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 تدريس مادة اللغة العربية للصف االول المهني صعوبة

 الطلبةنظر  من وجهة 

Difficulty in Teaching Arabic for the Vocational first 

year students from the students’ viewpoint  
  Lect. Laith Sahib Shaker                                               (1) ليث صاحب شاكر .م

 ملخصال

العربية من وجهة نظر الطلبة، قام الباحث إبعداد من أجل الوقوف على صــــعوابت تدريس مادة اللغة 
 هذاالبحث.

وقد تكون جمتمع البحث من طلبة املرحلة االوىل قســـــــم الكهرابء يف إعدادية التحرير الصـــــــناعية، للعام 
( طالبا، وقام الباحث بدراســة اســتطالعية وذلك 37، اذ بلغت عينة البحث  2017- 2016الدراســي 

ىل عينة من الطلبة اختريوا عشوائياً، طلب فيها ذكر الصعوابت اليت تواجه تدريس بتوجيه استبانة مفتوحة إ
 ( فقرة توزعت على ستة جماالت.37مادة اللغة العربية، وقد بلغ عدد فقرات االستبانة النهائية  

وبعد اســــتعمال الوســــائل اإلحصــــائية م التوصــــل إىل نتائج البحث احلايل، اذ حصــــل جمال عدم معرفة 
ة أبهداف تدريس اللغة العربية يف جمال األهداف على املرتبة األوىل،، ويف جمال املدرســـــــــني حصـــــــــلت الطلب

على املرتبة األوىل فقرة ضــــــــــــــعف التفاعل االجيايب بني املدرســــــــــــــني والطلبة، ويف جمال طرائق التدريس انلت 
، وحصــــــلت فقرة موضــــــوعات املرتبة األوىل فقرة ضــــــعف اإلمكاانت املتوافرة لتطبيق طرائق التدريس احلديثة

 الكتاب ليست هلا عالقة مبا درسه الطالب سابقاً املرتبة االوىل يف جمال حمتوى املادة.
ويف ضــــــوء نتائج البحث احلايل أوصــــــى الباحث بضــــــرورة اطالع املدرســــــني على أهداف تدريس مادة 

 يها طرائق التدريس.اللغة العربية، واملام املدرسني ابملبادئ الرتبوية والنفسية اليت تستند إل

                                                        
 املديرية العامة لرتبية كربالء. -1
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Abstract 
Arabic language teaching material in the first grade professional 

difficulties from the point of Nzertlbh. 

In order to stand on the teaching of Arabic language material from the 

viewpoint of the students difficulties, prepared Hmaseat 0 may be the 

research community of the first phase students in the electricity department 

in junior high industrial Liberation, for the academic year 2016 -2017, 

reaching the sample (37) students, and the researcher studying Exploratory 

under the direction questionnaire open to a sample of students were chosen 

at random, the request mentioned the difficulties faced by the teaching of 

Arabic language material, and the number of paragraphs of the final 

resolution (37) items distributed on six areas 0 and after the use of statistical 

methods was reached to the current search results, as He got the field not 

knowing the students' goals of teaching the Arabic language in the field 

goals on the first place, and, in the field of teaching staff ranked first 

paragraph twice the positive interaction between faculty and students, and 

in the field of teaching methods won first place paragraph twice the potential 

available for the application of methods of modern teaching, and I got a 

paragraph Article congestion mathematical and statistical terminology and 

laws ranked first in the field of content 0 article in the light of the search 

results, the researcher recommended the need to inform the teaching staff 

on the goals of teaching the Arabic language material, and the need for 

familiarity lectureship educational and psychological principles underlying 

the teaching methods. 

 المقدمة

 الفصل األول

 : مشكلة البحثأوال
تطمح الرتبية النظامية إن تقدم للطالب زادا من املبادئ واملعلومات األســـاســـية يف العلوم املختلفة، وان 
تزوده ابلوســـــــائل واملعرفة وأدواهتا، وان جتعل منه كائنا قادرا على أن يتعلم حىت إذا دخل معرتك احلياة وجد 

جيعله يستكمل حاجته من املعارف واخلربات واملهارات يف اجملال يف أساليب اإلعداد والتدريب املستمر ما 
 (.21، ص1976الذي اختاره يف ساحات العمل. عبد الدائم، 

فالتدريس ليس جمرد توصيل املعرفة إىل الطلبة وليس كبحاً للرغبات وامليول غري املرغوب فيها، وإمنا هو 
م لبذل أقصـــــــــــــى جهد يف عملية التعليم وهذا اهل من ذلك واعم ألنه يتضـــــــــــــمن إرشـــــــــــــاد الطلبة وتوجيهه

اإلرشــاد والتوجيه اليتم عن طريق اإلحياء والقســر وإمنا يتم عن طريق إجياد مواقف تؤدي بصــورة طبيعية إىل 
أنواع مرغوب فيها من فعاليات التدريس اجليد الذي يفتح أفاقاُ جديدة للبحث والتمحيص وذلك بتوجيه 
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ديرة ابلدراســـــــة، كما يقرتح وســـــــائل للعمل ويســـــــاعد املتعلم على قياس االهتمام إىل مواد وموضـــــــوعات ج 
تقدمه حنو حتقيق األهداف الرتبوية، والتدريس اجليد شـــــــبيه برحلة موجهة تتم حتت قيادة  وإرشـــــــاد  للدخول 

 (.17، ص1990يف عامل اخلربة  سعد، 
اتصــــاال مباشــــرا مبحتوى املنهج إن عددا من املشــــكالت املهمة اليت يعاين منها الطلبة يف تدريس املادة 

وترتبط ارتباطا وثيقا بطرائق التدريس فالكميات اهلائلة من املادة املتنوعة  ا حتويه املناهج جتعل تقرير ما 
ينبغي إن يدرس للطلبة امرأ شــاقا للغاية مث إن اختيار املادة الدراســية اليت تدرس ملرحلة من املراحل مشــكلة 

 (.73-72، ص1964مهمة  جواننن، 
وكثريا ما يلمس الطلبة صــــعوبة يف املادة الدراســــية األمر الذي يســــفر عن نتائج جتعل حتصــــيلهم اليرقى 
إىل املســـــتوى املتوقع يف دراســـــته ومرد هذا إىل األســـــلوب التقليدي املتبع يف اختيار حمتوى املادة وأســـــاليب 

 (.17، ص1987ية نفسها.  العوضي، تنظيمها ومناهجها وطرق تدريسها إضافة إىل طبيعة املادة الدراس
أثناء التغريات اليت مير هبا جمتمعنا تنشــــــا مشــــــكالت تؤثر يف حياة اإلفراد يف شــــــىت امليادين الســــــياســــــية 
واالقتصــــادية واالجتماعية والصــــحية ولن يتاتى تطور اجملتمع ما مل تعا  هذه املشــــكالت معاجلة تقوم على 

 (.13، ص1988التفكري السليم.  اجلمل، 
وبناءا على ما تقدم يرى الباحث إن من املهم دراســــــــة الصــــــــعوابت اليت تواجه الطلبة يف دراســــــــة املواد 
الدراســــية املختلفة، ومنها مادة اللغة العربية، وإن الصــــعوابت اليت تواجه الطلبة التقتصــــر على حمتوى املادة 

ية القدمية واليت التصــلح يف تدريس فحســب، بل قد تكون يف طرائق التدريس املتبعة أو يف الوســائل التعليم
املادة وقد تكون صـــــعوابت ابالختبارات والتقومي وميكن إن تكون يف الطلبة أنفســـــهم وان هذه الصـــــعوابت 
واملشكالت اليت تعرتض العملية التدريسية قد تشكل عائقا يف فهم واستيعاب املوضوعات، وتربز مشكلة 

 البحث احلايل من خالل النقاط اآلتية:
 ذمر الذي أبداه العديد من الطلبة وتدين درجاهتم وذلك من خالل املقابلة.الت .1
 شعور الباحث هبذه املشكلة كونه قد قام بتدريس املادة. .2
كما أنَّ بعض الدراســــات واألدبيات اليت تناولت موضــــوع تدريس اللغة العربية قد أشــــارت إىل بعض  .3

 هده الصعوابت.
 رف على هذه الصعوابت بغية اقرتاح معاجلات هلا.ويعد البحث احلايل حماولة جادة للتع

 ثانيا: أهمية البحث:
تناط بقطاع الرتبية والتعليم يف كل دولة، أكرب املســـــؤوليات، ويتوقع منه أكرب الفوائد على تلك الدولة، 

ليات ألن عملية الرتبية والتعليم ليس جمرد خدمات تقدمها وزارة الرتبية والتعليم بل جيب النظر لتلك العم
على أ ا اســــــــــتثمار قومي جيب أن ينجح لتكون النواتج رافداُ دائماُ للدولة من أجل تســــــــــيري حركة االنتاا 

 القومي.
وهذا األمر يتطلب من اجلهات مجيعها ذات العالقة بعمليات الرتبية والتعليم اســـــــــــــــتمرارية العمل على 

تمرارية العمل على تقومي الربامج الرتبوية تطوير فلســـــــفاهتا وأســـــــاليب التعليم وأهدافه فيها وهذا يتطلب اســـــــ
(. و للرتبية دور أســاســي يف تكوين الفرد 11، ص2004على أســس علمية موضــوعية دقيقة  الصــمادي،
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عن طريق تزويده ابملعارف واملهارات وتنمية قدراته وتكوين اجتاهاته لتجعل منه إنســــــــــاان ســــــــــواي قادرا على 
مور جمتمعة يف الوقت نفســــــــه، ويعد التعليم حمركا مهما للتقدم التكيف االجتماعي ومســــــــامها يف حتســــــــني أ

(. 5،ص1983االجتماعي اذ يهيئ الفرد لإلنتاا ويزجه يف جمال اكتساب اخلربات املادية والروحية. بشارة،
وتواجه الرتبية خاصة يف الدول النامية مشكالت وحتدايت تفرضها طبيعة العصر احلاضر الذي يطلق عليه 

التكنولوجيا وهذا العبء كله يقع ابلدرجة االوىل على عاتق الرتبية، وذلك أل ا تســــــــعى اىل عصــــــــر العلم و 
احلفاظ على الرتاث الثقايف وتطويره مبا حيويه من جوانب مادية ومعنوية ال توجد يف فراغ وامنا تنتقل عرب 

 االجيال املتعاقبة.
 أوأي شــــعب من الشــــعوب  وأصــــالةى عظمة متثل مقياســــا دقيقا يقاس به مد أ االلغة يف  أمهيةتربز و 

للتفاهم واالتصـــــــال بني الناس ووســـــــيلة للفكر الذي يســـــــتمد  أداةجمتمع من اجملتمعات، فضـــــــال عن كو ا 
 .(9، ص1996حمافظة، وعبارات   ألفاظمنها. من  األساسيةمقوماته 

عـــامـــل من عوامـــل بقـــائهـــا  وأقوى األمـــةفضـــــــــــــــال عمـــا ســـــــــــــــبق فـــان اللغـــة العربيـــة تعـــد رمزا لوحـــدة 
وبناء على ما تقدم فان الواجب جتاه هذه اللغة يســـــــــــــــتلزم العناية هبا عناية  .(9، ص1979الدمرداش، 

يف حتقيق  واتاخلط ( وأوىل19، ص1970 الديب،خاصــــــــة والعمل على تذليل ما يكتنفها من صــــــــعاب 
 األســــــــاساملتعلم على التحدث بعربية ســــــــليمة تتجلى يف دراســــــــة قواعد اللغة العربية اليت متثل املرتكز قدرة 
يف ضــــــبط الكلمات يؤثر يف نقل املعىن  فاخلطاتعد احد مقومات االتصــــــال الصــــــحيح والســــــليم،  إذللغة، 

ود الفقري هلا، ( فقواعد اللغة العربية تعد العم379،ص1971جماور،املقصـــــــود ويســـــــبب العجز يف فهمه  
ملا تقوم به من دور يف تقومي الســــــــــــنة الطلبة وعصــــــــــــمتها من اخلطا يف الكالم والكتابة وتنمي الثروة اللغوية 

(. ومن اجل الوقوف على مدى جناح عمليات 252، ص1969مك،  األديبللمتعلم وتصـــــــــــــــقل ذوقه 
يميــة البــد من الوقوف على نتــائج املرجوة يف العمليــة التعل لألهــدافالتطوير يف التــدريس ومــدى حتقيقهــا 

عن طريق  أالعملية التطوير، وال يتم ذلك  اليهعملية تدريس اللغة العربية ومســـتوى النجاح الذي وصـــلت 
 أركانعملية التقومي الذي يربز دوره بوصـــــــــــــــفه عملية الزمة يف أي جمال من جماالت احلياة، فهو ميثل احد 

وحتدد نقاط القوة والضـــــــعف يف  تلف املواقف التعليمية  األهداف العملية التعليمية وبه حُيدد مدى حتقيق
 .(169، ص2000جامل،هبدف تطوير وحتسني عملية التعلم  

 هدف البحث:
 يهدف البحث احلايل اىل تعرف صعوابت تدريس مادة اللغة العربية من وجهة نظر الطلبة.

