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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة المشكالت التي يواجهها معلمـو المرحلـة   

االساسية الدنيا في تدريس اللغة اإلنجليزية في مدارس مديرية نابلس الحكومية، وتبعاً لمتغيرات 

عدد الدورات التدريبية، وسنوات الخبرة، وجامعة التخرج، والمؤهل العلمي، و، الجنس(الدراسة 

  : وذلك من خالل اآلتي). موقع المدرسةو

الدنيا من وجهة نظر  األساسية تحديد المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية بالمرحلة -1

 .معلميها في مديرية نابلس

وسنوات الخبـرة، والـدورات التدريبيـة، والجـنس،     المؤهل العلمي، (اتتحديد أثر متغير -2

على معرفة المشـكالت التـي يواجههـا معلـم اللغـة      ) وجامعة التخرج، وموقع المدرسة

 .الدنيا من وجهة نظر معلمي هذه اللغة في مديرية نابلس األساسية االنجليزية بالمرحلة

قامت الباحثـة  ف ، يلتحليلدمت الباحثة المنهج الوصفي اغراض الدراسة استخأولتحقيق 
بعد اإلطّالع على األدب التَّربوي المتعلّـق بموضـوع مشـكالت    ) االستبانة(ببناء أداة الدّراسة 

و تَشكَّل مجتمع هذه الدّراسة من جميع معلمي  ،تدريس اللغات األجنبية وخاصةً اللغة اإلنجليزية
معلـم  ) 408(والبـالغ عـددهم   ومعلمات اللغة اإلنجليزية في مدارس مديرية نابلس الحكومية 

إذ بلغ حجـم عيّنـة    ،عشوائيةطبيقية ما عينة الدراسة فقد قامت الباحثة باختيار عينة أومعلمة، 
معلماً ومعلمـة، اإل أن عـدد االسـتبانات التـي تـم اسـتردادها فقـد بلـغ    ) 212(الدّراسة 

استبانة، وهو ما تم اعتباره العينة النهائية للدراسة و لإلجابة عـن تسـاؤالت الدّراسـة    ) 116(
 (SPSS). لوم االجتماعيّةواختبار فرضياتها، استخدمت الباحثة برنامج الرّزمة اإلحصائيّة للع



 م 

 ّي تقيس درجة المشكالت التي يواجهها معلمو  المجاالتويتضح من نتائج الدراسة أنّالت

المرحلة االساسية الدنيا في تدريس اللغة اإلنجليزية في مدارس مديرية نابلس الحكوميـة مـن   

 ،ومنخفضة ومتوسطةوجهة نظر المعلمين والمعلمات، كانت تقـديراتها تتـراوح بـين مرتفعة 

و جاءت الدرجة الكلية ذات تقدير متوسط، اما ترتيب مجاالت الدراسة فقد جاء تنازليـاً علـى   

التـي تعـود    المشـكالت وهـو متعلّـق بقيــاس  ثامن جاء ترتيب المجـال ال: النَّحو التَّالي

، جتمع المحلـي للم التي تعود مشكالتال وهو مجال التاسع ثم جاء ثانيـاً المجال ،أوالً لمتعلمينل

تالهما بتقدير متوسط بالمرتبة الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة  ، ثموكالهما بتقدير مرتفع

المجال السابع المتعلق بمشكالت تعود للوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، المجال : على التوالي

لخامس المتعلق بمشـكالت المنهـاج   الثاني المتعلق بمشكالت إعداد وتدريب المعلمين، المجال ا

جاء أخيراً من حيث تقـدير  والمحتوى، والمجال السادس المتعلق بمشكالت طرائق التدريس، و

ثـم المجـال الرابـع وهـو     التي تعود للمعلـم   وهو المشكالتمستوى الصعوبة المجال األول 

ة واإلشراف التربـوي،  المشكالت المتعلقة باألهداف، ثم المجال الثالث المتعلق بمشكالت اإلدار

  :-وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها .في تقدير منخفض

ضرورة اهتمام المسؤولين بتطوير برامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية فـي المـدارس،   

وإعطائه الدورات المطلوبة المناسبة للواقع التعليمي الفلسطيني؛ للنهـوض بالمسـتوى العلمـي    

لها من أثر ايجابي توعية األهل، بأهمية التواصل والشراكة مع المدرسة، لما ، دريبي للمعلموالت

ضرورة اهتمام الجامعات الفلسطينية بنوعية الخريجين الجـدد مـن المعلمـين،    ، لصالح ابنائهم

  .من أجل تعليم جيد ،وكيفية إعدادهم
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة ومشكلتها

 الدراسة  مقدمة

والنجاح في التعامل مـع   ،حيثما تسعى أمة إلثبات موقفها على موائد الحوار الحضاري

وال شـك أن اللغـة أهـم أدوات     ر،فإنها بحاجة ألدوات الحوا، واإلفادة من منجزاتهم ،اآلخرين

الذي أصبح العالم قرية  ،وباألخص في العصر الحالي، االتصال والحوار بين األمم والحضارات

فمن . والتأثير المباشر وغير المباشر ،صغيرة نتيجة الثورة غير المسبوقة في االتصال بين األمم

التـي   ،دة من األدوات األساسـية يمسي ممتلكاً لواح ،وعلى رأسها لغاتهم ،يجيد أدوات اآلخرين

. بما يخـدم مسـيرة تطـوره    ،يمكن من خاللها التعامل مع اآلخرين وفهم ثقافته وأساليب حياته

والتي تجمـع   ،واللغات تشكل جزءاً مهما من العالم الذي بدأت أطرافه تتخاطب باللغة اإلنجليزية

  ).2002العجاجي، (الحاليلتكون أهم جسور نقل المعرفة في العصر  ،لها عدد من الظروف

وقد ورد من اآليات الكريمة واألحاديث ما يمكن منها االستخالص بأن الدين اإلسالمي 

ومن آياته خَلْقُ السموات واَألرضِ واخْتالفُ (يعد اختالف اللغات من آيات اهللا سبحانه في خلقه 

كما ورد في األحاديث النبوية الشريفة ، "22:الروم) "يات ِللْعاِلمينَألْسنَتكُم وَألْوانكُم ِإن في ذَِلك آل

عندما كنت في " :فعن زيد بن ثابت انه قال ،ما يشير إلى الحث على تعلم لغات األقوام األخرى

هـذا  ، يا رسـول اهللا  :فقالوا، عمري أتي بي إلى النبي عليه الصالة والسالممن الحادية عشرة 

فقرأت على رسول اهللا فأعجبه ، وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة ،النجارغالم من بني 

  ).2010الدامغ، ) (فإني واهللا ال آمنهم على كتابي، م لي كتاب يهوديا زيد تعلّ: (وقال ،ذلك

إذا كان تعليم اللغات ضرورياً فأي اللغات نتعلم؟ ولعّل اإلجابة  ،ويبقى السؤال المطروح

علـم فـي   فإن اللغات األجنبية التي تُ "جاهزة ومحسومة في العالم العربي اليومعلى هذا السؤال 

هي اإلنجليزية كلغة أجنبية أولى فـي معظـم    األقطار العربية في مراحل التعليم الثالث عموماً

  ). 2002،األغا(أقطار المشرق العربي، وكلغة أجنبية ثانية في كل أقطار المغرب العربي 
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من  وكثرةُ ،النتشارها الواسع راًنظ، عد لغة االتصال العالميةإلنجليزية تُفإن اللغة ا هوعلي

وهي اللغة التي من خاللها يتم  ،وهي اللغة العالمية التي تنعقد بها المؤتمرات الدولية ،يتحدث بها

  ).2012،آل حسن(والتكنولوجيا الحديثة  ،والهندسة، مثل الطب: تدريس بعض العلوم

   وكدت بعض الدراسات كدراسة قسطنطينأ فقد) 2008( المطيريوكما جاء في دراسة 

      )1990 ،Costantioo(  ،ن المتعلم أعلى ضرورة تعلم هذه اللغة ومواكبة التقنية الحديثة و

كمـا   ،في مرحلة الطفولة يستطيع دراسة اللغة األجنبية جنباً إلى جنب مع دراسـة اللغـة األم  

أن االشخاص الذين لديهم كفاءة لغوية في أكثر مـن   )Hakuta،1986(اأوضحت دراسة هاكوت

وأكـدت دراسـة   . لغة يتفوقون على أولئك الذين يتحدثون بلغة واحدة فقط في اختبارات الذكاء

على أن التلميذ الذي يدرس لغة أجنبية استطاع أن يحقق نتائج أفضل ،) Cooper ،1987(ركوب

  .من الذي لم يدرس أي لغة أجنبية في اختبار االستعداد المدرسي 

ولقد ازداد هذا  ،وتعد فلسطين من البالد التي اهتمت منذ أمد بعيد بتعليم اللغات األجنبية

فاعل المسـتمر مـع الـدول األجنبيـة     االهتمام خاصة في هذا العصر المتطور الذي يتطلب الت

   .وتحقيق مطالبها ،األخرى

، ولقد أدرك القائمون على التعليم في فلسطين أهمية تعليم اللغات األجنبية بصفة عامـة 

فكان من الضروري االهتمـام بتعليمهـا فـي المـدارس الرسـمية      ، واإلنجليزية بصفة خاصة

بدء تعليمها في هذه المدارس مع بداية الحلقـة   وذلك منذ ،واالهتمام بأسس تعليمها، )الحكومية(

ولقد صاحب إدخال مادة اللغة االنجليزية فـي   ،والعمل على إتقانها ،األولى من التعليم األساسي

المرحلة االبتدائية العديد من المشكالت والمعوقات التي واجهت المعلم والتي تحول دون تعلـيم  

اللغة االنجليزية على أسس سليمة، وذلك من بعد قدوم السلطة الفلسطينية والشروع في تدريسها 

طلق فقد ارتأت الباحثة ضرورة القيـام بمبـادرة   لذا ومن هذا المن. اآلنم وحتى 2000منذ عام 

في تدريسه  جادة، بإجراء دراسة علمية، لمعرفة أهم المشكالت التي تواجه معلم اللغة اإلنجليزية

وما لهذا التحسين من ، ، والتي ستساهم في تحسين تعليم اللغة اإلنجليزيةللصفوف األربعة األولى

  .بة لهاأثر إيجابي على أداء واستجابة الطل
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م، تأتي هذه الدراسة لمعرفة درجة المشكالت التي يواجههـا معلمـو    وبناءعلى ما تقد

  .المرحلة األساسية الدنيا في تدريس اللغة اإلنجليزية في مدارس مديرية نابلس الحكومية

  وأسئلتها  مشكلة الدراسة

لتربية والتعلـيم  قامت وزارة ا ،نظراً لضرورة تعلم اللغة اإلنجليزية في الوقت الحاضر

الفلسطينية بتصميم مقررات ومناهج أساسية تم اعتمادها من الصف األول األساسي إلى الصف 

يتالئم مع طبيعة وعادات ) م2001-2000(الثاني عشر الثانوي ضمن مراحل من العام الدراسي

حيث يعد حجر  ،ةالذي يقوم به المعلم في العملية التربوي ونظراً للدور الكبير ،المجتمع الفلسطيني

  .وتحقيق أهدافه التربوية ،األساس والمسؤول عن تطبيق وتنفيذ المنهاج

فإذا لم  ،من المشكالت ةمجموع هفإن المعلم يواج ،ولتعدد المهام والواجبات المطلوبة منه

وليس لديه إلمـام بأسـاليب التـدريس     ،ولم يتلقى إعداد وتدريب جيد هيكن متمكناً من تخصص

 هإدارتو  ه،زمالئو  ه،على إيجاد وخلق عالقة جيدة مع طالب هباإلضافة إلى عدم قدرت ،الحديثة

  .هوعلى مستوى طالبه فذلك كله يسبب له مشكالت تنعكس سلباً على أدائه، ومشرفي

التي اهتمت  -على حد علم الباحثة-انطالقا من هذه المبررات السابقة، ولقلة الدراسات 

قلـة  علم اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية الدنيا في فلسـطين، و بالمشكالت التي يواجهها م

هذه الدراسة التي يمكن تحديد مشـكلتها فـي    فقد أتتاسات بالعالم العربي، وجود مثل هذه الدر

  :السؤال الرئيس اآلتي

فـي   الـدنيا  األساسية بالمرحلةما درجة المشكالت التي تواجه معلمي اللغة اإلنجليزية  �

 مديرية نابلس؟

  :ومنه تتفرع األسئلة التالية

 الـدنيا  األساسية المرحلةما درجة المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس  -1

 في مدارس مديرية نابلس من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة؟
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حول المشـكالت    α ≤ 0.05) ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2

من وجهة نظر معلمـي هـذه    الدنيا األساسية بالمرحلةالتي يواجهها معلم اللغة االنجليزية 

الجنس، والمؤهل العلمـي، وجامعـة التخـرج،    (المرحلة بمديرية نابلس تعزى لمتغيرات 

 ).وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية، وموقع المدرسة

معلمي اللغة االنجليزية فـي تـدريس   لتي يواجهها ما هي المقترحات للحد من المشكالت ا -3

 في مدارس مديرية نابلس من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة؟ الدنيا األساسية المرحلة

   الدراسة فرضيات

تسعى هذه الدراسة في إطار اإلجابة عن األسئلة السابقة إلى اختبار صحة الفرضـيات  

  :التالية

المشـكالت التـي    فـي  α ≤ 0.05) (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة  الدنيا األساسية بالمرحلةيواجهها معلم اللغة االنجليزية 

 .بمديرية نابلس تعزى لمتغير الجنس

المشـكالت التـي    فـي  α ≤ 0.05) (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة  الدنيا األساسية بالمرحلةيواجهها معلم اللغة االنجليزية 

 .بمديرية نابلس تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المشـكالت التـي    فـي  α ≤ 0.05) (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة  الدنيا األساسية بالمرحلةيواجهها معلم اللغة االنجليزية 

 .بمديرية نابلس تعزى لمتغير جامعة التخرج

المشـكالت التـي    فـي  α ≤ 0.05) (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة  الدنيا األساسية بالمرحلةيواجهها معلم اللغة االنجليزية 

 .ابلس تعزى لمتغير سنوات الخبرةبمديرية ن
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المشـكالت التـي    فـي  α ≤ 0.05) (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة  الدنيا األساسية بالمرحلةيواجهها معلم اللغة االنجليزية 

 .بمديرية نابلس تعزى لمتغير الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلم

المشـكالت التـي    فـي  α ≤ 0.05) (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة  الدنيا األساسية بالمرحلةيواجهها معلم اللغة االنجليزية 

 ).مدينة، قرية(بمديرية نابلس تعزى لمتغير موقع المدرسة

   أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة المشكالت التي تواجه معلم اللغة االنجليزية 

  :في محافظة نابلس، وذلك من خالل األتي الدنيا األساسية بالمرحلة

الدنيا من وجهة نظر  األساسية تحديد المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية بالمرحلة .1

 .معلميها في مديرية نابلس

المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والـدورات التدريبيـة، والجـنس،    (ات د أثر متغيرتحدي .2

على معرفة المشـكالت التـي يواجههـا معلـم اللغـة      ) وجامعة التخرج، وموقع المدرسة

 .الدنيا من وجهة نظر معلمي هذه اللغة في مديرية نابلس األساسية االنجليزية بالمرحلة

  أهمية الدراسة

في أنها أولى الدراسات التربويـة بمحافظـات    من الناحية النظرية، الدراسةتنبع أهمية 

 .التي لم يسبق تناولها بالبحث والدراسة في هذا الموضوع) حسب علم الباحثة(الضفة الغربية 

يستفيد منها معلمو اللغة االنجليزية ومعلماتهـا فـي    من المأمول أنأما من الناحية العملية  •

للوقف على بعض المشكالت التي تواجه المعلمين فـي تعلـيم اللغـة     ،المدارس الفلسطينية

 .االنجليزية للقيام بتذليل وتخفيف وحل هذه المشكالت
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 محاولة وضع بعض الحلول للمشكالت التي تواجه معلم اللغة االنجليزيـة فـي المرحلـة    •

 .الدنيا األساسية

والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم في من المتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة المعنيين،  •

تعرف أهم مشكالت تعليم اللغة االنجليزية التي يواجهها معلمو المدارس فـي محافظـات   

 .الضفة الغربية، مما يتيح لهم عالج وحل هذه المشكالت

من المتوقع إفادة القائمين على برامج إعداد معلم اللغة االنجليزية في معرفة أهم المشكالت  •

 .تي تواجه المعلم من أجل إعداده لمواجهة تلك المشكالتال

من المتوقع أن تمكن هذه الدراسة الباحثين والدارسين من االستفادة من أدوات هذه الدراسة  •

 .في دراسات أخرى مماثلة

  حدود الدراسة 

     :تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية

  الحدود المكانية

المدارس الحكومية االبتدائية التابعة لمديريـة التربيـة   اقتصر تطبيق هذه الدراسة على 

 .نابلس مديرية والتعليم

  الحدود الزمانية

  .2014/2015تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

  الحدود البشرية

 اقتصرت هذه الدراسة أيضا على معلمي اللغة االنجليزية ومعلماتها الذين يعلمون طلبـة 

   .نابلس مديريةفي مدارس  الدنيا األساسية للمرحلة المدارس الحكومية
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  الحدود الموضوعية

اقتصرت هذه الدراسة على تحديد المشكالت التي يواجهها معلمو اللغة االنجليزية فـي  

 .نابلس /التربية والتعليم مديريةفي  الدنيا األساسية المرحلة

   مصطلحات الدراسة

  :التعريفات اآلتية لمصطلحاتهاتعتمد الدراسة 

  المشكالت

عبارة عن موقف يجابه الفرد ويتطلب "المشكلة بأنها ) 2008(عرف أبو رياش وقطيط 

  ". حال، ويمتاز الطريق الذي يؤدي إلى الحل بأنه ال يمكن معرفته بصورة مباشرة

أو ظاهرة تتكون من عـدة عناصـر متشـابهة     بأنها موقف) 2001(وقد عرفها العاجز

يكتنفها الغموض ويواجهها الفرد أو الجماعة وحلها يتطلب تحليلها وتعرف عناصرها  ومتداخلة،

وأسبابها والظروف المحيطة بها، من أجل الوصول إلى القرارات المناسبة بشـأنها، وعرفهـا   

  .بأنها الصعوبة التي تواجه المعلم وتعيق أداء وتحقيق أهدافه) 2005(شهوان 

هي المواقف والصعوبات التي تواجه : المقصود بالمشكالت في هذه الدراسة: التعريف اإلجرائي

معلمي اللغة االنجليزية أثناء تدريس هذه اللغة لطالب المرحلة االبتدائية وتقف حائال أمام تحقيق 

األهداف المنشودة، وتُقاس في هذه الدراسة بالمشكالت التي تضمنتها أداة الدراسة المخصصـة  

  .لهذا الغرض

  تدريسال

نشاط مخطط يهدف إلى تحقيق نـواتج تعليميـة    : "التدريس بأنه) 2001(عرف قنديل

  ". مرغوبة لدى التالميذ، حيث يقوم المعلم بتخطيط وإدارة هذا النشاط
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العملية التـي يقـوم بهـا معلـم اللغـة      : ويقصد بالتدريس في هذه الدراسة: التعريف اإلجرائي

  .ة مهارات اللغة لدى الطالباإلنجليزية من أجل تحقيق هدف تنمي

  مرحلة التعليم األساسي

هي الحلقة األولى من السلم التعليمي الرسمي وهى تمثل التعليم اإللزامي الـذي علـى   

الدولة أن تقدمه ألبناء مجتمعها والتزام من أولياء األمور إلرسال أبنائهم إلى المدرسة في السن 

التعلم إلى تنمية قدرات التالميذ واستعداداتهم وإشباع ميولهم يهدف هذا النوع من . المحددة للقبول

  .وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات المختلفة

سنوات ) 15 -6(وقد حددت وزارة التربية والتعليم هذه المرحلة حيث تتراوح من سن 

  ).2001ضحاوى،) (وإناثاً ذكوراً( للجميع

  التعليم األساسي الدنيامرحلة 

هي إحدى مراحل التعليم اإللزامي، التي أقرتها وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي فـي     

، أي مـن  سـنة ) 11 -6(فلسطين، وهى تتمثل في مرحلة التعليم االبتدائي التي تمتد من سـن  

، )العربيـة اللغة (وتقدم هذه المرحلة لألطفال اللغة األساسية  الصف األول إلى الصف الخامس،

القراءة، الكتابة، الدين، الحساب، العلوم االجتماعية باإلضافة إلى العلـوم المختلفـة والتربيـة    

  .) 2001ضحاوى،(الرياضية والموسيقى

لوزارة التربية والتعليم  وفنياً هي المدارس التابعة لإلشراف المباشر إدارياً :المدارس الحكومية

 ).2004ة للتخطيط التربوي،اإلدارة العام(العالي الفلسطينية 

   



10 

  

  

  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

 اإلطار النظري :أوالً

 الدراسات السابقة :ثانياً
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  اإلطار النظري :أوالً

والعوامل التي تـؤدي   التي تدفع إلى تعلمها، اللغة األجنبية واألسبابيتناول هذا الفصل 

إذ يعد تعلم اللغات األجنبية أمر ضروري، وخاصـة فـي العصـر     إلى نجاح تعليمها أو فشله،

إذ أن اللغـات  الحديث الذي ترتبط فيه المصالح، ويكثر فيه اتصال الشعوب بعضـها بـبعض،   

   .األخرى هو السبيل لتوسيع مدارك اإلنسان، وإثراء تجاربه، وزيادة حصيلته العلمية

فهي تكتسب أهميتها في الوقت الحاضر لكونها من أكثـر اللغـات   اللغة اإلنجليزية أما 

و األسـاليب   انتشاراً واستخداماً في العالم، لذا يتناول هذا الفصل اللغة اإلنجليزية وأهمية تعلمها

، باإلضافه إلى واقع تعليمها فـي  التدريسية والوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس هذه اللغة 

التعليم العام الحكومي ببعض الدول العربية، وأيضاً تاريخ تدريس اللغة اإلنجليزية ، وأهميتهـا  

ولكون تحديد السن األنسب لتدريس اللغة اإلنجليزية من القضايا الشائكة، وأهدافها في فلسطين، 

إلى جانب التعليم االبتـدائي والصـفوف   كان من ضمن المحاور  التي تم تناولها بهذا الفصل، 

، وصوالً إلى الحديث عن المعلم وإعداده، وصفات معلـم  األولية، وخصائص طلبة هذه المرحلة

، كما يستعرض هذا الفصل فـي  ، والمشكالت التي تواجههوأدواره ومسؤولياته اللغة اإلنجليزية

  .ذات صلة بموضوع البحث  العربية منها واألجنبيةمن الدراسات السابقة  اًنهايتة عدد

  تمهيد

معظم البحوث التي أجريت في مجال اللغة، كان محورها معرفة كيفية اكتسـاب اللغـة   

ففـي  . وكيفية تطورها وممارسة تدريسها على أسس لسـانية ونفسـية واجتماعيـة وتربويـة    

كيفية اكتساب الخمسينيات من هذا القرن كانت هناك نظريتان قد تطورتا وأصبحتا شائعتين حول 

) Behaviorism(األولى النظرية السلوكية: وهاتان النظريتان كانتا متضادتين في األفكار. اللغة

 Environmental( وهي التي ترى أن اللغـة تتطـور نتيجـة عوامـل أو مـؤثرات بيئيـة      



12 

Influences( ،والنظرية الثانية هي النظرية الفطرية)Nativism (اللغة تتطور ب فعل وترى أن

عوامل فطرية تولد مع اإلنسان وتصاحبه في حياته، وهي موجودة في داخلـه، أمـا األفكـار    

ووجهات النظر الحديثة حول كيفية اكتساب اإلنسان اللغة، فتركِّز على الجمع أو التفاعـل بـين   

العوامل البيئية والقدرات الفطرية وهـو مـا يصـح أن نطلـق عليـه النظريـات التفاعليـة        

)Interactionist Theories(  التي تختلف في تفسيرها لعملية اكتساب اللغة)1998،Berk(.  

