
٧-  

 مرتفعة 2 1.04 3.90  . ضعف االتصال بين المدرسة وأولياء أمور التالميذ

 مرتفعة 2 0.91 3.90  .العبء الدراسي اليومي الكثير المقرر على التلميذ   -١١

ندرة الدعم المادي لتحقيق األنشطة إذا ما طلبت   -١٠
  .المدرسة من أولياء األمور التعاون مع المدرسة

 مرتفعة 4 1.06 3.88

  
٢-  

 مرتفعة  5 1.01 3.85  .إهمال التلميذ للواجبات المنزلية

  
٥-  

  قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفسية
  . والتربوية للتالميذ

 مرتفعة 6 1.01 3.79

  
١-  

قلة التركيز واالنتباه من جانب التلميذ خالل الشرح في 
  . غرفة الصف

 مرتفعة  7 0.95 3.77

المالئمة للتعليم الفعال من جانب الحجرة الدراسية غير   -١٢
  .التالميذ

 مرتفعة 8 0.98 3.73

  قلة اهتمام بعض أولياء األمور في الصفوف الثالثة  -١٤
  . األولى

 مرتفعة 8 1.07 3.73

 مرتفعة 8 0.94 3.73  .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ  -١٥

  
٣-  

  ضعف المبادئ األساسية والمهارات لدى التالميذ
  .غة العربية في الل

 مرتفعة 11 1.09 3.71

 مرتفعة 11 0.90 3.71  .قلة التركيز على الكتابة والقراءة من جانب التلميذ  -١٨



 ٦٨

  متوسطة 13 0.96 3.63  .اإلهمال من التلميذ وعدم قيامه بالدراسة المنتظمة  -٢٠
وتمسكهم ، انصراف بعض التالميذ عن لغتهم القومية  -٨

  .ةباللغة األجنبية أو العامي
  متوسطة 14 1.11 3.56

االنتقال الفجائي في تعليم اللغة للطفل من العامية إلى   -١٣
  .الفصحى

  متوسطة 15 1.01 3.52
  
٤-  

  متوسطة  16 1.11 3.40  . كثرة غياب التلميذ عن المدرسة
  متوسطة 17 1.02 3.37  .خوف التلميذ وقلقه من المعلم واالمتحانات  -١٩

  
٦-  

  متوسطة 18 1.23 3.33  .لبية نحو مبحث اللغة العربيةاتجاهات التالميذ الس
  
٢٢-  

  ضعف تجاوب التلميذ مع المعلم وأولياء األمور
  متوسطة 19 1.32 3.27  . في تعليم اللغة

  متوسطة 20 1.10 3.19  .ضعف التلميذ في حاسة البصر أو حاسة السمع  -١٧
  متوسطة 21 1.12 3.17  .ضعف قدرة التلميذ العقلية  -١٦
  
٢١-  

  معاناة التلميذ من بعض األمراض الجسمية غير ضعف
  متوسطة 22 1.00 3.02  . البصر والسمع

  متوسطة  0.95 3.59  الدرجة الكلية
 
 

سبباً من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ١٢(أن هناك ) ٦(يظهر الجدول 

شرفين التربويين كانت مرتفعة، العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر الم

، )٠,٩٠-٠,٨٥(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٧١-٣,٩٢(فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ١٢-١(وقد  حظيت  هذه  األسباب   بالرتب  من 

دهم قلة المخزون اللغوي لدى التالميذ الذي يساعدهم على التعبير عن أفكارهم ومقاص -

 .العلمية

 .ضعف االتصال بين المدرسة وأولياء أمور التالميذ -



 ٦٩

 .العبء الدراسي اليومي الكثير المقرر على التلميذ -

ندرة الدعم المادي لتحقيق األنشطة إذا ما طلبت المدرسة من أولياء األمور التعاون مع  -

 .المدرسة

 .إهمال التلميذ للواجبات المنزلية -

 . الصحية والنفسية والتربوية للتالميذقلة اهتمام األهل بالنواحي -

 .قلة التركيز واالنتباه من جانب التلميذ خالل الشرح في غرفة الصف -

 .الحجرة الدراسية غير المالئمة للتعليم الفعال من جانب التالميذ -

 . الثالثة األولىقلة اهتمام بعض أولياء األمور في الصفوف -

 .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ -

 .المبادئ األساسية والمهارات لدى التالميذ في اللغة العربيةضعف  -

 .قلة التركيز على الكتابة والقراءة من جانب التلميذ -

 فقرات ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة عشرأيضاً أنه يوجد ) ٦(ويشير الجدول

لتربوين كانت  نظر المشرفين اوجهة الثالثة األولى من الصفوفالعربية لدى بعض تالميذ 

  : وهي على الترتيب) ٢٢-١٣(متوسطه، ونالت من 

 .اإلهمال من التلميذ وعدم قيامه بالدراسة المنتظمة -

 .وتمسكهم باللغة األجنبية أو العامية، انصراف بعض التالميذ عن لغتهم القومية -

 .االنتقال الفجائي في تعليم اللغة للطفل من العامية إلى الفصحى -

 .ذ عن المدرسةكثرة غياب التلمي -



 ٧٠

 .خوف التلميذ وقلقه من المعلم واالمتحانات -

 .اتجاهات التالميذ السلبية نحو مبحث اللغة العربية -

 .في تعليم اللغة ضعف تجاوب التلميذ مع المعلم وأولياء األمور -

 .ضعف التلميذ في حاسة البصر أو حاسة السمع -

 .ضعف قدرة التلميذ العقلية -

  .راض الجسمية غير ضعف البصر والسمعمعاناة التلميذ من بعض األم -

 ، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين)٣,٠٢-٣,٦٣ (فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين     

 .على الترتيب أيضاً) ١,٠٠-٠,٩٦(

  :المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي سبابمجال األ: 1.5

سباب تدني مستوى التحصيل في أل رافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنح       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف  سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلكاآلتي )٧ (الجدولظهر ي ، والتربوي

  )٧(جدول ال
اإلدارة  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًالمدرسية واإلشراف التربوي

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٦-  

 ذوي ندرة تنظيم حصص تقوية إضافية للتالميذ
  .المستوى التحصيلي المتدني

 مرتفعة 1 0.89 4.02



 ٧١

  
 مرتفعة 2 0.95 3.94  .قلة اهتمام المدرسة باألنشطة اللغوية غير الصفية  -٥

  
٤-  

الترفيع التلقائي في الصفوف الدنيا من المراحل 
  .األساسية الدنيا

 مرتفعة  3 1.24 3.85

  
٣-  

 خوف مدير المدرسة من تلف األدوات واألجهزة أو
 مرتفعة 4 1.25 3.73  .تدريس التالميذ صيانتها إذا تم استخدامها في

  
٢-  

قلة تشجيع المعلمين وإثارة دافعيتهم لتصميم الوسائل 
  التعليمية

 مرتفعة  5 1.25 3.71

ضعف االنتماء والدافعية لدى المديرين بسبب تدني   - ١٠
  متوسطة 6 1.27 3.60  .الرواتب والحوافز

  متوسطة 7 1.30 3.58  . اإلدارة وأولياء األمورضعف االتصال بين  -١٣
االتجاهات السلبية لدى بعض المعلمين نحو المشرف   -١٦

  .التربوي
  متوسطة 7 1.27 3.58

  متوسطة 9 1.20 3.50  .ندرة وجود نظم معلومات إدارية واضحة في المدرسة  -١١
  
١-  

التركيز على الجوانب اإلدارية أكثر من االهتمام 
  .تالميذ األكاديميةبمستويات ال

  متوسطة  10 1.35 3.48
  
٧-  

الضغط اإلداري على المعلم مما ال يعطيه الوقت الكافي 
  .لدى التالميذ ومعالجتها لمتابعة مواطن الضعف

  متوسطة 10 1.34 3.48

  متوسطة 10 1.32 3.48  .رفض المديرين للتجديد والتغيير في المدرسة  -١٢
  متوسطة 13 1.39 3.10  .والمشرفين التربويينضعف التواصل بين المعلمين   -١٧
قلة الدورات التدريبية وورشات العمل للمعلمين من   -٨

  .جانب اإلدارة واإلشراف
  متوسطة 14 1.40 3.00

ضعف العمليات اإلشرافية من جانب المشرفين   -١٤
  .التربويين

  متوسطة 15 1.36 2.77

إغفالها تركيز عملية اإلشراف التربوي على المعلم و  -١٥
  .الجوانب التربوية األخرى

  متوسطة 16 1.29 2.67

ضعف أساليب اإلشراف التربوي واعتمادها على   -٩
  .األساليب التقليدية

  متوسطة 17 1.30 2.48

  متوسطة  1.16 3.41  الدرجة الكلية
   



 ٧٢

أن هناك خمسة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ٧(يظهر الجدول  

بية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين كانت مرتفعة، العر

، )١,٢٥-٠,٨٩(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٧١-٤,٠٢(فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ٥-١(وقد  حظيت  هذه  األسباب   بالرتب  من 

 .ية إضافية للتالميذ ذوي المستوى التحصيلي المتدنيندرة تنظيم حصص تقو -

 .قلة اهتمام المدرسة باألنشطة اللغوية غير الصفية -

 .الترفيع التلقائي في الصفوف الدنيا من المراحل األساسية الدنيا -

تدريس  صيانتها إذا تم استخدامها في خوف مدير المدرسة من تلف األدوات واألجهزة أو -

 .التالميذ

 . المعلمين وإثارة دافعيتهم لتصميم الوسائل التعليميةقلة تشجيع -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقره) ١٢(أيضاً أنه يوجد ) ٧(ويشير الجدول

 نظر المشرفين التربوين كانت وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ١٧-٦(، ونالت من ةمتوسط

 .عف االنتماء والدافعية لدى المديرين بسبب تدني الرواتب والحوافزض -

 .ضعف االتصال بين اإلدارة وأولياء األمور -

 .االتجاهات السلبية لدى بعض المعلمين نحو المشرف التربوي -

 .ندرة وجود نظم معلومات إدارية واضحة في المدرسة -

 .يات التالميذ األكاديميةالتركيز على الجوانب اإلدارية أكثر من االهتمام بمستو -



 ٧٣

لدى  الضغط اإلداري على المعلم مما ال يعطيه الوقت الكافي لمتابعة مواطن الضعف -

 .التالميذ ومعالجتها

 .رفض المديرين للتجديد والتغيير في المدرسة -

 .ضعف التواصل بين المعلمين والمشرفين التربويين -

 .انب اإلدارة واإلشرافقلة الدورات التدريبية وورشات العمل للمعلمين من ج -

 .ضعف العمليات اإلشرافية من جانب المشرفين التربويين -

 .تركيز عملية اإلشراف التربوي على المعلم وإغفالها الجوانب التربوية األخرى -

  .ضعف أساليب اإلشراف التربوي واعتمادها على األساليب التقليدية -

 على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين، )٢,٤٨-٣,٦٠ (فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين     

  .على الترتيب أيضاً) ١,٣٠-١,٢٧(

  :المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابمجال األ: 1.6

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الصفوف الثالثة  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

، المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابمجال األل المشرفين التربويين الحكومية من وجهة نظر

 . ذلك اآلتي)٨(الجدولظهر يو

 

 

 

  



 ٧٤

  )٨(جدول ال
المنهاج   بمجالالمتعلقة  تدني مستوى التحصيلسباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًوالكتاب المقرر

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١٠ -  

قلة المعاجم اللغوية الحديثة في مكتبة المدرسة،في ضوء 
  مرتفعة 1 1.02 3.83   .زيارات المشرفين التربويين وأولياء األمور للمدرسة

  
١٢ -  

م والصور واألشكال ضعف طريقة العرض للرسو
بالنسبة لمستوى  والخرائط في الكتاب المدرسي

  .التالميذ
  متوسطة 2 1.02 3.65

  
٢-  

  طول منهاج اللغة العربية بالنسبة لعدد الحصص 
  كما يتضح لكل من المشرفين، المخصصة له

  . التربويين وأولياء األمور
  متوسطة  3 1.16 3.63

  
١١ -  

  تاب اللغة العربية إلىافتقار الوسائل التعليمية في ك
  متوسطة 4 0.99 3.54  . عنصر التشويق