 حدود البحث:
 يقتصر البحث احلايل على:

 الكهرابء يف اعدادية التحرير الصناعية.قسم -1
 طلبة الصف االول.-2
 .2017 -2016العام الدراسي -3
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 تحديد املصطلحات: 

 عرفها: (Difficulty)الصعوبة 
: أب ا حالة حرية وقلق تتملك فكر االنســــــــان وتدفعه اىل التامل والتفكري إلجياد حل 1967 جابر(  .1

 (.59، ص1967أو جواب للخروا من احلرية  جابر: 
: أب ا "حالة اهتمام وإرتباك حقيقي أو اصـــطناعي يتطلب حّله تفكرياً  ملياً" Good )1973كود   .2

(Good1973, p.438). 
 : كـــل عـــائق او موقف معـــارض يبعـــث يف االنســـــــــــــــــان احلرية والتفكري:(Furetiere) 1973فورتيـــار  .3

 furetier1978, p.10.) 
 التعريف اال رائي:

بة الصــــــــــــف االول يف قســــــــــــم الكهرابء من معوقات يف تدريس مادة اللغة العربية كل ما يشــــــــــــعر به طل
 ودراسته حتول دون حتقيق هدف او اكثر من اهداف تدريسه ودراسته.

التعريف االجرائي للصــــف االول املهين: هو الســــنة الدراســــية االوىل يف املرحلة االعدادية املهنية، ومدة 
 حلة املتوسطة.فيها ثالث سنوات بعد املر  ةالدراس

 دراسات سابقة:: الفصل الثاني

 دجي مل إذ البحث، هذا موضـــــوع منها جوانب ضـــــمت اليت الســـــابقة الدراســـــات الفصـــــل هذاضـــــمن يت
اللغة العربية يف املرحلة االوىل  مادة تدريس تعرتض اليت ابلصـــــــعوابت مباشـــــــرة صـــــــلة هلا دراســـــــات الباحث
 .اجراءاته بعض و البحث هذا منهجية يف السابقة الدراسات جوانب بعض من اأفاد وقد ،املهين

 .هلا الزمين الرتتيب وفق على الدراسات عرض أيط وفيما
 (.1995  اخلزرجي دراسة .1
 (.1998  السالمي دراسة .2
 .(1999  العزاوي دراسة .3

 1995 الخزرجي دراسة
 صعوابت تدريس علم العروض  تعرفأجريت هذه الدراسة يف كلية الرتبية اامعة بغداد، وكان هدفها 

 ودراسته من وجهة نظر التدريسيني والطلبة يف كليات الرتبية واآلداب يف العراق(.
 بطال( 200  االســـــتطالعية العينة بلغت اذ  ثها أهداف لتحقيق أداة االســـــتبانة الباحثة اســـــتعملت

  ً تدريسـا( 44  و وطالبة بطال( 550  األسـاسـية الدراسـة عينة بلغت حني يف ،تدريسـاً ( 28  و وطالبة
 .العراق يف كلية(  17  على موزعني
 ومعامل املئوي والوزن املئوية، النســـــبة  ً إحصـــــائيا الدراســـــة بياانت مع تعاملها يف الباحثة اعتمدت وقد
 .فيشر ومعادلة بريسون ارتباط

 :إليها توصلت اليت النتائج امهم ومن
 .العروض مادة لتدريس حمددة أهداف وجود عدم .1
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 .ابملادة االهتمام عدم اىل يؤدي العروض تدريس ابهلداف الطلبة معرفة عدم .2
 .السلوكية االهداف اشتقاق بطريقة املادة تدريسيي خربة قلة .3
 .االساسية اللغوية املهارات تنمية على يعمل ال العروض كتاب  مفردات .4
 .التقطيع فن على الطلبة لتدريب الصوت  تربات توافر عدم .5
 .الطالب درجة تقدير يف التحريرية االمتحاانت على االعتماد .6
 .العربية ابللغة التخصص يف الطلبة رغبة ضعف .7
 .(117-61ص، 1995 اخلزرجي،  واهتماماهتم الطلبة ميول تثري اليت التقنيات استعمال قلة .8

 1998 السالمي دراسة
 والنصوص االدب تدريس صعوابت معرفة هدفها وكان الرتبية، كلية  -بغدد جامعة يف الدراسة أجريت

 إختار بغداد، حمافظة يف ومدرســــاهتا العربية اللغة مدرســــي نظر وجهة من االديب للفرع االعدادية املرحلة يف
 للعام بغداد حمافظة يف واإلعدادية الثانوية املدارس جمموع من واعدادية ننوية مدرســـــــــــــــة( 55  الباحث
 ومدرســـة  ً مدرســـا( 127  فيها توزع عشـــوائية، بصـــورة مدرســـة( 232  البالغة 1998-1997 الدراســـي
 .الثانوي والسادس الثانوي اخلامس للصفني االديب الفرع طلبة يدرسون
 دراســـــــــــة على اعتماداً  النهائية الدراســـــــــــة عينة على طبقت فقرة( 65  من اســـــــــــتبانة الباحث أعد وقد

 املئوية والنســـبة، فيشـــر معادلة، بريســـون ارتباط معامل: هي االحصـــائية البحث وســـائل وكانت.اســـتطالعية
 .املئوي والوزن

 :الدراسة إليها توصلت اليت النتائج اهم ومن
 .االهداف وضع عند املادة مدرسي رأي يؤخذ ال .1
 .والنصوص االدب تدريس من مطلوب ما لتحقيق كافية  غري االهداف .2
 .واجلمالية النفسية اجلوانب من الكثري االدب كتاب  موضوعات اغفلت .3
 .األديب الفرع طلبة عند الناقد التفكري تنمي ال االدب كتاب  موضوعات .4
 .العربية اللغة مدرسي لبعض العلمي املستوى ضعف .5
 .احلديثة سالتدري طرائق لتطبيق املتوافرة االمكانيات ضعف .6
 .العرب كالم  من واملاثور الشريف النبوي واحلديث الكرمي القرآن من الطلبة حمفومجات قلة .7
 (  93-63ص، 1998، السالمي.  فقط لإلمتحان االدب يدرسون االديب الفرع طلبة .8

 1999 العزاوي دراسة
 البالغة تدريس صعوابت  تعرف اىل هدفت وقد بغداد، جامعة -الرتبية كلية  يف الدراسة هذه أجريت

 (.بغداد يف الرتبية كليات  يف العربية اللغة اقسام يف
 يف العربية اللغة اقســــــــام طلبة من( 105  بلغت االصــــــــلي اجملتمع من عينة  ً عشــــــــوائيا الباحثة أختارت

 واحدة لبحثها اداة االســتبانة الباحثة واعتمدت البالغة، مادة تدريســي من( 7  و بغداد يف الرتبية كليات
 .جماالت ستة على موزعة فقرة( 58  من مكونة للطبة وأخرى فقرة( 72  من مكونة للتدريسيني
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 اىل البحث توصــــل املئوية والنســــبة املئوي والوزن، املرجح والوســــط بريســــون، ارتباط معامل وأبســــتعمال 
 أمهها: من املادة تدريس صعوابت شخصت نتائج
 .البالغة مادة لتحقيق احلديثة ابألساليب التدريسيني معرفة ضعف .1
 .البالغية القاعدة بتوضيح تفي ال املقدمة النصوص اغلب إن .2
 .الطلبة لدى البالغية القدرة االمتحاانت تقيس ال .3
 .الدرس أثناء يف والطلبة التدريسيني بني االجيايب التفاعل ضعف .4
 .الكرمي للقرآن البالغي ابإلعجاز الطلبة جهل .5
 .فهم مادة وليس حفظ مادة وكا ا البالغية القواعد يقدمون نيالتدريسي بعض .6
 (.102-43ص، 1999، العزاوي. البالغية القواعد تطبيق صعوبة .7

 ة:السابق الدراسات ومؤشرات ئلدال
 اتفاقها مدى على التعرف الدراســــات هذه خالل من الباحث حياول، الســــابقة الدراســــات عرض بعد

 والوســــــــــــــــائــل، البحــث ومنهجيــة، اهلــدف  املختلفــة جوانبهــا يف احلــاليــة ابلــدراســــــــــــــــة وعالقتهــا واختالفهــا
 :أيط وكما( والنتائج، االحصائية

 حيث التدريس، صــــــــــعوابت هو ميدا ا أن مع اهدافها يف الســــــــــابقة الدراســــــــــات اختلفت: اهلدف.1
 العربية اللغة اقسام يف العروض مادة تدريس صعوابت حتديد اىل تسعى( 1995/ اخلزرجي  دراسة كانت

 والنصوص االدب مادة تدريس صعوابت على الوقوف اىل( 1998/ السالمي  دراسة وسعت، العراق يف
 اليت الصــــــــعوابت معرفة( 1999/العزاوي  دراســــــــة وقصــــــــدت، بغداد يف االديب للفرع االعدادية املرحلة يف

 .بغداد يف الرتبية كليات  يف العربية غةالل اقسام يف البالغة مادة تدريس عند والطلبة التدريسيني تواجه
 معرفة  العام امليدان حيث من الســـــــــــــــابقة الدراســـــــــــــــات معظم مع هدفها يف احلالية الدراســـــــــــــــة اتفقت
 من مهين -اللغة العربية يف املرحلة االوىل  مادة تدريس صــــــــعوابت حتديد تناولت فقد( تدريس صــــــــعوابت

 .الطلبة نظر وجهة
 وهو( املدرسي املسح  الوصفي البحث منهج اعتمادها يف السابقة الدراسات مجيع اتفقت: املنهج.2
 لتحديد للظاهرة  ً مفصال  ً مجعا وتفسريها البياانت مجع خالل من، الظاهرة وصف على يقوم الذي املنهج

 (أواختيـــارهـــا اعـــدادهـــا م معـــايري أو مبســـــــــــــــتوايت مقـــارنتـــه طريق عن كفـــاءتـــه  وحتـــديـــد القـــائم الوضـــــــــــــــع
 يتناســــــــب النه، ايضــــــــاً  الوصــــــــفي البحث منهج اعتمدت احلالية والدراســــــــة( 298،ص1985،:فاندالني 

 أهدافها. وطبيعة
 اخلزرجي  من كــل  أختــار، فقــد، العينــات منهــا اختريت اليت، البحوث جمتمعــات أختلفــت: العينــة.3