بأهمية اللغات في عـالم اليـوم،    شعورالنظريات اكتساب اللغة نابع من إن استعراض 

وذلـك  . وقد أخذت به معظم األمم المتقدمة منها والنّاميـة . وهي ضرورة يفرضها األمر الواقع

لمواكبة التطور، وتوسيع المدارك واالطّالع على تجارب اآلخرين، وصدر بيان عـالمي عـن   

الحتاملة  وقد توصل، )2009لة،حتام( عالمالأهمية تعلم اللغات في  يبين 2001األمم المتحدة عام 

إلى إن تدريس  في بحث قام به حول نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية،) 2009(

اللغة الثانية ال يعني امتياز هذه اللغة أو تفوقها على اللغة العربية، ولكن ينصح بتدريسـها فـي   

عب أساسيات لغته األم، وأتقن فعالياتها وتشبع مرحلة متأخّرة، وذلك بعد أن يكون التلميذ قد استو

باإلضافة إلى إن دراسـة نظريـات   ) األم والثانية(بثقافته الوطنية، ويكون ذلك في صالح اللغتين

اكتساب اللغة الثانية، ستجعل المدرسين قادرين على أن يحددوا فرضياتهم حـول تعلـيم جيـد،    

علّق بالمتعلّمين الذين يدرسونها وكيف يكتسبون اللغة ويتمكنوا من تطوير أفكارهم الخاصة فيما يت

كما أن هناك عدة عوامل تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في اكتساب اللغـة، مثـل العوامـل     الثانية،

لـذلك  . االجتماعية والعمر والجنس والعوامل الشخصية األخرى كالذكاء والدوافع واالتجاهـات 

بوي والمدرسين مراعاة ذلك، عند وضـع المنـاهج   وجب على التربويين وأصحاب القرار التر

كما دعا لالستفادة من خبرات وتجـارب المعلمـين فـي     الدراسة، ةوالخطط وتطبيقها في حجر

البرامج ثنائية اللغة، وذلك الستعمالهم الكثير من المهارات الفعالة في تدريس اللغة، نظراً لتطور 

ضعت لماليين البحوث من قبل أصحاب هذه اللغة الوسائل المصاحبة لتدريس هذه اللغة، والتي خ

   .وغيرهم
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 اللغة األجنبية

للغة أهمية كبيرة في حياة البشر؛ فهي أداة الفرد في التفكير واالتصال باآلخرين والتعبير 

عن حاجاته، وهي من وسائل التقدم الحضاري، ووسيلة لالستمتاع والتذوق، ويدخل تعليم اللغـة  

تحرص األمم على بقائها واستمرارها، إلبـراز مميزاتها والحفاظ علـى  ضمن األولويات التي 

 .هويتها، وإثبات بعدها الحضاري واإلنساني واالجتماعي

وهي الصفة األساسـية   اللغة هي الوسيلة األساسية األولى للتواصل والتفاهم بين البشرو

  .)1988حجاج، و خرما(عن سائر الحيوانات األخرى  تميز اإلنسان التي 

فهمهم لبعضهم بعضاً وبالتالي  ويساعد تعلم الغة األجنبية في التواصل بين الناس وزيادة

و يبدي العالم المعاصر اهتماماً ملحوظاً باللغات األجنبية لمقدرتها على تنـوع  خلق عالم أفضل، 

  .وتكثيف مصادر العلم والمعرفة

نفتاح على الثقافات المختلفة ففي تؤدي الى االها دراسة اللغة االجنبية في أنوتتمثل أهمية 

وأكدوا في ميثاقهم الدولي أهمية تعـدد   دولة في مؤتمر لليونسكو، )146(شاركت   2005عام 

أي أهمية تعلم أكثر من لغة أجنبية، مما يؤدي الى تنوع الثقافات في العالم ممـا يجعـل    اللغة،

األجنبية يساعد في التواصـل   اللغات كذلك فان تعلم. االنسان أكثر وعيا بثقافته وهويته الوطنية

أما من ناحية شخصية فإن  .وبالتالي خلق عالم أفضل بين الناس، وزيادة فهمهم لبعضهم البعض،

  ).2010العكر،( لغة أجنبية يزيد من كفاءة وميزات الشخص المهنيةتحدث 

ن تعلم لغات أخرى هو السبيل األمثل لتوسيع مدارك االنسان واثراء تجاربـه  وبالتي فّإ

قها المتفرد ومقدرتها الذاتية علـى  طنظرتها الخاصة لرؤية العالم، ومن: ألن األصل في اللغة هو

  .التعبير

بية هي اللغة المتعلمة ن اللغة األجنإف )Tagliante، 2006( تاجلينت وبحسب ما ذكرت

انـه  ) Defays، 2003(ديفيد  كما وأكد .شخاص الذين ال يتكلمون هذه اللغة كلغة أملهؤالء األ
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في نفسها األساليب المتبعة  ة في تدريس اللغة األجنبية هي في بداية األمر كانت األساليب المتبع

   .تدريس اللغة األم، إال أنه بعد ذلك تم التمييز بين تدريس اللغة األم وتدريس اللغة األجنبية

واألبعـاد لتحديـد    الى أن هناك عددا من المعايير) Defays، 2003(ديفيد كما وأشار 

  :مدى أجنبية اللغة منها

 تواصل هذه المسافة من صعوبة في ال بذلك المسافة الجغرافية، وما تشكلة يقصدو :البعد المادي

تطـور وسـائل   وحتى في عصـر   المباشر بين المتعلمين وبين الناطقين األصليين بهذه اللغة،

 .االتصال واإلنترنت فإن هذا البعد يلعب دوراَ مهما

وهو اختالف طريقة الحياة واألحوال والممارسات االجتماعية والبيئية واالقتصادية  :البعد الثقافي

والفكرية والعالقات اإلنسانية، فحتى لو كانت المسافات الجغرافية قريبة بين بلـدين فـإن هـذة    

 .من الممكن أن تكون مختلفة جداَالممارسات الثقافية 

وهذا يقاس ببعد اللغة المتعلمة أو قربها بالنسبة إلى اللغة األم للمتعلمين من ناحية  :البعد اللغوي

عائلة اللغة أي أصلها، فاالختالفات ممكن أن تكون ذات طبيعة متعددة كالمفردات، والقواعـد،  

  .ون هناك ترابط بين اللغةالخ ليس من الضروري أن يك...والخطابة، والكتابة

  لغة أجنبية لى تعلّمالتي تدفع إاب األسب

أن هناك عدة أسباب تخلق الرغبة بتعليم األطفال لغـة  ) Vanthier، 2009(رفانثي ذكر

  :أجنبية

ألن العالم يوجد فيه الكثير من اللغات التـي تسـاعد علـى    : حتى ينفتح الطفل على العالم .1

أن اللغات سواء أكانت اللغة األم أو اللغة األجنبية ستمكنه من التواصل اإلنساني، وبالتالي 

 .ان يتواصل مع العالم وان يفتح عيونه بالرغم من االختالفات الموجودة

خرين، ألنه سوف يتعلم اللغة في آلنبية سوف يساعده على االتصال باإن تعليم الطفل لغة أج .2

وظائفها األصلية في الحياة فهو يروي، ويسأل، ويجيب، ويفهم، ويعطي تعليمات في سياقات 
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خرين، وتساعده علـى  آلذه اللغة تمكنه من التصرف مع امختلفة في الحياة، وبالتالي فإن ه

 .التواصل الشفوي والكتابي فهي في النتيجة تخدمه كما تخدمه لغته األم

أن الطفل الذي يتعلم لغة أجنبية يصـبح لديـه تقبـل    : تطوير إدراك ما وراء اللغة للطفل .3

لالتصال بطرق لغوية جديدة، وبالتالي من أجل تطوير لغته فإن الطفل يجب أن يتعود على 

 .االحساس والتفكير بلغته األم أوال، ثم بعد ذلك مقارنتها باللغة المتعلمة

   هأو فشل اح تعليم اللغة األجنبيةالعوامل التي تؤدي الى نج

 في تسهم متداخلة عوامل عدة هنالك أن إذ اليسير، باألمر األجنبية اللغات تعلم عملية ليست

 .المضمار هذا في فشله أو المتعلم نجاح تحقيق

 الفشل أسباب

 رغبة عدم إلى األولى بالدرجة يعود األجنبية اللغات تعلم عملية فشل إن :المتعلمين رغبة عدم .1

 .الصدد هذا في الكافي واالهتمام والجهد الوقت بذل في المتعلمين

 – الـذي  المـتعلم،  شخصية إلى األحيان أغلب في العقبة هذه مرد :للنجاح المتدنية التوقعات .2

 اللغة متعلّ في يفلح ال سوف بأنه أصدقاؤه، أقنعه أو أسرته أقنعته أو نفسه اقنع قد يكون -ربما

 .األجنبية

 لغة بأن وتدعي المجتمع، فيه يشترك قومية، خرافة إلى العقبة هذه ترجع أخرى أحيان وفي

 الكثير الشيء عمل الماهر اللغات مدرس وباستطاعة. التعلم صعبة االنجليزية، اللغة مثل معينة،

 أمثلـة  يعطـي  أن المدرس يستطيع المثال سبيل فعلى للنجاح، المتدنية التوقعات هذه على للتغلب

 .اللغات متعلّ في أشخاص نجاح عن واقعية

 في المهارة تحقيق البلدان بعض في اللغات تدريس منهاج يفترض :قالتحقي المستحيلة األهداف .3

 التعلم، من سنة ١٢ أو ١٠ نهاية في وذلك مستوياتها، أعلى إلى والوصول أجنبية، لغة نطق

 الالزمة النطقية المهارة يمتلكون ال أنفسهم األجنبية اللغات مدرسي من كبيرة نسبة هناك بينما
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 مجال في التحصيل في جدا متدنية مستويات الجميع يقبل وبالتالي األهداف، هذه مثل لتحقيق

 .األجنبية اللغات تعلم

 أي المجتمع، مسؤولية من النواقص هذه تكون ما غالبا: والنفسية والتنظيمية المادية النواقص .4

 .وتنظيمها التربوية العملية إدارة عن لةؤوالمس الجهات

 غير المعايير من يتبع الذي الضعف هذا األكفاء المدرسون يعوض ال: التدريسية المواد ضعف .5

 تدريسـية  مواد إعداد طريق عن الضعف هذا ويعالج. هموإعداد المعلمين تدريب في الكافية

 .المعلمين وإعداد تدريب وتحسين جيدة

 الالزمـة  الماديـة  الموارد توفر عدم هو النقص هذا وسبب: للمدرسين الكافي غير التدريب .6

 .األوضاع لتحسين

 وفـي . المدرسـين  على اللوم يقع وهنا: بالمتعلمين الكافي االهتمام وعدم الفعال غير التعليم .7

 للتغيير والسعي األمور تنظيم مهمة اللغات تعليم مهنة على والقائمين المجتمع على فإن المقابل

  ).1984 شية،يط( األفضل نحو

 النجاح شروط

 المجتمـع،  علـى  األجنبية اللغات تعليم عملية لنجاح الكافية األسباب توفير مسؤولية تقع

 .والمتعلمين والمدرسين اللغات، تعليم مهنة على والقائمين

 وباإلضافة معينة، أجنبية لغة تعلّم نحو إيجابية تجاهاتا نيكو أن المجتمع على يتحتم: المجتمع .1

 فعـال  تعليمـي  جو تهيئة على العمل التعليمية العملية إدارة على القائمين على فإن هذا، إلى

 .األجنبية اللغات تعلم في النجاح على يساعد

 بمختلف المدرسين دعم المهنة بهذه القائمين على: األجنبية اللغات تدريس مهنة على القائمون .2

 .المهني المستوى وتنمية المهنية والمراكز والمعلومات المواد توفير مثل الطرق،
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 كله هذا وفوق مناسبة، ومواد مالئمة ومناهج كاف تدريب إلى المدرسون يحتاج: المدرسون .3

 .لطلبتهم أنفسهم تكريس المدرسين على يتحتم

 وأن الالزمين، والجهد الوقت يبذل وأن راغبا، طالبا يكون أن المتعلم على ينبغي: المتعلمون .4

 .ةيالتعليم المهمة نجاح في المطلوب االجتماعي التعاون يبدي

 المتعلمين في تكمن األجنبية اللغات تعليم عملية لنجاح األساسية العناصر فإن وباختصار

 هـذه  علـى  والقائمين وطلبتهم، لمهنتهم أنفسهم والمكرسين جيدا، المهيئين والمدرسين الراغبين

 .)1984شية،يط(ككل والمجتمع المهنة،

  نجليزيةاللغة اإل

ا أن عدداً قليالً منهـا  في زمن العولمة يستوعب العالم خليطاً عجيباً من آالف اللغات إلّ

فقد كان عدة قرون إلى الوراء ل تم الرجوعنة بني البشر فإذا فقط يحظى بالنفوذ الحقيقي على ألس

وتعد اللغة  ،أرض اإلسالم التي كاد أال تغيب عنها الشمس ينفوذاً واسعاً للغة العربية يعط هناك

العربية واحدة من أهم اللغات المعتمدة في هيئة األمم المتحدة والمنظمات الدوليـة التابعـة لهـا    

ولكنها لألسف الشديد انحسرت مع تضعضع الدولة اإلسالمية شيئاً فشيئاً حتى طـوردت اللغـة   

اللغـة   ة فـي الـدول العربيـة، واآلن   اللغة اإلنجليزيبية السيما باللغة األجنالعربية في معاقلها 

اللغات الرئيسية التي يتحدث بها  دنتشاراً في العالم حيث أنها تعآثر اللغات ا اإلنجليزية أصبحت

العـالم، أهمهـا    أنحاءجميع في  الدولي ىات والمحافل السياسية على المستوفي مختلف التجمع

 (Council of Europe) األوروبي ودول الكومنولث والمجلس) UNO( منظمة األمم المتحدة

المصدرة للنفط  الدول ومنظمة) NATO(ناتو وحلف) European Union(واإلتحاد األوروبي 

)OPEC (وغيرها)،2008نواز(.  

اللغة اإلنجليزية اللغة العالمية، بمعنى أنها إحدى متطلبات الحصول على المعرفـة   دوتع

واالستفادة من  األداة الرئيسية للتعبير عن الذات والمشاركة في مسيرة العولمة، كما أنها الكونية،
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ثورة المعلومات، والبحث العلمي الذي يتقدم بخطى عمالقة خصوصاً فـي المجـاالت الحديثـة    

  .)2008الردادي،(

 بـين  والتفاهم والتعاون اإلتصال تسهل التي العالمية اللغة هي اإلنجليزية اللغة فإن وهكذا

 بدأت المعرفي واالنفجار المعلومات، ثورة ومع المختلفة، واللغات والثقافات األديان واألعراق أبناء

 المعرفـة  لغـة  ببساطة فهي بها الناطقين عدد ويزداد انتشارها ويتسع أكثر فأكثر تسود اللغة هذه

 العلمية أو الثقافية أو اإلخبارية المواقع غالبية إن المثال فعلى سبيل العصر هذا في والثقافة والعلم

 البحـوث  مـن  كثيـراً  فـإن  وكذلك باللغة اإلنجليزية، هي "اإلنترنت" شبكة على المتخصصة

 تتبين هنا ومن عالمية، مجالت ودوريات في اإلنجليزية باللغة منشورة والمفيدة الهامة والدراسات

 الرسمية اللغة هي إلنجليزيةافاللغة وبذلك ،  الحياة مجاالت من كثير في سابق كمتطلب أهميتها لنا

 في منتشرون أبناءها أن كما واستراليا، األمريكية المتحدة والواليات واسكتلندا وويلز إنجلترا في

 هي الصينية اللغة وإذا كانت أفريقيا جنوب واتحاد الشمالية وأيرلندا ونيوزلندا وجمايكا وايرلندا كندا

 أكثـر  قد أصـبحت  االنجليزية اللغة فان ابناءها من بها المتحدثين عدد حيث من العالم لغات أكثر

  .)1998حجازي،"(أبنائها غير عند انتشاراً العالم لغات

 واإلحصـاء  الكتـب  من العالمي اإلنتاج مجموع من%) 22(تشكل  لغة هي فاإلنجليزية"

 أن ذلـك  إلى يفضُأ فإذا اإلنجليزية، باللغة الناطقة البالد في الصادرة الكتب يتناول عدد المذكور

 من العالم إنتاج من %) 25 (نحو إلى النسبة تصل بها الناطقة خارج البالد باإلنجليزية تطبع كتباً

  ).1998،حجازي( "الكتب

  أهمية تعلم اللغة األنجليزية

لما كانت اللغة اإلنجليزية هي أكثر اللغات شيوعاً، غدا من الضروري تعلمها وتعليمهـا  
لتيسير التواصل بين األفراد والمجتمعات من الثقافات المختلفة لكونها وسيطاً عالميـاً للتعبيـر   

كما أن توفر الكتب والملفات والمراجع على اختالف مجاالتها وتخصصـاتها باللغـة   . والتفاهم
ن أجل نقل تلك المؤلفات أدى إلى زيادة الوعي وزيادة التشجيع على تعلمها وتعليمها مجليزية اإلن

  .)2013عبداهللا،( وترجمتها
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اللغة اإلنجليزية اللغة األجنبية األولى التي يستخدمها العـالم، وأصـبحت معظـم     عدتُو

ا يرتبط باإلنجليزية من التعامالت تتم بها ومن ذلك أجهزة الجوال واألجهزة اإللكترونية وأهم م

اختراعات هو الحاسب اآللي، التمكن من تسخير تقنية الحاسب اآللي يعني بدرجة كبيرة معرفة 

  . اإلنجليزية

أصبحت أغلب الوظائف في المنظمات والمؤسسات الدوليـة   أن )2013(ويؤكد عبد اهللا 

ـ     رتبطين ببعضـهما  تتطلب اللغة اإلنجليزية وإجادة الحاسب اآللي لدرجـة أنهمـا أصـبحا م

ضرورياً لطالب العلم والمعرفة ولغيرهم ألنها أضـحت لغـة     تعلم اإلنجليزية وأصبح.البعض

مهمة في هذا العصر الذي بات يعتمد على التقنيات الحديثة التي يتطلب التعامل معهـا معرفـة   

المدخل الحقيقي للحصول على المعلومات التي تعتبر أساس التقـدم   اإلنجليزية  دتعو.اإلنجليزية

ال شك أن اإلنجليزية هي أكثر اللغات انتشاراً  والتطور، سواء على المستوى الشخصي أو العام

  . في العالم

. يقال إن شخصاً من بين كل أربعة أشخاص في العالم يستطيع التواصـل باإلنجليزيـة  

لدولية، وهـي اللغـة   جمعات السياسية والثقافية واالقتصادية والعلمية االت وهي اللغة الرئيسة في

من المنظمات الدولية، كما أنها لغة الكثير من المؤتمرات الدولية ولغة التـداول  ) %85(الرسمية

األولى في المجال التكنولوجي والتجاري والمصرفي والسياحي، ولغة غالبية األبحـاث العلميـة   

واالقتصاد والمال واألعمال، وغالبية الصـحف المشـهورة وبـرامج     والمراجع والمصطلحات

التلفزيون واألفالم وشركات الطيران والشركات المتعددة الجنسيات والعمالة األجنبية والمنظمات 

  . من المعلومات الموجودة على اإلنترنت )%90(الطوعية العالمية ولغة حوالي 

المجاالت يزداد عدد الراغبين في تعلمها يومـاً   نظراً لهيمنة اللغة اإلنجليزية في جميعو

مها مـع  ال توجد دولة في العالم ال تدرس اإلنجليزية في مدارسها وجامعاتها وتستخد و يومبعد 

يزداد عدد المؤسسات العامة والخاصـة التـي تقـدم دروس أو     ،اآلخرين في بعض معامالتها

في عصر أصبح فيـه العـالم قريـة    وذلك  هاة اإلنجليزية لغير الناطقين بدورات مكثفة في اللغ

صغيرة أصبحت اإلنجليزية هي اللغة المهيمنة على بقية اللغات وصارت معرفتها من متطلبـات  
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الطالب الذي يتقن اإلنجليزية يكون مستقبله أفضل مـن  و ،في الحياة األكاديمية أو العمليةالنجاح 

  .)2012عبداهللا،(الذي ال يتقنها وتكون فرص العمل بالنسبة له أوسع 

كما أن اللغة اإلنجليزية تكتسب أهميتها في الوقت الحاضر لكونها مـن أكثـر اللغـات    

مليون نسمة )  500(انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يبلغ المتحدثون بها كلغة أولى ما يزيد على 

  .)2001كريزم،(بوصفها لغتهم األم،ويستخدمها ما يقارب المليار نسمة بوصفها لغتهم الثانية 

وقد حرصت الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على تعلم 

  :على النحو التالي)1994(وكما تذكرها برديسي  اللغة اإلنجليزية وحددت أهدافها فكانت،

  .االلتحام الثقافي باإلنتاج العلمي واألدبي في التراث العالمي - 

  .از قضايا األمة العربية للعالم الخارجيالتفاهم الدولي وإبر - 

من مواصلة الدراسات العليا لتهيئة الطاقات البشرية المتخصصة في فـروع   بةتمكين الطل - 

  .المعرفة، وتنمية شخصية المواطن عن طريق االتصال بثقافات العالم الخارجي

يجد في أعمالهـا  تزويد القوى البشرية العاملة في الوطن العربي بما يمكنها من متابعة ما  - 

 .على المستويات المهنية والتكنولوجية والعلمية

  في بعض الدول العربية  الحكومي العام التعليم في اإلنجليزية اللغة تعليم واقع

 وزارات قبـل  مـن  اللغات األجنبية، تعليم في بالبدء االهتمام األخيرين العقدين فيتزايد 

 اللغة تعليم مجال العربية في الدول لتجارب  عرض وفيما يلي العربية، الدول في والتعليم التربية

  .الحكومية المدارس في اإلنجليزية

 الهاشمية األردنية المملكة

 منذ االبتدائي األول من الصف األردن في الحكومية المدارس في اإلنجليزية اللغة تعليم بدأ

 األول الصف في تدريسها ويتم .اًسابق به الًمعمو كان الخامس الذي الصف من بدالً م، 2001 عام
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 اإلنجليزية فـي  اللغة تدريس وأسلوب  إجباري وبشكل أسبوعياً حصص )6 -5 (بواقع االبتدائي

 الموقف يتطلبه ما حسب المعروفة األساليب جميع من يأخذ بل معين أسلوب على يعتمد ال األردن

 وبنـي  العمـري (االنتقـائي   ألسـلوب با األسـلوب  هـذا  ويعـرف  بةالطل ومستوى التعليمي

  .)2009عبدالرحمن،

 السورية العربية الجمهورية

 اللغـة  بتعلـيم  في الماضـي  تعنى كانت السورية العربية الجمهورية أن من الرغم على

 ليست مدة البالد في الفرنسي العسكري الوجود الحكومية، بسبب مدارسها في ثانية كلغة الفرنسية