  
١٤ -  

  الربط الضعيف بين المعلومات القديمة والحديثة في 
  متوسطة 5 1.13 3.52  .المنهاج

  
٩-  

  متوسطة 6 1.27 3.40  .قلة األسئلة المثيرة للتفكير في محتوى المنهاج
  
٨-  

  نهاجقلة تفعيل مهارات المحادثة بصورة جيدة في الم
  ضوء مالحظات المشرفين التربويين وأولياء  في

  .المتكررة  األمور
  متوسطة 7 1.26 3.31

  
٣-  

   اختصار بعض الجوانب في المنهاج وتوسيع جوانب
  . أخرى كما يالحظ من المنهاج نفسه

  متوسطة 8 0.99 3.21
  
٤-  

  احتواء المنهاج على موضوعات بعيدة عن اهتمامات
  . التالميذ وحاجاتهم

  متوسطة  9 1.12 3.19
  
١-  

  ضعف ارتباط منهاج اللغة العربية في الصفوف
   الثالثة األولى، في ضوء مالحظات المشرفين

  . التربويين وأولياء األمور التالميذ
  متوسطة  10 1.10 3.17

  
١٣ -  

  متوسطة 11 1.08 3.10طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالميذ 



 ٧٥

  .العقلي
  
٥-  

  متوسطة 12 1.03 3.04  .مقرر إلى وجود أنشطة للمراجعةافتقار الكتاب ال
  
٧-  

  متوسطة 12 1.30 3.04  .إغفال الجانب المهاري التطبيقي في المنهاج
  
٦-  

قلة األسئلة المطروحة في األنشطة التي يطرحها 
  .المنهاج بشكل عام

  متوسطة 14 1.06 2.90

  متوسطة  1.02 3.32  الدرجة الكلية
  

أن هناك  سبباً واحداً من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ٨(ويظهر الجدول   

العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المشرفين التربويين كان مرتفعاً، 

، وقد  حظي  هذا  السبب   )١,٠٢(، وانحرافه المعياري )٣,٨٣(فقد تراوح متوسطه الحسابي 

  :وهو بالرتبة  األولى

  .قلة المعاجم اللغوية الحديثة في مكتبة المدرسة -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقره) ١٣(وجد أيضاً أنه ت) ٨(ويشير الجدول

 نظر المشرفين التربوين كانت وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ١٤-٢(، ونالت من ةمتوسط

بالنسبة  ريقة العرض للرسوم والصور واألشكال والخرائط في الكتاب المدرسيضعف ط -

 .لمستوى التالميذ

 .المخصصة لهطول منهاج اللغة العربية بالنسبة لعدد الحصص  -

 .افتقار الوسائل التعليمية في كتاب اللغة العربية إلى عنصر التشويق -

 .نهاجالربط الضعيف بين المعلومات القديمة والحديثة في الم -



 ٧٦

 .قلة األسئلة المثيرة للتفكير في محتوى المنهاج -

 .قلة تفعيل مهارات المحادثة بصورة جيدة في المنهاج -

 .اختصار بعض الجوانب في المنهاج وتوسيع جوانب أخرى كما يالحظ من المنهاج نفسه -

 .احتواء المنهاج على موضوعات بعيدة عن اهتمامات التالميذ وحاجاتهم -

  . اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولىضعف ارتباط منهاج -

 .طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالميذ العقلي -

 .افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة -

 .إغفال الجانب المهاري التطبيقي في المنهاج -

  قلة األسئلة المطروحة في األنشطة التي يطرحها -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٩٠-٣,٦٥(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

 .على الترتيب أيضاً) ١,٠٦-١٠٢(

ما أسباب تدني مـستوى التحـصيل       " ، الذي نصه    الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      : ثانياً

ـ                دارس في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسـية للم

  األردنية الحكومية من وجهة نظر أولياء األمور المثقفين؟

 لكل مجـال   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب  

سباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغـة العربيـة لـدى            أل ولكل سبب داخل المجال الواحد    

لى من المرحلة األساسية للمدارس األردنيـة الحكوميـة مـن    بعض تالميذ الصفوف الثالثة اُألو   

  .ذلك تظهر  )١٥-٩(من ول االجد ،وجهة نظر أولياء األمور المثقفين



 ٧٧

  )٩(جدول ال
تدني أسباب  لكل مجال من مجاالت والرتبة والدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تالميذ الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض 
   مرتبة تنازلياًاألساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر أولياء األمور المثقفين

 ت األسبابمجاال  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

 مرتفعة 1 1.18 3.67 المتعلقة بالبيئة المدرسيةاألسباب   4

  متوسطة 2 1.17 3.61  المتعلقة بالتلميذ والظروف األسريةألسبابا  5
  متوسطة 3 1.20 3.47  المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرراألسباب  ١

 المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل األسباب  ٢
 التعليمية

  متوسطة 4 1.24 3.30

  متوسطة 4 1.19 3.30  المتعلقة بالمعلماألسباب  3

متعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف  الاألسباب  6
 التربوي

  متوسطة 5 1.23 3.17

  متوسطة  1.19 3.42  الدرجة الكلية
  

أن هناك مجاالً واحداً من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في ) ٩(يالحظ من الجدول 

 ر المثقفينأولياء األمو مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر

أسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بمجال البيئة المدرسية، فقد بلغ :  هو، وهذا المجالاًكان مرتفع

  .)١,١٨(، وبلغ انحرافه المعياري ) ٣,٦٧(متوسطة الحسابي 

السابق أيضاً أن هناك خمسة مجاالت من مجاالت أسباب تدني ) ٩(ويتبين من الجدول 

اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر مستوى التحصيل في مادة 

أسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة :  كانت متوسطة، وهذه المجاالت هيأولياء األمور المثقفين



 ٧٨

 ،المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر وأسباب تدني مستوى التحصيل بمجال التلميذ والظروف األسرية،

واسباب تدني مستوى  ،المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية توى التحصيلوأسباب تدني مس

، وأسباب تدني مستوى التحصيل المتعلقة بمجال اإلدارة المدرسية المتعلقة بالمعلم التحصيل

على ) ٣,١٧(، )٣,٣٠(، )٣,٣٠(، )٣,٤٧(، )٣,٦١(واالشراف، فقد بلغت متوسطاتها الحسابية 

على الترتيب ) ١,٢٣(، )١,١٩(، )١,٢٤(، )١,٢٠(، )١,١٧(حرافاتها المعيارية الترتيب، وبلغت ان

  .أيضاً

وأشارت الدرجة الكلية ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض 

 إلى درجة متوسطة، فقد بلغ أولياء األمور المثقفينتالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر 

  ).١,١٩(وبانحراف معياري ) ٣,٤٢(بي للدرجة الكلية المتوسط الحسا

وفيما يأتي تحليل ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ 

  :  لكل مجالأولياء األمور المثقفينالصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر 

  :المتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األ: 2.1

سباب تدني مستوى التحصيل في أل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

ظهر ي، والمتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

 . ذلك اآلتي)١٠(لجدول ا

 

  



 ٧٩

  )١٠(جدول ال
البيئة  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًالمدرسية
 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١-  

 مرتفعة  1 1.11 4.17  . ندرة توفر قاعة خاصة للوسائل التعليمية

  
٢-  

 مرتفعة  2 1.25 4.03  . ندرة تجهيز الغرف الصفية بالتجهيزات المناسبة

  
٧-  

قلة إقامة المعارض التعليمية لتشجيع روح المنافسة 
وتبادل الخبرات بين المعلمين من جهة والمدارس من 

  .جهة ثانية
 مرتفعة 3 1.05 3.99

  
٨-  

التي ، في المدرسةنقص الموارد واإلمكانات المادية 
  .تعوق عمليات التطوير والتحسين

 مرتفعة 4 1.28 3.82

  
٣-  

ندرة توفر شروط التخزين والحفظ المناسبة للوسائل 
  .التعليمية في المدارس

 مرتفعة 5 1.26 3.74

  
٤-  

  متوسطة  6 1.27 3.61  .تدني فاعلية األجهزة والوسائل المتوافرة في المدارس
  
٦-  

في المؤسسة التعليمية لشراء ندرة توفر موازنة 
  .األجهزة والوسائل التعليمية

  متوسطة 7 1.40 3.59
تعذر نقل األجهزة إلى الغرف الصفية بسبب طبيعة   -٥

  .المبنى
  متوسطة 8 1.41 3.54

  
٩-  

  وجود أكثر من صف في الحجرة الصفية الواحدة 
  ).الصفوف المجمعة( 

  متوسطة 9 1.46 2.57

 مرتفعة  1.18 3.67  الدرجة الكلية

 
أن هناك خمسة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة ) ١٠(يظهر الجدول  

 كانت أولياء األمور المثقفين العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر



 ٨٠

 بين ، وانحرافاتها المعياريرية)٣,٧٤-٤,١٧(مرتفعة، فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ٥-١(، وقد  حظيت  هذه  األسباب بالرتب من )١,٢٦-١,١١(

 .ندرة توفر قاعة خاصة للوسائل التعليمية -

 .ندرة تجهيز الغرف الصفية بالتجهيزات المناسبة -

قلة إقامة المعارض التعليمية لتشجيع روح المنافسة وتبادل الخبرات بين المعلمين من جهة  -

 .س من جهة ثانيةوالمدار

 .و التي تعوق عمليات التطوير والتحسين، نقص الموارد واإلمكانات المادية في المدرسة -

  .ندرة توفر شروط التخزين والحفظ المناسبة للوسائل التعليمية في المدارس -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقرات) ٤(أيضاً أنه يوجد ) ١٠(ويشير الجدول

 كانت أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من دى بعض تالميذ الالعربية ل

  : وهي على الترتيب) ٩-٦(، ونالت من ةمتوسط

 .تدني فاعلية األجهزة والوسائل المتوافرة في المدارس -

 .ندرة توفر موازنة في المؤسسة التعليمية لشراء األجهزة والوسائل التعليمية -

 . إلى الغرف الصفية بسبب طبيعة المبنىتعذر نقل األجهزة -

 ).الصفوف المجمعة( وجود أكثر من صف في الحجرة الصفية الواحدة  -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٥٧-٣,٦١(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

 .على الترتيب أيضاً) ١,٤٦-١,٢٧(

 



 ٨١

  :ظروف األسريةالمتعلقة بالتلميذ وال سبابمجال األ: 2.2

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

 ، لقة بالتلميذ والظروف األسريةالمتع سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

  . ذلك اآلتي)١١ (الجدولظهر يو

  )١١(جدول ال
التلميذ  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًوالظروف األسرية
 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١-  

قلة التركيز واالنتباه من جانب التلميذ خالل الشرح في 
  . غرفة الصف

 مرتفعة  1 0.93 4.23

 مرتفعة 2 1.10 4.01  .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ  -١٥

  
٣-  

ضعف المبادئ األساسية والمهارات لدى التالميذ في اللغة 
  .العربية

 مرتفعة 3 1.12 3.97

 مرتفعة 4 1.20 3.88  . وعدم قيامه بالدراسة المنتظمةاإلهمال من التلميذ  -٢٠

االنتقال الفجائي في تعليم اللغة للطفل من العامية إلى   -١٣
  .الفصحى

 مرتفعة 5 1.07 3.84

 مرتفعة 6 1.30 3.77.قلة اهتمام بعض أولياء األمور في الصفوف الثالثة األولى  -١٤

 مرتفعة 7 1.19 3.76  .انب التلميذقلة التركيز على الكتابة والقراءة من ج  -١٨

 مرتفعة 8 1.23 3.74  .خوف التلميذ وقلقه من المعلم واالمتحانات  -١٩

  
٢-  

 مرتفعة  9 1.26 3.68  .إهمال التلميذ للواجبات المنزلية

  
٤-  

  متوسطة  10 1.19 3.67  . كثرة غياب التلميذ عن المدرسة



 ٨٢

  متوسطة 11 1.17 3.62  .تلميذ العبء الدراسي اليومي الكثير المقرر على ال  -١١
الحجرة الدراسية غير المالئمة للتعليم الفعال من جانب   -١٢

  .التالميذ
  متوسطة 11 1.12 3.62

  
٢٢-  

  ضعف تجاوب التلميذ مع المعلم وأولياء األمور في تعليم
  متوسطة 13 1.21 3.58  . اللغة

  قلة المخزون اللغوي لدى التالميذ الذي يساعدهم على  -٩
  .لتعبير عن أفكارهم ومقاصدهم العلمية ا