 .بغداد يف االعدادية املرحلة( السالمي  اختار حني يف اجلامعية املرحلة( والعزاوي
 على اعتمدت فقد اتفقت مع دراســــــة الســــــالمي يف اســــــتخدام املرحلة االعدادية اذ الدراســــــة هذه أما
 املرحلة االوىل يف الدراسة االعدادية املهنية. طلبة

( 575-105  و ومدرسة  ً مدرسا( 127-7  بني السابقة الدراسات يف العينات احجام كانت  وقد
، وحجمه اجملتمع وطبيعة البحث اهداف ضـــــــــــــــوء يف يتحدد العينة حجم أن املعروف ومن، وطالبة  ً طالبا
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 الدراســـات مع احلالية الدراســـة اتفقت وقد، طالبا( 37 األســـاســـية  احلالية الدراســـة عينة كانت  هذا وعلى
 .عشوائيا العينة اختيار بطريقة السابقة
 ال ا، هلا اداة االســــتبانة اســــتعملت اليت الســــابقة الدراســــات غالبية مع الدراســــة هذه تلتقي: األداة.4
 لضـــــوابط وفقا وقت ابســـــرع واملعلومات البياانت مجع من الباحث متكن الوصـــــفية للبحوث مالئمة وســـــيلة
 .علمية
 اهلدف  ســـب وكل متنوعة إحصـــائية وســـائل الســـابقة الدراســـات اســـتعملت: اإلحصـــائية الوســـائل.5
 (.كاي  ومربع، املئوية والنسبة املرجح، الوسط، بريسون ارتباط معامل  ةاملستعمل الوسائل وكانت
 بريسـون ارتباط ومعامل املرجح، والوسـط، املئوية النسـبة  أن ووجد الوسـائل هذه من الباحث افاد وقد
 حث احلايل.الب هدف لتحقيق املناسبة الوسائل من( املئوي والوزن

 السابقة:جوانب اإلفادة من الدراسات 
 حتديد مشكلة البحث احلايل وهدفه. .1
 اإلطالع على املصادر ذات العالقة مبوضوع البحث احلايل. .2
 اختيار الوسائل اإلحصائية املناسبة ألجراء البحث احلايل ونتائجه. .3
 صياغة استنتاجات البحث ووضع التوصيات واملقرتحات. .4

 الفصل الثالث: منهج البحث واجراءاته:

هذا الفصــــل االجراءات اليت اتبعاها للتوصــــل اىل حتقيق اهداف هذا البحث وذلك يعرض الباحث يف 
بوصف جمتمع البحث االصلي الذي استمد منه عينة البحث، وكيفية إختيار العينة، وتوضيح االسس اليت 
اختريت مبوجبها عينتا البحث االســــــتطالعية واالســــــاســــــية، وبناء أداة البحث، وكيفية اعدادها، والوســــــائل 

 الحصائية املستعملة للتعامل مع النتائج عند حتليلها ومناقشتها.ا
 اوالً : مجتمع البحث:

يتكون جمتمع البحث من: طلبة املرحلة االوىل يف قســــــم الكهرابء يف اعدادية التحرير الصــــــناعية، للعام 
 ( طالباً.37وقد بلغ عددهم   2017 -2016الدراسي 

 ثانيًا: عينة البحث:

 االست  عية:العينة 
 ( طالب اختريوا بطريقة عشوائية.10متثلت العينة االستطالعية للطلبة بـ  

 العينة االساسية:
( طـالبـاً، واســـــــــــــــتبعـاد العينة 37بعـد حتـديـد اجملتمع االصـــــــــــــــلي للطلبـة يف هـذا البحـث البـالغ عـددهم  

(طالباً، ومتثل مانســــــــــــبته 27االســــــــــــاســــــــــــية ( طالب، كانت العينة 10االســــــــــــتطالعية منه والبالغ عددها  
 ./.من جمتمع البحث.73
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 ثالثًا: أداة البحث 
أعتمد الباحث االســــتبانة اداةً  لتحقيق اهداف  ثه النه يتطلب معلومات واســــعة زايدة على إنتشــــار 
ت عينة البحث، لذا فإن االستبانة تعد مناسبة لبحثه، فهي متكننا من احلصول على معلومات ومعرفة خربا

واجتاهات وآراء ال ميكن التوصـــــــل اليها ابلرجوع اىل الونئق والكتب، وهي من الوســـــــائل الشـــــــائعة يف مجع 
، 1985البياانت يف جمال البحوث الرتبوية وقد تكون الوســـــــــــــــيلة العلمية الوحيدة امليســـــــــــــــرة  فان دالني، 

 (.461ص
 وقد قام الباحث ابخلطوات اآلتية من أجل بناء هذه االداة:

الفراد عينة (Personal Interview) بياانت األولية لالســــــــتبانة ابجراء  مقابالت شــــــــخصــــــــية(مجع ال .1
البحث من الطلبة، العتقاده بفائدهتا، ال ا متكن من تكييف املوقف عن طريق االتصـــــــــال املباشــــــــر، 
 واالســــــــــرتســــــــــال يف املناقشــــــــــة، زايدةً  على كو ا اداة من ادوات البحث العلمي اليت تنفذ اىل مكامن

(. وهتيء للباحث نوعاً  من العالقات مع عينته يوضـــــــــــــــح من 461، ص1985النفس  فان دالني،
 (.Face to Faceخالهلا اهداف  ثه يطلق عليها  

يف ضـــــــــــــــوء التعّرف على صـــــــــــــــعوابت تدريس مادة اللغة العربية، على اســـــــــــــــاس املقابالت واالدبيات  .2
، وجمال املدرســــــــيني، وجمال طرائق والدراســــــــات الســــــــابقة حددت ســــــــتة جماالت وهي جمال االهداف

 التدريس واساليبه، وجمال الطلبة، وجمال احملتوى، وجمال االمتحاانت واساليب التقومي.
 الدراسة االستطالعية: .3

قام الباحث بدراســــة اســــتطالعية وذلك بتوجيه اســــتبانة مفتوحة اىل عينة من الطلبة اختريت عشــــوائياً  
ســــؤاالً مفتوحاً، طلب فيه الباحث ذكر الصــــعوابت اليت تواجه  ( طالب، وتضــــمنت االســــتبانة10بلغت  

(، 2تدريس مادة اللغة العربية من وجهة نظر الطلبة على وفق اجملاالت الســـــــــــــــتة اليت حددت يف اخلطوة  
وترك الباب مفتوحاً  لزايدة بعض الفقرات أو حذف بعضــــــــها، وال ســــــــيما أن االســــــــتبانة املفتوحة تســــــــمح 

( و تعطي الفرصـــــــــــــة 89، ص1974ة واســـــــــــــعة وابللغة اليت يرغب فيها  الزوبعي، للمجيب ان جييب  ري
 (.456ص 1985للكشف عن الدوافع واالجتاهات او الظروف اليت تبىن االجابة عليها.  فاندالني، 

وقد حرص الباحث على توزيع االســــــــتبانة االســــــــتطالعية بنفســــــــة، من اجل توضــــــــيح اهداف البحث 
ات واالســـــــــئلة حول موضـــــــــوع االســـــــــتبانة واهلدف منه زايدة على توجيه واالجابة عن بعض االســـــــــتفســـــــــار 

 املستفتني لالجابة عن االسئلة بعناية وصدق.
قام الباحث امع اجاابت الطلبة من الدراسة االستطالعية واعتماداً  على هذه االجاابت واالدبيات  .4

يف االعدادية، توصـــــــــــل اىل والدراســـــــــــات الســـــــــــابقة وخربة الباحث يف جمال تدريس مادة اللغة العربية 
( فقرة جملال 9( فقرات جملال االهداف، و 7( فقرة بواقع  50صــــــــياغة االســــــــتبانة بصــــــــيغتها األولية  

( فقرة جملال احملتوى، 8( فقرات جملال الطلبة و  7( فقرة جملال طرائق التدريس، 9التدريســـــــــــــــيني و  
 ( فقرة جملال التقومي واإلمتحاانت.10و 
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( فقرة من االسـتبانة، وبذلك 13م الباحث ابلصـياغة النهائية إلسـتبانة، اذ اسـتبعدا  وعلى هذا فقد قا
، 4، 5، 7، 7، 7( فقرة تتوزع على اجملاالت الســـــابقة بواقع  37اصـــــبح عدد فقرات االســـــتبانة النهائية  

 ( على الرتتيب، وهبذا اصبحت االستبانة جاهزة للتطبيق.7
 لقياس حدة الصــــعوبة اليت يشــــعر هبا املســــتجيب وهي  صــــعوبة  ً حددت ثالثة بدائل لإلجابة تدرجييا .5

( للبدائل على 0، 1، 2رئيســـــــة( و  صـــــــعوبة ننوية( و  ال تشـــــــكل صـــــــعوبة(، واعطيت الدرجات  
 الرتتيب عند حساب الدرجة الكلية لإلستبانة.

بل تطبيقها ومن اجل التحقق من وضوح الفقرات وتعليمات االستبانة وتقدير الوقت الالزم لإلجابة ق .6
النهائي، إذ يشـــري  فرا(: اىل ضـــرورة التحقق من مدى فهم افراد العينة الذين اختريوا هلذه التعليمات 

(. اذ ال ينبغي أن يتطلب االســـتفتاء من اجمليب وقتاً  160، ص1980ملعرفة مدى وضـــوحها  فرا، 
. لذا طبق الباحث (254، ص1973: جابر، 17اطول  ا يلزم حقيقة حىت ال تكون عبئاً  عليه  

( طالب اختريوا عشوائياً  من اجملتمع االصلي، واتضح من 10أالداة على عينة من الطلبة وعددهم  
خالل هذا التطبيق أن التعليمات واضـــــحة وعباراهتا مفهومة هلم، وأن متوســـــط الزمن التقرييب لإلجابة 

 ( دقيقة.35-25عن االستبانة يكون بني  
Validityصدق االداة 

(  الســــــــــيد، 271، ص1967تعد االداة صــــــــــادقة اذا وفقت يف قياس ما وضــــــــــعت لقياســــــــــه  جابر، 
 (.452، ص1958

إن صــــدق اداة البحث شــــرط اســــاســــي يف اســــتعماهلا واالعتماد على ما تقدمه من معلومات وملا كان 
يت هدف الباحث هو احلصـــــــــــول على مزيد من الثقة يف صـــــــــــالحية االدوات اليت يســـــــــــتعملو ا لالغراض ال

 Face(، قام الباحث ابســــــــــــــتخراا الصــــــــــــــدق الظاهري3، ص1970وضــــــــــــــعت من اجلها  ابو حطب، 
Validity  ،وفيه ينظر اىل الدراســـــــــــــــة كلها لبيان إىل أي مدى قد راعى الباحث الدقة يف كل فقرة  جابر
( ويبدو ذلك من وضــــــــوحها وصــــــــحتها وفهمها من قبل اجمليب، هذا وعندما يدرك كل 271، ص1973
رة االداة ادراكاً  واضحاً  وينشط لالجابة عليها نستطيع ان حنكم على صدق هذه االداة صدقاً   ترب فك

(، وللتحقق من صــــــــدق االداة قام الباحث بعرضــــــــها على جمموعة من 455ص1958مجاهرايً   الســــــــيد، 
يســــــها، لبيان ( يف العلوم الرتبوية واللغة العربية وطرائق تدر -3-اخلرباء احملكمني املتخصــــــصــــــني  ملحق رقم 

مدى صــــــــالحية الفقرات من حيث الصــــــــياغة والوضــــــــوحً، اســــــــتطلعت آراءهم من خالل توزيع االســــــــتبانة 
بصــيغتها االولية عليهم، ويف ضــوء تلك اآلراء عدلت بعض الفقرات واســتبعدت الفقرات اليت مل تبلغ نســبة 