 .السورية التعليمية السياسات إلى شيئا فشيئاً تدخل بدأت اإلنجليزية إال أن بالقصيرة،

 الخـامس  من الصـف  يبدأ واإلنجليزية الفرنسية اللغتين تدريس كان 2002 عام وحتى

 الثانية لغته اختيار في القرار يمتلك يكن لم هذه الفترة في والطالب، الحكومية المدارس في االبتدائي

 وفي .عام كل تجرى مطلع التي القرعة بنتائج القبول عليه يتوجب كان بل )أو اإلنجليزية الفرنسية(

 المنـاهج  إلى أساسية كمادة الفرنسية اللغة إدخال(والتعليم  التربية وزارة قرار صدر 2003 عام

 فـي  أساسية كمادة اإلنجليزية اللغة وإدخال ثانية، كلغة اإلنجليزية يدرس السورية لمن المدرسية

 الصف في األصلية الثانية اللغة تعلم بحيث يبدأ ثانية كلغة الفرنسية يدرس لمن الدراسية، المناهج

  .)2010بشر،(السابع  الصف في المضافة الثانية اللغة مقابل تعلم االبتدائي، األول

 العربية مصر جمهورية

 الصف من العربية مصر في جمهورية الحكومية المدارس في اإلنجليزية اللغة تدريس بدأ

إلى  تزداد أسبوعية حصص ثالث بواقع م 2003 /2004 العام الدراسي من ابتداء االبتدائي األول

 التربيـة  وزارة قـررت  التدريس فقد أسلوب عن أما. االبتدائي الرابع الصف من اًاعتبار أربع،

 االسـتماع  مهـارتي  على التركيز طريق األسلوب التواصلي عن على التركيز المصرية والتعليم

 فـي  الشـفوية  االختبارات على االقتصار قررت الوزارة ذلك تحقيق ضمان أجل ومن. والتحدث

  .)2010،الدامغ(األول االبتدائي  الصف
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 قطر دولة

 األول الصـف  مـن  دولة قطـر  في الحكومية المدارس في اإلنجليزية اللغة تدريس يبدأ

 الصف وفي حصص، أربع إلى الثالث الصف تزداد في أسبوعية حصص ثالث بواقع االبتدائي،

 مشروع اإلشارة إلى من البد قطر في اإلنجليزية اللغة تعليم تناول وعند. خمس حصص إلى الرابع

 وفلسفتها رسالتها تحديد في واسعا مجالًا مدرسة مستقلة كل يعطي مشروع وهو المستقلة، المدارس

 فـي  عليهـا  منصوص ضوابط حسب ولكن وإدارييها، مدرسيها وتعيين التدريس فيها، وأساليب

 الحرية المستقلة للمدارس كما. التعليم والجودة في المحاسبية لضمان التعليم هيئة مع المبرم االتفاق

 المنـاهج التـي   بمعايير االلتزام مع التربوية وخططها تتناسب التي مناهجها التعليمية تصميم في

 من للتأكد صممت التي والعلوم والرياضياتاإلنجليزية  واللغة العربية اللغة في التعليم هيئة توفرها

  .)2010للتعليم، األعلى المجلس( عالمياً للمنافسة يؤهلهم تعليما الدولة يتلقون في الطالب أن

 التعليمية سياساتها بمراجعة قد قامت الشقيقة، العربية الدول جلَّ أن الحظي  ذلك  وخالصة

 بمسـتوى  االرتقاء أجل من وذلك األجنبية، اللغات بتعليم فيما يتعلق الماضية القليلة السنوات في

 لمواكبة وسيلة اللغة اإلنجليزية إتقان أن من اًق انطال اإلنجليزية، وخاصة ثانية، للغة إتقان شعوبها

 العربيـة  الـدول  فمعظم لذلك. المختلفة والشعوب مع الحضارات التفاعل أجل ومن العصر علوم

 .)2010،الدامغ(األول  الصف من الثانية اللغات تعليم ببدء جريئة قرارات الشقيقة اتخذت

  نجليزية في فلسطين تاريخ تدريس اللغة اإل

 بـين  لـه  مكانـاً  اإلنجليزية اللغة تعليم احتل اإلنجليزي اإلنتداب تحت فلسطين وقوع مع

 اللغة العربية اللغة جعلت "اإلنتداب حكومة أن )2000(العاجز أشار إذ المناهج األخرى، تدريس

 الصـف  من إبتداء أجنبية كلغة اإلنجليزية اللغة وأدخلت التركية، اللغة من البالد بدالً في الرسمية

 أيضاً اإلنتداب حكومة حاولت وقد ،"المدن في الحكومية في المدارس اإلبتدائية المرحلة من الرابع

 فـي  اإلنجليزيـة  اللغة رست، فداألخرى التعليمية في المرحلة اإلنجليزية اللغة تعليم في التوسع

  .صف لكل أسبوعياً حصص (8) بواقع 194) 6 -1945عام(في الثانوية الصفوف األربعة
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 التعليم مسؤولية الغوث ووكالة هي تقاسمت غزة قطاع إدارة المصرية اإلدارة يتول ومع

إذ  ،ةالعربي اللغة جانب إلى اإلنجليزية اللغة تدريس في ملحوظ إهتمام هناك كان غزة وقد قطاع في

 بفرعيهـا  الثانوية المرحلة وفي إسبوعياً، حصص )7(بواقع اإلعدادية في المرحلة تدرس كانت 

  .أجنبية أولى كلغة واألدبي العلمي

 كثيراً التعليمية النواحي تأثرت ةيالفلسطين األراضي لباقي اإلسرائيلي اإلحتالل فترة وفي

 تدريس على انعكس ولقد الفلسطيني، الشعب تجهيل إلى تسعى كانت التي بالممارسات اإلسرائيلية

 في تفت لم الممارسات هذه ولكن األخرى، التدريسية المواد تدريس على ما انعكس اإلنجليزية اللغة

 بنفسـه  والوطنية التعليمية مؤسساته نشاءإ الفلسطيني الشعب فلقد تولى الفلسطيني، الشعب عضد

 ةيالفلسطين الجامعات اإلنجليزية، اللغة بتدريس تعنى التيالمؤسسات  هذه ومن االحتالل، أنف رغم

 بغزة وغيرهـا  االسالمية لحم، والجامعة بيت وجامعة ،بيرزيت جامعة،والوطنية جامعة النجاح-

 إلـى  بهـم  وتمـد  اللغة اإلنجليزية، طالب من العديد تخرج أخدت التي الفلسطينية الجامعات من

  .العربية الدول في والمدارس الفلسطينية المدارس

 وجود  الوطني عملها أبجديات من كان) 1994(عام الفلسطينية الوطنية السلطة قدوم ومع

 ويعمـل  الفلسطيني، للشعب والتاريخي الثقافي الوجود يعزز اإلنجليزية اللغة في منهاج فلسطيني

 التربيـة  وزارةقـررت   إذ ،ىاألخـر  الثقافـات  علـى  الطـالب  منهـا  نافذة يطل وجود على

 من اللغة لهذه لما وذلك األساسي، األول الصف من ءاًبد اإلنجليزية اللغة تدريس )1998(والتعليم

 مـع  التعامـل  وتسـهيل  الخارجي، العالم على للطلبة الفلسطينيين االنفتاح واقع تسهيل في أهمية

 اللغـة  منهاج إعداد تم لذا ، المتزايدة المعلومات العلمية ثورة في وخاصة الصغر، منذ الحاسوب

- 2000( الدراسي العام في تدريسه في تم الشروع وقد فلسطينيين، خبراء أيدي على اإلنجليزية

 فـي  ذلـك  علـى  العمل استمر ثم أسبوعياً، حصص (3) بواقع االبتدائي األول للصف) 2001

  .األخرى الصفوف

 عملية تسيير تساعدعلى التي الالزمة األجواء تهيئة إلى والتعليم التربية وزارة سعت ولقد

 معلمي ختيارا الحكومية بشكل جيد وعلى أكمل وجه، فيتم المدارس في اللغة اإلنجليزية تدريس
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 وزارة فـي  اإلنجليزيـة  اللغة مشرفو ومقابلة يعقدها توظيفي اختبار أساس على اإلنجليزية اللغة

الدراسي  العام وخالل المعلمين، من المتقدمين أفضل تعيين وبعد. سنوياً الفلسطينية والتعليم التربية

 اإلنجليزية اللغة تدريس أسس على الجديد المعلم تهيئة فيها تم والتي منها عدة بدورات إلحاقهم يتم

 .)1998والتعليم، التربية وزارة( الصف إدراة وكيفية األهداف السلوكية صياغة كيفية من

  أهمية وأهداف تدريس اللغة االنجليزية في فلسطين

هي بأن اللغة االنجليزية تعـد اللغـة    األسباب التي دعت الى تعليم اللغة اإلنجليزية، أن

األولى عالمياً التي تستخدم في الشرق والغرب خصوصاً فترة االستعمار البريطاني لكثير مـن  

دول العالم، وأنها اللغة لكثير من األبحاث والمواد المطبوعة في العالم، وان الطالب يحتـاجون  

وأن الدول النامية تحتاج اللغة اإلنجليزية لتحويـل ونقـل   . ة االنجليزية في الدراسات العليااللغ

 .التطور إليها

أن ) "1988(أما بالنسبة ألهداف تدريس اللغة اإلنجليزية فقد ذكر كل من خرما وحجاج 

ت م قد صاغت مجموعة من األهداف لتعليم اللغات األجنبية وذكـر 1975منظمة اليونسكو عام 

وتنميـة   أنها تتمثل في التمكين من وسائل التعبير الكتابي والشفوي، ومعرفـة األدب والثقافـة،  

علـى التحليـل    التفاهم الدولي، واكتساب المصطلحات الفنية والعلمية والمهنية، وتنمية القـدرة 

 ".والتركيب من خالل االتصال ببني ومفاهيم وعالقات أخرى

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الخطـوط العريضـة   ولقد رسمت السياسة التعليمية ب
ومن ضمنها ما تم تحديده في خطة المنهاج لألهداف العامة لتدريس ، للعملية التربوية والتعليمية

اللغة اإلنجليزية في جميع المراحل من الصف األول حتى الثاني عشر وتمثلت هذه األهداف في 
أجنبية أخرى على األقل تمكنهم من االطالع المباشر علـى  ضرورة إتقان الطلبة للغة األم ولغة 

إنتاج الفكر والتقنيات والنظريات العالمية، والقيم الحضارية، واستيعاب التكنولوجيـا وتسـهيل   
التعامل مع الحاسوب من الصفر وخاصة التفاعل مع ثورة المعلومات العلمية المتزايد في العصر 

خطة (ط بالمهارات المختلفة في مجال تدريس اللغة اإلنجليزيةأما األهداف الخاصة ترتب. الحالي
  .)1998المنهاج الفلسطيني األول،
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  نجليزيةالسن األنسب لتدريس اللغة اإل

 التـي  الشـائكة  الحساسة من القضايا يعد الثانية اللغة تعليم لبدء المناسبة السن تحديد إن

 مع الحرج هذا يزداد .العالم أنحاء مختلف في والتعليم وزارات التربية في القرار أصحاب يواجهها

 أهم لتكون الظروف عدد من لها تجمع التي اإلنجليزية اللغة باألخص ثانية، لغة لتعلم ازدياد الحاجة

 في سواء تعلمها عن غنى ال التي اللغات مقدمة في تأتي إذ الحالي، العصر في المعرفة نقل جسور

 والسـياحة  والطب واالختراعـات  العلم لغة غدت حيث الدقيقة، التخصصات أو المجاالت العامة

 هـذه  مـن  الجديد على يطلع أن أراد من لكل المهارات الحتمية من إجادتها وأضحت واالقتصاد،

  .)2010،الدامغ(األصلي  في مصدره المجاالت

حول السن األنسب للبدء بتدريس اللغـات  ) 2010(وبحسب الدراسة التي قام بها الدامغ 

قد تبين أن هناك إجماع بنسب عاليـه   األجنبية في التعليم الحكومي في المملكة العربية السعودية

اللغة اإلنجليزية فـي التعلـيم    جداً  على أن المرحلة االبتدائية هي المرحلة المناسبة للبدء بتعليم

التعلـيم  الحكومي، وأغلبية كبيرة على أن الصف األول االبتدائي هو األنسب من بين مراحـل  

  .االبتدائي

المؤيدون لتدريس اللغة اإلنجليزية في سن مبكر يسـتندون   أن) 2008( وذكر المطيري

  :إلى كثير من اآلراء واألدلة التي كان من أبرزها

أنه مع زيـادة  ، وأن تعلم اللغة اإلنجليزية لدى األطفال الصغار أسهل من تعلم الكبار لها

ات أن األطفال قادرون على إخراج األصـو ،كما المقدرة على تعلم واكتساب اللغة العمر ينقص

 همتمـتع يهم، باإلضافه إلـى  لدمستوى البراعة اللغوية مرتفع ، وبالمحاكاة والتقليد دون صعوبة

بالثقة بالنفس والحماس وال يشعرون بالخوف من الوقوع فـي أخطـاء لغويـة عنـد التحـدث      

مرونة الدماغ قبل سن البلوغ تمكن األطفال ليس فقط  ، أضافه إلى ذلك ةباإلنجليزية كلغة أجنبي

  .بل أيضاً  اكتساب اللغة الثانية) األولى(من اكتسابهم اللغة األم 
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  والصفوف األولية) األساسي( التعليم االبتدائي

  بتدائيةالمرحلة اال

 باعتباره التعليمي للسلم األساسية القاعدة مجتمع أي في )األساسية(االبتدائية  المرحلة عدتُ

 ولقـد  .لالمسـتقب  رجال هم الذين لألفراد وبناء للمجتمع تنمية .والبناء التنمية في األول المنطلق

 مـن  لتمكينهـا  المختلفة واإلمكانيات بالوسائل ودعمتها االبتدائية بالمرحلة المتقدمة الدول اهتمت

 ).2008المطيري،( لفعا بشكل والتنموي البنائي دورها ممارسة

 :عناصر أهمية هذه المرحلة فيما يلي)2009،العنزي(وقد أجمل 

تعد قاعدة النظام التعليمي كله وأن أي اختالل فيها سيؤثر على بنيـة التعلـيم كمـاً     إذ 

هي الحد األدنى الالزم ،و ويات والمراحل التعليمية التاليةونوعاً  وهذا ينعكس بدوره على المست

تعتبر هـذه المرحلـة   ، والمواطنة على نوعية ذلك التعليم الحة وتتوقف نوعية هذهللمواطنة الص

عد مرحلـة  تُ، كما ودرات بصورة صحيحةاللبنة االولى في تهيئة الفرصة لنمو االستعدادات والق

اسثمارية طويلة األجل ال تعطي مردودها فورياً، ولكنها عملية واجبة وضرورية، ألن االستثمار 

 .عليه الدولة في أي مرحلة تالية يقوم على مدى ما يبذل من عناية في هذه المرحلةالذي تحصل 

  : وتقسم مرحلة االبتدائية إلي قسمين

   .سنوات مرحلة الصفوف الثالث األولى) 9 – 6(مرحلة الطفولة الوسطى من • 

  .سنة مرحلة الصفوف الثالثة األخيرة) 12- 9(مرحلة الطفولة المتأخرة من • 

  )األساسية الدنيا(األولية  الصفوف

الصف األول األبتدائي، الصـف  (األولى من المرحلة االبتدائية ألربعة تعني الصفوف ا

إلى أهمية التعلـيم   ُأشيروكما ) ، الصف الرابع األبتدائيالثاني األبتدائي، الصف الثالث األبتدائي

عامة وبصفته الركيزة األساسية كان من باب أولى االهتمام ببداية دخـول  ) األساسي(االبتدائي 
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التلميذ للمدرسة ونوليه جل اهتمامنا وجهودنا، ألن الصفوف األولية تمثل مرحلة حاسمة وحرجة 

ميذ في هذه المرحلـة مـن   في حياة التلميذ العلمية والتربوية والسلوكية، فعلى ضوء ما يقدم للتل

مهارات مختلفة وعلوم ومعارف وما يغرس في نفسه من قيم واتجاهات وميول وما يكتسبه من 

  .)2009العنزي،(تجارب وخبرات ستكون انطالقته في رحاب العلم والمعرفة اإلنسانية

  خصائص طلبة المرحلة االبتدائية وحاجاتهم النمائية

بشـكل  ) الصفوف األوليـة (شكل عام واالساسية الدنيا معرفة معلم المرحلة االبتدائية ب

خاص وفهمه للخصائص الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية التي يتميز بها تالميذه تعتبر 

  :أساسية في

 .اتخاذ قرارات سليمة فيما يخطط لهم من نشاطات  -أ 

 .)2006الراميني،( وفيما ينظم لهم من تعلم  -ب 

شرة تمتد مرحلة نمو طويلة وغنية بالتطورات يطلق عليها فبين سن السادسة والثانية ع

وفيما يلي استعراض ألبرز التحوالت ي تُعد المعبر إلى الرشد، لفة فهالنفس أسماء مخت علمـاء

 :التالية النمائية للجوانب النمائية لتلك المرحلة ودور المعلم في مراعاة المطالب

  صائص النمائية في الجانب الجسميالخ: أوالً

ق الجسمية بين الجنسين فـي  تبدأ الفروو ،الجسمية وتصبح متناسبة تقريباً تتعدل النسب

ب الحركة وتـنخفض الحركـات   تتهذو، لعضالت الكبيرة والعضالت الصغيرةتنمو او، الظهور

 لديـه  دراك الحسـي يتطور اإلو، في هذه المرحلة  العتماد على نفسهيستطيع الطفل او، الزائدة

 .لـدى الطفـل   ينمو التوافق الحركي وتزداد الكفاءة والمهارة اليدويـة و، زمنبإدراك ال ينجحو

  .)1972،زهران(

  :ومن المالحظ أن دور المعلم في هذه المرحلة يتمثل في
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عض األلعـاب  التدريب على ب، ورعاية النمو الحسي للطفل والعـناية بالمهارات اليدوية

  .عدم تكليف الطالب بنشاط مجهد، وواإلرشادتعميق الوعي الصحي ، والرياضية المنظمة

  صائص النمائية في الجانب العقليالخ: ثانياً

مو الذكاء وتتغيـر القـدرات   يطّرد ن، ولعقلي بصفة عامة في نموه السريعيستمر النمو ا

تـزداد   ، كذلكيزداد مدى االنتباه ومدته وحدته، بينما يستمر التفكير المجرد في النمو، والخاصة

يزداد لديـه  ، كما المناهج األكثر تقدماً وتعقيداً لدراسة هاستعدادو ،على تعلم ونمو المفاهيملقدرة ا

  .)2009المقيد، (حب االستطالع 

  :ويذكر أن دور المعلم في هذه المرحلة يتمثل في

تنمية ، أيضاً تنمية المواهب والميول وتوجيهها العمل على، واالهتمام باإلرشاد التربوي

هم، تكديس المعلومات في عقول العمل على نمو المفاهيم قبل العمل على، وند األطفالاالبتكار عـ

تنمية حب االستطالع واستغالل استعدادات و ،مل على توسيع االهتمامات العقليةالعباإلضافه إلى 

  .الطفل الستكشاف البيئة المحلية

  النمو االنفعالي: ثالثاً

 : الخصائص النمائية في الجانب االنفعالي فهي

االتـه  يالحظ ضبط انفع، ومن الطفولة والشعور بأنه قد كبريحاول الطفل التخلص بأن 

 هتقلل مخاوف ،كمالمزح وتقل مظاهر الثورة الخارجيةالميل إلى او ومحاولة السيطرة على النفس

يتعلم األطفال كيف يشـبعون  رحلة ، وفي هذه المد يحاط ببعض مصادر القلق والصراعولكنه ق

 .حاجاتهم بطريقة بناءة

   :ومن الجدير بالذكر أن دور المعلم في الجانب االنفعالي يتمثل في
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فهـم وتقبـل    ، وفعاالته وضبطها والتحكم في نفسهمساعدة الطفل في السيطرة على ان

 يـه، الحاجات النفسية لدإشباع أهمية ، والتركيز على نحو نفسه ونحو العالم المحيط بهه مشاعر

  .)2009المقيد،(ومساعدة الطفل على حل الصراعات بنفسه  ،وتنميتها واألهتمام بهواياته

  الخصائص النمائية في الجانب االجتماعي: رابعاً

تستمر عمليـة   ، وواكتسابه لمعاييرهم واتجاهاتهم يزداد احتكاك الطفل بجماعات الكبار

يزداد تأثير جماعة الرفاق ويبـدأ تـأثير   ، واالتصال االجتماعي ة وتتسع دائرةالتنشئة االجتماعي

يـزداد الشـعور   ، كمـا  طفل وشعوره بفردية غيره من الناستنمو فردية ال، العامالنمط الثقافي 

يقل االعتماد على الكبار ويطّرد نمو االستقالل ، ووالقدرة على الضبط الذاتي للسلوكبالمسؤولية 

  .)1972زهران،(

  :أن يكون دور المعلم في الجانب االجتماعي يتمثل في) 2009(قيد ويقترح الم

، باإلضافه لى النوادي أو الكشافة المدرسيةاالهتمام بالنمو االجتماعي للطفل باالنضمام إ

وتنمية شخصـيته    تهتقدير فرديو ،ون االجتماعي السليم مع األصدقاءالتفاعل والتعا هتعليمإلى 

 . ومعاييره على شكل نصائح وتوجيهاتأن تكون قواعد السلوك ، واالجتماعية

 تلميـذ  خصـائص  تحقيق على تساعد التي بعض األنشطة) 2008(وقد ذكر المطيري 

 :االبتدائية المرحلة

 صحي إنسان لتكوين وذلك والعقلية الجسمية الصحة نحو الصحية والعادات االتجاهات تكوين .1

 .وانفعالياً عقلياً وعضلياً، جسمياً صحيحاً نمواً ينمو أن من طفولته منذ ليتمكن وعقلي،

 المسئولية عن والواجب، الحق عن واألسرة، المجتمع عن التلميذ عند صحيحة مفاهيم تكوين .2

 لتوجيـه  حاجة الكتسـابها  في هو التي االجتماعية القيم من ذلك إلى وما والمساواة، والنظام

 .له المثمر المفيد والتوافق الناجح االجتماعي التفاعل نحو سلوكه
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 يثيره ما العالم هذا من له يقدم بحيث الخارجي بالعالم مباشرا اتصاال التلميذ اتصال على العمل .3

 .يستهويه ما و

 لكـل  المجتمع في الوظيفي الدور وفهم العمل، ونحو الجماعة، نحو إيجابية اتجاهات تكوين .4

 الجماعيـة  وتنميـة الـروح   مثمر، إيجابي شكل في وممارسته التعاون فكرة ودعم منهما،

 .األفراد والمجتمع خدمة في االجتماعي ودوره العمل واحترام وتقديرها،

 تأثير ذات اجتماعية شخصية تكون بحيث .وتوازنها وتكاملها التلميذ شخصية تنمية على العمل .5

 .بها المحيط االجتماعي اإلطار في وفاعلية

 .عنده الخلقي بالضمير يسمى ما وتكوين .عليها والسيطرة دوافعه، إعالء في التلميذ مساعدة .6

 عـن  وذلـك  إليه ينتمي الذي المجتمع لحياة مالئمة أكثر تكون بحيث وتنميتها، ميوله توجيه .7