  متوسطة 14 1.15 3.54
  
٦-  

  متوسطة 15 1.29 3.50  .اتجاهات التالميذ السلبية نحو مبحث اللغة العربية
  متوسطة 15 1.26 3.50  .ضعف قدرة التلميذ العقلية  -١٦

  
٥-  

  قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفسية والتربوية
  . للتالميذ

  متوسطة 17 1.44 3.41

ندرة الدعم المادي لتحقيق األنشطة إذا ما طلبت المدرسة   -١٠
  .من أولياء األمور التعاون مع المدرسة

  متوسطة 18 1.24 3.29

  متوسطة 18 1.40 3.29  .ضعف التلميذ في حاسة البصر أو حاسة السمع  -١٧
وتمسكهم ، انصراف بعض التالميذ عن لغتهم القومية  -٨

  .بية أو العاميةباللغة األجن
  متوسطة 20 1.49 3.25

  
٧-  

  متوسطة 21 1.35 3.23  . ضعف االتصال بين المدرسة وأولياء أمور لتالميذ
  
٢١-  

  معاناة التلميذ من بعض األمراض الجسمية غير ضعف
  متوسطة 22 1.31 2.98  . البصر والسمع

  متوسطة  1.17 3.61  الدرجة الكلية
 

 
ن هناك تسعة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة أ) ١١(يظهر الجدول        

 كانت أولياء األمور المثقفين اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر

-٠,٩٣(، وانحرافاتها المعيارية بين )٣,٦٨-٤,٢٣(مرتفعة، فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي كاآلتي على الترتيب) ٩-١(ألسباب بالرتب من ، وقد  حظيت  هذه  ا)١,٢٦



 ٨٣

 .قلة التركيز واالنتباه من جانب التلميذ خالل الشرح في غرفة الصف -

 .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ -

 .ضعف المبادئ األساسية والمهارات لدى التالميذ في اللغة العربية -

 .اإلهمال من التلميذ وعدم قيامه بالدراسة المنتظمة -

 .االنتقال الفجائي في تعليم اللغة للطفل من العامية إلى الفصحى -

 . الثالثة األولىقلة اهتمام بعض أولياء األمور في الصفوف -

 .قلة التركيز على الكتابة والقراءة من جانب التلميذ -

 .خوف التلميذ وقلقه من المعلم واالمتحانات -

 .إهمال التلميذ للواجبات المنزلية -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقرة) ١٣( أيضاً أنه يوجد )١١(ويشير الجدول

 كانت أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ٢٢-١٠( من  الرتب، ونالتةمتوسط

 .كثرة غياب التلميذ عن المدرسة -

 .ر المقرر على التلميذالعبء الدراسي اليومي الكثي -

 .الحجرة الدراسية غير المالئمة للتعليم الفعال من جانب التالميذ -

 .في تعليم اللغة ضعف تجاوب التلميذ مع المعلم وأولياء األمور -

قلة المخزون اللغوي لدى التالميذ الذي يساعدهم على التعبير عن أفكارهم ومقاصدهم  -

 .العلمية



 ٨٤

 .و مبحث اللغة العربيةاتجاهات التالميذ السلبية نح -

 .ضعف قدرة التلميذ العقلية -

 .قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفسية والتربوية للتالميذ -

ندرة الدعم المادي لتحقيق األنشطة إذا ما طلبت المدرسة من أولياء األمور التعاون مع  -

 .المدرسة

 .ضعف التلميذ في حاسة البصر أو حاسة السمع -

 .وتمسكهم باللغة األجنبية أو العامية، ميذ عن لغتهم القوميةانصراف بعض التال -

 .ضعف االتصال بين المدرسة وأولياء أمور التالميذ -

 .معاناة التلميذ من بعض األمراض الجسمية غير ضعف البصر والسمع -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٩٨-٣,٦٧(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

 .على الترتيب أيضاً) ١,٣١-١,١٩(

  :المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابمجال األ: 2.3

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

نية الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األرد مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

، المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

 . ذلك اآلتي)١٢(الجدول ظهر يو

 

  



 ٨٥

  )١٢(جدول ال
المنهاج  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 اً مرتبة تنازليوالكتاب المقرر

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١١ -  

  افتقار الوسائل التعليمية في كتاب اللغة العربية إلى
 مرتفعة 1 1.32 3.67  . عنصر التشويق

  
١-  

  ضعف ارتباط منهاج اللغة العربية في الصفوف
  الثالثة األولى، في ضوء مالحظات المشرفين

  .لياء األمور التالميذ التربويين وأو
  متوسطة  2 1.00 3.66

  
١٠ -  

  ضوء قلة المعاجم اللغوية الحديثة في مكتبة المدرسة،في
  متوسطة 3 1.13 3.65  . زيارات المشرفين التربويين وأولياء األمور للمدرسة 

  
٨-  

  المنهاج ل مهارات المحادثة بصورة جيدة فيقلة تفعي
 وأولياء األمور في ضوء مالحظات المشرفين التربويين

  .المتكررة
  متوسطة 4 1.14 3.62

  متوسطة 5 1.30 3.61  .إغفال الجانب المهاري التطبيقي في المنهاج  -٧
  
٣-  

  اختصار بعض الجوانب في المنهاج وتوسيع جوانب
  . أخرى كما يالحظ من المنهاج نفسه

  متوسطة 6 1.30 3.59
  
٢-  

  ص طول منهاج اللغة العربية بالنسبة لعدد الحص
كما يتضح لكل من المشرفين التربويين ، له المخصصة

  .وأولياء األمور
  متوسطة  7 1.30 3.58

  
١٢ -  

  ضعف طريقة العرض للرسوم والصور واألشكال
.بالنسبة لمستوى التالميذ والخرائط في الكتاب المدرسي

  متوسطة 8 1.20 3.49
  

١٤ -  
  الربط الضعيف بين المعلومات القديمة والحديثة في

  .لمنهاج ا
  متوسطة 9 1.21 3.45

  متوسطة 10 1.41 3.34  .افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة  -٥
  متوسطة 11 1.38 3.31  .قلة األسئلة المثيرة للتفكير في محتوى المنهاج  -٩
  

١٣ -  
  متوسطة 12 1.39 3.27  .طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالميذ العقلي

  متوسطة  13 1.21 3.21  هاج على موضوعات بعيدة عن اهتماماتاحتواء المن  



 ٨٦

  . التالميذ وحاجاتهم  -٤
  
٦-  

  قلة األسئلة المطروحة في األنشطة التي يطرحها
  .المنهاج بشكل عام

  متوسطة 14 1.25 3.20

  متوسطة  1.20 3.47  الدرجة الكلية
  

ستوى التحصيل في مادة اللغة أن هناك سبباً واحداً من أسباب تدني م) ١٢(يظهر الجدول        

 كان مرتفعاً، أولياء األمور المثقفين العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر

  السبب بالرتبة ا، وقد  حظي  هذ)١,٣٢(، وانحرافه المعياري  )٣,٦٧(فقد كان متوسطه الحسابي 

  :األولى وهو

 .ة العربية إلى عنصر التشويقافتقار الوسائل التعليمية في كتاب اللغ -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقرة) ١٣( ودوجإلى أيضاً ) ١٢(ويشير الجدول

 كانت أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ١٤-٢( من  الرتب، ونالتةمتوسط

  .هاج اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولىضعف ارتباط من -

  .قلة المعاجم اللغوية الحديثة في مكتبة المدرسة -

 .قلة تفعيل مهارات المحادثة بصورة جيدة في المنهاج -

 .إغفال الجانب المهاري التطبيقي في المنهاج -

 .اختصار بعض الجوانب في المنهاج وتوسيع جوانب أخرى كما يالحظ من المنهاج نفسه -

 .المخصصة لهطول منهاج اللغة العربية بالنسبة لعدد الحصص  -



 ٨٧

بالنسبة  ضعف طريقة العرض للرسوم والصور واألشكال والخرائط في الكتاب المدرسي -

 .لمستوى التالميذ

 .الربط الضعيف بين المعلومات القديمة والحديثة في المنهاج -

 .افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة -

 .ئلة المثيرة للتفكير في محتوى المنهاجقلة األس -

 .طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالميذ العقلي -

 .احتواء المنهاج على موضوعات بعيدة عن اهتمامات التالميذ وحاجاتهم -

  . المنهاج بشكل عامقلة األسئلة المطروحة في األنشطة التي يطرحها -

لى الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين ، ع)٣,٢٠-٣,٦٦(فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

  .على الترتيب أيضاً) ١,٢٥-١,٠٠(

  :المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية سبابمجال األ: 2.4

سباب تدني مستوى التحصيل في أل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

 الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الصفوف مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل  سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

 .ذلك التالي )١٣(الجدول ظهر ي ، والتعليمية

 

 

 

  



 ٨٨

  )١٣(جدول ال
طرائق  بمجال المتعلقة مستوى التحصيل تدني سباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازلياًالتدريس والوسائل التعليمية

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٧-  

قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في 
خالل زيارات المشرفين  كما يتضح من، تعليم اللغة

  .اء األمورالتربويين وأولي
  متوسطة 1 1.16 3.59

  
١٠-  

قلة توافر الوسائل التعليمية في المدرسة بالنسبة 
لموضوعات اللغة العربية المتنوعة، في ضوء 

  .مالحظات المشرفين التربويين وأولياء األمور
  متوسطة 2 1.35 3.54

  
٨-  

ببعضها أثناء  ندرة ربط المهارات اللغوية األربع 
  .يالحظ من مستويات التالميذعملية التدريس، كما 

  متوسطة 3 1.24 3.40
  
١-  

طرق التدريس غير المالئمة للتالميذ كما يالحظ من 
  .أنفسهم المستوى المنخفض للتالميذ

  متوسطة  4 1.23 3.34
  
٥-  

إهمال الحس الصوتي واللغوي في تعليم اللغة العربية 
والتركيز على الحفظ والتلقين، كما يتبين من مستوى 

  .ميذ أنفسهمالتال
  متوسطة 4 1.35 3.34

  
٢-  

ندرة استخدام أسلوب القدوة في نطق اللغة العربية 
كما يتبين من طريقة نطق التالميذ ، الفصحى السليمة

  .أنفسهم
  متوسطة  6 1.37 3.31

  
٦-  

استخدام طرق التدريس التقليدية التي تعتمد التلقين 
ي والحفظ في تعليم اللغة وليس تعلمها كمهارة، ف
  .ضوء مالحظات المشرفين التربويين وأولياء األمور

  متوسطة 6 1.40 3.31

  
٣-  

ندرة استخدام طرق تدريس تعتمد على تفاعل التالميذ 
كما يتضح من عمليات اإلشراف التربوي ، ومشاركتهم

  .ومتابعة أولياء األمور ألبنائهم
  متوسطة 8 1.25 3.25

  
٤-  

كما ، لدرسطرق التدريس غير المالئمة لموضوع ا
يالحظ من زيارات المشرفين التربويين ومعاينة أولياء 

  .أمور التالميذ
  متوسطة  9 1.29 2.98



 ٨٩

  
٩-  

، قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة
 في ضوء مشاهدات المشرفين التربويين وأولياء

  .األمور
  متوسطة 10 1.23 2.90

  متوسطة  1.24 3.30  الدرجة الكلية
 

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةجميع الفقرات أن) ١٣(شير الجدول ي

 أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : ، وهي على الترتيبةكانت متوسط

 .قلة استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة -

 . الوسائل التعليمية في المدرسة بالنسبة لموضوعات اللغة العربية المتنوعةقلة توافر -

 .ببعضها أثناء عملية التدريس ندرة ربط المهارات اللغوية األربع  -

  .طرق التدريس غير المالئمة للتالميذ -

 .إهمال الحس الصوتي واللغوي في تعليم اللغة العربية والتركيز على الحفظ والتلقين -

ين من طريقة كما يتب ام أسلوب القدوة في نطق اللغة العربية الفصحى السليمةندرة استخد -

 .نطق التالميذ أنفسهم

استخدام طرق التدريس التقليدية التي تعتمد التلقين والحفظ في تعليم اللغة وليس تعلمها  -

 .كمهارة

 .ندرة استخدام طرق تدريس تعتمد على تفاعل التالميذ ومشاركتهم -

 .ر المالئمة لموضوع الدرسطرق التدريس غي -

 .قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة -



 ٩٠

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٩٠-٣,٥٩(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