 يف احلد األدى. %80االتفاق عليها 
 Reliabityثبات االداة 
توصـــــل اىل النتائج نفســـــها أو نتائج متقاربة عند اســـــتعمال االداة يف مدتني  تلفتني ويف ويقصـــــد به ال

(، ويعد اتســــــاق الدرجات اليت حيصــــــل 277، ص1973حدود زمن حمدد وحتت مجروف متماثلة  جابر، 
ة عليها االفرد انفســــــــهم يف مرات اإلجراء املختلفة، مؤشــــــــراً ضــــــــرورايً  للقياس املوضــــــــوعي، إذ يؤكد دقة ادا
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(. وميكن حسـاب ثبات االداة بعدة طرق منها 78، ص1964القياس فيما تزودان به من بياانت  الشـيخ  
، اليت اعتمدها الباحث أل ا من ابســـــــــط الطرق وأكثرها اســـــــــتعماالً  يف (Test - Retest)اعادة تطبيقها 

الفراد أنفســـــــــــــــهم بعد مدة قياس الثبات، وتتم بتطبيق االداة على عينة حمددة مث يكرر تطبيق االداة على ا
زمنية حمددة وحتســـــــــــــــب درجاهتم يف املرة االوىل ودرجاهتم يف املرة الثانية مث حيســـــــــــــــب معامل االرتباط بني 

( 419، ص1958 الســـــــــــــــيد،  (Stability)درجاهتم يف املرتني ويعرف هذا املعامل  مبعامل االســـــــــــــــتقرار( 
 (.78، ص1964 الشيخ، 

( طالب، وبعد فاصــــل زمين مقداره 5ية على عينة عشــــوائية بلغت  وقد طبق الباحث االســــتبانة النهائ
: إنه جيب اعادة (Adams)اسبوعان، اعيد تطبيق االداة مرة ننية على عينة الثبات نفسها، إذ يؤكد آدمز 

( 22، صAdamsتطبيق املقيــاس ملعرفــة ثبــاتــه،  يــث اليتجــاوز مــدة اســـــــــــــــبوع من تطبيقــه للمرة االوىل  
بني درجات التطبيق االوىل والثانية، تبني أن معامالت  (Person)ارتباط بريســـــــــــــــون  وأبســـــــــــــــتعمال معامل
(، وابلنظر اىل امليزان العام لتقومي داللة معامل 0.88( مبتوســــــط مقداره  0.92-0.83الثبات كانت بني  

 (.63، ص1964االرتباط جند أن معامل الثبات املستخرا يعد كبرياً  جداً.  الشيخ، 
 ثبات الستبانة الطلبة  سب جماالهتامعامالت ال

جمــــــــــــــــــــــــــــال  العينة
 االهداف

جمــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 التدريسيني

جمـــــــــــــــــــــــــال 
طــــــــــرائــــــــــق 
 التدريس 

جمـــــــــــــــــــال 
 الطلبة

جمـــــــــــــــــــــــال 
 الكتاب

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 االختبارات

املــتــوســــــــــــــــط 
ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام  ال
 للمعامالت

 0.88 0.83 0.87 0.92 0.86 0.91 0.85 الطلبة

ت بيق االستبانة
( طالباً يف 27النهائية املشــــــمولة ابلدراســــــة مجيعاً  وعددهم  وزعت االســــــتبانة على افراد عينة البحث 

قســــــم الكهرابء. وقد حرص الباحث على أن يلتقي أفراد العينة لتوضــــــيح اهداف البحث  -الصــــــف األول
 وطريقة اإلجابة عن االستبانة.

فإنه ويؤكد  فاندالني( أمهية هذه اخلطوة بقوله "حينما يقوم الباحث شــــــــــــخصــــــــــــياً  بتقدمي االســــــــــــتفتاء 
يســــتطيع أن يشــــرح هدف البحث ومغزاه وأن يوضــــح بعض النقاط وجييب عن االســــئلة اليت تثار ويســــتثري 

 (454، ص1985دوافع املستفتني لإلجابة عن االسئلة بعناية وصدق". فاندالني،
 الوسائك اال صائية:

 الباحث ملعاجلة البياانت احصائياً  الوسائل اآلتية:استعمل 

 وذلك حلساب قيمة معامل ثبات أداة البحث. (Pearson)قانون معامل إرتباط بريسون 

  مج س(  مج ص( -ن مج س ص
  

 2 مج ص([  -2ا ن مج ص 2[2ا ن مج س 
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 (.306، ص1958(  السيد،183، ص1977 البياط، 
 (Weighted Mean). الوس  املر   2

قيمتها وترتيبها ابلنســــــبة للفقرات األخرى يســــــتعمل لوصــــــف كل فقرة من فقرات اداة البحث، ومعرفة 
 ضمن اجملال الواحد لغرض تفسري النتائج  سب القانون اآلط:

 0× 3+ ت 1× 2+ ت 2×  1تالوسط املرجح = 
 مج ت

 إذ أن:
 = تكرار االختيار  صعوبة رئيسة(1ت
 = تكرار االختيار  صعوبة ننوية(2ت
 = تكرار االختبار  ال تشكل صعوبة(3ت

 موع التكرارات لالختيارات الثالثة.مج ت= جم
 واعطيت لكل فقرة من فقرات االستبانة اليت اختارها املستجيبون االوزان اآلتية:

 درجتان للبعد االول  صعوبة رئيسة(
 درجة للبعد الثاين  صعوبة ننوية(

 (220، ص1966صفر للبعد الثالث  ال تشكل صعوبة(  هيكل، 
اســــــــــتعملت النســــــــــبة املئوية يف وصــــــــــف جمتمع البحث والعينة وحتويل : (Percentage)النســــــــــبة املئوية 

التكرارات يف كل فقرة من فقرات االســتبانة اىل نســبة مئوية وذلك ملعرفة قيمة النســبة لكل فقرة من فقرات 
 االستبانة.

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها:

 بحث، وحتقيقاً  الهدافه.يتضمن هذا الفصل عرضا وتفسريا للنتائج اليت توصل اليها ال
 وسيتم ترتيب الصعوابت كاآلط:

ترتيب الصعوابت لكل جمال تنازلياً  من اعلى الصعوابت ّحده اىل ادانها ويتناول الباحث تفسري  -1
 من كل جمال ال ا متثل اهم الصعوابت. %33الصعوابت اليت وردت ضمن الثلث االعلى 

تنازلياً  يث حدهتا بغض النظر عن جماالهتا( وســــــــيفســــــــر الباحث ترتيب الصــــــــعوابت لكل جمال  -2
من الصــعوابت، وســيقتصــر على تفســري الصــعوابت ومناقشــتها اليت مل يرد تفســريها ضــمن  33%

 اجملاالت السابقة.
 سيعرض الباحث نتائج هديف البحث االول والثاين على وفق اجملاالت الستة االتية وابلرتتيب:

 جمال االهداف. .أ
 التدريس. جمال .ب
 جمال الطرائق واالساليب.  .ا
 جمال الطلبة.  .د
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 جمال احملتوى.  .ه 
 جمال االمتحاانت واساليب التقومي.  .و

 صعوبات مجال االهداف
( صــــعوابت تتعلق مبجال االهداف واجهت الطلبة كما هو موضــــح يف اجلدول 7يتضــــمن هذا اجملال  

 1.) 
جاءت هذه الفقرة ابلرتتيب االول، إذ بلغت  .  ال يعرف الطلبة اهداف تدريس مادة اللغة العربية(1

 (.71.5( ووز ا املئوي  1.43درجة حدهتا  
تؤكد هذه الصـــــــــــــعوبة امهية اطالع الطلبة على اهداف تدريس املادة، الن معرفة أهداف تدريس املادة 

يشـــكل االســـاس وغاايهتا من املمكن ان يزيد اســـتعداد الطلبة ودافعيتهم اىل دراســـة املادة وتقبلها، كما انه 
لكل عملية تعليمية هادفة، الغرض منها الوصــــول اىل املســــتوى االفضــــل يف تدريســــها غري أن جهل الطلبة 
أبهــداف تــدريس املــادة جيعــل اجلهود اليت تبــذل تتبــدد بــداًل من أن تنتظم حنو حتقيق تلــك االهــداف اليت 

 (.42ص، 1985جوهر العملية الرتبوية.  االمني،  -بعض املتخصصني-يعدها 
إن وضــــــــــوح اهلدف يعني على حتديد الوســــــــــائل واالســــــــــاليب املالئمة لبلوغه ويزيد من نشــــــــــاط املتعلم 
وحتمســــه وحيول دون التخبط فإن الشــــعور ابحلاجة اىل تعلم شــــيء لتحقيق هدف أو أهداف معروفة يدفع 

، 2000  الشـــــــــــــــبلي، اىل تعلمه وإتقانه وبطبيعة احلال يكون التعلم يف هذا احلال أكثر ثبااتً  ورســـــــــــــــوخا ً 
 (.43ص

ويرى الباحث أن امهال عدد من التدريســيني عرض االهداف وتوضــيحها ومناقشــتها والعمل مبقتضــاها 
 سبب من اسباب تشكل هذه الصعوبة.

 (.1998( ودراسة  السالمي 1995وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  اخلزرجي 
يف حتقيق اهدافها( انلت هذه الفقرة الرتتيب الثاين،  .  عرض املادة ابالســــلوب التقليدي ال يســــاعد2

 (.62( ووز ا املئوي  1.24إذ بلغت درجة حدهتا  
تشـــــري هذه الصـــــعوبة اىل شـــــعور الطلبة أبن تقدمي املادة أبســـــلوب رتيب و ل والذي يتضـــــمن اســـــلوب 

نب الفنية و التطبيقية.كما االلقاء والتلقني حيقق جزءاً من اهداف تدريس املادة ويهمل أجزاًء أخرى كاجلوا
أن هذه الصعوبة تفصح عن احساس الطلبة بقلة جدوى االساليب اليت تعتمد اإللقاء والتلقني عند عرض 
املادة، وهتمل دور الطالب وجتعله عنصـــــــــراً ســـــــــلبياً مســـــــــتقبالً فقط وتقلل من فاعليته يف الدرس وحترمه من 

 املشاركة املثمرة.
وله "يبقى التفاعل املباشــر بني التدريســي وطلبته هو احملور الرئيس للعملية واىل هذا يشــري د. الشــبلي بق

الرتبوية التعليمية، وهذا العامل هو األكثر أتثرياً  يف احلصـــــــــيلة النهائية اليت متثل مدى حتقق االهداف لدى 
 (.7، ص2000املتعلمني(.  الشبلي، 

 استجاابت الطلبة يف جماالت االهداف (1 اجلدول 
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 الرتبة

تسلسل 
الــــفــــقــــرة 
ضـــــــــمن 
 اجملال

صعوبة  : جمال االهدافاوالً 
 رئيسة

صعوبة 
 ننوية

ال 
 تشــــــكل
 صعوبة

 الوسط
 املرجح

الـــــــــوزن 
 املئوي

ال يعرف الطلبــة اهــداف تــدريس  1 1
 71.5 1.43 2 5 20 .اللغة العربيةمادة 

عرض املادة ابالســــلوب التقليدي  2 2
 62 1.24 4 6 17 .هاال يساعد على حتقيق اهداف

ضـــــــــــــــعف ارتباط االهداف بواقع  5 3
 61.5 1.23 6 5 16 .اللغة العربيةتدريس 

اللغـــــة مل تظهر االهـــــداف امهيـــــة  3 4
 59.5 1.19 5 6 16 يف حياة الطلبة. العربية

ضـــــــــــــــعف الرتابط بني اهــــــــداف  7 5
 59 1.18 5 5 17 وبقية املواد اللغة العربيةتدريس 

تنميــــة االهــــداف ال تشـــــــــــــــري اىل  6 6
 54 1.08 7 3 17 القدرة العلميةعند الطلبة.