 .الحر النشاط طريق

  أساليب التدريس الشائعة لتعليم اللغة اإلنجليزية

التعلـيم خـالل القـرن     على الرغم من استخدام كثير من المعلمين للطرق التقليدية في

 عـد ثر شعبية بينهم إال أنهـا ال تُ الماضي لجميع المراحل الدراسية ورغم اعتبارها الطريقة األك

ظهرت فلسفات تعليمية جديدة كطرق التعليم عن بعـد والتعلـيم    إذفي عالم اليوم، طريقة مثلى 

  .)2012الحليس،( التعلم عن طريق التسلية و المتمايز

بأنهـا مجموعـة مـن الخطـوات     " طريقة التدريس العامـة  ) 2010(طه  وقد عرف

واإلجراءات والممارسات المقصودة التي يؤديها المعلم مع تالميذه لتحقيق أهداف تعليمية معينة 

وقـد   .بأيسر السبل وأقل الوقت والنفقات، وهي تضم العديد من األنشطة واألسـاليب المختلفـة  

األكثر، وهي غالباَ تطبيق إلحدى النظريات التربويـة أو  تستخدم لتقديم درس أو موضوع على 

  ".النفسية
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تعريف لطريقة التدريس الخاصة باللغة اإلنجليزية بحسـب  ) 2012( سيكما وأورد الحل

خطة شاملة لتنظيم وعرض مادة اللغة اإلنجليزية، وتعتمد على اختيـار  : "بأنها ما عرفها الفارغ

ب، وهي ايضاً طريقة إجرائيـة تسـاعد فـي عمليـة     األسلوب المناسب لخصائص نمو الطال

 ".التدريس

 الموضوع لتدريس المناسبة التدريس لطريقة المعلم اختيار إن )2002(هذا وقد أكد عقل 

 مـا  في. المواضيع باختالف التدريس طرق وتختلف االهداف التعليمية، تحقيق في كبير اثر لها

 لعب طريقة: المثال سبيل على ومنها جدواها الطرق اثبتت بعض لقد االنجليزية اللغه تعليم يخص

 تجعل التي الصغيرة المجموعات وطريقة التعليمية، طريقة المواقف الحوارية، الطريقة االدوار،

  .التعلم عملية مركز المتعلم من

 مـن  عدد رصد فلقد أمكن اإلنجليزية اللغة تعليم مجال في التربوية البحوث إطار في أما

 المجالي دراسة توصلت المثال سبيل فعلى. محورها األساسي التدريس طرق شكلت التي الدراسات

زيـادة   إلـى  اسـتخدامه  أدى إذ اإلنجليزية، اللغة تدريس في التعاوني فعالية التعلم إلى  (2000)

 مـن  كل تقبل إلى الدراسة أشارت العادي، كما التدريس أسلوب باستخدام مقارنة الطلبة تحصيل

 .الستخدامه والطلبة المعلمين

 التعاوني التعلم كل من استخدام أن مفادها نتيجة إلى فتشير (2002) المحتسب دراسة أما

  .التقليدية التدريس طرق باستخدام الطلبة مقارنة تحصيل زيادة إلى أدى االستقرائي والتعلم

  :ومن أهم خصائص طريقة التدريس الجيدة ما يلي

والنماذج والصحف والمجالت  واألفالم والبرامج الحاسوبيةاستخدام المراجع والمصادر 

مراعاة الطريقة ، و ة المتوافره والمختبرات بانواعهاتوظيف االجهزه السمعية والمرئي، ووسواها

مراعـاة  ، كما أنهـا تمتـاز ب  وتعويدهم االنضباط الذاتي لألسس النفسية للتعلم، وحفزها الطالب

المعرفية والوجدانية : اهتمامها بالمجاالت الثالثة، وللمتعلمين نيةالصحة الجسمية والعقلية والوجدا

تنويع االهـداف  وذلك من خالل مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين، كما وتركز على والنفسحركية
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، وتشـجيعهم  )العالقات البينشخصية(تنمية العالقات الجيدة بين المتعلمين ، ووالمهمات والتقويم

تنمية القدراة على التفكير اإلبداعي كالبحـث  وتهتم أيضاً ب.والتواصل السليمعلى العمل التعاوني 

ن الطريقة الجيدة تراعي تبسـيط الخبـرات   ، كما أوالتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكالت

وتراعي طريقة البحث والتفكير الخاصة بكل . للمتعلمين، واإلكثار من األمثلة واألدلة والتدريبات

وتحث على التواصل السـليم وتبـادل األفكـار    . على غرس المهارات االجتماعيةوتعين . مادة

  .)2006خليل،(والتعاون والتشارك في اتخاذ القرارات وحل المشكالت

ولكثرة أساليب وطرق التدريس هذه فسنتناول أشهر طرق تـدريس اللغـة اإلنجليزيـة    

  . عددهاوأكثرها شيوعاً بشئ من االختصار نظراً لكثرة تلك الطرق وت

 ):Grammar - Translation Method(" التقليدية" طريقة القواعد والترجمة  -1

 ،تعد طريقة القواعد والترجمة من أقدم الطرق التي استخدمت في تدريس اللغات األجنبية

و هذه الطريقة ال تركـز علـى التخاطب، بل تعطـي   .لـذا فهـي تعـرف بالطريقة القديمة

األهمية للترجمة والقراءة والكتابة، وتستخدم اللغة األم بإفراط فـي شـرح معـاني كلمــات  

وتراكيب اللغة األجنبية، كما ترى هذه الطريقة أن القواعد النحوية هي السبيل الوحيـد لجعـل   

كما أن هذه الطريقـة تركـز علــي   .صحيحة المتعلمين يسـتخدمون اللغة األجنبية بطريقة

تعلـيم القواعـد واستخدام الترجمة وعلى حفظ الكلمات من قوائم خاصة أعدت من أجل تعلـيم  

  .)2008البخاري،(اللغة األجنبية 

  )Audio - Oral Method(الطريقة السمعية الشفهية  -2

 اللغـة  عند تعلم يجب مما يثانو شيء الكتابة بينما الكالم هي اللغة أن الطريقة هذه ترى

  .بالترتيب والكتابة القراءة ثم فالتخاطب االستماع بتعلم البدء األجنبية

 هذه أن المباشرة، إلى والطريقة والترجمة، القواعد طريقة جدوى لعدم نتيجة هذه وظهرت

الـنفس   علـم  في الحديثة والمفاهيم الوصفي، اللغة لعلم حصل الذي للتطور ظهرت نتيجة الطريقة

 الحرب في بداية األمريكية المتحدة الواليات تبنتها عندما مكانتها هذه الطريقة واكتسبت السلوكي،
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 لغتها وتعليم أجنبية لجنودها، لغات تعليم إلى حاجتها في تمثلت عسكرية ألغراض الثانية العالمية

  .)2008المطيري،(بينهم  فيما االتصال بذلك ليسهل وأعدائها حلفائها، إلى

   (Direct Method)  قة المباشرةيالطر -3

. الطريقه المباشرة بالمناقشة والمخاطبة وتجعلهما أسلوباً لتدريس اللغة اإلنجليزيـة  تهتم

أن للطريقة المباشرة قاعدة أساسية واحدة وهي تحـريم الترجمـة،   ) 2002( وقد ذكر المحتسب

قيقة أن المعنى يرتبط مباشرة باللغـة  وفي الحقيقة فإن الطريقة المباشرة استمدت تسميتها من ح

الجديدة بدون المرور بعمليات الترجمة إلى اللغة األم للطالب، كما أضاف أن اسـتخدام اللغـة   

وجميع المناقشات والشرح يجب أن ينفذ مـن خـالل   . األصلية غير مسموح في الفصل للجميع

نماط النحوية وعلى التدريبات وهي تركز على الطريقة االستقرائية في تدريس األ .اللغة الهدف

  .ذات المعنى بدال من تدريبات الحفظ

   (The Natural Method) ةيعيقة الطبيالطر -4

تركز الطريقة الطبيعية على تدريس المهارات اللغوية حسب ترتيبها الطبيعـي، فتبـدأ   

 .وأخيرا الكتابة؛ ولذا سميت بالطبيعية باالستماع ثم التحـدث ثـم القراءة

مهـارات االتصال اللغوي،  بةبإكساب الطل  وصفت هذه الطريقة بأنها تهتمً  كثيراًوقد 

وتدعو إلي عدم تصحيح أخطائهم الشفوية، وهناك تشابه بين هذه الطريقة والطريقة المباشرة من 

حيث استخدام الوسائل التعليمية البسيطة المتوافرة داخل الفصل مع التركيز على المناقشة التـي  

  .)2008البخاري،(لطالب النطق الصحيح للكلمات الجديدة والجمل المختلفة تكسب ا

  (The Communicative Method) اللغوي االتصال قةيطر -5

 أهـداف االتصـال   تحقيق بغرض األجنبية اللغة استخدام أن الطريقة هذه أنصار ويرى

 اللغـة  علـم  حيـث أن  صحيح بشكل اللغوية والتراكيب العبارات استخدام من أكثر يعني اللغوي

  (Sociolinguistics)االجتماعي



34 

 بالتفاعـل  عالقة له اللغة به تستخدم الذي األسلوب أن أوضحا البشرية األجناس لغة وعلم

 يتقيدون بالتراكيب األسلوب هذا مستخدمي أن كما ،دواألفرا المجموعات بين يجري الذي الغوي

 األجنبيـة  تالميـذ اللغـة   يتخذ أن البد كذلك ناجحاً، باآلخرين ليكون اتصالهم النحوية والقواعد

. وواقعيـة  تعليمية في مواقف اللغوي االتصال ووظائف اللغوية التراكيب بين تربط استراتيجيات

 إكسـابهم  بهـدف  بأنفسهم اللغة ليستخدموا التالميذ أمام الفرص نتيح أن يجب األساس هذا وعلى

 علـى  التركيـز  مـع  المختلفة اللغوية األنشطة زاولةخالل م من وذلك اللغوي االتصال مهارات

 .)2008المطيري،( اآلخرين إلى المعلومات ترجمة نقل أو على تساعدهم التي الفهم مهارات

  Cognitive Code – Method) ( الطريقة اإلدراكية المعرفية -6

وهـذه   .اللغةتعتمد هذه الطريقة على االستنتاج الذاتي للقاعدة ، وتتخذ ذلك وسيلة لتعليم 

رات الشفوية، وتحـاول  الطريقة تركز في بداية التدريس على المهارات اللغوية وبخاصة المهـا

هذه المهارات من خالل المحاورة والنقاش مع بعضهم الـبعض، وتهـتمً  كثيـرا  بةإكساب الطل

  .)2008البخاري،(بالقواعد النحوية، وتتخذ أسلوب االستنتاج وسيلة لتعليمها 

   (Audio- Visual Method) ةيالبصر ةيالسمع قةيالطر -7

تهتم بتقديم معـاني األلفـاظ مـع     السمعية البصريةالطريقة أن ) 2002(ذكر المحتسب

توضيحها بالصور، وتطبق في بعض األحيان عن طريق عـرض شـريط للصـور باأللفـاظ     

أللفاظ المناسـبة، وهـي   المناسبة، وتتم إعادته مراراً حتى يستطيع الطالب االستجابة للصور با

  .تركز في هذه الحالة على جانب النشاط الشفوي وتتجاهل األنشطة األخرى

  (The Eclectic Method)ةيقة االنتقائيالطر -8

 الطـرق السـابقة   فـي  الفعالة الجوانب على تركز لكونها باالنتقائية الطريقة هذه سميت

 اإلنجليزية اللغة السابقة لتدريس الطرق بأن الطريقة هذه أصحاب ويرى السلبية، الجوانب وتتجنب

وقـد   البعض، بعضها تكمل اإلطالق، ولكنها على مخطئة وليست اإلطالق، على صحيحة ليست

 معين تعليمي موقف في المختلفة األساليب استخدام على المعلمين بأنها تشجع الطريقة وصفت هذه
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بتجريب  للقيام للمعلمين الفرصة تتيح أنها إلى باإلضافة أيضاً معينة سلوكية تحقيق أهداف أجل من

 الطالب وخصائص مستوى يناسب ما يختاروا لكي زمالئهم مع مناقشتها ثم ومن الجديدة األساليب

  .)2008المطيري،(نموهم 

  الوسائل التعليمية المستخدمة لتدريس اللغة اإلنجليزية

درسي، إذ يستعين بهـا المعلـم   تعد الوسائل التعليمية من العناصر المهمة في المنهج الم

وبصفة عامة يمكن القول إن الوسائل . لتوضيح فكرة، أو تجسيد مجرد أو إبراز تفصيالت دقيقة

  .)2007قادي،(التعليمية هي كل ما يستخدم لتحقيق غاية تربوية تعليمية داخل الحجرة الدراسية 

رج المربون في تسمية مرت الوسائل التعليمية بمراحل متعددة من حيث التعريف فقد تد

وسائل اإليضاح، الوسائل البصـرية، الوسـائل   : الوسائل التعليمية فكان لها أسماء متعددة منها

السمعية، الوسائل المعينة، الوسائل التعليمية، وأحدث تسمية لها هي تكنولوجيا التعليم أو تقنيات 

  .)2009العنزي،( التعليم

التعليمية بأنها كل ما يستخدمه المعلم من أجهزة ومواد الوسائل ) 2000( ويعرف الحيلة

وأدوات وغيرها داخل غرفة الصف أو خارجها لنقل خبرات تعليمية محددة إلى المتعلم بسهولة 

  .ويسر ووضوح مع االقتصاد في الوقت والجهد المبذول

يـذكر   وهناك عدة معايير تلعب دوراً  فاعالً  في اختيار الوسائل التعليميـة المناسـبة  

 :أن أهمها ما يلي) 2000( الشرهان

، توافقة مع مستوى الطالب وخبراتهمأن تكون م، وأن تتالءم مع أهداف الدرس وخطته

أن ، والحظة والتفكير واالكتشاف العلمـي أن تؤدي إلى زيادة مقدرة الطالب على التأمل والمو

االسـتخدام   أن تكون سهلة، وانتباه الطالب نحو موضوعات الدرستتميز بعنصر التشويق فتشد 

بها  توفري ،والدقة العلمية في عرض المعلوماتو  أن تتميز بجودة التصميمو، وخالية من التعقيد

طيع ان يراهـا  أن تكون واضحة يسـت بة، كما يجب مان فال تشكل خطراً  على الطلعنصر األ

 .في الفصل الدراسي بةويسمعها جميع الطل
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 :أنها في التعليمية الوسائل استخدام أهمية إلى اإلشارة من بد وال

 مفاهيم وبناء تكوين مع للمتعلم الذاتي النشاط إثارة، والتعليمية للعملية االستمرارية تحقق

، كما أنها للتعلم استعدادا أكثر المتعلم تجعل بحيث التعليمية الخبرات تنوع، و يتعلمه ما حول سليمة

 إلى للوصول العلمي التفكير وإتباع المالحظ على والقدرة التفكير، في االستمرارية تنميةتعمل على 

، الـتعلم  وتأكيـد  الصـحيحة  االستجابة تثبيت طريق عن التعزيز أساليب تنوع، والمشكالت حل

 الخاصـة  المعلومـات  تثبيـت  علـى ، والمشروحة الحقائق تذكر على تساعدوالوسائل التعليمة 

 فـي  الرغبة توجيه، وجديدة اتجاهات وتكوين السلوك تعديل على، والمركبة الحركية بالمهارات

 إعـداد  تعليم مشكلة حل على تساعد، كما أنها والتعليمية العلمية الطلبة كفاءة من وتزيد المعرفة،

  .)2003،سايح( المتعلمين بين فردية فروق هناك حيث ومتزايدة، كبيرة

 يتوسـط  أدوات عن عبارة هي بل غاية وليست المعلم عن بديال لست التعليمية والوسائل

 على تساعد الوسائل إن على التربويون من كثير أكد وقد التعليمي، الهدف إلى تحقيق المعلم حاللها

 الفعـال  المعلـم  أن التربويون بعض اعتبر وقد المراحل، جميع في التعليم والتعلم عملية تحسين

 في أهميتها وتكمن الجيدة التعليمية العملية عناصر أهم من التعليمي الجيد والوسيط الجيد والكتاب

  .)2000عقل، ( والمنهاج المدرسي والمتعلم المعلم على تأثيره

 :ومن أهم الوسائل التعليمية التي يمكن استخدامها في تدريس اللغة اإلنجليزية ما يأتي

، التعليميـة لوحات العرض ، األفالم التعليمية، السبورة الضوئية، التليفزيون التعليمي، السبورة 

 ،معمل اللغة، البطاقات الومضية، جهاز التسجيل واألشرطة الصوتية، الملصقات، يوجهاز الفيد

 البطاقـات التعليميـة  ، شياء الحقيقية والعينـات والنمـاذج  األ، الحاسب اآللي، األلعاب التعليمية

  .)2008البخاري،(

  و إعداده المعلم

بأنه نظام تعليمي من مدخالته  أهداف تسعى ألى " إعداد المعلم )  2005(يعرف األحمد 

تكوين الطالب المعلم ليصبح معلماً في المستقبل وخطة دراسية تحتوي على مكونات أربع هـي  



37 

) 2011(ويعرف محمد" الثقافة العامة والتخصص األكاديمي والتخصص المهني والتربية العملية

بأنه تقديم مقررات خاصة إلكساب الطالب المعلـم مهـارات ومعلومـات    " الخدمة اإلعداد قبل 

  ".واتجاهات ضرورية لمساعدته على أداء عمله التدريسي

  عناصر إعداد معلم اللغة اإلنجليزية 

أن برنامج إعداد المعلم في كليات التربية بالوطن العربي يشـتمل  ) 2011(يذكر محمد
  :على جانبين أساسيين هما

خالل  -وهو في طور اإلعداد –الجانب النظري إلعداد المعلم ويتلقى الطالب المعلم  -
  .سنوات دراسته بالكلية المواد النظرية التي تؤهله للقيام بمهنة التدريس

ويتم في هذا الجانب تدريب الطالـب  ) التربية العملية( الجانب العملي إلعداد المعلم  -
دف إكسابه الخبرات والمهارات التدريسية الالزمة لكـي يقـوم   على التدريس بهالمعلم تدريجياً 
  .بالتدريس الفعال

  :ثالثة عناصر إلعداد معلم اللغة اإلنجليزية) 2007(ويحدد الزهيري 

 ).مناهج وطرق تدريس(اإلعداد المهني  - 

 .اإلعداد الثقافي - 

 .اإلعداد اللغوي - 

  الصفات الواجب توافرها في معلم اللغة اإلنجليزية

الصفات الواجب توافرها في معلم اللغة اإلنجليزية بما ) Schrier، 1994(سكريريحدد 
  :يلي

   الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ، وذلك بإحاطته بكافة عناصرها من قواعد وأصوات وتراكيب  - 
  .لغوية ونطق سليم تحدثاً وكتابة
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  .المعرفة التامة بثقافة ولغة المجتمع الذي يدرس فيه اللغة األجنبية - 

  .خبرة في تصميم المناهج وتطبيقها - 

 .معرفة تامة بتقنيات التعليم واستخداماتها في تدريس اللغة اإلنجليزية - 

  :بعض الشروط التي ال بد من توافرها في معلم اللغة منها) 2002(كما يذكر عبد الباري 

  .اإللمام بالتراث الثقافي والحضاري اإلنساني - 

 .التعليميةالتدريب التقني واستخدام الوسائل  - 

  أدوار ومسؤوليات معلم اللغة اإلنجليزية

أصبح الدور األساسي لمعلم اللغة اإلنجليزية هو تهيئة الظروف، وتطوير أنشطة الطلبة، 

بحيث يكونون قادرين على ممارسة اللغة وإتقانها بشكل يمكنهم من استخدامها في ظروف الحياة 

  .اتهم اليوميةالمختلفة عندما يحتاجون إلى استخدامها في حي

ومعلم اللغة اإلنجليزية ينفرد بعدد من األدوار الخاصة به من أجل تدريس مـادة اللغـة   

  :إلى األدوار األتية  )Magdelena، 2002(، وقد توصلت دراسة ماجدلينااإلنجليزية

  .دوره كمستشار يعلم للطالب كيف يتعلمون •

ويعيد شرح ما لم يستطع الطالب دوره كمسهل لعملية التعلم، فهو يتعاطف مع الطالب،  •

  .فهمه

  .دوره كمقوم لعملية التعلم، حيث أنه يقوم أخطاء الطالب ويصححها •

دوره في إيجاد بيئة تعلم وطروف تشجع التعلم من خالل تقديره لجهود الطالب وتقييمهم  •

  .بموضوعية

  .دوره كمشارك في األنشطة الجماعية وباعتباره عضو في المجموعة •
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  .نظراً لتدخله في حياة الطالب الشخصية دوره كصديق •

دوره كمعلم ومدرب فلديه إحساس بواجبه وتأكيده على نقل المعرفـة وإيصـالها إلـى     •

  .المتعلمين

  .دوره كمحفز لعملية التعلم وذلك بغرس االهتمام وحب التعلم في طالبه •

  المشكالت التي تواجه معلم اللغة اإلنجليزية

من المشكالت التي تواجه المعلمين والمعلمـات، وتعمـل   تتعرض مهنة التدريس للعديد 

على التأثير بشكل سلبي على أدائهم، ومما ال شك فيه أن الكشف عن مثل هذه المشـكالت مـن   

  .)2011السكني،( شأنه أن يقلل من آثارها السلبية التي قد تعرقل المسيرة التعليمية

 وإدارة المدرسـة،  ، والمعلـم  ، بالطالب يتعلق أغلبها لكن ، المشكالت مصادر تتعدد

 .والوسائل التعليمية ، وطرق التدريس والمناهج، التربوي، واإلشراف

 األفـراد  من مجموعة مع يتفاعل المعلم ألن ذلك المهن، أصعب من التدريس مهنة إن

 الـذي  األمر ، واالجتماعي ، والعلمي ، الثقافي مستواهم في مختلفون فهم فردية، بينهم فروق

 أو ، المشكالت لحل أو المعلومات لتوصيل واء س ، معهم التعامل طرق تنويع من المعلم يحتاج

أبـو  ( الحجـم  ومتنوعـة  المصـدر  متباينـة  مشـكالت  يوميا يواجه يجعله السلوك،مما لتعديل

  .)2008فودة،

 والمشـرف  ، والسـكرتير  ، والوكيل ، المدير : المدرسة مجتمع مع يتعامل فهو كذلك

 عـن  نـاتج  طبيعي أمر وذلك ، أحدهم مع االصطدام من األمر يخلو وال والزمالء، التربوي،

 .الموقف طبيعة حسب حدتها درجة تختلف مشكالت يحدث مما النظر، في وجهات االختالف

لقـدرات   والمقـررات  المناهج مالئمة عدم عن ناتجة مشكالت يواجه قد المعلم أن كما

 المبـاني  عن ناهيك المعاصرة، حياتهم قضايا عن تختلف قضايا يدرس المنهج أن أو الطالب،

 .مالئمة غير أو كافية غير تكون التي قد
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 الـواعي  ومـنهم  ، الطلبة أمور أولياء مجموعة مع يتعامل المعلم أن هذا إلى يضاف

 ومنهم ابنه، لمستوى المتابع ومنهم ، المدرسة عن شيئا يعرف ال من منهم و بأهداف المدرسة،

  .المعلم أمام والعقبات الصعاب توجد األمور هذه المتابع، كل غير

وقد اهتم الباحثون في العالم العربي والغربي بمشكالت المعلم بصفة خاصة،ولكن هناك 

 ظروف اختالف كبير بين المجتمعات العربية والغربية في المشكالت التي تواجه المعلمين،كذلك