      .على الترتيب أيضاً) ١,٢٣-١,١٦(

  :بالمعلمالمتعلقة  سبابمجال األ: 2.5

سباب تدني مستوى التحصيل في أل سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتو       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

ظهر ي ، والمتعلقة بالمعلم سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

  .ذلكتي  اآل )١٤(الجدول

  )١٤(جدول ال
 المعلم بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسباب ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازلياً

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
١٠ -  

قلة وجود متسع من الوقت لدى المعلم إلعداد 
فاع نصابه من الحصص الوسائل التعليمية الرت

والواجبات األخرى، كما يتضح من العبء التدريسي 
  .الكبير له

 مرتفعة 1 1.20 3.86

  
١٥ -  

ندرة التدريبات العالجية للتالميذ ذوي التحصيل 
المتدني، في ضوء مالحظات المشرفين التربويين 

  .وأولياء األمور
 مرتفعة 2 1.20 3.84

  
٦-  

دريس اللغة قلة وجود معلمين متخصصين في ت
  .العربية في المرحلة االبتدائية

 مرتفعة 3 1.17 3.75

  
١١ -  

تدني دافعية المعلم في التعرف إلى طرق وأساليب 
يالحظ خالل اللقاءات  تدريسية جديدة للتعليم، كما

  .الدورية للمشرفين  التربويين وأولياء األمور معه
 مرتفعة 4 1.05 3.73

  متوسطة  5 1.15 3.45عربية أسلوب إعطاء اعتماد بعض معلمي اللغة ال  



 ٩١

القاعدة ومن ثم حل التمارين في القواعد واإلمالء   -٤
كما يتضح من مناقشات ، دون التركيز على التطبيق

  .المشرفين التربويين وأولياء األمور لهم
  
٢-  

انتقال المعلمين ذوي الكفاءة إلى العمل اإلداري من 
  .وقت آلخر

  متوسطة  6 1.41 3.36
  

١٢ -  
قلة اهتمام المعلم بالتلميذ الضعيف، رغم مراجعات 

 األمور له من وقت المشرفين التربويين وأولياء
  .آلخر

  متوسطة 7 1.45 3.23

  
٧-  

إهمال عالمات الترقيم في أثناء القراءة والكتابة من 
كما يالحظ على التالميذ الذين ، جانب المعلمين

  .يؤكدون عدم تركيز المعلمين عليها
  متوسطة 8 1.29 3.20

  
٣-  

 اقتناع بعض المعلمين باستخدام الوسائل قلة
  . التعليمية في تعليم اللغة العربية

  متوسطة 9 1.25 3.18
  
٨-  

من جانب التلميذ في ) الفأرة(استخدام الحاسوب و
ضوء تعليمات المعلم وترك القلم جانبا في أثناء تعلم 

  .الدروس المحوسبة
  متوسطة 9 1.34 3.18

  
١٣ -  

تقار المعلم إلى مهارات االتصال والتواصل مع اف
التالميذ، في ضوء مالحظات المشرف التربوي وولي 

  .األمر
  متوسطة 11 1.33 3.13

  
٥-  

ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربية بأساليب 
كما يتبين من لقاءاتهم مع ، التقويم الحديثة

  .المشرفين التربويين وأولياء األمور
  طةمتوس 12 1.27 3.07

  
١٤ -  

ضعف القدرة على ضبط الصف، كما لوحظ خالل 
  متوسطة 13 1.38 3.04  . األمروولي التربويزيارات المشرف 

  
٩-  

ضعف المعلم في معلوماته مما يؤدي إلى فقدان الثقة 
كما يتبين من ، بينه وبين التالميذ في التدريس

  .زيارات كل من المشرفين التربويين وأولياء األمور
  متوسطة 14 1.23 2.79

  
١-  

 في ،وتربوياًضعف اإلعداد المهني للمعلمين معرفياً  
  . أولياء األمورالتربويين ضوء مالحظات المشرفين 

  متوسطة  15 1.21 2.71

  متوسطة  1.19 3.30  الدرجة الكلية
         



 ٩٢

أن هناك أربعة أسباب من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة ) ١٤(     يظهر الجدول 

 كانت أولياء األمور المثقفين غة العربية لدى بعض تالميذ الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظرالل

-١,٢٠(، وانحرافاتها المعيارية بين  )٣,٧٣-٣,٨٦(مرتفعة، فقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

  :وهي على الترتيب) ٤-١(، وقد  حظيت هذه  األسباب بالرتب من )١,٠٥

الوقت لدى المعلم إلعداد الوسائل التعليمية الرتفاع نصابه من الحصص قلة وجود متسع من  -

 .والواجبات األخرى

 .ندرة التدريبات العالجية للتالميذ ذوي التحصيل المتدني -

 .قلة وجود معلمين متخصصين في تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية -

 .سية جديدة للتعليمتدني دافعية المعلم في التعرف إلى طرق وأساليب تدري -

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةفقرة) ١١( إلى وجودأيضاً ) ١٤(ويشير الجدول

 كانت أولياء األمور المثقفين نظر وجهةصفوف الثالثة األولى من العربية لدى بعض تالميذ ال

  : وهي على الترتيب) ١٥-٥( من  الرتب، ونالتةمتوسط

 العربية أسلوب إعطاء القاعدة ومن ثم حل التمارين في القواعد اعتماد بعض معلمي اللغة -

 .واإلمالء دون التركيز على التطبيق

 .انتقال المعلمين ذوي الكفاءة إلى العمل اإلداري من وقت آلخر -

قلة اهتمام المعلم بالتلميذ الضعيف، رغم مراجعات المشرفين التربويين وأولياء األمور من  -

 .وقت آلخر

  .ات الترقيم في أثناء القراءة والكتابة من جانب المعلمينإهمال عالم -



 ٩٣

  .قلة اقتناع بعض المعلمين باستخدام الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية -

من جانب التلميذ في ضوء تعليمات المعلم وترك القلم جانبا في ) الفأرة(استخدام الحاسوب و -

  .أثناء تعلم الدروس المحوسبة

 . إلى مهارات االتصال والتواصل مع التالميذافتقار المعلم -

 .ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربية بأساليب التقويم الحديثة -

 .ضعف القدرة على ضبط الصف -

 .ضعف المعلم في معلوماته مما يؤدي إلى فقدان الثقة بينه وبين التالميذ في التدريس -

 وتربوياًضعف اإلعداد المهني للمعلمين معرفياً   -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٧١-٣,٤٥(لغ متوسطاتها الحسابية بين فقد ب

     .على الترتيب أيضاً) ١,٢١-١,١٥(

  :المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي سبابمجال األ: 2.6

 في سباب تدني مستوى التحصيلأل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       تم حساب

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية  مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

المتعلقة باإلدارة المدرسية  سبابمجال األل أولياء األمور المثقفين الحكومية من وجهة نظر

 . ذلك اآلتي)١٥(الجدول ظهر ي ، وواإلشراف التربوي

 

 

 

  



 ٩٤

  )١٥(جدول ال
اإلدارة  بمجال المتعلقة  تدني مستوى التحصيلسبابأل  الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات

  مرتبة تنازلياًالمدرسية واإلشراف التربوي

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة   الرتبة

  
٦-  

ندرة تنظيم حصص تقوية إضافية للتالميذ ذوي 
  متوسطة 1 1.34 3.61  .المستوى التحصيلي المتدني

  
٧-  

الضغط اإلداري على المعلم مما ال يعطيه الوقت 
لدى التالميذ  الكافي لمتابعة مواطن الضعف

  .ومعالجتها
  متوسطة 1 1.34 3.61

  
٤-  

الترفيع التلقائي في الصفوف الدنيا من المراحل 
  .األساسية الدنيا

  متوسطة  3 1.20 3.58

 على المعلم وإغفالها تركيز عملية اإلشراف التربوي  -١٥
  .الجوانب التربوية األخرى

  متوسطة 4 1.32 3.40
  
٢-  

قلة تشجيع المعلمين وإثارة دافعيتهم لتصميم الوسائل 
  التعليمية

  متوسطة  5 1.30 3.32

ضعف أساليب اإلشراف التربوي واعتمادها على   -٩
  .األساليب التقليدية

  متوسطة 6 1.36 3.32
  
  متوسطة 7 1.16 3.25  . باألنشطة اللغوية غير الصفيةقلة اهتمام المدرسة  -٥
االتجاهات السلبية لدى بعض المعلمين نحو المشرف   -١٦

  .التربوي
  متوسطة 8 1.20 3.23

  
١-  

التركيز على الجوانب اإلدارية أكثر من االهتمام 
  .بمستويات التالميذ األكاديمية

  متوسطة  9 1.39 3.22

دارية واضحة في ندرة وجود نظم معلومات إ  -١١
  .المدرسة

  متوسطة 10 1.14 3.14

  .ضعف التواصل بين المعلمين والمشرفين التربويين  -١٧
  

  متوسطة 11 1.33 3.13

قلة الدورات التدريبية وورشات العمل للمعلمين من   -٨
  .جانب اإلدارة واإلشراف

  متوسطة 12 1.36 3.05



 ٩٥

تدني ضعف االنتماء والدافعية لدى المديرين بسبب   -١٠
  .الرواتب والحوافز

  متوسطة 13 1.24 2.93

  متوسطة 13 1.41 2.93  .ضعف االتصال بين اإلدارة وأولياء األمور  -١٣
 ضعف العمليات اإلشرافية من جانب المشرفين  -١٤

  .التربويين
  متوسطة 15 1.30 2.89

  
٣-  

 خوف مدير المدرسة من تلف األدوات واألجهزة أو
  .تدريس التالميذ ا فيصيانتها إذا تم استخدامه

  متوسطة 16 1.32 2.71

  متوسطة 17 1.30 2.57  .رفض المديرين للتجديد والتغيير في المدرسة  -١٢
  متوسطة  1.23 3.17  الدرجة الكلية

 

 اللغة  ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادةجميع الفقرات أن) ١٥(يشير الجدول    

 أولياء األمور المثقفين نظر وجهة األولى من صفوف الثالثةالعربية لدى بعض تالميذ ال

  : ، وهي على الترتيبةكانت متوسط

 .ندرة تنظيم حصص تقوية إضافية للتالميذ ذوي المستوى التحصيلي المتدني -

لدى  الضغط اإلداري على المعلم مما ال يعطيه الوقت الكافي لمتابعة مواطن الضعف -

 .التالميذ ومعالجتها

 .الصفوف الدنيا من المراحل األساسية الدنياالترفيع التلقائي في  -

 .تركيز عملية اإلشراف التربوي على المعلم وإغفالها الجوانب التربوية األخرى -

 .قلة تشجيع المعلمين وإثارة دافعيتهم لتصميم الوسائل التعليمية -

  .ضعف أساليب اإلشراف التربوي واعتمادها على األساليب التقليدية -

 .باألنشطة اللغوية غير الصفيةقلة اهتمام المدرسة  -

 .االتجاهات السلبية لدى بعض المعلمين نحو المشرف التربوي -



 ٩٦

 .التركيز على الجوانب اإلدارية أكثر من االهتمام بمستويات التالميذ األكاديمية -

 .ندرة وجود نظم معلومات إدارية واضحة في المدرسة -

 .ضعف التواصل بين المعلمين والمشرفين التربويين -

 . الدورات التدريبية وورشات العمل للمعلمين من جانب اإلدارة واإلشرافقلة -

 .ضعف االنتماء والدافعية لدى المديرين بسبب تدني الرواتب والحوافز -

 .ضعف االتصال بين اإلدارة وأولياء األمور -

 .ضعف العمليات اإلشرافية من جانب المشرفين التربويين -

تدريس  صيانتها إذا تم استخدامها في ألجهزة أوخوف مدير المدرسة من تلف األدوات وا -

 .التالميذ

 .رفض المديرين للتجديد والتغيير في المدرسة -

، على الترتيب، وانحرافاتها المعيارية بين )٢,٥٧-٣,٦١(     فقد بلغ متوسطاتها الحسابية بين 

  .على الترتيب أيضاً) ١,٣٠-١,٣٤(

الثالث والرابع والخامس، ولقـد نـص الـسؤال الثالـث           ال  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤ    : ثانياً

  : والرابع والخامس على اآلتي وبالترتيب

هل تختلف وجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ -

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية األولى تعزى لدور المشرف التربوي وولي 

  األمر؟



 ٩٧

 هل تختلف وجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ -

  المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس وبغض النظر عن الوظيفة؟

 هل يوجد تفاعل في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة -

  والوظيفة؟األساسية األولى يعزى للجنس 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    تم حساب  الصفرية    الدراسة فرضياتوالختبار  

وجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة              تقديرات  ل

ختبـار فرضـيات    كما تم استخدام تحليل التباين الثنـائي ال    ،األساسية األولى تعزى للجنس والوظيفة    

 .يظهران تلك النتائج) ١٧(، ) ١٦(الدراسة والجدوالن 

  )١٦(الجدول 
تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أسباب المعيارية لمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس والوظيفة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الجنس  وظيفةال  مجاالت األسباب

  ونمشرف 0.20 3.38  ذكر
 0.31 3.19  أنثى
 0.14 3.49  ذكر

المتعلقة بالمنهاج  األسباب 
  أمور أولیاء  والكتاب المقرر

 0.18 3.44  أنثى
  ونمشرف 0.20 3.59  ذكر
 0.32 4.09  أنثى
 0.14 3.26  ذكر

المتعلقة بطرائق األسباب 
  أمور ولیاءأ التدريس والوسائل التعليمية

 0.18 3.36  أنثى
  ونمشرف 0.19 3.67  ذكر
 0.30 3.93  أنثى

 المتعلقة بالمعلماألسباب 

 0.14 3.24  ذكر  أمور أولیاء



 ٩٨

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الجنس  وظيفةال  مجاالت األسباب

  ونمشرف 0.20 3.38  ذكر
 0.31 3.19  أنثى
 0.14 3.49  ذكر
 0.17 3.40  أنثى
  ونمشرف 0.20 3.60  ذكر
 0.31 4.18  أنثى
 0.14 3.62  ذكر

المتعلقة بالبيئة األسباب 
  أمور أولیاء المدرسية

 0.18 3.77  أنثى
  ونمشرف 0.19 3.49  ذكر
 0.29 3.84  أنثى
 0.13 3.48  ذكر

المتعلقة بالتلميذ األسباب 
  أمور أولیاء والظروف األسرية

 0.17 3.82  أنثى
  ونمشرف 0.21 3.26  ذكر
 0.32 3.79  أنثى
 0.15 3.19  ذكر

المتعلقة باإلدارة األسباب 
  أمور أولیاء المدرسية واإلشراف التربوي

 0.19 3.13  أنثى
  ونمشرف 0.20 3.48  ذكر
 0.31 3.81  أنثى
 0.14 3.37  ذكر

 الدرجة الكلية
  أمور أولیاء

 0.18 3.49  أنثى
 

تدني  لتقديرات أسبابوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ) ١٦(يالحظ من الجدول 

 ذ المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس والوظيفةمستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالمي

 المشرفات تفي كل مجال من مجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية للمجاالت مجتمعة، إذ حصل

اإلناث من  م، يليه)3.81 ( ومقدارة في الدرجة الكلية للمجاالت على أعلى متوسط حسابياإلناث



 ٩٩

 مإذ بلغ متوسطه م الذكور من المشرفينيليه ،)3.49( الحسابي نإذ بلغ متوسطه أولياء األمور

 ولتحديد .)3.37( إذ بلغ للذكور من أولياء األموروأخيراً جاء المتوسط الحسابي ) 3.48(الحسابي 

تم  ) α≥ ٠,٠٥(فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه  )ANOVA (الثنائين تطبيق تحليل التباي

  : اآلتي)١٧(الجدول

  )١٧(الجدول 

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية في تقديرات أسباب  للفروق الثنائيتحليل التباين 
  لجنس والوظيفةتبعاً لمتغيري الدى تالميذ المرحلة األساسية األولى 

 مجموع المربعات مصدر التباين سبابمجال األ
درجات 
 الحرية

  متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.394 0.73 0.977 1 0.977 الوظيفة
 0.583 0.302 0.404 1 0.404 الجنس

 0.743 0.108 0.144 1 0.144 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.338 155 207.41 الخطأ

  األسباب
المتعلقة 
بالمنهاج 
والكتاب 
       158 208.587 الكلي  المقرر

 0.017 5.819* 8.138 1 8.138 الوظيفة
 0.168 1.921 2.687 1 2.687 الجنس

 0.369 0.813 1.137 1 1.137 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.398 155 216.754 الخطأ

 األسباب
المتعلقة 
بطرائق 
التدريس 
والوسائل 
  التعليمية

  
       158 226.063 الكلي

 األسباب 0.024 5.207* 6.585 1 6.585 الوظيفة
 0.307 1.052 1.33 1 1.33 الجنسالمتعلقة 



 ١٠٠

 0.806 0.06 0.076 1 0.076 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.265 155 196.038 الخطأ
       158 204.016 الكلي

 0.37 0.807 1.104 1 1.104 الوظيفة
 0.099 2.752 3.765 1 3.765 الجنس

 0.334 0.939 1.285 1 1.285 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.368 155 212.029 الخطأ

 األسباب
  المتعلقة 
بالبيئة 

       158 216.181 الكلي مدرسيةال
 0.930 0.008 0.01 1 0.01 الوظيفة
 0.099 2.758 3.346 1 3.346 الجنس

 0.970 0.001 0.002 1 0.002 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.213 155 188.016 الخطأ

 األسباب
المتعلقة 
بالتلميذ 

والظروف 
       158 192.132 الكلي األسرية

 0.115 2.506 3.67 1 3.67 الوظيفة
 0.298 1.091 1.597 1 1.597 الجنس

 0.195 1.696 2.484 1 2.484 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.465 155 227.008 الخطأ

 األسباب
المتعلقة 
باإلدارة 

المدرسية 
واإلشراف 

 التربوي
       158 231.807 الكلي

 0.329 0.959 1.252 1 1.252 الوظيفة
 0.297 1.094 1.428 1 1.428 الجنس

 0.634 0.227 0.297 1 0.297 التفاعل بين الوظيفة والجنس
     1.306 155 202.397 الخطأ

  الدرجة الكلية

       158 204.639 الكلي
  لها داللة إحصائية* 

 



 ١٠١

بين متوسـطي   ) α≥ ٠,٠٥(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        ) ١٧(يشير الجدول   

ـ             دى تالميـذ  الدرجة الكلية لوجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية ل

) ف(اسـتناداً إلـى قيمـة       ) مشرف تربوي ، ولي أمـر     ( المرحلة األساسية األولى تعزى للوظيفة      

  ).٠,٣٢٩(وبمستوى داللة ) ٠,٩٥٩(المحسوبة 

بين متوسطي  ) α≥ ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       ) ١٧(كما يظهر الجدول    

ي أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لـدى تالميـذ          الدرجة الكلية لوجهات النظر ف    

) ف(استناداً إلى قيمـة     ) مشرفات وأمهات ) (مشرفين وآباء (المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس      

  ).٠,٢٩٧(وبمستوى داللة ) ١,٠٩٤(المحسوبة 

بين متوسـطات   ) α≥ ٠,٠٥(نفسه كذلك عدم وجود تفاعل ذي داللة إحصائية       ) ١٧(ويبين الجدول   

الدرجة الكلية لوجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لـدى تالميـذ              

) ٠,٢٢٧(المحـسوبة   ) ف(المرحلة األساسية األولى تعزى للوظيفة والجنس معاً استناداً إلى قيمـة            

  ).٠,٠٥(لمستوى وكل القيم غير دالة عند ا) ٠,٦٣٤(وبمستوى داللة 

بين متوسطي  ) α≥ ٠,٠٥(السابق أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       ) ١٧(ويظهر الجدول 

وجهات النظر في كل مجال من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لـدى                 

 المقرر، البيئة المدرسية، التلميذ والظـروف       المنهاج والكتاب : تالميذ المرحلة األساسية األولى اآلتية    

المحسوبة على  ) ف(األسرية، اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي، تعزى للوظيفة استناداً إلى قيمة           

، )٠,٩٣٠(، )٠,٣٧(، )٠,٣٩٤(وبمستوى داللـة    ) ٢,٥٠٦(،  )٠,٠٠٨(،  )٠,٨٠٧(،  )٠,٧٣(الترتيب

  .وعلى الترتيب أيضاً) ٠,١١٥(



 ١٠٢

بـين  ) α≥ ٠,٠٥(أيضاً عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية         ) ١٧(ولكما يبين الجد  

متوسطي وجهات النظر في كل مجال من مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل فـي مـادة اللغـة       

المنهاج والكتاب المقـرر، وطـرق التـدريس        : العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى اآلتية      

والبيئة المدرسية، والمعلم ، والتلميذ والظروف األسرية، واإلدارة المدرسية واإلشـراف           والوسائل،  

، )١,٩٢١(،  )٠,٣٠٢: (المحـسوبة علـى الترتيـب     ) ف(التربوي، تعزى للجنس استناداً إلى قيمة       

ــة) ١,٠٩١(، )٢,٧٥٨(، )٢,٧٥٢(، )١,٠٥٢( ــستوى دالل ، )٠,٣٠٧(، )٠,١٦٨(، )٠,٥٨٣: (وبم

  .على الترتيب أيضاً) ٠,٢٩٨(، )٠,٠٩٩(، )٠,٠٩٩(

بين متوسطي وجهات النظر    ) α≥ ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية    ) ١٧(ويبين الجدول ذاته    

في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميـذ المرحلـة األساسـية األولـى                

المحـسوبة  ) ف(معلم تعزى للوظيفة استناداً إلـى قيمـة         المتعلقة بمجال طرائق التدريس، ومجال ال     

  .على الترتيب أيضاً) ٠,٠٢٤(، )٠,٠١٧(على الترتيب، وبمستوى داللة ) ٥,٢٠٧(، )٥,٨١٩(

 إلى عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  أيضاً)١٧(تشير النتائج في الجدول و

في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية وجهات النظر في ) α≥٠,٠٥(مستوى 

 استناداً إلى قيم ف  للتفاعل بين الوظيفة والجنسلدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى

، )0.108(للدرجة الكلية، و) 0.634(، وبمستوى داللة )0.227 (  المحسوبة إذ بلغت

، )0.06( وبالمنهاج والكتاب المقررالمتعلقة األسباب لمجال ) 0.743(وبمستوى داللة 

، وبمستوى داللة )0.939( ، والمتعلقة بالمعلم  األسبابلمجال) 0.806(وبمستوى داللة 

) 0.970(، وبمستوى داللة )0.001(و ، المتعلقة بالبيئة المدرسيةاألسباب  لمجال ) 0.334(
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) 0.195(مستوى داللة ، وب)1.696(و المتعلقة بالتلميذ والظروف األسريةاألسباب   لمجال

وبمستوى ) ٠,٨١٣(المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي، واألسباب   لمجال

 وكل هذه القيم غير  لمجال األسباب المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية) ٠,٣٦٤(داللة

   .)α≥ ٠,٠٥(مستوى دالة عند

ضية الصفرية األولى التي نصت على عدم وجـود فـروق ذات داللـة              وبهذه النتائج تقبل الفر   

المنهاج : بين متوسطي وجهات النظر للدرجة الكلية ولمجاالت األسباب اآلتية        ) α≥ ٠,٠٥(إحصائية

 والكتاب المقرر، البيئة المدرسية، التلميذ والظروف األسرية، اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي،          

تعزى للوظيفة، في حين رفضت الفرضية الصفرية التي نصت على عدم وجود فـروق ذات داللـة           

بين متوسطي وجهات النظر في مجال طرق التدريس والوسـائل التعليميـة،            ) α≥ ٠,٠٥(إحصائية

  .ومجال المعلم

ى عدم وجـود فـروق ذات       كما تشير النتائج إلى قبول الفرضية الصفرية الثانية التي نصت عل          

بين متوسطي وجهات النظر للدرجة الكلية ولكل مجال مـن مجـاالت            ) α≥ ٠,٠٥(داللة إحصائية 

  .أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس

فرية الثالثة التي نصت على عدم وجود فـروق         كما أشارت النتائج أيضاً إلى قبول الفرضية الص       

 بين متوسطات وجهات النظر للدرجة الكليـة ولكـل مجـال مـن     )α≥ ٠,٠٥(ذات داللة إحصائية  