اللغة العربية احلصص احملددة ملادة  4 7
 52 1.04 9 5 13 .هاغري كافية لتحقيق اهداف

 صعوبات مجال املدرسني
 ( يوضح ذلك2( سبع صعوابت، واجلدول  7يتضمن هذا اجملال 

انلت هذه الفقرة الرتتيب االول، إذ بلغت درجة .  ضـــــعف التفاعل األجيايب بني املدرســـــني والطلبة( 1
(، تشــــــــــري هذه الصــــــــــعوبة اىل شــــــــــعور الطلبة بوجود حواجز بينهم وبني 68( ووز ا املئوي  1.36حدهتا  

املدرســـــــني إذ يتجه املدرســـــــون اىل شـــــــرح املادة بطريقتهم اخلاصـــــــة املتمثلة ابإللقاء والتلقني إن شـــــــيوع هذه 
 املتلقي دون أن يكون له دوٌر فاعٌل يف العملية التعليمية. الطريقة جيعل الطالب يف موقف

إن ســــبب هذه الصــــعوبة قد يكون يف ضــــعف ثقة املدرســــني بقدرة الطالب أن يكون طرفاً  أجيابياً  يف 
شـــرح وتوضـــيح املادة أو حرصـــهم على أكمال مفردات املنهج أو شـــعورهم أبن أســـاليب املناقشـــة قد تؤدي 

ســــــري الدرس. أن هذه الفقرة تؤكد أمهال دور املتعلم و عدم جعله حمور العملية  اىل الفوضــــــى وعدم إنتظام
التعليمية وهذا ما يدعو إليه املنهج احلديث والطرائق احلديثة(، يقول شـــــــــــــــحاته: "طالب اجلامعة جيب أن 

وقدراته وهو يكون حمور العملية التعليمية واملســــيطر على متغرياهتا،  يث تراعي األنشــــطة التعليمية دافعيته 
، 1997البد أن يكون مشـــاركاً  يف تصـــميم األنشـــطة التعليمية اليت تؤدي اىل حتقيق األهداف  شـــحاتة، 

 (.301ص
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.  ضـــــــــــــــعف قدرة عدد من املدرســـــــــــــــني يف تنمية ميل الطلبة ملادة اللغة العربية( جاءت هذه الفقرة 2 
( وتشــــــــري هذه الصــــــــعوبة اىل شــــــــعور 65.5( ووز ا املئوي  1,31ابلرتتيب الثاين، إذ بلغت درجة حدهتا  

الطلبة بضــــــعف رغبتهم لدراســــــة املادة نتيجة أمهال عدد من املدرســــــني إنرة ميوهلم وأهتماماهتم اىل دراســـــة 
هذه املادة،اذ تعد امليول جانباً  مهماً  من جوانب الشـــــــخصـــــــية جيب مراعاهتا وقد أهتمت هبا الدراســــــات 

 (.487، ص1964ى نواحي النشاط يف جمال الدراسة. الشيخ، النفسية إلرتباطها الوثيق ابالقبال عل
وقد يكون سبب هذه الصعوبة ضعف تشجيع املدرسني يف تنمية رغبة الطلبة إذ أن شخصية املدرس 
الواعيــــة أبمهيــــة رســــــــــــــــــالتــــه وخطورهتــــا دور فعــــال وابرز يف عمليــــة التــــدريس وتشـــــــــــــــويق الطلبــــة اىل املــــادة 

 (.99، ص1999الدراسية. التميمي، 
 ( اسجاابت الطلبة يف جمال املدرسني2جلدول  ا

 الرتبة

تســلســل 
الـــــفـــــقـــــرة 
ضــــــــــــمن 

 اجملال

صـــــــــعوبة  ننياً: جمال التدريسيني
 رئيسة

صــــــــــعوبة 
 ننوية

ال 
تشــــــــــكل 
 صعوبة

الوســـــــــط 
 املرجح

الــــــــــــــوزن 
 املئوي

ضـــــعف التفاعل االجيايب  7 1
 68 1.36 2 6 19 بني املدرسني والطلبة

2 6 
ضـــــــــــــــعف قدرة عدد من 
املدرســــــــــني يف تنمية ميل 
 الطلبة حنو اللغة العربية

17 6 4 1.31 65.5 

3 5 
ال يراعي املــــــــدرســـــــــــــــون 
الــــفــــروق الــــفــــرديــــــــة بــــني 

 الطلبة
17 5 4 1.21 60.5 

4 3 
ضـــــــــــــعف املدرســـــــــــــني يف 
صـــــــــــــــنع جو شــــــــــــــــــــــائق 

 ابملناقشة املثمرة
16 6 5 1.14 57 

5 1 
ضـــــــــــــــعف قدرة عدد من 
املدرســـــــــــــني يف إيصـــــــــــــال 

 املادة
17 6 4 1.12 56 

6 2 
ضــــــــــــعف أغناء عدد من 
املدرســــــــــــني احملاضــــــــــــرات 

 ابالمثلة والشواهد
10 6 11 0.98 49 



  

 نظر ال َبة من و هةتدريس مادة الَغة العربية لَصف االوض املهي  صعوبة

539 

7 4 
ضـــعف املســـتوى العلمي 
لعدد من مدرســــــــي اللغة 

 العربية
8 3 16 0.89 44.5 

 استجابات الطلبة يف مجال طرائق التدريس
 ( يوضح ذلك.3( سبع صعوابت واجلدول  7يتضمن هذا اجملال  

االمكاانت املتوافرة لتطبيق طرائق التدريس احلديثة( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة االوىل إذ .  ضــــــــــــعف 1
( إن االحســـــاس هبذه الصـــــعوبة يعود اىل حاجة املدارس 77.5( ووز ا املئوي  1.55بلغت درجة حدهتا  

عليمية اليت يوفر اىل املســـــــــــتلزمات املادية والعلمية لتطبيق طرائق التدريس احلديثة إبســـــــــــتعمال الوســـــــــــائل الت
اســــــتعماهلا مناخاً تدريســــــياً مشــــــوقاً ومناســــــباً يدفع الطلبة اىل االهتمام والفهم كاالفالم اليت توســــــع اخليال 
والذوق الفين والنشـــرات ومصـــادر االتصـــال احلديثة. إن ضـــيق حجرة الدراســـة وإزدحامها أبعداد كبرية من 

ن هذا أيضـــــاً  عدم توافر االمكانيات املادية، وال يزال الطلبة معوقاً  يف اســـــتعمال العديد من الوســـــائل، وم
قلة االميان ابلقيمة التعليمية للوســــــائل ابدايً على مجيع املســــــتوايت، فاملدرس قد ال يكون على علم   كاف 
بقيمتها ومهارات اســـــــــــــتعماهلا واختيار املناســـــــــــــب منها وال زال الكثري من املعنيني ينظرون اىل اســـــــــــــتعمال 

يمية نوعاً من الرتف وأ ا تؤدي دوراً ننوايً، كما نالحظ قلة االعتمادات املالية اليت ختصـــص الوســـائل التعل
اىل هذا اجلانب وقلة املتخصــصــني يف التخطيط النتاا وتوزيع واســتعمال الوســائل التعليمية، فاملدارس كثرياً 

 (.90ص ،2001ما تعجز عن تطبيق الطرائق احلديثة لقصور امكاانهتا  حممد وآخرون، 
 (.1999( ودراسة  العزاوي 1998وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج  دراسة السالمي 

.  قلة االهتمام ابلطرائق واألســاليب احلديثة( احتلت هذه الفقرة املرتبة الثانية إذ بلغت درجة حدهتا 2
اليت  -لطرائق التقليدية(، وتشــــــري هذه النتيجة اىل شــــــعور الطلبة بقلة فائدة ا73.5( ووز ا املئوي  1.47 

 يعتمدها اغلب املدرسني ال ا ال تثري اهتمامهم وال تتسم ابحلداثة وال حتفزهم على االبداع الفكري.
إن اهم ما مييز طرائق التدريس احلديثة هو احرتامها لشـــــــخصـــــــية الطالب، فليس الطالب كما تتصـــــــوره 

"مقرر" ولكنه شخصية ديناميكية حية فطرها  الطريقة التقليدية جهاز استقبال سليب يسجل وحيفظ ما هو
هللا على حب االستطالع والتساؤل واالستفسار، وتنمية هذه الشخصية هي اهم ما تعىن به السيكولوجية 

 (.13-12، ص1986والرتبية احلديثة.  الكلوب، 
نتاب طالب ويشـــــري احد املختصـــــني اىل أن  االهدار يف العملية التعليمية الذي يتمثل يف امللل الذي ي

املدارس البد أن ينبهنا اىل ضــــــــــــــرورة القيام بثورة تعليمية تزيد من قيمة العائد الرتبوي واللغوي لدى طالب 
املدارس  يث ال سضـــــــــــعهم لكتاب واحد موحد، وال يقوم على توجيههم حماضـــــــــــر ملقن، وال خيضـــــــــــعون 

وي وعملي وحتريري و ثي، جيب إلمتحان منطي حتريري آخر العام الدراســـــــي، بل تقومي متنوع، تقومي شـــــــف
ان تتحدى التدريبات الطالب معلوماته، ومهاراته، وذوقه وتفكريه ليعمل أبقصـــــــــــــــى طاقته يف حدود قدرته 

 (.301، ص1997وحاجاته(  شحاتة، 
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وخيلص الباحث اىل أتكيد حاجة الطلبة اىل طرائق حديثة تفاعلية جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية  
 ف املوجه، واملناقشة االستنتاجية، وحل املشكالت وطريقة الندوة وغريها.مثل االكتشا
 ( استجاابت الطلبة يف جمال طرائق التدريس3اجلدول  

 الرتبة ت

تسلسل 
الــــفــــقــــرة 
ضـــــــــمن 
 اجملال

نلثاً : صــعوابت جمال طرائق 
 التدريس وأساليبه

صعوبة 
 رئيسة

صــعوبة 
 ننوية

ال 
تشــكل 
 صعوبة

الوسط 
 املرجح

الـــــــوزن 
 املئوي

1 1 4 
ضــــــــعف االمكانيات املتوافرة 
ــتــــــــدريــس  ــتــطــبــيــق طــرائــق ال ل

 احلديثة.
20 6 1 1.55 77.5 

قـــلــــــــة االهـــتـــمــــــــام ابلـــطـــرائـــق  5 2 2
 73.5 1.47 2 6 19 واالساليب احلديثة.