 فـي  ألن المعلمـين  وذلـك  العربي الوطن في مينالمعل ظروف عن تختلف فلسطين في المعلم

 الشعب على تدمير عمل الذي اإلسرائيلي لالحتالل نظرا ةجسيم مشكالت من عانوا قد  فلسطين

 وحرمان ،1948أراضي في العمل سوق إلى أغلبهم وتحويل أبنائه عن تحجيم التعليم خالل من

 المعلمـين  ومشكالت اعتقال والحصار، المعابر إغالق خالل من الخارج في التعليم من أبنائه

 ممـا  ثكنات عسـكرية  إلى المدارس بعض واإلضرابات، وتحويل المدارس وإغالق والطالب

  ).2008ة،أبو فود(كبيرة  مشكالت أحدث

ومع ذلك فقد كـان  ،قليلة المعلمين مشكالت تناولت التي األبحاث فإن ومن هذا المنطلق

 أبـو : (مـنهم  المشكالت هذه بحصر ومن خاللها قاموا الباحثين من بها عدد قام هناك دراسات

  ).1999 خاطر،(و، )1992 األغا،(و، )2001 الروس،

 :المشكالت التي تواجه معلم اللغة اإلنجليزية بما يلي  )1992( األغا حصر وقد

الدوام  ساعات وقلة بالدراسة، فيها سمح التي األيام عدد لقلة وذلك التعلم دون الوقت نفاذ - 

  .مادة من ألكثر المدرسين توافر وعدم الدراسة عن واالنقطاع المدرسة، في

بعضـهم   كفـاءة  وعدم المسبق التحضير وغياب للتدريس بعضهم تأهب وعدم المعلمين - 

المهـارات   بعـض  امـتالك  عدم التربوية، التجديدات ومسايرة االطالع قلة للتدريس،

وإدارة  التعزيـز  واسـتخدام  األسئلة وطرح الوسائل واستخدام كالتمهيد للتعليم األساسية

 .والتقويم الفصل
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بالسياسة،  االنشغال لديه، التعليم أهمية إلى النظرة وتدني لديه، الدافعية وانخفاض التلميذ - 

 .الجارية األحداث بسبب لديه المستمر التوتر

المختبـرات   وأن الصـفوف  اكتظـاظ  بسبب ميدانية ال نظرية جلها في التدريس طرق - 

 .الكافي االهتمام تلقى ال للطلبة الفردية والفروق محدودة، والوسائل معطلة

والمكتبـات   األدوات، ناقصـة  والمختبرات المحدودة، التعليم مصادر ومنها التعليم بيئة - 

الصـحية   والخدمات المدارس، بعض في رمزية والساحات والمالعب الكتب، محدودة

 .مكسورة شبابيكها متشققة القديمة والفصول غائبة،

إلـى   باإلضـافة  موضـوعي  وغير تعاوني، وغير مستمر غير فهو شامل غير التقويم - 

 .كبيرة بصورة تفشت التي الغش ظاهرة

 :إلى ف المشكالتصنّ فقد) 1997(العاجز  أما

 .نفسها للمهنة الوظيفي الرضا عن تتحدث التي تلك :ذاتية مشكالت - 

نتيجـة   يحبط قد وأنه عطائه، من تزيد للمعلم النفسية الراحة أن ويرى :نفسية مشكالت - 
 .المجتمع وكذلك له، المسؤولين تقدير لعدم

 .التدريس لمهنة المجتمع ونظرة للمعلم المتعلم نظرة حول تتحدث :اجتماعية مشكالت - 

المدرسة،  مدير مع المعلم مشكالت األمور، أولياء مع المعلم مشكالت :مهنية مشكالت - 
مشـكالت   التعليميـة،  اإلدارة مع المعلم مشكالت المعلمين، زمالئه مع المعلم مشكالت

  .للمعلم االقتصادي والوضع التالميذ، مع المعلم

 :كالتالي المشكالت بتحديد )1999(قامت خاطر وقد

 .المدرسية باإلدارة مرتبطة مشكالت - 

 .التربوي واإلشراف التعليمية باإلدارة مرتبطة مشكالت - 
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 .وتدريسه بالمنهاج مرتبطة مشكالت - 

 .وضبطه الصف وإدارة بالتالميذ تتعلق مشكالت - 

 .والمرافق بالتجهيزات مرتبطة مشكالت - 

 .للعمل والدافعية المحلي والمجتمع الزمالء مع بالعالقة خاصة مشكالت - 

مشكالت بشيء من التفصيل، وذلك بحسب المجاالت التـي تـم   الوفيما يلي ذكر لبعض 

 .الدراسة تناولها في البحث في أداة

  المشكالت المتعلقة بالمعلم

إن المعلم هو جزء من كل تعليمي معني بتحقيق أهداف تربوية وتعليمية معينة، وكلمـا  

كانت عالقة هذا الجزء بالكل الذي ينتمي إلية عالقة تفاهم وتعاون كان العمل الفريقي خاصـية  

ز العمل الفريقي في مدرسة مـا  من الخواص المميزة للمجتمع التعليمي في المدرسة، وحينما يمي

( يتوقع أن تؤدي المهام التعليمية بفاعلية أكثر مما ينعكس ايجابيـاً علـى تعلـيم الطلبـة كلـه     

  ).2011السكني،

يحتـاج إلـى دورات تدريبيـة    ومن المشكالت التي يواجهها معلم اللغة اإلنجليزية، أنه 

الدروس  بتحضير المعلم على الملقاة األعباء كثرة، باإلضافة لبخصوص منهاج اللغة اإلنجليزية

 جهد إلى حتاجت كلها الطلبة بها يقوم التي األنشطة ومتابعة طالب لكل ألكثر من صف، ومتابعة

  ).2011السكني،( كبير

  المشكالت المتعلقة بتدريب وإعداد المعلم 

كبيـراً مـن   بما أن المعلم يعد العنصر األهم في العملية التعليمية، فإن إعداده نال جيزاً 

) 2011(االهتمام لدى المختصين، وإعداد معلم اللغة اإلنجليزية يواجه مشكالت تناولها الصغير

  :بالذكر وهي
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عدم استخدام وسائل مقننة عالمياً لقياس كفاية اللغة اإلنجليزية،وعـدم تـوافر التقـويم    

إلى ضعف أو غياب في الدوري لبرامج إعداد اللغة اإلنجليزية في الكليات والجامعات، باإلضافة 

  .المحاولة الجادة لتلمس أسباب التطوير الذاتي للمعلمين على الصعيدين اللغوي والتربوي

  المشكالت المتعلقة بالإلدارة واإلشراف التربوي

اإلشراف التربوي يساعد على تطويـر مسـتويات األداء الـتربوي داخـل المدرسـة   

يحتاج إلى من يرشده ويشرف عليه حتـى تـزداد    وذلك من خالل تقديم العون للمعلم حيث أنه

  :  خبرته بمهنة التدريس، وتتمـثل المهام اإلشرافية في

الزيارات الصيفية الهادفة لمعالجة مشكالت المعلمين وسد حاجـاتهم، وعقـد الـدورات  

واالجتماعات التي تسهم في نمو المعلمين مهنياً، إلى جانب كل ما لـه عالقــة بالتخطــيط    

  .(Lovell & Wiles, 1983 ) فـيذ والمشـاركة والتقديم لجميع جوانب العملية التربوية والتن

ويتمثل دور مدير المدرسة في تطوير المعلمين  بتعزيزهم من أجل االرتقاء بمسـتوى  

أدائهم داخل غرفة الصف وضمن النجاح األكاديمي لكل الطلبة، وتشجيعهم على توظيف طـرق  

باستطاعته دعمهم وتوجيههم من خالل فهم قضاياهم واستيعابها ، وتبني  وأساليب جديدة، فالمدير

استراتيجيات تلبى حاجاتهم، فمدير المدرسة هو العامل الحاسم في نجاح المعلمين الجدد أو فشلهم 

).(Roberson & Roberson,2009  

الخوف : ت المتعلقة باإلدارة المدرسيةأبرز المشكال) ٢٠٠٦(وأجمل الترتوري والقضاة 

واهتمـام  . وعدم تقديم الحوافز المعنوية لعمله ونشاطه اإلدارة المدرسية بالمعلممن عدم اهتمام 

اإلدارة المدرسية بالنواحي اإلدارية الشكلية على حساب اهتمامها بالعملية التّربوية، فـال تهـتم   

تي تنتهجهـا اإلدارة  زية الشديدة المواجهة الطلبة المشاغبين، والمرك بأمور المعلم ومساندته في

يات الطلبـة، وافتقـاد   ير ذلك في دور المعلم في ضبط سـلوك المدرسية في اتخاذ القرارات وتأث

ق لما يتعو .اإلدارة المدرسية لصالحية ردع الطلبة أو المساعدة في دفعهم إلى االهتمام بدروسهم

علمين ، وبعض المشرفين افتقاد بعض المشرفين للعدالة في التعامل مع المك: باإلشراف والتوجيه
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التّربويين ال يؤدون عملهم بروح المشرفين، بل في شخص المفتش الـذي يتصـيد األخطـاء،    

ويطالب المشرفون بأعمال تفوق قدراتهم وأوقاتهم، ومطالبة المعلم مهام خارج نطـاق العمـل   

عدم منح المعلم المدرسي، في الوقت الذي ال تتوافر فيه إمكانيات التدريس وممارستهم النشاط، و

 .صالحية تنفيذ طرق تربوية جديدة في التعليم

  المشكالت المتعلقة باألهداف

األهداف في العملية التربوية بشكل عام هي عبارة عن نتاجات تعليمية مخطـط لهـا،   
وعلى المتعلم أن يكتسبها بقدر ما يستطيع لكي يتم تلبية احتياجاته ، وبما أن التربية هي عبـارة  

عمليـة إحـداث تغييرات إيجابية في سلوك المتعلمين ولذا فإن تعريف الهدف التربوي هو عن 
  ).2001مرعي والحيلة ،(بمثابة تغير يراد إحداثـه في سلوك المتعلمين نتيجة لعملية التعلم 

وترى الباحثة أن من المشكالت التي يواجهها المعلم وتتعلق باألهداف عـدم وضـوح   
والخاصة للمادة لتعليمية والتي يجب على المعلم تحقيقها خالل فتـرات معينـة   األهداف العامة 

تختلف باختالف الهدف المطلوب، باإلضافة إلى أن أهداف بعض المواد الدراسـية ال تراعـي   
حاجات وميول المتعلمين في المرحلة األساسية الدنيا، وتركيز االهداف على الناحية المعرفيـة،  

  .هداف ال ترتبط بالبيئة المحلية للمتعلمينكما أن هناك بعض األ

 المشكالت المتعلقة بالمحتوى والمنهاج

المنهج الدراسي هو أحد جوانب العملية التعليمية الضرورية في المدرسة، وأحـد أهـم   
لـذا فإنـه مـن    . وعالقة المعلم بالمنهج عالقة مباشرة وقوية ومؤثرة. محاور العملية التعليمية
لمعلم متفهماً لهذا المنهج، وراضياً عنه، ومتفاعالً معه، وقادراً على تحقيق الضروري أن يكون ا
  .األهداف المرسومة له

 :قد تواجه المعلم أحياناً بعض المشكالت في المنهج الدراسي الذي يقوم بتدريسه، مثل

كثافة المنهج، وطول المقرر الدراسي، وصعوبة المادة العلمية، وعدم مالءمتها لمستوى 

الب، وقلة الحصص المخصصة للمادة الدراسية، وعدم توفر الوسائل التعليميـة المعينـة، و   الط
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نفور الطالب من المادة، وعدم إقبالهم عليها،وأيضاً جمود المناهج، وعدم مواكبتها لما يستجد من 

  )2011أبو الوفا،( تطورات وابتكاراً وعدم إشراك المعلم في نقد المناهج وتطويرها

  لمتعلقة بطرائق التدريسالمشكالت ا

إن الطريقة الجيدة هي التي تتناسب مع األهداف التعليمية والمحتوى العلمـي للمـادة،   

وإمكانات المعلم وقدرته الشخصية من جهة ومع الموقف التعليمي والمناخ المدرسي والظـروف  

المتعلمين وتنشيط المحيطة من جهة أخرى وبالتالي تؤدي إلى تحفيز عملية التعلم وإثارة حماس 

  )2002جان،(دوافعهم 

وقد يعترض المعلم أثناء تدريسه المنهج بعض المشكالت أو الصعوبات في كيفية تدريس 

بعضـاً مـن هـذه    )  2005(هذا المنهج التي قد تحد من نجاح عملية التدريس، إذ أورد األمين

  :المشكالت ومنها ما يلي

الالزمة في المدرسة، نمط اإلدارة المدرسية وعدم تنظيم المنهج، وعدم توفر االمكانات 

  .تقبل بعض طرق التدريس الحديثة، باإلضافة إلى الوقت المخصص لتدريس المنهج

  :أن من المشكالت أيضاً) 2009(كما ذكر أبو الضبعات

عدم فهم المعلم لألهداف العامة للتربية، واألهداف الخاصة بتدريس مادته، وعدم تـوفر  

ليمية التي تناسب المنهج، كذلك عدم معرفة المعلم بخصائص الطلبـة الـذي يقـوم    الوسائل التع

  .بتدريسهم

  المشكالت المتعلقة بالوسائل التعليمية

بالرغم من النجاح الذي تحققه الوسيلة التعليمية في العملية التعليمية إال أن هناك بعـض  

ت مـا أورده محمـد   المشكالت التي تعترض المعلم فـي اسـتخدامها، ومـن تلـك المشـكال     

  :ما يلي) 2003(وآخرون
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عدم توفر جميع الوسائل الالزمة للمنهج والظروف المالئمة الستخدامها، كذلك صعوبة 

الحصول عليها، وعدم التشجيع على صناعتها باستخدام مصادر البيئة المحلية، وعـدم معرفـة   

  .كثير من المعلمين بكيفية تشغيل الوسائل التعليمية

  متعلقة بالمتعلمينالمشكالت ال

 العمليـة  مجـرى  فـي  مؤثراً عامالً يعد المتعلم إلى أن )2008(مقبل وأخرون يشير

 يتـأثر  التدريسي أدائه في المعلم أن بمعنى المعلم، أداء في مؤثراً عامالً يعد أنه كما التعليمية،

 علـى  ربي أنه كما معينة، ثقافة لها ما، بيئة من جاء المتعلم فذلك وخصائصه، المتعلم بطبيعة

 والقـيم،  واالتجاهـات  والمفـاهيم،  المعارف من العديد اكتسب ذلك خالل ومن آخر، أو نحو

 عـرض  ويمكـن  .االجتماعي سلوكه من ذلك وغير والمهارات العادات من عدد إلى باإلضافة

  :يأتي كما وتعلمهم بالمتعلمين المرتبطة المشكالت بعض

 كـذلك  التعلمية، التعليمية األنشطة جميع تطبيق يعيق مما الفصول في الطلبة عدد تكدس

 األجهـزة  عدد محدودية المدارس بعض وفي الحاسوب، مختبر في وخاصة الطلبة عمل متابعة

 .المختلفة المهارات لتطبيق الطلبة من الكبير العدد تستوعب فال

 المشكالت المتعلقة بالمجتمع المحلي

ضروريا من أجل النّجاح والنّهوض بالعملية  إن التعاون بين األسرة والمدرسة بات أمراً

    ة فـي البيـت، وتعـدحياة التلميذ الدراسية ال تنفصل عن حياته اليومي التربوية والتعليمية، ألن

المدرسة شريكا أساسيا في عملية التّنشئة االجتماعية للطّفل بل وتعتبر الفاعل المـؤثّر األكثـر   

لس اآلباء واألمهات واللّقاءات األسبوعية القنـوات أو الصـيغ   ولذا تعتبر مجا. أهمية في حياته

التّربوية األبرز لتحقيق هذا التّواصل والتّرابط بين البيت والمدرسة؛ فهي تهدف إلى إيجاد قنـاة  

،تمكّـن  وهذه الصلة   رئيسة للتّواصل بين البيت والمدرسة، بما يحقّق التّكامل التّربوي التّعليمي

 راسيأو الد لوكيأمر المتعلم من االطالع عن كثب على مستوى ابنه الس ولي)فـي  ) التّحصيلي

المادة ، فيتعرف على مواطن القوة لديه، فيتم تعزيزها وتدعيمها، وتشجيعه على االسـتمرارية،  
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أوليـاء   يستفيد المعلم من رأي بعـض  ويتعرف على مواطن الضعف من أجل معالجته، وكذلك

األمور وخبراتهم في معالجة بعض اإلشكاالت لدى أبنائهم،والمعلّم الذي يشعر بأن ولـي أحـد   

الطالب مهتم بمتابعة مسار ابنه الدراسي سيدفعه ذلك إلى االهتمام وبذل مجهود أكبر مهما كان 

  )2015محمد،(مستوى ذلك الطالب، ألنّه يدرك أنّه سيجد مساندة من طرف أوليائه

 لـه  فلسطين في المعلم أن نجد فإننا المعلمين تواجه التي للمشكالت السابق العرض نم

 المشكالت فإن عام بشكٍل ولكن وحصار، احتالل يعانيها من التي للظروف نظراً  خصوصيته

   .العالم في مكان كل في متقاربة

   -:وللتخفيف من هذه المشاكل يجب مراعاة ما يلي

اللغة االنجليزية وال يلجأ إلى اللغة األم إال في حاالت تفسير بعض على المعلم أن يتكلم  - 

وبهذه الطريقـة يتعـود   . المفاهيم واالصطالحات اللغوية التي يصعب فهمها على الطلبة

الطالب على أصوات اللغة االنجليزية من ناحيـــة والنظر إلى اللغة كأداة للتفاهم بدال 

  .من كونها موضوعا مدرسيا

م أن يعطي فرصة كبيرة لطالبه للتحدث داخل الصف، وينصـح الخبـراء أن   على المعل - 

،ويدرب الطالب % ٢٥،ونسبة كالم المعلم % ٧٥تكون نسبة كالم الطالب داخل الصف 

   .على األسئلة بدال من اإلجابة عن أسئلة اآلخرين

على المعلم أن يحضر المادة بعناية، ويحضر خطة دراسية لكـل حصـة، والتحضـير     - 

إن الذهاب إلى الصف دون هدف وتحضير . ة هو عنصر أساسي في تعليم اللغاتللحص

  يؤدي إلى نفور الطلبة، ويجب أن تلبي الخطة حاجات الطلبة

تدريب المعلمين على الطرق الحديثة، وتجديد معلوماتهم الخاصة بتعلم اللغة، إن المعلـم   - 

والمعلم الضعيف يستعمل الكتـاب  الجيد يستطيع أن يستعمل الكتاب السيئ بطريقة جيدة 

 الجيد بطريقة سيئة
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على برامج إعداد المعلمين أن تخرج معلمين بقـــدرة لغوية وتزودهم بأساليب جديدة  - 

ومتنوعة وتأخذ بعين االعتبار االختالفات اللغوية بين اللغة العربية واالنجليزية وال بـد  

نة لتزيـد فعـاليتهم وتجـدد    لذلك من دورات خاصة لتحسين وضع المعلمين داخل المه

 .معلوماتهم

إن تعلم اللغة االنجليزية يجب أن يأخذ بعين االعتبار االتجاهات الحديثة في تعليم اللغات  - 

  ).1986عقل ،(وتركز بشكل رئيسي على ما يحتاجه المتعلم 

  خالصة وتعقيب

يواجه العديد من المشكالت خـالل   تضح من العرض السابق أن معلم الغة اإلنجليزيةوي

هو نظـام   وخاصةً أن تعليم اللغة اإلنجليزية في الصفوف االساسية األولى ممارسته المهنـة، 

يخـرج   حيث أن معلم اللغة األنجليزيةجديد وطُبق حديثاً في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 

ية الحديثـة ويحاول تطبيقها على أرض إلى ميدان العمل بعد دراسة العديد من النظريات التربو

الصف أو خارجـه، مـع   الواقع، إال أنه يصطدم بجملة من العقبات والـصعاب سـواء فـي 

مرور عليها ألنـه  أو مع الزمالء أو مع اإلدارة التعليمية، وتلك المشكالت البد مـن ال الطالب

ـ    يتعامل مع طالب ـقل الشخصـية  في مرحلة عمرية حرجة، مرحلـة بنــاء الثقــة وص

  .والتأسيس لمراحل أخرى ويكون الطفل فيها قابالً للتشكيل

ـ  من المشكالت التي تواجه معلم اللغة اإلنجليزيةويزيد   دوره جسامة المهام المنوطة به ف

، وضابط وب منه، بل هو راعٍ لنمو الطالب لـيس نقل المعلومات فحسب أو إنهاء المقرر المطل

وناقل لعادات وتقاليد المجتمع، متعـاون مـع أسـرة المدرسـة      ينوقدوة حسنة للمتعلمللصف، 

والمجتمع المحلي من أجل تحقيق األهداف المطلوبة منه وتلك المسؤوليات تحتاج إلى العديد من 

الجسمية أو المهنية أو  يجب توافرها في معلم اللغة اإلنجليزية سواء من الناحيةالـصفات التـي 

اً متابعاً لطرائق التدريس الحديثة ومواكباً للتطور العلمي والمهنـي  االجتماعيـة وأن يكون معلم

   .فـي المجـال التربوي
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وتلك الصفات والخصائص يجب مراعاتها لدى الجامعـات الفلـسطينية عنـد اختيـار 

، فيجب أن يكون معلماً مثالياً قادراً على مواجهة البكالوريوس لقسم معلم اللغة اإلنجليزيةطالـب 

المشكالت وحل الصعاب التي قد تواجهه والبد من اإلشارة إلـى دور اإلدارة التعليميـة بعقـد    

الدورات التدريبية للمعلم لحل المشكالت التي تواجهه حتى يتحقق الرضـا الـوظيفي لديـه وال    

  .يصاب باالنطفاء أو يحاول ترك المهنة

 الدراسات السابقة: ثانياً 

 صلة ذات الدراسات هذه وتعد راسات العربية واألجنبية،اطلعت الباحثة على عدد من الد

السطحية، وفيما يلـي   والصلة الوثيقة العالقة بين ما تتراوح الصلة هذه أن إال الدراسة، بموضوع
  :عرض لتلك الدراسات

   العربية الدراسات

المشكالت التدريسية لمعلـم اللغـة   " والتي كانت حول )2008(المطيريفي دراسة لـ 

 المتعلقة المشكالت على التعرف إلى دفتهحيث ". اإلنجليزية بالمرحلة االبتدائية بمحافظة المهد
 أثناء بهيوتدر رهيتطو وبرامج ةياالبتدائ ة بالمرحلةيزياإلنجل اللغة سيلتدر إعداده ثيح من بالمعلم

 المرحلة، لهذه ةيزياإلنجل معلم اللغة اههواجي التي ةياألساس المشكالت على التعرف وكذلك الخدمة،

 .ةيبالمرحلة االبتدائ ةيزياإلنجل اللغة لمعلم ةيسيالتدر المشكالت لمعالجة الحلول بعض ميوتقد

نع وتكوجتمبمحافظة ةيالحكوم المدارس في ةيزياإلنجل اللغة معلمي عيجم من الدراسة م 

ـ  ةيالترب إلدارة التابعة ةيالحكوم المدارس في عملوني معلماً )٥٦( مهعدد والبالغ ،مهدال  ميوالتعل
 الصدق معامالت من التأكد بعد يهمعل )ستبانةإلا( الدراسة أداة قيبتطب الباحث قام .دلمها بمحافظة