مجاالت أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لتالميـذ المرحلـة األساسـية تعـزى            

  .   للتفاعل بين الوظيفة والجنس
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  الخامسلفصل ا

  مناقشة نتائج الدراسة و التوصيات

  

 ثـم طـرح    التي توصلت إليهـا هـذه الدراسـة   لمناقشة النتائجيتضمن هذا الفصل عرضاً     

  :، وعلى النحو اآلتيالتوصيات ذات العالقة

ـ  ذل، ال  والسؤال الثاني  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول     مناقشة  : أوالً مـا   " صهماان ن

الصفوف الثالثة اُألولـى   أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى بعض تالميذ

 وأوليـاء  المشرفين التربويين من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر

  ؟األمور

 مادة اللغة تدني مستوى التحصيل فيأن درجة أسباب أشارت نتائج التحليل االحصائي الى 

 وأولياء األمور المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر العربية لدى بعض تالميذ

هتمام أولياء األمور بتنمية مهارتي القراءة ا قلة لىإ وقد تعزى هذه النتيجة ، متوسطةكانت  المثقفين

الصفوف الثالثة األولى من مرحلة نظام الترحيل المتبع في من جهة، وإلى والكتابة لدى أبنائهم 

 المحفزات المادية ندرةو وجود المكتبات المدرسية  من جهة ثانية، إضافة إلى قلةالتعليم األساسي

،  بالتالميذصفوفزدحام الاو التقليل من فعاليتهم التدريسية ى مما أدى إل،والمعنوية المقدمة للمعلمين

  .ربية أثناء فترة الدراسةتغيير معلمي مادة اللغة العهذا ناهيك عن 
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ويرى الباحث أن ادراك المشرفين التربويين ووعيهم بأهمية البيئة المادية والنفسية للمدرسة  

ن من متطلبات تنفيذ طرائق التدريس والوسائل التعليمية إلها أثر كبير على بقية المجاالت األخرى إذ 

المدرسية واإلشراف التربوي فاعلين اإلدارة ا كانت همجود بيئة مدرسية ثرية مادياً ونفسياً، وموو

طرائق تدريس غير من  لن يؤدي وظيفتة المنشودة في بيئة مدرسية خالية من مصادر التعلم وفإنه

كما أن تنفيذ الكتاب والمنهاج المقرر في بيئة .  وجود أنشطة تعليمية تعلمية متنوعةقلةفاعلة، و

 ، وإدارة مدرسيةمتطورة ووسائل تعليمية ق تدريس حديثةلن يكون فاعالً باستخدام طرمدرسية فقيرة 

ن من إذ إويالحظ الباحث عملية الربط بين المحاور كسبب ونتيجة، . شراف تربوي ناجحإ وةمرن

خاصة و مدرسية ثرية بغرفها وتجهيزاتها المناسبة أن تتوفر بيئةمتطلبات التحصيل الجيد أوالً 

بإدارة واشراف و ليتم تنفيذ التدريس بمصادر جيدة، عليم الحديثةتكنولوجيا التلمصادر التعلم ووسائل 

ذا جاءت هذه الفقرات مرتبة حسب ول. لكتاب المقررين، وذلك لتنفيذ المنهاج ممثالً باتربوي مالئم

 تفسير النتائج المتعلقة بفقرات كل مجال من مجاالت تدني يأتيأهميتها وتسلسلها المنطقي، وفيما 

 .   وأولياء األمور وجهة نظر المشرفين التربويينمستوى التحصيل من

  :المتعلقة بالبيئة المدرسية سبابمجال األ: ١,١

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أن درجة أسباب       أشارت نتائج التحليل االحصائي الى 

 سبابمجال األل المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر العربية لدى بعض تالميذ

، وتتفق هذه النتيجة مع وجهة نظر أولياء األمور المثقفين،  مرتفعةكانت  المتعلقة بالبيئة المدرسية

مما يؤكد عدم مطابقة معظم المدارس للشروط التعليمية التعلمية المناسبة للتالميذ والسيما في 
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  الكافيةت والمواد والمساحاتاألدواو األجهزة منالمرحلة األساسية، وحاجة المدارس إلى الكثير 

  .التي تتم فيها األنشطة اللغوية المطلوبة

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ما تعانية كثير من المدارس من أبنية مدرسية مستأجرة وغير     

، نشطة اللغوية وعمل مجالت الحائطمالئمة للعملية التعليمية التعلمية، وما تتطلبة من مساحات لأل

ختبرات وأجهزة حاسوب فيها الكثير من برامج لتعليم اللغة العربية، باالضافة إلى  م توفرومن

لغة العربية، مما أدى إلى قلة اناً اللغة الفرنسية لتدريس الي اللغة االنجليزية وأح كل منمنافسة

يل  دراسة العج بعض نتائج النتيجه معوتتفق هذه .ينيت اللغتين االوروببسببهتمام باللغة األم اال

 .التي احتلت فيها البيئة المدرسية المرتبة االولى )٢٠٠٦(

  :المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية سبابمجال األ: ١,٢

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أن درجة أسباب       أشارت نتائج التحليل االحصائي الى 

 وأولياء األمور المشرفين التربويين جهة نظرالصفوف الثالثة اُألولى من و العربية لدى بعض تالميذ

وقد تعزى هذه  .مرتفعةكانت  المتعلقة بطرائق التدريس والوسائل التعليمية سبابلمجال األ المثقفين

 استخدام المعلم موعد ، مع بعض األسئلة المحاضرةةاقتصار أساليب التدريس على طريقالنتيجة الى 

د يجين جد، اضافة إلى تعيين خرةي في تدريس اللغة العربيثة الحد التكنولوجية والوسائللألجهزة

  بعض نتائج معةوتتفق هذه النتيج .للعمل في هذه المرحلة، وهم من ذوي الخبرة التدريسية القليلة

، ودراسة سعيد )١٩٩٠ (ة، ودراسة مرجان)١٩٨٠(ودراسة القاضي ) ١٩٩٨(دراسة خضير 

  المتنوعة التدريسعدم استحدام طرقرت أن ، التي اظه)١٩٨٩(، ودراسة عليان )١٩٩٧(

  . لدى الطلبةثر في تدني مستوى التحصيلأ الحديثة التعليمية والوسائل
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  :بالمعلمالمتعلقة  سبابمجال األ: ١,٣

تدني مستوى التحصيل في مادة أن درجة أسباب أشارت نتائج التحليل االحصائي الى           

 وأولياء المشرفين التربويين فوف الثالثة اُألولى من وجهة نظرالص اللغة العربية لدى بعض تالميذ

عدم التزام قد يعود السبب في ذلك إلى و .مرتفعة كانت المتعلقة بالمعلم سبابلمجال األ األمور

 بحصص القراءة  وعدم اهتمام بعضهم بالفصحى في غرفة الصف بالتدريسمعلمي المواد األخرى

نشاط ، فيبخل المعلم على درسه ذلك ال للتخفيف من عناء العملأنها فرصةفيتخذون هذه الحصص ك

 م التنويع ومن عد،ممعلمهى الطالب الذين يحاكون ، وهذا ينعكس علوالحيوية الذي يستحقه الدرس

 يمةباللغة الفصحى السلاللغة العربية عدم التزام مدرسي ، و طرق التدريس وعرض الدرسفي

ه ـوتتفق هذه النتيج . للتدريستربوياً المعلمينل بعض تأهي ، وضعفوالتعبير عنها بأسلوب صحيح

التي  ،)١٩٩٧(يد ـة سعـودراس) ١٩٩٨( ودراسة خضير) ٣٠٠٢( دراسة بركات  بعض نتائجمع

  .د الطلبةـ عنيلـالتحصوى ـمست يـاً في تدنرـثأهرت أن للمعلم ـاظ

  :المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية سبابمجال األ: ١,٤

تدني مستوى التحصيل في مادة أن درجة أسباب لى إحصائي     أشارت نتائج التحليل اإل       

 وأولياء المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر اللغة العربية لدى بعض تالميذ

ذلك  وقد يعزى  .متوسطة كانت المتعلقة بالتلميذ والظروف األسرية سبابلمجال األ األمور المثقفين

، انخفاض دخل األسرةو ،للدراسة االستعداد العام ءوبط، قلة اهتمام بعض األسر بالمتعلمينلى إ

 من األمراض وقد يرجع هذا التدني في التحصيل إلى وجود العديد. للوالدينتدني المستوى الثقافي و

النفعالية ؛ مما عدم النضج من الناحية ا :، ومن أهمها في حياتهاالنفعالية التي يتعرض لها الطفل
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 ؛ مما يبعده عن كافة  يكون خجوالً، أو أن يجعله ال يعتمد على نفسه، وال يستطيع تحمل المسؤولية

؛   اللغة العربيةعدم االرتياح لمدرسيو،  الصفية والالصفية التي يقوم بها زمالؤهاألنشطةأوجه 

  في أوه ذات الصف فير بها نتيجة لخبرات ماللغة العربية الكراهية لدروس، أو لسبب أو آلخر

، ودراسة بركات )٢٠٠٦( العجيل  دراسة بعض نتائجوتتفق هذه النتيجه مع . ذاتهاالمدرسة

التي  ،)١٩٩٣(، ودراسة الشوملي)١٩٩٠(، ودراسة مرجانا )١٩٩٨(، ودراسة خضير )٢٠٠٣(

     . في تدني مستوى التحصيلاً أن للتلميذ والظروف األسرية أثرمهاظ معظهرتأ

 
  :المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي سبابمجال األ: 1.5

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أن درجة أسباب        أشارت نتائج التحليل االحصائي الى 

 وأولياء األمور المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر العربية لدى بعض تالميذ

وقد يعزى  . متوسطة كانت المتعلقة باإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي االسبابلمجال  المثقفين

ذلك إلى قلة عدد المشرفين التربويين بالنسبة إلى أعداد المعلمين، مما قد يجعل عملية التواصل بين 

اإلشراف التربوي والمعلمين تعاني من الصعوبات لعدم تمكن اإلشراف التربوي من الحكم على 

دارة المدرسية، فقد يعود ذلك أما فيما يتعلق باإل. غرفة الصفيةعظم المعلمين وأدائهم داخل العمل م

إلى عدم قدرة مديري المدارس على تقييم معلمي اللغة العربية وذلك لكون معظم مديري المدارس 

 مما يعني قلة عدد المتخصصين في اللغة العربية من ، المختلفة االخرىمن ذوي التخصصات

رين ولذلك فقدرتهم في الحكم على المعلمين وتقديم الدعم لهم في مجال اللغة العربية يكون يمدال

التي اظهرت أن لإلدارة  ،)٢٠٠٦(العجيل   دراسة بعض نتائج معةوتتفق هذه النتيج .محدوداً

  . في تدني مستوى التحصيلاًالمدرسية واإلشراف التربوي أثر
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  :نهاج والكتاب المقررالمتعلقة بالم سبابمجال األ: 1.6

تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة أن درجة أسباب         أشارت نتائج التحليل االحصائي إلى 

 وأولياء األمور المشرفين التربويين الصفوف الثالثة اُألولى من وجهة نظر العربية لدى بعض تالميذ

 قد يعزى إلى  والذي.  متوسطة كانت المتعلقة بالمنهاج والكتاب المقرر سبابلمجال األ المثقفين

 بحيث يبذل المعلم وقتاً طويالً في توضيح المعلومات بدالً من مشاركة التالميذ ومراعاة طول المنهج

  مع ةوتتفق هذه النتيج .الفروق الفردية بينهم وطرح أنشطة متنوعة أو اختيار طرق تدريس فاعلة

 أن الكتب المدرسية لم ترفع من مستوى  إلىارتشأ التي  )(Blackburn,1981دراسة بعض نتائج 

  .القارئ المتأخر إلى المستوى المتوقع منه في القراءة

 

الخـامس، ولقـد   السؤال الرابع و السؤالالثالث والنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال     مناقشة  : ثانياً

  : نصت هذه األسئلة على اآلتي

وى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ هل تختلف وجهات النظر في أسباب تدني مست-

الصفوف الثالثة اُألولى من المرحلة األساسية األولى تعزى لدور المشرف التربوي وولي 

 األمر؟ 

 هل تختلف وجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ -

  النظر عن الوظيفة؟المرحلة األساسية األولى تعزى للجنس وبغض 

 هل يوجد تفاعل في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة -

  األساسية األولى يعزى للجنس والوظيفة؟



 ١١٠

) α≥ ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى     وقد        

ي الدرجة الكلية لوجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربيـة    بين متوسط 