3 3.5 3 
ضـــــعف االنشـــــطة الالصـــــفية 
اليت تسـاعد يف الكشـف عن 

 مواهب الطلبة وقدراهتم.
19 7 1 1.42 71 

4 5 1 
اكثر املدرســـــــــني يســـــــــتعملون 
الطريقــة اإللقــائيــة يف تــدريس 

 املادة.
18 6 3 1.38 69 

5 6 7 
قلة استعمال طرائق تدريسية 
تربط اللغــــــــة العربيــــــــة ابملواد 

 االخرى.
18 5 4 1.36 68 

6 7 6 
اســـــاليب عدد من املدرســـــني 
ـــــــة على تشـــــــــــــــجيع  غري مبني

 الطلبة.
17 5 5 1.34 67 

7 4 2 
ضـــــــــــــــعف قـــــــدرة عـــــــدد من 
املدرســــــــــني يف خلق عنصــــــــــر 

 التشويق.
15 4 8 1.31 65.5 

 صعوبات مجال الطلبة
 ( يوضح ذلك.4( صعوابت واجلدول  5يتضمن هذا اجملال  

.  قلة االنشـــــــــــــــطة العلمية اليت حتفز الطلبة يف اإلطالع على النتاجات العلمية( جاءت هذه الفقرة 1
 (.79.5ووز ا املئوي  ( 1.59ابملرتبة االوىل اذ بلغت درجة حدهتا  
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تشــــــــــري هذه الصــــــــــعوبة اىل حاجة الطلبة اىل انشــــــــــطة علمية تزيد من اطالعهم على النتاجات العلمية 
فضــــالً  عن حماضــــراهتم الدراســــية لكي يتســــىن هلم زايدة خرباهتم ومعلوماهتم يف هذا اجملال ومن ضــــمن هذه 

 هتتم مبوضوع اللغة العربية.النشاطات قيام الطلبة ابجراء البحوث التطبيقية اليت 
( 1.58.  قلة مطالعة الطلبة للمصـــــــــــــادر العربية( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة الثانية اذ بلغت حدهتا  2

 (.79ووز ا املئوي  
تشـــري هذه الصـــعوبة اىل قلة افادة الطلبة من املكتبات أو الكتب اليت تبحث يف جمال اللغة العربية، اما 

وهذا ما ملســـه الباحث حيث  -تعىن هبذا النوع من الدراســـات يف مكتبات املدارس لقلة وجود الكتب اليت
انه الحظ وجود كتب قليلة يف مكتبة املدرســـــــــة، أو لصـــــــــعوبة اقتناء هذه الكتب وذلك بســـــــــبب ندرهتا أو 

 إلرتفاع أسعارها  ا حيرم كثرياً  من الطلبة احلصول عليها.
 لبة( استجاابت الطلبة يف جمال الط4اجلدول  

 الرتبة

 تسلسل
 الــــفــــقــــرة
ضـــــــــمن 
 اجملال

 صـــــعوبة صعوابت جمال الطلبة: رابعا ً 
 رئيسة

 صـــــــعوبة
 ننوية

 ال
 تشـــــــكل
 صعوبة

 الوسط
 املرجح

 الـــــــوزن
 املئوي

3 3 
قلة االنشـــــــــطة العلمية اليت حتفز 
ــــبــــــــة يف االطــــالع عــــلــــى  ــــطــــل ال

 النتاجات العلمية.
21 5 1 1.59 79.5 

للمصـــــــــــــــادر قلة مطالعة الطلبة  5 4
 79 1.58 1 4 22 العربية.

ضـــــــعف ميل الطلبة اىل دراســـــــة  1 6
 75.5 1.51 6 2 19 اللغة العربية.

5 5 
ضعف اجلرأة االدبية عند الطلبة 
تــبــعــــــــدهــم عــن الــتــفــــــــاعــــــــل مــع 

 الدرس.
18 6 3 1.44 72 

1 2 
يعــــد معظم الطلبــــة مــــادة اللغــــة 
العربية ننوية اذ ال يفيدون منها 

 مستقبالً .
16 6 5 1.40 70 

 خامساً : صعوبات مجال محتوى املادة:
 ( يوضح ذلك 5( اربع صعوابت واجلدول  4يضم هذا اجملال  

 موضـــــــــوعات الكتاب ليس هلا عالقة مبا درســـــــــه الطلبة ســـــــــابقاً( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة االوىل اذ  .1
كتاب اللغة العربية (.تشـــــــــــــــري هذه الفقرة اىل ان مادة  80( ووز ا املئوي  1.60بلغت درجة حدهتا  
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تفصل الطالب فصالً  اتماُ عما درسه سابقاً  ابإلنتقال املفاجئ يف املوضوعات، يف حني ان من اهم  
معايري تنظيم حمتوى املنهج اليت ينبغي مراعاهتا عند عملية التنظيم هي  التتابع، االســـــــتمرار، التكامل( 

ية على اخلربة السابقة وتؤدي يف الوقت نفسه والتتابع يعين ان تكون كل خربة حاضرة يف الكتاب مبن
( إن وجود 173-271، ص1962اىل تعميق اكرب للموضـــــــوعات اليت تناوهلا اخلربات. ابو الفتوح، 

فجوات تفصـــــــــــــــل بني مفردات املادة يف هذه املرحلة وعدم مراعاة الرتابط املنطقي بني املوضـــــــــــــــوعات 
 يشكل صعوبة امام الطالب.

( 1.55ق( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة الثانية اذ بلغت درجة حدهتا   اســــــــــــــلوب الكتاب غري مشــــــــــــــو  .2
( وتشـــري هذه الفقرة اىل معاانة الطلبة من اســـلوب الكتاب وصـــعوبة التفاعل مع 77.5ووز ا املئوي  

مادته إذ ال يتســـــم بعنصـــــر التشـــــويق وال يثري يف الطالب الرغبة يف االســـــتزادة من املعلومات ورمبا يعود 
لك اىل ابتعاد موضــــــوعات الكتاب عن احلياة االجتماعية وواقع الطلبة وميوهلم واليت هلا الســــــبب يف ذ

 أثر كبري يف اقبال الطلبة على املادة وفهمهم هلا.
 -والذي تؤكد عليه املناهج احلديثة-إن من شـــروط جناح حمتوى املادة يف ايصـــال املعلومات اىل الطلبة 

التبويب الصحيح وان يكون مبسطاً  غري جاف لكي يساعد على هو التسلسل املنطقي يف عرض املادة و 
الفهم وان ال يعتمد على تكديس املادة وأن يظهر الفكرة اجلوهرية االء ووضــــــوح وأن تراعى فيه االســــــس 

، 1977الســـايكولوجية للبناء النفســـي والوجداين للطلبة تبعاً خلصـــائص الصـــف واملرحلة الدراســـية  الوكيل،
 (.174ص

احث موضـــوعات الكتاب اليت ليســـت هلا عالقة  ياة الطلبة وميوهلم وحاجاهتم االســـاســـية ال ويرى الب
 تشوق الطلبة اىل الكتاب وجيعله مبتعداً عنه.

 ( استجاابت الطلبة يف جمال احملتوى5اجلدول  

 الرتبة ت

 تسلسل
 الــــفــــقــــرة
ضـــــــــمن 
 اجملال

 صعوبة خامساً : جمال احملتوى
 رئيسة

 صعوبة
 ننوية

 ال
 تشكل
 صعوبة

  الوسط
 املرجح

 الـــــــوزن
 املئوي

2 2 4 
موضــوعات املادة ليس هلا 
عالقــة مبــا درســــــــــــــــه الطلبــة 

 سابقاً.
21 5 1 1.60 80 

 77.5 1.55 2 5 20 اسلوب املادة غري شائق. 1 3 3

موضـــــــــــــــوعات املادة كثرية  3 5 5
 75 1.50 2 6 19 ومتداخلة
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7. 6 2 
موضـــــــــــــــوعـــات املـــادة غري 

متســـــــــــــــلســـــــــــــــلــــة مبوبــــة أو 
 منطقياً.

13 5 8 1.32 71 

 صعوبات مجال االمتحانات واساليب التقويم:
 ( يوضح ذلك.6( سبع صعوابت واجلدول  7يتضمن هذا اجملال  

.  صـــــــــعوبة فهم مضـــــــــمون االســـــــــئلة االمتحانية( جاءت هذه الفقرة ابملرتبة االوىل فقد بلغت درجة 1
 (.77( ووز ا املئوي  1.54حدهتا  
شــعور الطلبة هبذه الصــعوبة يشــري اىل معاانهتم يف االجابة عن االســئلة االمتحانية ملادة اللغة العربية إن 

من جراء غموضـــها و تعقيدها او بســـبب اإلطالة واإلكثار من الفروع عند صـــياغتها واىل غياب التدرا يف 
ابت مضـــــــــطربة.   ري، االنتقال من الســـــــــهل اىل الصـــــــــعب، فاألســـــــــئلة املضـــــــــطربة تؤدي احياانً  اىل إجا

 (.9، ص1975
أوقد يعود الســـــبب يف هذه الصـــــعوبة اىل ضـــــعف اخلربة الرتبوية لبعض املدرســـــيني يف صـــــياغة االســـــئلة 
واختيار املناســــــــبة منها ملســــــــتوايت الطلبة وقابلياهتم يف املقارانت االدبية فمن الشــــــــروط الواجب توافرها يف 

واضــحة ومثرية للتفكري وحمددة تقيس اهداف املادة. الربيعي، االســئلة االمتحانية ان تكون جيدة الصــياغة 
 (.129، ص1989

ويرى الباحث ان عدم فهم بعض موضــوعات اللغة العربية وعدم توضــيحها للطالب ابلشــكل املطلوب 
 يؤدي اىل شعوره بصعوبة االسئلة.

بة الثانية اذ بلغت درجة .  قلة مراعاة االســــــــــــــئلة االمتحانية للفروق الفردية( جاءت هذه الفقرة ابملرت2
. إن روح الرتبية احلديثة اليت تســـــــــــــــود العصـــــــــــــــر هي مراعاة االعتبارات 74( ووز ا املئوي 1.48حدهتا  

السيكولوجية للطلبة، واالهتمام مبقدراهتم العقلية وابختالفاهتم يف مستوى الذكاء، وهذه الصعوبة تشري اىل 
حد، مع أتكيد الرتبية احلديثة على ضـــــرورة مالءمة االســـــئلة إن االســـــئلة االمتحانية تســـــري على وفق منط وا

 (.75، ص1981لظروف الطلبة وللفروق الفردية بينهم  عبد العزيز، 
وترتبط هذه النتيجة بضعف االعداد املهين للمدرس الذي حيتاا اىل خربات خاصة أبساليب التدريس 

وما يتســــــــم به كل نوع وحاالت اســــــــتخدامها واســــــــاليب تقومي الطلبة، فينبغي ان يعرف انواع االمتحاانت 
وعليه ان يراعي هبذا مســتوايت الطلبة عند صــياغة االســئلة.يقول الشــيخ "لتحقيق املناهج واســاليب التقومي 
اليت تناســـــــب امكانيات كل تلميذ وحاجاته ينبغي ان يدرك املربون الفروق الفردية املوجودة بني تالميذهم" 

 (.101، ص1964 الشيخ، 
 ( استجاابت الطلبة يف جمال االمتحاانت واساليب التقومي6 اجلدول

 الرتبة ت
 تسلسل
 الــــفــــقــــرة

ســـــــــادســـــــــاً  جمال اســـــــــاليب التقومي 
 واالمتحاانت

 صــــــــعوبة
 رئيسة

 صــــــــــعوبة
 ننوية

 ال
 تشــــــــــكل
 صعوبة

 الوســـط
 املرجح

 الــــــــــــوزن
 املئوي
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ضــــــــــمن 
 اجملال

صــعوبة فهم مضــمون االســئلة  1 1 .1
 77 1.54 1 5 21 االمتحانية.

قلة مراعاة االســئلة االمتحانية  3 2 .2
 74 1.48 2 5 20 للفروق الفردية بني الطلبة.

3. 3 5 
بعض االســـــــــــــــئلـــة االمتحـــانيـــة 
أعلى من مســـــــــــــــتوى الكتاب 

 املقرر.
20 4 3 1.46 73 

4. 4 4 

اغلــب االســـــــــــــــئلــة االمتحــانيــة 
تذكرية ال تعىن ابملســـــــــــــــتوايت 
األخرى  الفهم، التحليـــــــل، 

 الرتكيب(.

19 4 4 1.45 72.5 

االســـــــــــئلة االمتحانية ال تالئم  7 6 5
 68.5 1.37 5 6 16 الوقت املخصص هلا.

غالبية االسئلة االمتحانية غري  6 7 6
 68 1.36 7 5 15 موضوعية  مقالية(.