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن محور المشكالت المتعلقة بإعـداد المعلـم   والثبات، 
ومحور المشكالت المتعلقة بطرق التـدريس، ومحـور    وتدريبه أثناء الخدمة،وبرامج تطويره 

بينما المشكالت المتعلقة بالكتـاب   .المشكالت المتعلقة بالوسائل التعليمية كان بدرجة عالية جداً
بينمـا يوجـد    .المدرسي متوسطة، وال يوجد فروق داله إحصائياً  تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  .الخبرة، والدورات التدريبية يتعزى لمتغير اًفروق دالة إحصائي
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 يراهـا  كمـا  اإلنجليزية اللغة لموضوع الصفية البيئة " في دراسته )2005(عقل  أما

 لموضوع الصفية البيئة واقع على التعرف هدف إلى" .نابلس في اللغة اإلنجليزية ومعلمات معلمو

 الجنس متغيرات أثر وتحديد نابلس، في اإلنجليزية اللغة معلمو ومعلمات يراها كما اإلنجليزية اللغة

 تحديـد  إلى باإلضافة الصفية، و البيئة ممارسات في العلمي والمؤهل التعليمية والمرحلة والخبرة

 المعلمـين  عـدد  بلغ وقد اإلنجليزية ، اللغة ومعلمات معلمو يواجهها التي الصفية المشكالت أهم

 الزوجية األرقام ذات اختيار المدارس تم مدرسة، وقد )61( على موزعين ومعلمةً معلماً (166)

 أظهرت وقد .معلمةً )20(و معلماً) 46(ومعلمةً،منها  معلماً )66( مدرسة، وتضم (30) وعددها

 المشكالت أكثر وأن الصفية، البيئة على أثر الدراسة متغيرات من ألي يوجد ال أنه الدراسة نتائج

 الطالب، جلوس وطريقة الصفوف، ازدحام في يتمثل اإلنجليزية اللغة ومعلمات معلمي تواجه التي

  .التعليمية الوسائل وقلة بالكتاب، والتقيد

مشكالت تدريس اللغة اإلنجليزيـة فـي   " بعنوان )2005(المشاري وفي دراسة قام بها

اللغة هدف إلى التعرف على أهم مشكالت ،"المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظر المعلمين

 االنجليزية لطالب المرحلة الثانوية المتعلقة بالمعلم وبمراحل تطويره وتدريبـه أثنـاء الخدمـة   

والمتعلقة بالطالب والكتاب المدرسي وطرق التدريس والتقويم والوسائل التعليمية، وقام الباحـث  

مرحلة الثانوية أفراد العينة من معلمي ومشرفي اللغة االنجليزية بال بتصميم استبانه ووزعها على

 42في منطقة الرياض التعليمية، وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق المعلمـين والمشـرفين علـى    

مشكلة في تدريس اللغة االنجليزية، كما توصلت الدراسة إلى أن هناك قلة في تحفيز وتشـجيع  

جليزية ضعيف اللغة االن المعلمين الملتحقين بالدورات التدريبية، كما أن اتجاه الطالب نحو تعلم

وأن الكثير منهم يكرهون تعلمها واستعمالها خارج الفصل، باإلضافة الى عـدم تـوفر معامـل    

 .متطورة لتدريس اللغة اإلنجليزية

المشكالت التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية بدولة " حول )2004(لميع  وفي دراسة

ي المرحلة االبتدائية وتؤدي إلـى  العوائق التي تعترض معلم معرفة كان هدف الدرسة". الكويت

معلمـاً  ) 716(تقليل وتحجيم وتدني مستوى كفاءة العملية التعليمية، تكونت عينة الدراسة مـن  
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ومعلمة من جميع المناطق التعليمية في دولة الكويت، وتم تطبيق استبانة من إعداد الباحث على 

لمو المرحلة االبتدائية في يـومهم  المعلمين تهدف إلى التعرف على المشكالت التي يواجهها مع

 -اإلشـراف الفنـي    -التوجيه  -اإلدارة (تحتوي االستبانة على تسعة محاور هي  -الدراسي

). أوليـاء األمـور   -الطلبة  -الجدول المدرسي  -الوسائل التعليمية  -وقت الحصة  -المنهج 

فيها بشكل عام أثناء  تشاكالوتشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر المحاور التي يواجه المعلمون م

كما توصلت الدراسة إلى أن  -يومهم الدراسي هما التعامل مع أولياء األمور والوسائل التعليمية

) 5 - 1(أكثر المعلمين تعرضا لمشاكل وصعوبات في العمل المدرسي كانوا حـديثي الخبـرة   

  .سنة) 15 - 11(سنوات، والمعلمين ذوي الخبرة الكبيرة نوعا ما 

الصعوبات المهنية التي تواجـه معلمـي اللغـة    "وعنوانها ) 2004(دراسة أحمد وفي

حيث هدفت الدراسـة إلـى   " اإلنجليزية وأثرها على أداء الفصل في محافظات شمال فلسطين

محاولة استقصاء الصعوبات المهنية التي تواجه معلمي اللغة اإلنجليزية في محافظـات شـمال   

معلماً ومعلمـة  ) 290(المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من فلسطين ، إذ استخدم الباحث 

من معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية في محافظات شمال فلسطين، وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

  :التالية

يعاني معظم معلمي اللغة اإلنجليزية في محافظات شمال فلسطين من صعوبات كبيرة في 

ية، صعوبات مع الـزمالء، صـعوبات مـع اإلدارة المدرسـية،     مجال الحوافز المادية والمعنو

بينما لم يكن هناك صعوبات . صعوبات في طبيعة العمل، صعوبات في مجال اإلشراف التربوي

  .كبيرة  في مجال التطور المهني، وفي مجال الطالب والكتاب المدرسي

 لمعلم التدريبية االحتياجات تحديد" والتي كانت بعنوان )2001(الروس  أبو دراسةأما 

فقد كان هدف  "نابلس بمحافظة الحكومية للمدارس األولى األربعة األساسية الصفوف في الصف

 بالمدارس األولى األربعة األساسية الصفوف في الصف لمعلم التدريبية االحتياجات الدراسة تحديد

 (436) عددهم بلغ والمديرين المعلمين من عينة على الدراسة وأجريت،نابلس بمحافظة الحكومية

 -:التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد ،ومديرا معلما
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  .الصف لمعلم مهما تدريبيا احتياجا (51) هناك -

 ومعلميها تعزى الحكومية المدارس لمديري التدريبية االحتياجات في إحصائيا دالة فروق توجد -

  .الجنس لمتغير

 لمعلمـي  التدريبيـة  االحتياجـات "والتي جاءت بعنوان (1999) ضباع أبو وفي دراسة

 إلـى  الدراسة هذه فقد هدفت "عمان شمال منطقة مدارس في األولى الصفوف الثالثة ومعلمات

 شـمال  منطقة مدارس في االبتدائية األولى الصفوف لمعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات تحديد

) 63(فقراتهـا  عدد بلغ من خالل استبانة .األردن في الدولية الغوث لوكالة التابعة التعليمية عمان

 .معلما )269(الدراسة  مجتمع بلغ وقد

 -:التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

هـذه   ألهـم  بالنسـبة  أمـا  الدراسـة  أداة شملتها التي الكفايات معظم على للتدريب حاجة هناك -

 .التعلم بطيئي تناسب عالجية خطط بناء فكانت المعلمون قدرها كما االحتياجات

 فروق لم تظهر بينما والمؤهل والتخصص الجنس متغيرات على إحصائية داللة ذات فروق هناك -

  .الخبرة متغير على إحصائية داللة ذات

 المـدارس  فـي  المبتـدئ  المعلـم  مشكالت" بدراسة تناول بها 1999)(خاطر  وقد قام

 المشـكالت  عن الكشف إلى الدراسة هدف وكان" .حلولها ومقترحات غزة الحكومية بمحافظات

) ثانوية-عليا أساسية-دنيا أساسية( التعليمية المرحلة شيوعها، وأثر ومدى المبتدئ المعلم تواجه التي

 وللتخصـص ) وإنـاث  ذكور( للجنس كان إذا عما الكشف المشكالت،وحاولت هذه اختالف على

 المشكالت تلك لحلول المقترحات بجمع المشكالت، واهتمت هذه على اختالف أثر )وآداب علوم(

 المعلمين جميع من للدراسة األصلي تكون المجتمع وقد والمعلمات، نظر المعلمين وجهة من وذلك

 ،)م1999-98( الدراسـي  للعام غزة العام بمحافظات التعليم مدارس في تعيينهم تم الذين المبتدئين

 التـي  االسـتبانات  عـدد  بلغ وتعبئتها االستبانات توزيع وبعد،ومعلمة معلما )523( عددهم وبلغ
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 الدراسـة  هذه أسفرت الدراسة، وقد عينة هذا الرقم مثل حيث (257) اإلحصائي للتحليل خضعت

 :التالية النتائج عن

اسـتبانة   على المبتدئين المعلمين درجات متوسط على الجنس لمتغير إحصائيا دال أثر يوجد ال •

 .المعلمات لصالح وذلك )وتدريسه والمنهج – المدرسية اإلدارة( مجال في إال المشكالت

 المشكالت تبعا استبانة على المبتدئين المعلمين درجات متوسط بين إحصائيا دالة فروق توجد •

 .الدنيا األساسية المرحلة لصالح وذلك الثالث التعليمية للمراحل

 فـي  التعليمية الوسائل استخدام معيقات" )1998(وبركات  بطاينة وفيما يخص دراسة

والتي كان الهدف منهـا  " .اإلنجليزية اللغة معلمي نظر وجهة والخاصة من الحكومية المدارس

 وأثر عامل الوسائل التعليمية، استعمال في اإلنجليزية اللغة معلمي تواجه التي المعوقات أهم تحديد

 تأثير على مدى المدرسة ونوع التعليمية الوسائل استخدام على والتدريب العلمي والمؤهل الجنس

 تطبيقها تم حيث فقرة) 31(من مكونة استخدم الباحثان استبانة المعوقات في األردن، بتلك المعلمين

 فـي  اختالفـاً  هناك أن النتائج أظهرت وقد .ومعلمةُ معلماً) 148(ب تقدر المعلمين من عينة على

 ذُات فروقا الدراسة أظهرت وكما،التعليمية الوسائل استخدام في بالمعوقات المعلمين هؤالء درجة

) المدرسة نوع (،لصالح الذكور) العلمي المؤهل(، اإلناث لصالح) الجنس( لعوامل إحصائية دالله

 إذ الوسـائل التعليميـة   على التدريب لعامل آثار أية تظهر لم حين وفي الخاصة المدارس لصالح

 .المعيقات هذه رؤية في يتدرب لم ومن تدرب من تساوى

 تواجه التي المشكالت بعض" تمت هذه الدراسة تحت عنوان 1998)(الرشيدي  دراسة

 علـى  وكان الهدف التعرف. "المعاصرة التكنولوجية التغيرات ضوء في التعليم االبتدائي معلم

 في المؤثرة المعاصرة ضوء التغيرات التكنولوجية في االبتدائي التعلم معلم تواجه التي المشكالت

 وقـد  معلـم  )100(مـن   عينة على الدراسة وطبقت .أسوان محافظة في االبتدائية المرحلة معلم

 :التالية للنتائج الدراسة توصلت

 .االبتدائية المرحلة معلم عمل مجاالت في المشكالت من العديد هناك أن •
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 النشاط التعليمي، وتخطيط اختيار :في العمل أثناء عمله في أثره يوضح المشكالت هذه تنوع أن •

 .المتعلم وإرشاد توجيه

 يراهـا  كمـا  المبتـدئ  المدرس مشكالت" حول (1996) عطاري دراسة وفيما يخص

 المشكالت على التعرف فقد كان الهدف منها ".الحكومية قطر مدارس في المبتدئون المدرسون

 قطـر،  فـي  الحكومية المدارس في المبتدئون يراها المعلمون كما المبتدئين المعلمين تواجه التي

 إجابـات  علـى  )المرحلـة  – التخصـص  - الجنس(المستقلة  المتغيرات من ثالثة أثر وتقصي

 هنـاك  أن إلـى  النتائج وأشارت ومعلمة، معلما (95) من عينة الدراسة وتكونت وقد .المشاركين

 وهاتـان  المهمـة  من المشـكالت  كانتا" األمور وأولياء التالميذ مع العالقة" محور من مشكلتين

 التالميذ حفز" مشكالت فيما كانت " النظام على المحافظة" و" التالميذ مع العالقة" هما المشكلتان

 السـتخدام  التالميـذ  عدم استجابة"و" التالميذ حاجات مع التكيف صعوبة" و " الواجبات ألداء

 التعليم بأهمية التالميذ عدم إحساس" و تربوية غير أساليب الستخدام االضطرار"و " جديدة أساليب

  .األهمية متوسطة"

  األجنبية الدراسات

معلمو المدارس االبتدائية و المشاكل التـي  " هاوعنوان ) Allen،2008(ألين   دراسة

التعرف على العقبات التي تواجه تعليم  حيث هدفت الى ".يواجهونها في تدريس اللغة اإلنجليزية

االبتدائية في تنزانيا، ووضع الحلول لعالج هذه المشـكالت،  وتعلم اللغة االنجليزية في المدارس 

وقد قامت الباحثة بتطبيق ورشة عمل على كل من العلمين والطالب ومالحظة أدائهم من أجـل  

التعرف على أسباب الضعف في تعليم اللغة االنجليزية والمشكالت المرتبطة بذلك، وقد توصلت 

أن اللغـة   إلـى مي المهني للمعلمـين، باإلضـافة   اديضعف المستوى األك :الدراسة إلى ما يلي

االنجليزية التي يدرسها المعلمون ليست لغتهم األصلية، عدم وجود دافعية لتعليم وتعلـم اللغـة   

وعدم انضباط الطالب، وضعف المناهج وعدم مالءمتها  االنجليزية لدى كل من الطالب والمعلم،

بطة بتركيب الجمل والقواعد والكلمات اللغويـة  وتلبيتها لحاجات الطالب، وهناك مشكالت مرت

  .لدى الطالب
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تعزيـز  ووقد أوصت الدراسة بالتركيز على النشئ الصغير في تعليم اللغة االنجليزية، 

غرس الدافعية عند الطالب والمعلم نحو تعلم وتعليم اللغة االنجليزية من خـالل رفـع مسـتوى    

اإلذاعية والتي تتناول تعليم هـذه المـادة خطـوة     الوعي لديهم حول أهمية هذه المادة بالبرامج

وربط المادة بموضوعات مختلفة شيقة ومحببة للطالب كاأللعاب واألناشـيد والشـعر    ،بخطوة

رفع المستوى المهني واألكاديمي للمعلمين من خالل والعمل على تطوير المناهج، و، ...والطعام

لتعليم باألقران، تعاون األهالي مع المعلمـين  عمل دورات تأهيلية لهم في اإلجازات الصيفية، وا

في تربية أبنائهم تربية صحيحة، الربط بين الخبرات السابقة والخبـرات الجديـدة فـي البنـاء     

  .المعرفي وربط ذلك بالبيئة المحيطة للطالب

األساس المعرفي ،نموذج التعليم"والتي كانت بعنوان  )Sheikh )2004بدراسة  مروراً 

 األساس معرفة ومن بين أهدافها، ".التطلعات والقيود – EFLي ما قبل الخدمة المصري لمعلم

 التي والتحديات طموحهم واقع وما هو الخدمة قبل ما االنجليزية اللغة معلمو يمتلكه الذي المعرفي

 وباإلضافة -مصر - التربية بجامعة المنصورة كلية في درسوه لما تقويمية نظرة ومع تواجههم

 الدراسة عينة اشتملت وقد .مهاراتهم لتطوير اإلنجليزية اللغة في تدريس طرق من يحتاجونهما  إلى

 طالـب  )400( التربية وعـددهم  كلية في والرابعة األولى الدراسية السنة في المسجلين الطالب

 طرق في دبلوم مسجلين وطالبة طالبا (130) وعددهم اآلداب كلية طالب من أخرى وعينة وطالبة

 .التدريس

 مستوى كثيرا يحسن لم التربية كلية قبل من المقدم التدريب برنامج أن النتائج أوضحت وقد

 كليـة  فـي  الخدمة قبل ما المعلمون الطالب أن أيضاً وأظهرت الخدمة، قبل ما الطالب المعلمون

  .التدريب برامج أوجه من العديد عن رضاهم عدم عن أعربوا التربية بجامعة المنصورة

 اللغـة  لمعلمـي  التعليميـة  الخبرات"  والتي حملت عنوان) Diab )1999 أما دراسة

 لمعلمي التعليمية الخبرات فحص إلى الدراسة  هدفت "اإلنجليزية األردنيين ومدى تأثيرها عليهم

 حصـلوا  الذي التربوي التلقي يتعلق بكفاية بما رضاهم درجة ومدى اإلنجليزية في األردن اللغة

 اتبـع  وقد سلوكهم، الخبرات على هذه تأثير ومدى والجامعة المدرسة في طالباُ كانوا عندما عليه



56 

 معلمـاً  (78) وعـددهم  المعلمـون  قام التي السرية الذاتية التقارير أو السير كتابة طريقة الباحث

  .المعلومات على الحصول في السابقة خبراتهم عن بكتابتها ومعلمةُ

 في التعليم نوع عن راضين غير كانوا اإلنجليزية اللغة معلمي معظم أن النتائج أظهرت وقد

 مؤلماً كان المدارس في التعليم أن المعلمين من %)75( يرى حيث والجامعات، و الكليات المدارس

 غيـر  كانت الصفية البيئة أن منهم%) 73( رأى تربوياً،وأيضاً لهم معاملة المعلمين ناحية من لهم

 علـى  وتركـز  تقليدية كانت أنها المعلمين معظم رأى فقد في المدرسة التعليم طريقة أما صحية،

 بالجامعـة،  بااللتحـاق  اعتزازهم المعلمون أبدى الجامعة فقد لمرحلة بالنسبة أما والحفظ، التذكر

 اإلنجليزية اللغة معلم وأدوار مهنة التدريس تجاه وعيهم من زادت المرحلة هذه أن رأى فمعظمهم

 الـدورات  وأن ،بتعلـيم الطـال   في ومساعد مسهل هو بل للمعلومات ناقل مجرد ليس إنه حيث

  .السابقة التدريس طرق عن أفكارهم من غيرت التدريس طرق في التدريبية

االختالفـات بـين   " والتي كانت بعنوان) Hipps & Halpin )1992 وصوالً لدراسة

 ."ضغوط العمل العامة والتوتر الناتج عن األداء الوظيفي بالنسبة لمعلمي ومـدراء المـدارس  

. المدارس الحكومية يريعالقته بأداء معلمي ومدحيث هدفت الى التعرف على ضغوط العمل و

وكشفت النتائج عن خمسـة عوامـل تزيـد    . مديرا) 39(معلما و) 141(وطبقت الدراسة على 

ليات المهنية، والعالقة ؤوعبء العمل وكثرة المس: دراء وهيالضغوط لدى المعلمين مقارنة بالم

بين المعلمين و اإلدارة، وعالقة المعلمين بالطالب، والعالقة بين المعلمين وزمالئهم، والراتـب  

الشهري والتعويضات، كما أشارت الدراسة إلى وجود عالقة سـالبة بـين ضـغوط المعلمـين     

  .ى األداء المتوقع إنجازهومستو

  التعقيب على الدراسات السابقة

يالحظ من قراءة الدراسات السابقة، أنها قد جاءت في موضوعات مختلفـة، وبعضـها 

اقترب من موضوع الدراسة جزئياً، وبعضها اآلخر بحث فـي موضـوع يـرتبط بموضـوع 

  .الدراسة
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وعقبات في تدريس اللغة اإلنجليزيـة  لقد أشارت الدراسات السابقة إلى وجود مشكالت 

ودراسـة   ،)2005( ، ودراسة عقل)2008( كما في دراسة المطيري،يواجهها معلمو هذه المادة

 ، ودراسـة الرشـيدي  )1999( دراسـة خـاطر   ،)2004(، ودراسة اللميع )2005( المشاري

البطاينة كما وجاء في دراسة  ،)2008( Allen ، ودراسة )1996( ، ودراسة العطاري)1998(

كما أوضحت  ،م في استخدام الوسائل التعليميةعن المعيقات التي يواجهها المعل) 1998(وبركات 

  .عن الصعوبات التي تواجه معلم اللغة اإلنجليزية) 2004(دراسة أحمد

اتفقت مجمل الدراسات على أن أبرز المشكالت تتمثل في مشكلة إعداد المعلـم بصـفة   

، ودراسـة  )2008( كما جاء في دراسة المطيـري  اإلنجليزية بصفة خاصة،عامة ومعلم اللغة 

  ودراسـة  ،)1999( ، ودراسـة أبـو ضـباع   )2001( ودراسة أبو الروس ،)2005( المشاري

Al-Sheikh )2004(ودراسة ، Diab )1999.(  

وبالنظر إلى المنهج المتبع في الدراسات السابقة، ترى الباحثـه أن مجمـل الدراسـات    

أتفقت مع الدراسة الحالية في استخدام المنهج الوصفي، فقد اتفقت الدراسة الحاليـة مـع   السابقة 

 ، ودراسة أبو ضباع)2005(ودراسة عقل  ،  )2004(أحمد ودراسة ،)2008( دراسة المطيري

 Diab ، في حين اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة)1998(، ودراسة البطاينه وبركات )1999(

استخدمت طريقة التقارير الذاتية السرية والتي كتبها معلمـو اللغـة اإلنجليزيـة    التي ) 1999(

التـي اسـتخدمت المـنهج    ) 2008( Katy Allen ، ودراسة)1994(أنفسهم، ودراسة بندورة 

  .التجريبي

وأما ما يخص أداة الدراسة، فمن المالحظ أن الكثير من الدراسات السابقة اتفقـت مـع   

بني أداة األستبانة لتحقيق الغرض من الدراسة مع اختالف في المضـامين  الدراسة الحالية على ت

 ،)2005( ودراسة المشـاري  ،)2008( فقد اتفقت مع دراسة المطيري والمحاور التي تناولتها،

، في حين اختلفت مـع   )1999( دراسة خاطر ،)2004(ودراسة أحمد ،)2004(ودراسة اللميع 

التي استعانت بأجراء االختبارات لقياس ) 2004( Al-Sheikh ، ودراسة)1994(دراسة بندورة 

  .قدرات ومهارات في اللغة اإلنجليزية بجانب األستبانة



58 

، )2008( أما ما يتعلق بعينة الدراسة، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة المطيـري 

 )1999( دراسة خاطر ،)2004(ودراسة اللميع  ، )2004(ودراسة أحمد،)2005( ودراسة عقل

، )2001(، ودراسـة أبـو الـروس    )2005( ، في حين كان هناك دراسات كدراسة المشاري

 Hipps & Halpin ودراسة ، Al-Sheikh (2004)، ودراسة)Katy Allen )2008ودراسة 

، اختارت عينة من معلمي اللغة اإلنجليزية إلى جانب عينات أخرى متـل المشـرفين   )1992(

  .ومديري المدارس والطالب

كذلك تتقاطع هذه الدراسة مع الدراسات السابقة، في المتغيرات التـي تـم اعتمادهـا،    

كدراسـة دراسـة    المرحلـة االبتدائيـة،   وهي موضوع البحث باألضافه إلى المرحلة الدراسية