 يعـزى  ربمـا   و .)مشرف تربوي ، ولي أمر    ( لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للوظيفة        

 وذلك لكون أولياء األمور على درجة من        التالميذذلك إلى قدرة المشرفين وأولياء األمور على تقييم         

هم فـي التحـصيل فـي اللغـة         ئالتعليم أو الثقافة مكنتهم من التقييم الدقيق ألسباب تدني مستوى أبنا          

، وخبرة المشرفين التربويين الطويلة في التعامل مع معلمي المرحلة األساسية الدنيا وتالميذها             العربية

، )١٩٩٨(ي  د مقـدا  ج دراسة وتتفق هذه النتيجة مع  بعض نتائ      ،  وتقييم العملية التعليمية التعلمية فيها    

، التي أظهرت عدم وجود فروق بين متوسـطات         )١٩٩٨(، ودراسة خضير    )٢٠٠٤(ودراسة تمام   

   .وجهات النظر تعزى للجنس

عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية      إلى  أيضاًاإلحصائيأشارت نتائج التحليل     كما         

)٠,٠٥ ≤α (  ة الكلية لوجهات النظر في أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة           بين متوسطي الدرج

مـشرفات  ) (مـشرفين وآبـاء   (اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعـزى للجـنس         

، وقد يعزى ذلك إلى كون الجنس متغير غير مؤثر في تقييم تحصيل الطلبـة فـي اللغـة                   )وأمهات

 قـادرين علـى   ، أكانوا آباء أم أمهات أم مشرفين أم مشرفات   مما يعني أن األشخاص سواء     ،العربية

  .تقييم مستوى تحصيل الطلبة بالدرجة نفسها تقريباً

  ةـائيــة إحصــعدم وجود تفاعل ذي دالل إلى  كذلكاإلحصائيأشارت نتائج التحليل و        



 ١١١

)٠,٠٥ ≤α (       في أسباب تدني مستوى التحـصيل فـي        بين متوسطات الدرجة الكلية لوجهات النظر

مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى تعزى للوظيفة والجنس، وقد يعزى ذلك إلـى     

  .كون الوظيفة والجنس عاملين غير فاعلين في تقييم تحصيل الطلبة في اللغة العربية

  

  التوصيات

  

  :تي يوصي الباحث باآلية التي توصلت إليها الدراسة الحالفي ضوء النتائج

الغنية بمصادر الـتعلم والمـساحات      ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بالبيئة المدرسية         -١

 .المكانية المناسبة للقيام باألنشطة المتنوعة والسيما اللغوية منها

ضرورة تنويع المعلمين لطرائق التدريس الحديثة التي تجعل من التلميـذ محـور العمليـة                -٢

 . مية التعلميةالتعلي

 المعلمـين ممـا قـد    أعداد إلى التربويين بالنسبة المشرفينضرورة العمل على زيادة أعداد     -٣

 اإلشـراف تمكـن    و  ومتعددة سهلة والمعلمين   المشرفين التربويين يجعل عملية التواصل بين     

 . وبشكل سليم داخل الغرفة الصفيةهمئوأدا المعلمين معظمالتربوي من الحكم على عمل 

ين معلمين متخصصين في اللغة العربية في المرحلة األساسية الدنيا وعدم ترك معلمـين              تعي -٤

 .  من تخصصات ُأخرى يقومون بتدريس هؤالء التالميذ لمادة اللغة العربية



 ١١٢

 في (Data Show) وجهاز عرض البيانات جهزة التلفزيون والفيديوأتفعيل استخدام  -٥

 وبخاصة المناهج ةيفي تدريس اللغة العرب  األخرىألجهزة التكنولوجيةوا، المدرسة

  .المحوسبة والتي تساعد المعلم في اختصار الوقت والجهد

مستويات صـفية   في   لتقييم مستوى تحصيل الطالب في اللغة العربية         دراسة ميدانية  إجراء   -٦

 .على من المرحلة األساسية الدنياأ

افة األم ونوع السلطة التعليميـة      إجراء دراسة جديدة تدور حول تأثير كل من ثقافة األب وثق           -٧

 اللغة العربية في المرحلـة      تحصيلفي  ) مدارس حكومية، وخاصة، وكالة غوث    ( المشرفة  

  . األساسية العليا
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  الحقالم

  

  

  



 ١٢٠

  

  
  )١(الملحق 

  استبانة أداة الدراسة

  

  

  

  



 ١٢١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  السيد المشرف التربوي المحترم 
  
  
  حية طيبة وبعدت
  

أسبـاب تدني مستوى التحصيل في مادة "      يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية تحت عنوان 

اللغة العربية لدى تالميـذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية للمدارس األردنية الحكومية 

الحصول على درجة كجزء من متطلبات " من وجهة نظر المشرفين التربويين وأولياء األمور

  .الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

فقد تم اختياركم لإلجابة عن أسئلة االستبانة أو فقراتها، راجياً التكرم ،     ونظراً لخبرتكم الطويلة

  . نظركفي المربع الذي يتناسب مع وجهة) ×(بقراءة هذه األسئلة بعناية ووضع عالمة 

     وحتى تكون حراً في اإلجابة، الرجاء عدم كتابة اسمك، الن هذه اإلجابات ستكون ألغراض 

  .البحث العلمي فقط

  

  . شاكرين لكم حسن تعاونكم لما فيه مصلحة البحث العلمي التربوي

     الباحث                                                                                      
  عبدالرحمن عطا عبد الرازق

   ٢٠٠٩                           : (.......................................)   المديرية 
                                                                                              

   أنثىذكر          :       جنس المشرف
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  السید ولي أمر الطالب المحترم 
  

  تحیة طیبة وبعد
  

أسبـاب تدني مستوى التحصیل في مادة اللغة "      یقوم الباحث بإجراء دراسة میدانیة تحت عنوان 

العربیة لدى تالمیـذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسیة للمدارس األردنیة الحكومیة من 

كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر " ة نظر المشرفین التربویین وأولیاء األموروجھ

  .في المناھج وطرق التدریس من جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا

فقد تم اختیاركم لإلجابة عن أسئلة االستبانة أو فقراتھا، راجیًا التكرم بقراءة ،     ونظرًا لخبرتكم الطویلة

  .في المربع الذي یتناسب مع وجھة نظرك) ×(سئلة بعنایة ووضع عالمة ھذه األ

     وحتى تكون حرًا في اإلجابة، الرجاء عدم كتابة اسمك، الن ھذه اإلجابات ستكون ألغراض البحث 

  .العلمي فقط

  :وفيما يأتي مثال عن كيفية اإلجابة 

  :ينص السؤال الخامس على اآلتي

  الفقرة  درجة االستجابة
  وافق م

  بشدة
  معارض  معارض  محاید  موافق

  بشده  
  

  افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة
    

×  
      

  
مربع أسفل في ال) ×(فانك تضع عالمة ) موافق ( فإذا كانت اإلجابة التي تناسب وجھة نظرك ھي 

  .كلمة موافق
  .شاكرین لكم حسن تعاونكم لما فیھ مصلحة البحث العلمي التربوي

  
  

   أنثى ذكر          :     جنس ولي األمر
                                                                                             الباحث

  عبد الرحمن عطا عبد الرازق
                                                                                                     ٢٠٠٩    
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  درجة االستجابة
  

   المقرراألسباب المتعلقة بالمنھاج والكتاب: أوال 
  

  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
  ضعف ارتباط منھاج اللغة العربیة في الصفوف الثالثة األولى، في ضوء

  .المیذ مالحظات المشرفین التربویین وأولیاء األمور الت

          

  
٢-  

  
  كما یتضح لكل،  اللغة العربیة بالنسبة لعدد الحصص المخصصة  لھمنھاجطول 

  . من المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

  
٣-  

  
   كما یالحظ تصار بعض الجوانب في المنھاج وتوسیع جوانب أخرىاخ

  .من المنھاج نفسھ

          

  
٤-  

  
  . عن اھتمامات التالمیذ وحاجاتھماحتواء المنھاج على موضوعات بعیدة

          

  
٥-  

  
  .افتقار الكتاب المقرر إلى وجود أنشطة للمراجعة

          

  
٦-  

  
  .األسئلة المطروحة في األنشطة التي یطرحھا المنھاج بشكل عامقلة 

          

  
٧-  

  
  . في المنھاجإغفال الجانب المھاري التطبیقي

          

  
٨-  

  
   في المنھاج في ضوء مالحظات ة جیدة بصورقلة تفعیل مھارات المحادثة

  .المشرفین التربویین وأولیاء األمور المتكررة

          

  
٩-  

  
  .قلة األسئلة المثیرة للتفكیر في محتوى المنھاج

          

  
١٠-  

  
  قلة المعاجم اللغویة الحدیثة في مكتبة المدرسة، في ضوء زیارات المشرفین

  . التربویین وأولیاء األمور للمدرسة 

          

  
١١-  

  
  . في كتاب اللغة العربیة إلى عنصر التشویق التعلیمیةافتقار الوسائل

          

  
١٢-  

  
  ضعف طریقة العرض للرسوم والصور واألشكال والخرائط في الكتاب المدرسي

  .بالنسبة لمستوى التالمیذ

          

  
١٣-  

  
  .طرح الكتاب لموضوعات فوق مستوى التالمیذ العقلي

          

  
١٤-  

  
 .عیف بین المعلومات القدیمة والحدیثة في المنھاجالربط الض

 
 
  
  

          



 ١٢٤

  
  ةدرجة االستجاب

                                                                  
                                                                  

  األسباب المتعلقة بطرق التدریس والوسائل التعلیمیة: ثانیاً 
                   

  
  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
  طرق التدریس غیر المالئمة للتالمیذ كما یالحظ من المستوى المنخفض للتالمیذ

  .أنفسھم

          

  
٢-  

  
كما یتبین ، ندرة استخدام أسلوب القدوة في نطق اللغة العربیة الفصحى السلیمة

  .ة نطق التالمیذ أنفسھممن طریق

          

  
٣-  

  
كما یتضح من ، ندرة استخدام طرق تدریس تعتمد على تفاعل التالمیذ ومشاركتھم

  .عملیات اإلشراف التربوي ومتابعة أولیاء األمور ألبنائھم

          

  
٤-  

  
كما یالحظ من زیارات ، طرق التدریس غیر المالئمة لموضوع الدرس

  .ة أولیاء أمور التالمیذالمشرفین التربویین ومعاین

          

  
٥-  

  
  إھمال الحس الصوتي واللغوي في تعلیم اللغة العربیة والتركیز على الحفظ 

  .، كما یتبین من مستوى التالمیذ أنفسھموالتلقین

          

  
٦-  

  
   اللغة ولیسن والحفظ في تعلیمطرق التدریس التقلیدیة التي تعتمد التلقیاستخدام 

  .ضوء مالحظات المشرفین التربویین وأولیاء األمور، في  تعلمھا كمھارة

          

  
٧-  

  
  كما یتضح من،  التعلیمیة والتقنیات الحدیثة في تعلیم اللغة الوسائلقلة استخدام

  .خالل زیارات المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

  
٨-  

  
ا یالحظ ببعضھا أثناء عملیة التدریس، كم ندرة ربط المھارات اللغویة األربع 

  .من مستویات التالمیذ

          

  
٩-  

  
في ضوء مشاھدات ، قلة االستفادة من مصادر التعلم المختلفة في المدرسة

  .المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

  
١٠-  

  
قلة توافر الوسائل التعلیمیة في المدرسة بالنسبة لموضوعات اللغة العربیة 

  . التربویین وأولیاء األمورالمتنوعة، في ضوء مالحظات المشرفین

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

  
    درجة االستجابة

  
   األسباب المتعلقة بالمعلم:ثالثاً 

  

  
  موافق 
  بشده

  
  موافق
  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده

  
١-  

  
في ضوء مالحظات المشرفین ، ضعف اإلعداد المھني للمعلمین معرفیاً  وتربویًا 

  . التربویین وأولیاء األمور

          

  
٢-  

  
  . من وقت آلخر إلى العمل اإلداريال المعلمین ذوي الكفاءةقتنا

          