7 5 2 
افتقار االســــئلة االمتحانية اىل 
االســــــــــــــــــــــاليــــــــب العلميــــــــة يف 

 صياغتها وترتيبها.
13 7 7 1.25 62.5 

 الخامس: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:الفصل 

 االستنتاجات:
 بعض الطرائق املتبعة يف التدريس التثري دافعية الطلبة حنو مادة اللغة العربية. -1
 جهل أكثر املدرسني أبهداف تدريس مادة اللغة العربية. -2
املســتوى املعريف وتذكر إمهال  االختبارات الشــفاهية واعتماد االختبارات التحريرية اليت تعتمد على  -3

 املعلومات.
 التوصيات:

 ضرورة اطالع املدرسني والطلبة على أهداف تدريس مادة اللغة العربية. -1
 التنوع يف استعمال طرائق التدريس اليت تثري الدافعية لدى الطلبة. -2
 العمل على تطوير األسئلة وتنويعها و االخذ ابألسئلة املوضوعية. -3
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 يا وتربواي وزايدة خربهتم بطريقة اشتقاق األهداف السلوكية.ضرورة إعداد املدرسني مهن -4
 المقترحات:

اجراءدراســـــة  اثلة للدراســـــة احلالية للتعّرف الصـــــعوابت اليت تواجه طلبة املراحل االخرى يف املادة  -1
 نفسها.

 إجراء دراسة عن اثر طرائق التدريس احلديثة يف حتصيل الطلبة يف مادة اللغة العربية. -2
 المصادر

 .1970بو حطب، فؤاد. وث يف تقنني االختبارات النفسية. مكتبة االجنلو، القاهرة، أ -1
 .1962ابو الفتوح، رضوان:الكتاب املدرسي، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة،  -2
 .1990اإلمام، مصطفى حممودوآخرون، التقومي والقياس، داراحلكمة للطباعة والنشر،بغداد، -3
اصـــــــــــــــول تدريس املواد االجتماعية للصـــــــــــــــفوف الثانية. معاهد  األمني، شـــــــــــــــاكر حممود واخرون. -4

 .1985، مطبعة وزارة الرتبية، بغداد، 7املعلمني. ط 
 ري، مىن يونس. تقومي االختبارات الصفية التحريرية ملادة القواعد للصفوف الرابعة االبتدائية يف  -5

لطباعة. . مؤســــــــــــــســــــــــــــة دار الكتب ل1971 -1970العراق لنصــــــــــــــف و اية العام الدراســــــــــــــي 
  1975جامعةاملوصل، 

  1983، 1بشارة،جربائيل:املنهج التعليمي،دار الرائد العريب،بريوت،ط -6
البياط،عبد اجلبار توفيق وزكراي اثناسيوس. اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف الرتبية وعلم النفس،  -7

 .1977بغداد، 
االديب يف املرحلة اإلعدادية يف بغداد. التميمي، بشــرى محيد حممد. صــعوابت تدريس مادة النقد  -8

 م  رسالة ماجستري غري منشور(.1999جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن الرشد، 
 .1986التل، سعيد: دراسات يف التعليم اجلامعي،دار اللواء للصحافة والنشر، عمان، -9
 .1967العاى،بغداد،جابر،عبد احلميد جابر. أساسيات التدريس. مطبعة  -10
 .1973، وامحد خريي كامجم. مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، دار النهضة،مصر، - -11
اجلمــل،جنــاح يعقوب: حنو منهج تربوي معــاصـــــــــــــــر،اجلــامعــة االردنيــة،كليــة الرتبيــة، مطــابع دار  -12

 .1988الشعب، ط
ســـســـة فرانكلني جونثون،س، ماكلندون:تدريس املواد الرتبوية، ترمجة يوســـف خليل يوســـف،مؤ  -13

 .1964نيويورك،  -للطباعة والنشر،القاهرة
اخلزرجى، ماجدة عبد اإلله.صعوابت تدريس علم العروض ودراسته من وجهة نظر التدريسني  -14

 م  رسالة غري منشورة(.1995ابن رشد،  -والطلبة. جامعة بغداد،كلية الرتبية
لبة الفرع العلمي يف املدارس الربيعي، مجعة رشــــــــــــيد. صــــــــــــعوابت تدريس قواعد اللغة العربية لط -15

م  رســــــــــــالة ماجســــــــــــتري غري 1989ابن رشــــــــــــد،  -الثانوية واإلعدادية.جامعة بغداد، كلية الرتبية 
 منشورة(.
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 .1988(، 304راين، حممد هاشم. التدريسي مفهومه و ارساته. رسالة املعلم العدد   -16 
الرتبية.ط، مطبعة العاين،  الزوبعي، عبد اجلليل إبراهيم وحممد امحد الفتام. مناهج البحث يف -17

 .1974بغداد، 
ســـعد، اد صـــبيح: الطرق اخلاصـــة يف تدريس العلوم االجتماعية، جامعة البصـــرة، كلية الرتبية،  -18

1990. 
الســـــالمي، جاســـــم. صـــــعوابت تدريس مادة االدب والنصـــــوص يف املرحلة اإلعدادية يف بغداد  -19

م  رســـــالة 1998ابن رشـــــد،  -لرتبية من وجهة نظر مدرســـــيها ومدرســـــاهتا. جامعة بغداد، كلية ا
 ماجستري غري منشورة(.

، دار الفكر العريب، 1الســــــيد، فؤاد البهي. علم النفس االحصــــــائي وقياس العقل البشــــــري. ط -20
1958. 

 .2000الشبلي، إبراهيم مهدي. التعليم الفعال. دار االمل، االردن،  -21
، الدار املصـــــرية اللبنانية، 3شـــــحاته، حســـــن. أســـــاســـــيات التدريس الفعال يف العامل العريب. ط -22

1997. 
الشـــــيخ، يوســـــف حممود وجابر عبد احلميد جابر. ســـــيكولوجية الفروق الفردية. دار النهضـــــة،  -23

 .1964القاهرة، 
 .2004، دار وائل للنشر، االردن، 1الصمادي، عبدهللا القياس والتقومي النفسي، ط -24
ا ومشـــكالهتا ومســـتقبلها، دار املاليني، عبد الدائم، عبد هللا: الرتبية يف البالد العربية، حاضـــره -25

 .1976، بريوت، 1ط
 .1963دار املعارف،  1عبد العزيز صا  وعبد العزيز عبد احلميد، الرتبية وطرق التدريس،ا/ -26
 .1981، دار املعارف، 11، ط2الرتبية وطرق التدريس،ا/ -27
ة يف كلية الرتبية يف العزاوي، فائزة حممد. صـــــعوابت تدريس مادة البالغة يف أقســـــام اللغة العربي -28

 م.  رسالة ماجستري غري منشورة(.1999ابن رشد،  -بغداد.جامعة بغداد، كلية الرتبية 
العوضـــــــــــــــي،عبد اللطيف حممد صـــــــــــــــا :تدريس التاريخ ابلونئق التارخيية والتلفزيون التعليمي،  -29

 .1987،1جامعة الكويت،كلية الرتبية، ط 
 .1977مصر -والرتبوي. مكتبة االجنلو الغريب، رمزية: التقومي والقياس النفسي  -30
فان دالني، ديوبولدب. منهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. ترمجة حممد نبيل نوفل وآخرون  -31

 .1985، مكتبة االجنلو، مصر، 3ط
 .1980فرا، صفوت. القياس النفسي. دار الفكر املصرية،  -32
، 2دها وطرق اســــــتخدامها. طالكلوب، بشــــــري عبد الرحيم. الوســــــائل التعليمية التعليمية اعدا -33

 .1986دار إحياء العلوم، بريوت، 
، 1كوافحة، تيسري مفلح. القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة، ط -34

 .2003دار املسرية للنشر، األردن، 
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 .1979كوجك، كوثر حسني. مقدمة يف علم التعليم. عامل الكتب، القاهرة،  -35
 .1984التدريس. ترمجة سعاد جار هللا، دار الفكر العريب، كوهل، هربرت. فن  -36
، مركز الكتاب 1حممود، مصـــــــطفى عبدالســـــــميع وآخرون: االتصـــــــال والوســـــــائل التعليمية، ط -37

 .2001للنشر، 
، دار النهضــة العربية، بريوت، 1هيكل، عبد العزيز فهمي، مبادىء االســاليب االحصــائية، ط -38

1966. 
، مكتبة 1أســـــــبابه.أســـــــســـــــه. أســـــــاليبه. خطواته. معوقاته.ط،اهجالوكيل،حلمي امحد.تطوير املن -39

 .1977االجنلو املصرية. 
40- Furtiere, Antoine. le Dictionnaire universal tom l,s.la robert, Paris, 1978. 

41- Good, Carter V. Dictiionary of education. 3ed. ed. new –york: Megraw– 

Hill, 1973. 
42- Littre – Emile. Dictionndre dala langue Francaise. parsie: Gallimard 

Hachette, 1962. 

43- Webstar’s, Third New Internationl Dictionart of English anguageun 

abridged. chicago: william beton pulolisher 1971. 

 استبانة استطالعية للطلبة( 1ملحق )

 عزيزي الطالب
 وبركاتهالسالم عليكم ورمحة هللا 

يروم الباحث اجراء  ث بعنوان  الصـــــــــعوابت اليت تواجه طلبة الصـــــــــف االول املهين يف دراســـــــــة اللغة 
العربية من وجة نظر الطلبة(، ومبا انكم معنيون هبذا املوضـــــــوع فإن الباحث يتوجه إليكم ملعرفة  صـــــــعوابت 

 .ميتدريس مادة اللغة العربية(. وهبذا تكونون قد قدمتم خدمة للبحث العل
 الباحث
 م. ليث صاحب شاكر

 ما صعوابت تدريس مادة اللغة العربية من وجهة نظرك؟
 اوالً : االهداف
 ننياً : التدريس

 نلثاً : الطرائق التدريسية واالساليب املتبعة
 رابعاً : الطلبة

 خامساً : حمتوى املادة
 سادسا: اساليب التقومي

 (2ملحق رقم )

 احملكمني يف صالحية فقرات االستبانةم/ استبانة آراء 
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 من وجهة نظر  الطلبة( 
 . احملرتم  حضرة االستاذ الفاضل

يروم الباحث اجراء دراســــة هتدف اىل تعرف  صــــعوابت اليت تواجه الطلبة يف دراســــة مادة اللغة العربية 
ية والرتبوية املتميزة فإن اعدادية التحرير الصناعية( ونظراً  ملكانتكم العلم -يف الصف االول/ قسم الكهرابء

( حلقل صـــــــاحلة ✓الباحث يرجو ان تتفضـــــــلوا بتحديد صـــــــالحية الفقرات املذكورة وذلك بوضـــــــع عالمة  
 اذا كانت الفقرة  غري صاحلة( مع ابداء مقرتحاتكم واجراء التعديالت اليت جتدو ا ضرورية. (وعالمة 

 وفقكم هللا يف طريق اداء رسالتكم االنسانية
 الباحث
 م.ليث صاحب شاكر

 اوالً : مجال االهداف
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

اهداف تدريس اللغة عدم معرفة الطلبة     
 العربية.

 

قلة خربة املدرســـــــــــــــني بطريقة اشـــــــــــــــتقاق     
 االهداف السلوكية.

 

ال ينقــل املــدرســـــــــــــــون اهــداف املــادة اىل     
 الطلبة.

 

عرض املـــادة ابالســـــــــــــــلوب التقليـــدي ال     
 يساعد على حتقيق اهداف املادة.

 

مل تظهر االهــداف امهيــة اللغــة العربيـة يف     
 الطلبة.حياة 

 

ضــــــــــــعف ارتباط االهداف بواقع تدريس     
 اللغة العربية

 

احلصص املخصصة ملادة اللغة العربية ال     
 تكفي لتحقيق االهداف.