، في حـين تناولـت   )2001( ، ودراسة أبو الروس)2004(اللميع  ، ودراسة)2008( المطيري

المراحـل   كـل  )1999( ودراسـة خـاطر  ، )1996( عطاري ، ودراسة)2005( دراسة عقل

  . المرحلة الثانوية) 2005( وتناولت دراسة المشاري الدراسية،

  :إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 ومعلمات المرحلة معلمي فئة وهي الفلسطيني، المجتمع في ومهمة حديثة فئة الدراسة تناولت -1

 .وهي فئة يقع على عاتقها الكثير من األعباء لحكومية ا المدارس في األساسية الدنيا

تناولها لمجموعة من المتغيرات التي قد يكون لها تأثير على المشـكالت التـي يواجههـا     -2

الـدورات   المؤهل العلمي، سنوات الخبـرة، : (هيولمون في تدريس اللغة اإلنجليزية المع

 ).جامعة التخرجالتدريبية، الجنس، مكان المدرسة، و

 مالئمة لحلول للتوصل مناسبة مقترحات المعلمون يحدد خالله من يمكن مفتوح لسؤال تناولها -3

  .التي تواجههم في تدريس اللغة اإلنجليزية للمشكالت،

 .مديرية نابلس في األساسية الحكومية المدارس معلمي من عينة الدراسة هذه شملت -4
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  االستفادة من الدراسات السابقة

 .الدراسة الحالية ووضع التساؤالتتحديد مشكلة  -

   .األدوات المستخدمة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة -

  .التعرف على المنهج البحثي المستخدم في الدراسات السابقة مما يفيد الدراسة الحالية -

  .األساليب اإلحصائية التي طبقت في هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها -

  .المراجع والكتب والمجالت العلمية التي استخدمت في الدراسة التعرف على -

 .االستعانة بالتنسيق واإلخراج من خالل الدراسات السابقة -
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  الفصل الثالث
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد مجتمـع  

الدراسة وعينتها، وبناء أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضـافة إلـى   

  .رق اإلحصائية المتبعة في تحليل البياناتوصف تصميم الدراسة ومتغيراتها، والط

  ةمنهج الدراس

  .منهجا للدراسة، وذلك لمالءمته لطبيعتها تحليليال اتبعت الباحثة المنهج الوصفي

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة اإلنجليزية لصفوف المرحلة األساسية الدنيا 

 معلماً وفق إحصاءات مديرية التربية والتعلـيم ) 408(المعلمين في مديرية نابلس، وقد بلغ عدد 

  .2014/2015لسنة  في نابلس

  عينة الدراسة

؛ الختيـار عينـة   Roa Soft Sample Size Calculatorاستخدمت الباحثة برنامج 

اإلنجليزية لصفوف المرحلة األساسية الدنيا في مديريـة  معلمي اللغة طبقية عشوائية ممثلة لعدد 

من مجتمع الدراسة، تم توزيعها بمـدارس  %) 51.96(أي ما نسبته) 212(لس، وبلغ حجمها ناب

، وهي العينة النهائية للدراسة، والجـدول  )%28.4(،وهو ما نسبته)116(المديرية، وتم استرداد

  :يبين توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة) 1(
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  متغيراتها المستقلةتوزيع عينة الدراسة حسب : )1(جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار التصنيف  المتغير

  الجنس
  27.6  32 ذكر
 72.4  84  أنثى

  المؤهل العلمي

  16.4  19 دبلوم
  72.4  84 بكالوريوس

  6.9  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 4.3  5  ماجستير فأعلى

  جامعة التخرج
  94.0  109 فلسطينية

 6.0  7  غير فلسطينية

  الخبرةسنوات 

  11.2  13 سنوات 3أقل من 
  17.2  20 سنوات 6أقل من  - 3من 
  14.7  17  سنوات 9أقل من  - 6من 

 56.9  66  سنوات فأكثر 9

عدد الدورات 
  التدريبية

  12.9  15  دورات 3أقل من 

  87.1  101  ثالث فأكثر

  موقع المدرسة
  53.4  62 قرية
 46.6  54 مدينة

 100.0 116  المجموع

  الدراسةأداة 

  :وفيما يأتي وصف لها ،أعدت الباحثة أداة لدراستها وهي استبانة للمعلمين

  االستبانة 

   :فقرة، وتمثلت المجاالت في) 59(تضمنت االستبانة تسعة مجاالت، موزعة في 

  .)10( -)1(، من فقرة فقرات) 10(مشكالت تتعلق بالمعلم : المجال األول - 
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) 7(بتدريب وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهني مشكالت تتعلق : المجال الثاني - 

 .) 17( -)11(، من فقرة فقرات

 -)18(، من فقرة فقرات) 7(مشكالت تتعلق باإلدارة واإلشراف التربوي : المجال الثالث - 

)24(. 

 .) 29( -)25(، من فقرةفقرات) 5(مشكالت تتعلق باألهداف : المجال الرابع - 

 -)30(، من فقرة فقرات) 5(ت تتعلق بشؤون المنهاج والمحتوى مشكال: المجال الخامس - 

)34 (. 

 .) 39(-)35(، من فقرة فقرات) 5(مشكالت تتعلق بطرائق التدريس : المجال السادس - 

، من فقرة فقرات) 9(مشكالت تتعلق بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم : المجال السابع - 

)40(-)48(. 

 .)56( -)49(، من فقرة فقرات) 8(تتعلق بالمتعلمين مشكالت : المجال الثامن - 

 .)59( -)57(، من فقرة فقرات) 3(مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي : المجال التاسع - 

  :كأداة لجمع المعلومات، وذلك وفقاً للخطوات اآلتية االستبانة  طويروقد قامت بت

 . مراجعة األدب النظري المتعلق بمشكالت تعليم اللغة اإلنجليزية .1

مثـل   مراجعة األبحاث والدراسات والكتب التي بحثت في مشكالت تعليم اللغة اإلنجليزيـة  .2

وقـد تكونـت    )2004(،ودراسة اللميع )2005(، ودراسة عقل )2008(دراسة المطيري 

  :االستبانة من ثالثة أجزاء

الجـنس،  : وهي )ستبانةعن المعلم الذي قام بتعبئة اال(المعلومات األولية ويشمل  :الجزء األول

  .والمؤهل العلمي، وجامعة التخرج، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية، وموقع المدرسة
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فقرة، موزعة في تسعة أبعاد، يتم االستجابة عن هذه الفقرات ) 59(واشتمل على : الجزء الثاني

درجات، ثم درجة كبيـرة  ) 5(من خالل ميزان ليكرت الخماسي، يبدأ بدرجة كبيرة جدا وتُعطى 

درجات، ثم درجة قليلة وتُعطى درجتـين،  ) 3(درجات، ثم درجة متوسطة وتُعطى ) 4(وتُعطى 

  . داً وتعطى درجة واحدة فقطوينتهي بدرجة قليلة ج

سؤال مفتوح لمقترحات المعلمين للحد من مشكالت تدريس اللغة اإلنجليزية فـي   :الجزء الثالث

  .المرحلة األساسية الدنيا

  داة صدق األ

على مجموعة من المحكمين من ) 1ملحق (تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية 

، وقد طُلـب  )2ملحق (محكمين ) 5(الوطنية، وبلغ عددهم ذوي االختصاص في جامعة النجاح 

من المحكمين إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة الفقرات، ومـدى مناسـبتها   

للمجال الذي وضعت فيه، إما بالموافقة عليها أو تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتهـا، وقـد   

مكونة مـن   لالستبانةكانت الصورة األولية  إذرأى المحكمون بضرورة حذف بعض الفقرات، 

من ) 33(من المجال السادس ألانها ال تنتمي إليه، و الفقرة ) 42(حذف الفقرة : مثال فقرة،) 64(

كما تم من المجال التاسع لتكرارها بمعنى أخر بالمجال الثامن، ) 63(، و الفقرة المجال الخامس

من المجـال الخـامس عـدلت    ) 34(الفقرة : مثالإجراء تعديالت على صياغة بعض الفقرات 

تعديل على متغيـرات  تم كذلك ،بالمجال نفسه) 32(لتصبح كما في صياغتها النهائية في الفقرة 

، فبالنسبة لمتغير جامعة التخرج تم حذف تحديد المكان بالمستويات، كذلك متغير سنوات الدراسة

من % 75أي (ولقد تم األخذ برأي األغلبية  ،يانالدراسة تم تعديل مستوياته األربعة لتصبح مستو

تها بحسـب آراء  فقرات لعدم صـالحي ) 5(في عملية التحكيم، لذا تم حذف ) األعضاء المحكمين

لالستبانة،  صدق المحتوىوبذلك يكون قد تحقق فقرة، ) 59(على ت االستبانةالمحكمين، واستقر

  .)3ملحق (وأصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائية 
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  األداةثبات 

، Cronbach’s Alpha معادلة كرونباخ ألفاتم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام  

  .يبين معامالت الثبات لالستبانة وأبعادها) 2(والجدول 

  معامالت الثبات لالستبانة ومجاالتها: )2(جدول 

 المجال الرقم
  عدد

  الفقرات
 معامل الثبات بطريقة

 كرونباخ ألفا

 0.864 10 مشكالت تتعلق بالمعلم 1

2 
مشكالت تتعلق بتدريب وإعداد المعلم قبل 

 وأثناء الخدمة ونموه المهني
7 0.871 

 0.830 7  مشكالت تتعلق باإلدارة واإلشراف التربوي  3

 0.875 5  مشكالت تتعلق باألهداف  4

 0.781 5  مشكالت تتعلق بشؤون المنهاج والمحتوى  5

 0.849 5  بطرائق التدريسمشكالت تتعلق   6

7  
مشكالت تتعلق بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا 

  التعليم
9 0.854 

 0.880 8  مشكالت تتعلق بالمتعلمين  8

 0.729 3  مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي  9

 0.957 59  الثبات الكلي لالستبانة

للدرجة الكليـة لالسـتبانة ومجاالتهـا    أن معامالت الثبات ) 2(يتضح من الجدول رقم 

  .وهو معامالت ثبات عالية وتفي بأغراض البحث العلمي ،)0.957 - 0.729(تراوحت بين 

  إجراءات الدراسة

  :تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية -

 .تحديد أفراد عينة الدراسة -
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 ).5(، )4(مالحق . ذات االختصاصالحصول على موافقة الجهات  -

 .قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على عينة الدراسة، واسترجاعها -

إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتها إحصائيا باسـتخدام الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم      -

 .SPSS)(االجتماعية 

تراح التوصـيات  استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واق -

  .المناسبة

  متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية

 :المتغيرات المستقلة  - أ

 )ذكر، أنثى( :وله مستويان: الجنس -

دبلوم، ماجسـتير  + دبلوم، بكالوريوس، بكالوريوس ( :وله أربعة مستويات :المؤهل العلمي -

 )فأعلى

 )فلسطينية، غير فلسطينية(وله مستويان  :جامعة التخرج -

 -6، من سنوات 6أقل من  -3منسنوات،  3أقل من (وله أربع مستويات  :سنوات الخبرة -

 ).فأكثر سنوات 9 سنوات، 9أقل من

 )دورات، ثالثة فأكثر 3أقل من (وله مستويان  :عدد الدورات التدريبية -

 ).قرية، مدينة(وله مستويان  :موقع المدرسة -
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  : غير التابعالمت  -  ب

على استبانة المشكالت التي يواجهونهـا   معلمو المرحلة األساسيةويتمثل في استجابات 

  .في تدريس اللغة اإلنجليزية في مدارس مديرية نابلس الحكومية

  المعالجات اإلحصائية

بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسـوب ثـم   

معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيــة للعلـوم االجتماعيـــة   تمت 

)(SPSS ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لتقدير الـوزن   .1

هذه الدراسة المقياس اآلتي لتقدير  النسبي لمجاالت اإلستبانة وفقراتها، واعتمدت الباحثة في

  :درجة المشكالت

   عالية جداً = )فأكثر 4.21(

  عالية=  )3.41-4.20(

  متوسطة = )2.61-3.40(

  منخفضة = )1.81-2.60(

  . منخفضة جداً = )1.81أقـل من (

إلى خمس ) 1(وأدنى استجابة ) 5(ويستند المقياس على توزيع الفرق بين أعلى استجابة 

    .ويةفئات متسا

بالجنس،  الفرضيات المتعلقة ، لفحصIndependent t-test)(لعينتين مستقلتين " ت"اختبار  .2

  .وجامعة التخرج، وموقع المدرسة، وعدد الدورات التدريبية
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بالمؤهـل  الفرضيتين المتعلقتين ، لفحص )One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .3

 .العلمي، وسنوات الخبرة

لتعرف مصـدر الفـروق فـي    ، Scheffe Post Hoc testاختبار شيفيه للمقارنة البعدية  .4

 .المجاالت التي رفضت فرضياتها بعد استخدام تحليل التباين األحادي

 .، لحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة)Alpha-Cronbach(ألفا  –معادلة كرونباخ  .5
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  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة المفتوح : ثالثاً
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة وفقاً لترتيب أسئلتها وفرضياتها

  ةالدراسي النتائج المتعلقة بسؤال :أوالً

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول. أ

في  الدنيا األساسية المرحلةما درجة المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس 

  ؟ مدارس مديرية نابلس من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة

المعياريـة  تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات سؤال األول، ولإلجابة عن ال

    .لمجاالت المشكالت التي تواجه معلمي اللغة اإلنجليزية

  .هذه النتائج) 3( ويبين الجدول
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المشكالت التي تواجه معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت : )3(جدول 
  الدنيا األساسية المرحلةاللغة االنجليزية في تدريس 

سل
سل

الت
 

يب
رت

الت
 

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

 مرتفعة  0.76  3.80  مشكالت تتعلق بالمتعلمين  8  1

 مرتفعة 0.83  3.69  مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي  9  2

3  7  
ــة   ــائل التعليمي ــق بالوس ــكالت تتعل مش

  وتكنولوجيا التعليم
 متوسطة  0.79  3.06

4  2  
قبـل  مشكالت تتعلق بتدريب وإعداد المعلم 

 وأثناء الخدمة ونموه المهني
 متوسطة  0.85  2.90

 متوسطة  0.78  2.76  مشكالت تتعلق بشؤون المنهاج والمحتوى  5  5

 متوسطة  0.92  2.62  مشكالت تتعلق بطرائق التدريس  6  6

 منخفضة  0.73  2.51 مشكالت تتعلق بالمعلم  1  7

 منخفضة  0.86  2.45  مشكالت تتعلق باألهداف  4  8

 منخفضة  0.76  2.29  تتعلق باإلدارة واإلشراف التربويمشكالت   3  9

المشكالت التي تواجه معلمي اللغة  الدرجة الكلية لمجاالت
 اإلنجليزية

  متوسطة 0.59  2.87

درجة المشكالت التي تواجه معلمي اللغـة االنجليزيـة فـي    أن ) 3(يتضح من الجدول 

، قد في مدارس مديرية نابلس من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة الدنيا األساسية المرحلةتدريس 

 على الدرجة الكلية للمجاالت، وهذا يدل علـى ) 0.59(وانحراف معياري ) 2.87(أتت بمتوسط 

درجة متوسطة للمشكالت، في حين تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفـراد الدراسـة   

ات استجابات تدل على درجـة مرتفعـة فـي    ، وهي متوسط)3.80-2.29(على المجاالت بين 

مجالي المشكالت التي تتعلق بالمتعلمين والمشكالت التي تتعلق بـالمجتمع المحلـي، ودرجـة    

بتدريب وإعداد المعلم قبل وأثنـاء الخدمـة ونمـوه    متوسطة في مجاالت المشكالت التي تتعلق 

منخفضة في مجاالت المشكالت شؤون المنهاج والمحتوى، وطرائق التدريس، ودرجة ، والمهني

  .التي تتعلق بالمعلم واألهداف واإلدارة واإلشراف التربوي
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لفقرات أداة الدراسة لكل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 4(الملحق  ويتضح في
وهي فقرات المجاالن المتعلقان ) 59(- )49(مجال من مجاالت الدراسة، إذ حصلت الفقرات من 

وبمتوسط ت المتعلقة بالمتعلمين، والمجتمع المحلي، على درجة مشكالت مرتفعة، بالمشكال
  ).3.35(، وأقله )4.20(حسابي أعاله 

هداف مجاالت المشكالت التي تتعلق بالمعلم واألفقرات ل تراوحت درجة المشكالت بينما

ـ )28(، )18(، )8(بين متوسطة للفقرات واإلدارة واإلشراف التربوي ، )1(رات ،ومنخفضة للفق

  .)21(، )20(، )19(، ومنخفضة جداً للفقرات )27(، )23(

بتدريب وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه مجاالت المشكالت التي تتعلق فقرات أما 

، فقد تراوحت درجة مشكالتها مـا بـين   شؤون المنهاج والمحتوى، وطرائق التدريس، والمهني

، والمرتفـع  )39(، )30(، )12(والمتوسـط للفقـرات  ، )37(، )33(، )15(المنخفض للفقـرات 

 ).48(، )46(للفقرات

  الثانيائج المتعلقة بسؤال الدراسة النت. ب

حول المشـكالت التـي    α ≤ 0.05) (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلـة   الدنيا األساسية بالمرحلةيواجهها معلم اللغة االنجليزية 

المؤهل العلمي، وسنوات الخبـرة، والـدورات التدريبيـة،    (بمديرية نابلس تعزى لمتغيرات 

 ).وموقع المدرسة ،والجنس، وجامعة التخرج

ولإلجابة عن السؤال أعاله قامت الباحثة بفحص الفرضيات التي تنبثـق عنـه وهـي    

  : كالتالي

  فرضيات الدراسةبالنتائج المتعلقة  :ثانياً

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى : التي تنص النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1

 األساسـية  بالمرحلةالمشكالت التي يواجهها معلم اللغة االنجليزية  في α ≤ 0.05) (الداللة 

 .من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة بمديرية نابلس تعزى لمتغير الجنس الدنيا
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 Independent(لمجموعتين مستقلتين " ت"استخدمت الباحثة اختبار  ولفحص الفرضية،

t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 4.  

لمجموعتين مستقلتين لفحـص داللـة الفـروق فـي مجـاالت      " ت"نتائج اختبار : )4(جدول 
  ، تعزى لمتغير الجنسالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية

  المجال
قيمة  )84=ن(معلمة  )32=ن(معلم 

 ت

مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 *0.015 2.458 0.72 2.41 0.69 2.78 مشكالت تتعلق بالمعلم

مشكالت تتعلـق بتـدريب   
وإعداد المعلم قبـل وأثنـاء   

 الخدمة ونموه المهني

3.25 0.73 2.77 0.86 2.816 0.006* 

بـاإلدارة  مشكالت تتعلـق  
  واإلشراف التربوي

2.63 0.78 2.16 0.72 3.071 0.003* 

 *0.050 1.979 0.84 2.63 0.87 2.71  مشكالت تتعلق باألهداف

مشـكالت تتعلـق بشـؤون    
  المنهاج والمحتوى

2.99 0.76 2.67 0.78 2.042 0.043* 

مشكالت تتعلـق بطرائـق   
  التدريس

2.94  1.00  2.50  0.87  2.323  0.022*  

تتعلـق بالوسـائل   مشكالت 
  التعليمية وتكنولوجيا التعليم

3.17  0.64  3.02  0.84  0.896  0.372  

  0.420  0.810  0.77  3.76  0.73  3.89  مشكالت تتعلق بالمتعلمين
مشكالت تتعلـق بـالمجتمع   

  المحلي
3.82  0.77  3.64  0.85  1.071  0.287  

لمجاالت الدرجة الكلية 
 المشكالت

3.11  0.58  2.79  0.57  2.666  0.009*  

  ).114(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية علـى مسـتوى الداللـة    عدم ) 4(يتضح من الجدول 

) (α ≤ 0.05     بين متوسطات وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغيـر الجـنس، فـي مجـاالت

المشكالت التي تتعلق بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، والمتعلمين، والمجتمع المحلي، بينما 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجهات نظرهم في مجاالت المشـكالت التـي   

داد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهنـي، واإلدارة واإلشـراف   تتعلق بالمعلم، وتدريب وإع

التربوي، واألهداف، وشؤون المنهاج والمحتوى، وطرائق التدريس، والدرجة الكلية لمجـاالت  

يواجهون مشكالت في تدريس اللغة اإلنجليزيـة   ينولصالح المعلمين، أي أن المعلمالمشكالت، 

  .بدرجة أكبر من المعلمات

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى : التي تنص النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2

 األساسـية  بالمرحلةالمشكالت التي يواجهها معلم اللغة االنجليزية  في α ≤ 0.05) (الداللة 

 .من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة بمديرية نابلس تعزى لمتغير المؤهل العلمي الدنيا

 One-Way(تحليـل التبـاين األحـادي     الفرضية، فقد اسـتخدمت الباحثـة  ولفحص 

ANOVA(تائج الجدولين ، ون)تبين ذلك) 6(و )5.  
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المشكالت التي تواجه معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت : )5(جدول 
  المؤهل العلميالدنيا، تعزى لمتغير  األساسية المرحلةاللغة االنجليزية في تدريس 

  العدد  المؤهل العلمي  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مشكالت تتعلق 
  بالمعلم

  0.62  2.56  19 دبلوم
  0.76  2.46  84 بكالوريوس

  0.66  2.49  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.08  3.28  5  ماجستير فأعلى

مشكالت تتعلق 
بتدريب وإعداد المعلم 

الخدمة قبل وأثناء 
  ونموه المهني

  0.92  3.05  19 دبلوم
  0.84  2.85  84 بكالوريوس

  0.91  2.66  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.40  3.57  5  ماجستير فأعلى

مشكالت تتعلق 
باإلدارة واإلشراف 

  التربوي

  0.69  2.43  19 دبلوم
  0.76  2.20  84 بكالوريوس

  0.84  2.30  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.33  3.23  5  ماجستير فأعلى

مشكالت تتعلق 
  باألهداف

  0.91  2.48  19 دبلوم
  0.87  2.45  84 بكالوريوس

  0.84  2.63  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.73  2.20  5  ماجستير فأعلى

مشكالت تتعلق 
بشؤون المنهاج 

  والمحتوى

  0.87  2.81  19 دبلوم
  0.74  2.71  84 بكالوريوس

  0.92  3.05  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 1.07  2.84  5  ماجستير فأعلى

مشكالت تتعلق 
  بطرائق التدريس

  0.94  2.81  19 دبلوم
  0.93  2.54  84 بكالوريوس

  0.98  2.75  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.63  3.08  5  ماجستير فأعلى
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  العدد  المؤهل العلمي  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تتعلق  مشكالت
بالوسائل التعليمية 
  وتكنولوجيا التعليم

  0.73  3.28  19 دبلوم
  0.78  3.03  84 بكالوريوس

  0.96  2.68  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.71  3.29  5  ماجستير فأعلى

مشكالت تتعلق 
  بالمتعلمين

  0.76  3.85  19 دبلوم
  0.73  3.82  84 بكالوريوس

  1.02  3.28  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.53  4.05  5  ماجستير فأعلى

مشكالت تتعلق 
  بالمجتمع المحلي

  0.75  3.88  19 دبلوم
  0.81  3.64  84 بكالوريوس

  1.04  3.21  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.37  4.60  5  ماجستير فأعلى