  
٣-  

  
  .  في تعلیم اللغة العربیةم الوسائل التعلیمیةباستخدابعض المعلمین  اقتناع قلة

          

  
٤-  

  
 أسلوب إعطاء القاعدة ومن ثم حل التمارین اعتماد بعض معلمي اللغة العربیة

كما یتضح من مناقشات ،  التطبیقى علن التركیز دومالء واإلفي القواعد
  .المشرفین التربویین وأولیاء األمور لھم

          

  
٥-  

  
كما یتبین من ، ضعف إلمام بعض معلمي اللغة العربیة بأسالیب التقویم الحدیثة

  .لقاءاتھم مع المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

  
٦-  

  
  . المرحلة االبتدائیة تدریس اللغة العربیة فيقلة وجود معلمین متخصصین في

          

  
٧-  

  
  كما یالحظ،  من جانب المعلمینإھمال عالمات الترقیم في أثناء القراءة والكتابة

  . على التالمیذ الذین یؤكدون عدم تركیز المعلمین علیھا

          

  
٨-  

  
 وترك م من جانب التلمیذ في ضوء تعلیمات المعل)الفأرة(استخدام الحاسوب و

  .ةالقلم جانبا في أثناء تعلم الدروس المحوسب

          

  
٩-  

  
   فيدي إلى فقدان الثقة بینھ وبین التالمیذ یؤ مماضعف المعلم في معلوماتھ

  .كما یتبین من زیارات كل من المشرفین التربویین وأولیاء األمور،  التدریس

          

  
١٠-  

  
 من التعلیمیة الرتفاع نصابھلوسائل  المعلم إلعداد اقلة وجود متسع من الوقت لدى
  .، كما یتضح من العبء التدریسي الكبیر لھالحصص والواجبات األخرى

          

  
١١-  

  
  لیم، كما  المعلم في التعرف إلى طرق وأسالیب تدریسیة جدیدة للتعتدني دافعیة

  .یالحظ خالل اللقاءات الدوریة للمشرفین  التربویین وأولیاء األمور معھ

          

  
١٢-  

  
  قلة اھتمام المعلم بالتلمیذ الضعیف، رغم مراجعات المشرفین التربویین وأولیاء

  . من وقت آلخرھ األمور ل

          

  
١٣-  

  
افتقار المعلم إلى مھارات االتصال والتواصل مع التالمیذ، في ضوء مالحظات 

  .المشرف التربوي وولي األمر

          

  
١٤-  

  
  ظ خالل زیارات المشرف التربويضعف القدرة على ضبط الصف، كما لوح

          



 ١٢٦

  . وولي األمر

  
١٥-  

  
ندرة التدریبات العالجیة للتالمیذ ذوي التحصیل المتدني، في ضوء مالحظات 

  .المشرفین التربویین وأولیاء األمور

          

    درجة االستجابة
  األسباب المتعلقة بالبیئة المدرسیة: رابعاً 

  
  

  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  عارضم

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
   . توفر قاعة خاصة للوسائل التعلیمیةندرة

          

  
٢-  

  
   .یة بالتجھیزات المناسبة تجھیز الغرف الصفندرة

          

  
٣-  

  
  . في المدارس التعلیمیة للوسائل المناسبة توفر شروط التخزین والحفظندرة

          

  
٤-  

  
  . في المدارسرةفاعلیة األجھزة والوسائل المتوافتدني 

          

  
٥-  

  
  . الصفیة بسبب طبیعة المبنى إلى الغرفةتعذر نقل األجھز

          

  
٦-  

  
  . والوسائل التعلیمیة توفر موازنة في المؤسسة التعلیمیة لشراء األجھزةندرة

          

  
٧-  

  
ل الخبرات بین  روح المنافسة وتبادقلة إقامة المعارض التعلیمیة لتشجیع

  .والمدارس من جھة ثانیةالمعلمین من جھة 

          

  
٨-  

  
و التي تعوق عملیات التطویر ، نقص الموارد واإلمكانات المادیة في المدرسة

  .والتحسین

          

  
٩-  

  
  ).الصفوف المجمعة( وجود أكثر من صف في الحجرة الصفیة الواحدة 

          

  

    جابةدرجة االست
   بالتلمیذ والظروف األسریةاألسباب المتعلقة: خامساً 

  
  

  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
   .خالل الشرح في غرفة الصفمن جانب التلمیذ قلة التركیز واالنتباه 

          

  
٢-  

  
  . للواجبات المنزلیةإھمال التلمیذ

          

  
٣-  

  
  .ضعف المبادئ األساسیة والمھارات لدى التالمیذ في اللغة العربیة

          



 ١٢٧

  
٤-  

  
   . عن المدرسةالتلمیذ غیاب كثرة

          

  
٥-  

  
  .قلة اھتمام األھل بالنواحي الصحیة والنفسیة والتربویة للتالمیذ

          

  
٦-  

  
  .اتجاھات التالمیذ السلبیة نحو مبحث اللغة العربیة

          

  
٧-  

  
   .ضعف االتصال بین المدرسة وأولیاء أمور التالمیذ

          

    االستجابة
  

   بالتلمیذ والظروف األسریةقةاألسباب المتعل: تابع
  

  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده

  
٨-  

  
  . أو العامیة باللغة األجنبیةموتمسكھ ،م القومیة عن لغتھانصراف بعض التالمیذ

          

  
٩-  

  
  على التعبیر عن أفكارھمقلة المخزون اللغوي لدى التالمیذ الذي یساعدھم 

  .ومقاصدھم العلمیة 

          

  
١٠-  

  
 من أولیاء األمور ت المدرسة طلب ما الدعم المادي لتحقیق األنشطة إذاندرة

  .التعاون مع المدرسة

          

  
١١-  

  
  . التلمیذ العبء الدراسي الیومي الكثیر المقرر على

          

  
١٢-  

  
  .الحجرة الدراسیة غیر المالئمة للتعلیم الفعال من جانب التالمیذ

          

  
١٣-  

  
  .تعلیم اللغة للطفل من العامیة إلى الفصحىاالنتقال الفجائي في 

          

  
١٤-  

  
  .قلة اھتمام بعض أولیاء األمور في الصفوف الثالثة األولى

          

  
١٥-  

  
  .وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالمیذ

          

  
١٦-  

  
  .ضعف قدرة التلمیذ العقلیة

          

  
١٧-  

  
  .البصر أو حاسة السمعضعف التلمیذ في حاسة 

          

  
١٨-  

  
  .قلة التركیز على الكتابة والقراءة من جانب التلمیذ

          

  
١٩-  

  
  .خوف التلمیذ وقلقھ من المعلم واالمتحانات

          

  
٢٠-  

  
  .اإلھمال من التلمیذ وعدم قیامھ بالدراسة المنتظمة

          



 ١٢٨

  
٢١-  

  
  .لبصر والسمعمعاناة التلمیذ من بعض األمراض الجسمیة غیر ضعف ا

          

  
٢٢-  

  
  .ضعف تجاوب التلمیذ مع المعلم وأولیاء األمور في تعلیم اللغة

          

  

  
  

  درجة االستجابة
  
  

   باإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوياألسباب المتعلقة : ُ دساسا
  

  
  موافق 
  بشده

  
  موافق

  

  
  محاید

  
  معارض

  
معارض          

  بشده
  
١-  

  
  .ةاالھتمام بمستویات التالمیذ األكادیمینب اإلداریة أكثر من التركیز على الجوا

          

  
٢-  

  
  قلة تشجیع المعلمین وإثارة دافعیتھم لتصمیم الوسائل التعلیمیة

          

  
٣-  

  
   في إذا تم استخدامھا األدوات واألجھزة أوصیانتھاخوف مدیر المدرسة من تلف

  .تدریس التالمیذ

          

  
٤-  

  
  .في الصفوف الدنیا من المراحل األساسیة الدنیاالترفیع التلقائي 

          

  
٥-  

  
  . باألنشطة اللغویة غیر الصفیةقلة اھتمام المدرسة

          

  
٦-  

  
  .ندرة تنظیم حصص تقویة إضافیة للتالمیذ ذوي المستوى التحصیلي المتدني

          

  
٧-  

  
  ن الضعف الضغط اإلداري على المعلم مما ال یعطیھ الوقت الكافي لمتابعة مواط

  .لدى التالمیذ ومعالجتھا

          

  
٨-  

  
  .قلة الدورات التدریبیة وورشات العمل للمعلمین من جانب اإلدارة واإلشراف

          

  
٩-  

  
  .ضعف أسالیب اإلشراف التربوي واعتمادھا على األسالیب التقلیدیة

          

  
١٠-  

  
  .وافزضعف االنتماء والدافعیة لدى المدیرین بسبب تدني الرواتب والح

          

  
١١-  

  
  .ندرة وجود نظم معلومات إداریة واضحة في المدرسة

          

  
١٢-  

  
  .رفض المدیرین للتجدید والتغییر في المدرسة

          

  
١٣-  

  
  .ضعف االتصال بین اإلدارة وأولیاء األمور

          

  
١٤-  

  
  .ضعف العملیات اإلشرافیة من جانب المشرفین التربویین

          

              



 ١٢٩

  .ة اإلشراف التربوي على المعلم وإغفالھا الجوانب التربویة األخرىتركیز عملی  -١٥

  
١٦-  

  
  .االتجاھات السلبیة لدى بعض المعلمین نحو المشرف التربوي

          

  
١٧-  

  
  .ضعف التواصل بین المعلمین والمشرفین التربویین

          

 

  

  

  

  

  

  



 ١٣٠

  

  

  

  

  )٢(الملحق 

  أسماء لجنة تحكيم أداة الدراسة

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣١

  اء لجنة المحكمينأسم

  :أساتذة الجامعات

  د عبد الجبار البياتي                                      جامعة الشرق األوسط.أ. ١

        جامعة الشرق األوسط د دالل زهدي ملحس                              .أ. ٢

  عة الشرق األوسط   جام غازي خليفة                                        . د. ٣

    جامعة الشرق األوسط عباس الشريفي                                      . د. ٤

   جامعة الشرق األوسط  محمود الحديدي                                     . د. ٥

      جامعة الشرق األوسط   محمد غزاوي                                    . د. ٦

      جامعة الزيتونة الخاصة  نازك القطيشات                                  . د. ٧

      جامعة الزيتونة الخاصة  أحمد دعيس                                     . د. ٨

       جامعة الزيتونة الخاصة  صبحة علقم                                    . د. ٩

      جامعة الزيتونة الخاصة                                     زياد النمراوي . د. ١٠

  :المشرفين التربويين

   مديرية الزرقاء         عائشة خليفة الشرفات                             . ١

   مديرية الزرقاء         جميل يوسف محمد سعيد                          . ٢

    مديرية عين الباشا                                  عيسى كتكت            . ٣

  خالد البعجاوي                                             مديرية عين الباشا   . ٤



 ١٣٢

  رائدة المومني                                             مديرية الزرقاء. ٥

                 مديرية الزرقاءرابعة خليل سهيل عبداهللا                  . ٦

     مديرية الزرقاء صباح ترعاني                                        . ٧

    مديرية الزرقاء أميرة كيوان                                           . ٨

  :المعلمين

  للبنينأنور ناصر سالمة                              مدرسة مرحب األساسية . ١

 األساسية للبنات                         مانة رأمشريفة محمد أحمد                             مدرسة . ٢

   األساسية للبناترمانة أمحنان محمد أحمد الغويري                     مدرسة . ٣

  ة المختلطةأيمان خليل أبو عيشة                          مدرسة المضمار الثانوي. ٤

  شفا عبد الرحمن الوحيدي                     مدرسة المضمار الثانوية المختلطة. ٥

  نعمة اليسوري                                مدرسة المضمار الثانوية المختلطة. ٦

  : األمورأولياء

  مختلطة  مدرسة عائشة أم المؤمنين ال نوال محمد محمود أبو اسعد                 . ١

    مدرسة عائشة أم المؤمنين المختلطة  نور ابراهيم عبد الحافظ العدوان            . ٢

   األساسية للبناترمانة أم مدرسة  رفعة حسين تاية                              .٣

   األساسية للبناترمانة أم مدرسة   نجاح إبراهيم مصطفى العنانزة             . ٤

   األساسية للبنات رمانة أم  مدرسة    ي محمد عبدالهادي               منال هان. ٥

          



 ١٣٣

  

  

  
 

 

 

 

  )٢(الملحق 
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