 

 ثانياً : التدريس
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة
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ضـــــــــــــعف قابلية عدد من املدرســـــــــــــني يف     
 ايصال املادة.

 

قابلية عدد من املدرســـــــــــــني يف ضـــــــــــــعف     
 اغناء احملاضرة ابالسئلة وااليضاحات.

 

ضعف قدرة عدد من املدرسني يف تنمية     
 رغبة الطلبة حنو مادة اللغة العربية.

 

ضــعف املســتوى العلمي لبعض مدرســي     
 اللغة العربية

 

ضـــــــعف التفاعل االجيايب بني املدرســـــــني     
 والطلبة.

 

املــــــدرســـــــــــــــون الفروق الفرديـــــة ال يراعي     
 ملستوايت الطلبة يف التدريس.

 

عدم ربط املدرســـــــــــــــني مادة اللغة العربية     
 ابملواد االخرى جيعلها يف عزلة.

 

ضـــــــــعف املدرســـــــــني يف اقناع الطلبة أبثر     
 اللغة العربية يف احلياة العملية.

 

 ثالثاً : مجال الطرائق واالساليب املتبعة
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

اكثر املــدرســـــــــــــــني يســـــــــــــــتعملون الطريقــة     
 االلقائية.

 

ضـعف قدرة عدد من املدرسـني يف خلق 
 عنصر التشويق لدى الطلبة.

 

ضـــعف االنشـــطة الالصـــفية اليت تســـاعد 
على الكشـــــــــــــــف عن مواهــــــب الطلبــــــة 

 وقدراهتم.

 

التدريس املتبعة ال تشـــــــجع الطلبة طرائق 
 على اجلرأة االدبية.

 

ابتعـــاد املـــدرســـــــــــــــني عن مبـــدأ التعزيز يف 
 التدريس.
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ضعف االمكانيات املتوافرة يف اجلامعات 

 لتطبيق طرائق التدريس احلديثة.
 

اعتماد الطلبة ان املدرس هو املصـــــــــــــــدر 
 الوحيد للمعلومات.

 

االهتمــــام ابلطرائق واالســـــــــــــــــــاليــــب قلــــة 
 احلديثة.

 

اســـاليب غالبية املدرســـني غري مبنية على 
 تشجيع الطالب.

 

 رابعاً : مجال الطلبة
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

ضـــــــــــــعف ميل الطلبة حنو دراســـــــــــــة اللغة     
 العربية.

 

العربية مادة يعد معظم الطلبة مادة اللغة     
 ننوية اذ ال يفيدون منها مستقبالً .

 

ندرة املصـــــــــادر واملراجع العربية اليت تعني     
 الطلبة.

 

ضـــــــــــــــعف اجلرأة االدبية عند الطلبة تبعد     
 الطلبة عن التفاعل مع الدرس.

 

  قلة مطالعة الطلبة اخلارجية.    
كثرة ســــــــــرد املصــــــــــطلحات يربك الطلبة     

 فهمه.ويقلل من 
 

 خامساً : مجال املحتوى
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

  اسلوب الكتاب غري مشوق.    
ال تكفي مرحلة دراســـــــــــــية واحدة لإلملام     

 مبحتوايت املادة
 

مفاجاة الطلبة مبوضـــوعات جديدة ليس     
 هلا عالقة مبا درسوه سابقاً .
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الكتــاب غري مبوبــة وغري موضـــــــــــــــوعــات     
 متسلسلة منطقياً .

 

موضـــــــــــــــوعــات كتــاب اللغــة العربيــة كثرية     
 ومتداخلة

 

التفصـــــــــــــــيالت الزائــــدة عن احلــــاجــــة يف     
 الكتاب.

 

قلــــة ترمجــــة الكتــــب العلمبــــة اليت ختتص     
 بدراسة املادة 

 

ال حتتوي اكثر املوضــــــــــوعات على مناذا     
 من التطبيقات العلمية

 

 سادساً : مجال االمتحانات واساليب التقويم
حتـــــــتــــــــاا اىل  املالحظات

 تعديل
 ت الصعوابت صاحلة غري صاحلة

صـــــــــــــــعوبـــــة فهم مضـــــــــــــــمون االســـــــــــــــئلــــة     
 االمتحانية.

 

افتقار االســئلة االمتحانية اىل االســاليب     
 العلمية يف صياغتها وترتيبها.

 

التحريرية يف االعتمـاد على االمتحـاانت     
 تقومي الطلبة.

 

اغلب االســـــــــــــــئلة تقف عند املســـــــــــــــتوى     
 املعريف والتذكر.

 

االســــــئلة االمتحانية ال تســــــهم يف تثبيت     
 املعلومات االساس ملادة اللغة العربية.

 

يعد معظم املدرســــــــــــني االمتحاانت غاية     
 من دون اعتمادها  تغذية راجعة(.

 

مســـــــــــــــتوى الكتاب االســـــــــــــــئلة اعلى من     
 املقرر.

 

قلة االهتمام ابلفروق الفردية يف صـــــياغة     
 االسئلة االمتحانية.
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اهتمــام الطلبــة مبــادة اللغــة العربيــة ينتهي     

 ابنتهاء االمتحاانت.
 

اغلــب االســـــــــــــــئلــة االمتحــانيــة  مقــاليــة(     
 بطبيعتها.

 

ــتعان بهم الباحث في 3ملحق ) ــماء الخبراء الدين اس اجراءات البحث ( اس

 حسب االلقاب العلمية

 طرائق تدريس  ا.م.د حاكم موسى احلسناوي .1
 اللغة العربية   ا.م.د غامن كامل سعود .2
 طرائق تدريس   ا.م.د كرمي خضري فارس .3
 اللغة العربية    م.د. جعفر علي عاشور .4
 طرائق تدريس    م. حتسني علي حسني .5
 مدرس املادة   السيد ساطع وهيم عسكر .6
 مدرسة املادة    فردوس كامجمالسيدة  .7

االســــتبانة النهائية في صــــعوبات تدريس مادة اللغة  (4ملحق رقم )

 العربية

 عزيزي الطالب.......... احملرتم
 حتية طيبة وبعد:

جيري الباحث  ثا بعنوان  الصـــــــــــعوابت اليت تواجه طلبة الصـــــــــــف االول املهين يف دراســـــــــــة مادة اللغة 
ت اليت تواجه طلبتنا يف اثناء دراســـة مادة اللغة العربية لذا يرجى االجابة عن العربية( للتعرف على الصـــعواب

( يف احلقل الذي ترونه مناســـــــباً  ✓هذه االســـــــتبانة وحتديد مدى صـــــــعوبة كل فقرة وذلك بوضـــــــع عالمة  
 صـــــعوبة رئيســـــة، صـــــعوبة ننوية، ال تشـــــكل صـــــعوبة(، علما ان نتائج البحث تســـــتعمل ألغراض البحث 

 العلمي.
 يرجى االجابة عن ما أيط:

 االسم  اختياري( .1
 الباحث
 م. ليث صاحب شاكر

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت صعوابت جمال االهداف رئيسة

عــدم معرفــة الطلبــة اهــداف تــدريس مــادة     
  اللغة العربية.
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عرض املــــادة ابالســـــــــــــــلوب التقليــــدي ال     
  اهداف املادة.يساعد على حتقيق 

مل تظهر االهــداف امهيــة اللغــة العربيــة يف     
  حياة الطلبة.

احلصـــــــــــــــص احملددة ملادة اللغة العربية غري     
  كافية لتحقيق االهداف.

ضـــــــــــــــعف ارتباط االهداف بواقع تدريس     
  القياس والتقومي.

ــــة القــــدرة      االهــــداف ال تشـــــــــــــــري اىل تنمي
  الطلبة.العلمية عند 

ضــــــعف الرتابط بني اهداف تدريس اللغة     
  العربية وبقية املواد.

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت صعوابت جمال التدريسيني رئيسة

ضعف قدرة عدد من املدرسني يف ايصال     
  املادة.

ضـــــــــــــــعف اغنـــــاء عـــــدد من املـــــدرســـــــــــــــني     
  والشواهد.احملاضرات ابالمثلة 

ضــــعف عدد من املدرســــني يف صــــنع جو     
  شائق ابملناقشة املثمرة.

ضـــــــــــــــعف املســـــــــــــــتوى العلمي لعـــــدد من     
  مدرسي اللغة العربية.

ال يراعي املدرســـــــــــــــون الفروق الفردية بني     
  الطلبة.

ضـــــعف عدد من املدرســـــني يف تنمية ميل     
  الطلبة حنو مادة اللغة العربية.

ضــــــــــعف التفاعل االجيايب بني املدرســــــــــني     
  والطلبة.
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التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت صعوابت جمال طرائق التدريس واساليبه رئيسة

اكثر املــــدرســـــــــــــــني يســـــــــــــــتعملون الطريقــــة     
  اإللقائية يف تدريس املادة.

ضــــعف قدرة عدد من املدرســــني يف خلق     
  الطلبة.عنصر التشويق لدى 

ضعف االنشطة الالصفية اليت تساعد يف     
  الكشف عن مواهب الطلبة وقدراهتم

ضعف االمكانيات املتوافرة لتطبيق طرائق     
  التدريس احلديثة.

قلـــــة االهتمـــــام ابلطرائق واالســــــــــــــــــــاليـــــب     
  احلديثة.

أســـــــــــاليب عدد من املدرســـــــــــني غري مبنية     
  على تشجيع الطلبة.

قلة اســــتخدام طرائق تدريســــية تربط اللغة     
  العربية ابملواد االخرى

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت صعوابت جمال الطلبة رئيسة

  ضعف ميل الطلبة اىل دراسة اللغة العربية    

يعد معظم الطلبة مادة اللغة العربية ننوية     
  مستقباًل.اذ ال يفيدون منها 

قلة االنشطة اليت حتفز الطلبة يف االطالع     
  على االمثلة التقوميية

ضــــــعف اجلرأة االدبية عند الطلبة تبعدهم     
  عن التفاعل مع الدرس.

  قلة مطالعة الطلبة للمصادر العربية.    

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صـــــــــــــــعوبة 
 ت احملتوىصعوابت جمال  رئيسة
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  اسلوب الكتاب غري مشوق.    

موضـــــــــــــــوعـــات الكتـــاب غري مرتبـــة ترتيبـــا     
  منطقياً.

  موضوعات الكتاب كثرية ومتداخلة    

موضـــــــــــــــوعات الكتاب ليس هلا عالقة مبا     
  درسه الطلبة سابقاً.

التشـــــــــــــكل  املالحظات
 صعوبة

صـــــــــــــــعوبة 
 ننوية

صــــــــــــــــعوبــــــــة 
 رئيسة

 ت التقومي واالمتحاانتصعوابت جمال 

  صعوبة فهم مضمون االسئلة االمتحانية.    

    
افتقار االســـــئلة االمتحانية اىل االســـــاليب 

  العلمية يف صياغتها وترتيبها.

    
قلة مراعاة االســـــــــــــــئلة االمتحانية للفروق 

  الفردية بني الطلبة.

    
اغلب االســــئلة االمتحانية تذكرية ال تعىن 
ابملســـــــــــــــتوايت االخرى  الفهم، التحليل، 

 الرتكيب(.
 

    
بعض االســـــــــــــــئلــــة االمتحــــانيــــة اعلى من 

  مستوى تفكري الطلبة

    
غــالبيــة االســـــــــــــــئلــة االمتحــانيــة مقــاليــة يف 

  صياغتها.

    
االسئلة االمتحانية ال تتناسب مع الوقت 

  املخصص هلا.

 