الدرجة الكلية 
  لمجاالت المشكالت

  0.59  2.99  19 دبلوم
  0.58  2.83  84 بكالوريوس

  0.77  2.74  8  دبلوم عال+ بكالوريوس 
 0.10  3.34  5  ماجستير فأعلى
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المشـكالت التـي   نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في مجاالت : )6(جدول 
  ، تعزى لمتغير المؤهل العلميتواجه معلمي اللغة االنجليزية

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
  الداللة

  مشكالت تتعلق بالمعلم
  1.068  3  3.204  بين المجموعات

  0.516  112  57.761  خالل المجموعات  0.108  2.071
    115  60.965  المجموع

مشكالت تتعلق بتدريب 
وإعداد المعلم قبل وأثناء 

  الخدمة ونموه المهني

  1.130  3  3.391  بين المجموعات
  0.717  112  80.324  خالل المجموعات  0.199  1.576

    115  83.715  المجموع

مشكالت تتعلق باإلدارة 
  واإلشراف التربوي

  1.814  3  5.441  بين المجموعات
  0.549  112  61.435  خالل المجموعات  *0.023  3.306

    115  66.876  المجموع

  مشكالت تتعلق باألهداف
  0.193  3  0.580  بين المجموعات

  0.754  112  84.408  خالل المجموعات  0.856  0.257
    115  84.989  المجموع

مشكالت تتعلق بشؤون 
  المنهاج والمحتوى

  0.315  3  0.946  بين المجموعات
 0.619  112  69.278  خالل المجموعات  0.676  0.510

    115 70.224  المجموع

مشكالت تتعلق بطرائق 
  التدريس

  0.815  3  2.446  المجموعاتبين 
  0.854  112  95.664  خالل المجموعات  0.417  0.955

    115  98.110  المجموع
مشكالت تتعلق بالوسائل 

التعليمية وتكنولوجيا 
  التعليم

  0.800  3  2.400  بين المجموعات
  0.616  112  69.017  خالل المجموعات  0.279  1.298

    115  71.417  المجموع

تتعلق مشكالت 
  بالمتعلمين

  0.850  3  2.549  بين المجموعات
  0.563  112  63.069  خالل المجموعات  0.216  1.509

    115  65.618  المجموع

مشكالت تتعلق بالمجتمع 
  المحلي

  2.294  3  6.882  بين المجموعات
  0.642  112  71.946  خالل المجموعات  *0.016  3.571

    115  78.828  المجموع

الكلية لمجاالت الدرجة 
  المشكالت

  0.532  3  1.596  بين المجموعات
 0.343  112  38.400  خالل المجموعات  0.205  1.551

    115 39.995  المجموع
  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 
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  فروق ذات داللة إحصائية علـى مسـتوى الداللـة    عدم وجود ) 6(يتضح من الجدول 

) (α ≤ 0.05   بين متوسطات وجهات نظر المعلمين في مجاالت المشكالت التي تواجه معلمـي

اللغة اإلنجليزية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، في مجاالت المشكالت التـي تتعلـق بـالمعلم،    

وتدريب وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهني، واألهداف، وشؤون المنهاج والمحتوى، 

الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، والمتعلمين، والدرجة الكلية لمجـاالت  وطرائق التدريس، و

المشكالت، بينما تُوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات اسـتجاباتهم فـي مجـالي      

المشكالت التي تتعلق باإلدارة واإلشراف التربوي، والمجتمع المحلي، ولتعرف مصدر الفـروق  

  .نتائج المقارنة البعدية) 8-7(ه للمقارنة البعدية، ويوضح الجدوالن فقد ُأستخدم اختبار شيفي

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات مجال المشكالت التي تتعلـق  : )7(جدول 
  باإلدارة واإلشراف التربوي، وفق متغير المؤهل العلمي

  بكالوريوس  دبلوم  المؤهل العلمي
+ بكالوريوس 
  دبلوم عال

ماجستير 
  فأعلى

  0.800-   0.125  0.228   دبلوم
  *1.028-   0.103-      بكالوريوس

  0.925-         دبلوم عال+ بكالوريوس 
          ماجستير فأعلى

  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

إلى وجود فرق دال إحصائياً في مجال المشكالت التي تتعلق باإلدارة ) 7(يشير الجدول 

  .التربوي، بين البكالوريوس وماجستير فأعلى، ولصالح ماجستير فأعلىواإلشراف 

   



79 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات مجال المشكالت التي تتعلـق  : )8(جدول 
  بالمجتمع المحلي، وفق متغير المؤهل العلمي

  بكالوريوس  دبلوم  المؤهل العلمي
+ بكالوريوس 
  دبلوم عال

ماجستير 
  فأعلى

  0.723-   0.669  0.238   دبلوم
  0.961-   0.431     بكالوريوس

  *1.392-         دبلوم عال+ بكالوريوس 
          ماجستير فأعلى

  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

إلى وجود فرق دال إحصائياً في مجـال المشـكالت التـي تتعلـق     ) 8(يشير الجدول 

  .وماجستير فأعلى، ولصالح ماجستير فأعلى) دبلوم عال+ البكالوريوس(بالمجتمع المحلي، بين 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى : التي تنص النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 3

 األساسـية  بالمرحلةالمشكالت التي يواجهها معلم اللغة االنجليزية  في α ≤ 0.05) (الداللة 

 .من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة بمديرية نابلس تعزى لمتغير جامعة التخرج الدنيا

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      

)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 9 .  
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لمجموعتين مستقلتين لفحـص داللـة الفـروق فـي مجـاالت      " ت"نتائج اختبار : )9(جدول 
  ، تعزى لمتغير جامعة التخرجالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية

  المجال
 )109=ن(فلسطينية 

غير فلسطينية 

 قيمة ت )7=ن(
مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.671 0.426 0.89 2.63 0.72 2.51 مشكالت تتعلق بالمعلم

مشكالت تتعلق بتـدريب  
وإعداد المعلم قبل وأثنـاء  

 الخدمة ونموه المهني

2.86 0.86 3.45 0.94 1.776 0.078 

مشكالت تتعلق بـاإلدارة  
  واإلشراف التربوي

2.28 0.75 2.43 0.96 0.496 0.621 

 *0.001 3.638 1.04 3.54 0.80 2.38  مشكالت تتعلق باألهداف

مشكالت تتعلق بشـؤون  
  المنهاج والمحتوى

2.72 0.75 3.31 1.11 1.971 0.051 

مشكالت تتعلق بطرائـق  
  التدريس

2.60  0.91  2.91  1.11  0.867  0.388  

مشكالت تتعلق بالوسـائل  
ــا   ــة وتكنولوجي التعليمي

  التعليم
3.05  0.78  3.19  0.95  0.449  0.654  

  0.068  1.844  1.02  4.30  0.73  3.77  مشكالت تتعلق بالمتعلمين
مشكالت تتعلق بالمجتمع 

  المحلي
3.65  0.81  4.33  0.92  2.155  

0.033

*  
لمجاالت الدرجة الكلية 

 المشكالت
2.85  0.57  3.26  0.83  1.807  0.073  

  ).114(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  إحصائية على مستوى الداللة داللةوجود فروق ذات عدم ) 9(يتضح من الجدول 
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) (α ≤ 0.05   بين متوسطات وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير جامعة التخرج، في

مجاالت المشكالت التي تتعلق بالمعلم، وتدريب وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهني، 

واإلدارة واإلشراف التربوي، وشؤون المنهاج والمحتوى، وطرائق التدريس التي تتعلق بالوسائل 

ا التعليم، والمتعلمين، والدرجة الكلية لمجاالت المشكالت، بينما توجد فروق التعليمية وتكنولوجي

ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجهات نظرهم في مجالي المشكالت التي تتعلق باألهـداف،  

والمجتمع المحلي، ولصالح خريجي الجامعات غير الفلسطينية، أي أن خريجي الجامعات غيـر  

الت في تدريس اللغة اإلنجليزية بدرجة أكبر من خريجـي الجامعـات   الفلسطينية يواجهون مشك

  .الفلسطينية

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى : التي تنص النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة. 4

 األساسـية  بالمرحلةالمشكالت التي يواجهها معلم اللغة االنجليزية  في α ≤ 0.05) (الداللة 

 .من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة بمديرية نابلس تعزى لمتغير سنوات الخبرة الدنيا

 One-Way(تحليـل التبـاين األحـادي     ولفحص الفرضية، فقد اسـتخدمت الباحثـة  

ANOVA(تائج الجدولين ، ون)تبين ذلك) 11(و )10.  
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ـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت : )10(جدول  ي تواجـه  المشكالت الت
  الدنيا، تعزى لمتغير سنوات الخبرة األساسية المرحلةمعلمي اللغة االنجليزية في تدريس 

  العدد  سنوات الخبرة  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مشكالت تتعلق 
  بالمعلم

  0.65  2.78  13 سنوات 3أقل من 
  0.68  2.67  20 سنوات 6- 3من 
  0.80  2.32  17  سنوات 9- 6من 

 0.73  2.47  66  سنوات 9أكثر من 

مشكالت تتعلق 
بتدريب وإعداد المعلم 
قبل وأثناء الخدمة 

  ونموه المهني

  0.64  2.97  13 سنوات 3أقل من 
  0.82  3.07  20 سنوات 6- 3من 
  0.91  2.67  17  سنوات 9- 6من 

 0.89  2.89  66  سنوات 9أكثر من 

مشكالت تتعلق 
باإلدارة واإلشراف 

  التربوي

  0.82  2.23  13 سنوات 3من أقل 
  0.81  2.31  20 سنوات 6- 3من 
  0.91  2.20  17  سنوات 9- 6من 

 0.71  2.32  66  سنوات 9أكثر من 

مشكالت تتعلق 
  باألهداف

  0.84  2.34  13 سنوات 3أقل من 
  0.96  2.71  20 سنوات 6- 3من 
  0.78  2.49  17  سنوات 9- 6من 

 0.85  2.39  66  سنوات 9أكثر من 

تتعلق  مشكالت
بشؤون المنهاج 

  والمحتوى

  0.86  2.62  13 سنوات 3أقل من 
  0.63  3.00  20 سنوات 6- 3من 
  0.82  2.49  17  سنوات 9- 6من 

 0.79  2.78  66  سنوات 9أكثر من 

مشكالت تتعلق 
  بطرائق التدريس

  0.74  2.68  13 سنوات 3أقل من 
  0.99  2.83  20 سنوات 6- 3من 
  1.06  2.35  17  سنوات 9- 6من 

 0.90  2.62  66  سنوات 9أكثر من 
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  العدد  سنوات الخبرة  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مشكالت تتعلق 
بالوسائل التعليمية 
  وتكنولوجيا التعليم

  0.75  2.92  13 سنوات 3أقل من 
  0.82  3.17  20 سنوات 6- 3من 
  0.81  2.71  17  سنوات 9- 6من 

 0.77  3.15  66  سنوات 9أكثر من 

مشكالت تتعلق 
  بالمتعلمين

  0.65  3.80  13 سنوات 3أقل من 
  0.62  4.04  20 سنوات 6- 3من 
  0.76  3.63  17  سنوات 9- 6من 

 0.81  3.77  66  سنوات 9أكثر من 

مشكالت تتعلق 
  بالمجتمع المحلي

  0.79  3.69  13 سنوات 3أقل من 
  0.72  3.77  20 سنوات 6- 3من 
  0.99  3.55  17  سنوات 9- 6من 

 0.84  3.70  66  سنوات 9أكثر من 

الدرجة الكلية 
  لمجاالت المشكالت

  0.45  2.88  13 سنوات 3أقل من 
  0.55  3.04  20 سنوات 6- 3من 
  0.67  2.68  17  سنوات 9- 6من 

 0.60  2.87  66  سنوات 9أكثر من 
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المشكالت التـي  نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في مجاالت : )11(جدول 
  ، تعزى لمتغير سنوات الخبرةتواجه معلمي اللغة االنجليزية

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  مشكالت تتعلق بالمعلم
  0.706  3  2.119  بين المجموعات

  0.525  112  58.846  خالل المجموعات  0.264  1.345
    115  60.965  المجموع

مشكالت تتعلق بتدريب 
وإعداد المعلم قبل وأثناء 

  الخدمة ونموه المهني

  0.511  3  1.532  بين المجموعات
  0.734  112  82.183  خالل المجموعات  0.556  0.696

    115  83.715  المجموع

تتعلق باإلدارة مشكالت 
  واإلشراف التربوي

  0.079  3  0.236  بين المجموعات
  0.595  112  66.639  خالل المجموعات  0.941  0.132

    115  66.876  المجموع

  مشكالت تتعلق باألهداف
  0.600  3  1.800  بين المجموعات

  0.743  112  83.188  خالل المجموعات  0.492  0.808
    115  84.989  المجموع

مشكالت تتعلق بشؤون 
  المنهاج والمحتوى

  0.883  3  2.648  بين المجموعات
 0.603  112  67.577  خالل المجموعات  0.229  1.463

    115 70.224  المجموع

مشكالت تتعلق بطرائق 
  التدريس

  0.713  3  2.138  بين المجموعات
  0.857  112  95.972  خالل المجموعات  0.479  0.832

    115  98.110  المجموع
مشكالت تتعلق بالوسائل 

التعليمية وتكنولوجيا 
  التعليم

  1.032  3  3.096  بين المجموعات
  0.610  112  68.321  خالل المجموعات  0.173  1.692

    115  71.417  المجموع

  مشكالت تتعلق بالمتعلمين
  0.591  3  1.772  بين المجموعات

  0.570  112  63.845  خالل المجموعات  0.379  1.036
    115  65.618  المجموع

مشكالت تتعلق بالمجتمع 
  المحلي

  0.155  3  0.465  بين المجموعات
  0.700  112  78.363  خالل المجموعات  0.881  0.222

    115  78.828  المجموع

الدرجة الكلية لمجاالت 
  المشكالت

  0.392  3  1.175  بين المجموعات
 0.347  112  38.820  خالل المجموعات  0.340  1.130

    115 39.995  المجموع
  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 
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  فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةعدم وجود ) 11(يتضح من الجدول 

) (α ≤ 0.05  المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في بين متوسطات مجاالت

، تعـزى لمتغيـر   في مدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم الدنيا األساسية المرحلةتدريس 

  .سنوات الخبرة

ال يوجد فرق ذو داللـة إحصـائية عنـد    : التي تنص النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. 5

 بالمرحلـة المشكالت التي يواجهها معلم اللغة االنجليزيـة   في α ≤ 0.05) (مستوى الداللة 

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة بمديرية نابلس تعزى لمتغيـر الـدورات    الدنيا األساسية

 .التدريبية التي يتلقاها المعلم

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      ولفحص الفرضـية، 

)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 12.  
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لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في مجاالت " ت"نتائج اختبار : )12(جدول 
  ، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية

  المجال
دورات  3أقل من 

 )15=ن(

ثالث فأكثر 

 )101=ن(
قيمة 

 ت

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *0.027 2.235 0.72 2.46 0.68 2.90 تتعلق بالمعلم مشكالت

مشكالت تتعلـق بتـدريب   
وإعداد المعلم قبـل وأثنـاء   

 الخدمة ونموه المهني

3.27 0.70 2.84 0.86 1.806 0.074 

مشكالت تتعلـق بـاإلدارة   
  واإلشراف التربوي

2.64 0.86 2.24 0.74 1.920 0.057 

 0.199 1.291 0.85 2.41 0.91 2.72  مشكالت تتعلق باألهداف

مشكالت تتعلـق بشـؤون   
  المنهاج والمحتوى

2.95 0.92 2.73 0.76 1.008 0.316 

مشكالت تتعلـق بطرائـق   
  التدريس

2.80  0.74  2.59  0.95  0.805  0.423  

مشكالت تتعلـق بالوسـائل   
  التعليمية وتكنولوجيا التعليم

3.15  0.82  3.05  0.79  0.461  0.646  

  0.434  0.785  0.77  3.78  0.63  3.94  مشكالت تتعلق بالمتعلمين
مشكالت تتعلق بـالمجتمع  

  المحلي
3.82  0.80  3.67  0.83  0.663  0.509  

لمجاالت الدرجة الكلية 
 المشكالت

3.12  0.50  2.84  0.60  1.730  0.086  

  ).114(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة   عدم ) 12(يتضح من الجدول 

) (α ≤ 0.05  فـي  الـدورات التدريبيـة  بين متوسطات وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير ،

بتدريب وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهني، واإلدارة تتعلق مجاالت المشكالت التي 

بالوسـائل  ، ووالمحتوى، وطرائـق التـدريس  واإلشراف التربوي، واألهداف، وشؤون المنهاج 
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التعليمية وتكنولوجيا التعليم، والمتعلمين، والمجتمع المحلي، والدرجة الكلية لمجاالت المشكالت، 

بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجهات نظرهم في مجال المشكالت التـي  

دورات  3علمين الـذين تلقـوا أقـل مـن     دورات، أي أن الم 3تتعلق بالمعلم، ولصالح أقل من 

دورات  3يواجهون مشكالت في تدريس اللغة اإلنجليزية بدرجة أكبر من المعلمين الذين تلقـوا  

  .فأكثر

ال يوجد فرق ذو داللـة إحصـائية عنـد    : التي تنص النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة. 6

 بالمرحلـة المشكالت التي يواجهها معلم اللغة االنجليزيـة   في α ≤ 0.05) (مستوى الداللة 

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة بمديرية نـابلس تعـزى لمتغيـر موقـع      الدنيا األساسية

 ).مدينة، قرية(المدرسة

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      

)Independent t-test ( ونتائج الجدول)تبين ذلك) 13.  
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لمجموعتين مستقلتين لفحص داللـة الفـروق فـي مجـاالت     " ت"نتائج اختبار : )13(جدول 
  ، تعزى لمتغير موقع المدرسةالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية

  المجال
 )54=ن(مدينة  )62=ن(قرية 

 قيمة ت
مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 0.242 1.176 0.78 2.43 0.67 2.59 تتعلق بالمعلم مشكالت

مشكالت تتعلـق بتـدريب   
وإعداد المعلم قبل وأثنـاء  

 الخدمة ونموه المهني

2.93 0.86 2.87 0.86 0.367 0.714 

مشكالت تتعلـق بـاإلدارة   
  واإلشراف التربوي

2.34 0.70 2.24 0.83 0.710 0.479 

 0.189 1.322 0.73 2.34 0.96 2.55  مشكالت تتعلق باألهداف

مشكالت تتعلـق بشـؤون   
  المنهاج والمحتوى

2.75 0.77 2.76 0.80 0.078 0.938 

مشكالت تتعلـق بطرائـق   
  التدريس

2.69  0.89  2.54  0.97  0.910  0.365  

مشكالت تتعلق بالوسـائل  
  التعليمية وتكنولوجيا التعليم

3.14  0.69  2.97  0.89  1.192  0.236  

  0.392  0.860  0.87  3.73  0.64  3.85  مشكالت تتعلق بالمتعلمين
مشكالت تتعلق بـالمجتمع  

  المحلي
3.67  0.85  3.71  0.81  0.244  0.807  

لمجاالت الدرجة الكلية 
 المشكالت

2.93  0.51  2.81  0.67  1.068  0.288  

  ).114(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم ) 13(يتضح من الجدول 

) (α ≤ 0.05   المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في بين متوسطات مجاالت

، تعـزى لمتغيـر   في مدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم الدنيا األساسية المرحلةتدريس 

  .موقع المدرسة
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  الدراسة المفتوحالنتائج المتعلقة بسؤال : ثالثاً

معلمي اللغـة االنجليزيـة فـي    ما هي المقترحات للحد من المشكالت التي يواجهها 

  في مدارس مديرية نابلس من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة؟ الدنيا األساسية المرحلةتدريس 

وحسـاب عـدد   ، تجميع اإلجابات المتشابهة في بنـد واحـد  تم سؤال، ولإلجابة عن ال

الذي يظهـر  ) 14(رقم الجدول في كما هوموضحتكراراتها، واستخراج النبسبة المؤية لكل بند، 

   .التكرارات والنسب المئوية
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التكرارات والنسب المؤية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول مقترحاتهم للحـد  : )14(جدول 
  من المشكالت التي تواجه معلمي اللغة اإلنجليزية

  التكرارات  البند  الرقم
النسبة 

  المئوية

1  
البدء بتدريس اللغة اإلنجليزية من الصف الثالث األساسي، مع 
زيادة عدد الحصص االسـبوعية لمـادة اللغـة اإلنجليزيـة،     

  .ومشاركة المعلم في وضع المنهاج وجعلة أكثر مرونه
54  23.68%  

2  
وعمل برامج توعيـة لهـم    ،عقد اجتماعات دوريه مع األهل
وتوعيتهم بمدى أهمية متابعـة  ،ألدراكهم مدى أهمية هذه اللغة

  .أبنائهم
36  15.79%  

3  
وتقنيات حديثـة  ،توفير مختبرات خاصة لتعليم اللغة اإلنجليزية

في المدارس، وتشجيع المعلمـين علـى اسـتخدام الوسـائل     
  .التعليمية المختلفة في التدريس

48  21.1%  

4  
عدد المتعلمين داخل الصفوف الدراسـية،مع تـوعيتهم   تقليل 

وتحفيزهم على تعلم هذه اللغة، وتشجيعهم على ممارسة هـذه  
  .اللغة داخل وخارج الغرفة الصفية

34  14.87%  

5  
 كفاءات تربوية وتقنية ويذ زيادة عدد معلمي اللغة اإلنجليزية

داخل المدارس ، مع تقليل نصاب الحصص االسبوعية للمعلم 
  .لكي يتسنى له األبداع

17  7.46%  

6  
عقد دورات تدريبية للمعلمين،وزيارات تبادليـة، ومتـابعتهم   

  .بصورة حثيثة بهدف تطويرهم، ودعم المعلم مادياً ومعنوياً
39  17.1%  

  %100  228  المجموع الكلي للتكرارات  

بنود،  6يتضح من نتائج الجدول السابق أن استجابات أفراد العينة قد تم اختصارها في 

بينما  ،%23.68تكرار وبنسبة  54تم ترتيبها تنازلياً، كان أعلى تكراراتها في البند األول بمعدل 

  .فقط 17بمعدل تكرارات % 7.46هو صاحب أقل نسبة مؤية  لخامسأقل البند ا
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

  النتائج المتعلقة بسؤالي الدراسة مناقشة :أوالً

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثانياً

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة المفتوح : ثالثاً

  التوصيات :رابعاًً
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

درجة المشكالت التي يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة والتي تهدف إلى معرفة 

في مدارس مديرية نابلس مـن   الدنيا األساسية المرحلةتواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس 

وكذلك وضع التوصيات المناسبة المنبثقة عن الدراسة، وقد تم  ،وجهة نظر معلمي هذه المرحلة

  :اقشة النتائج تبعاً ألسئلة الدراسة وفرضياتها كما يليترتيب من

  ي الدراسة مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال :أوالً

 المرحلـة ما درجة المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تـدريس  : السؤال األول

   في مدارس مديرية نابلس من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة؟ الدنيا األساسية

باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمجاالت المشكالت التي تواجه 

أن الفقرات التي تقـيس المشـكالت التـي     )5(الملحقمعلمي اللغة اإلنجليزية، يتضح من نتائج 

منخفضة ومتوسـطة  منخفضة جداً و تواجه معلمي اللغة اإلنجليزية، كانت تقديراتها تتراوح بين

) 2.87(بذلك جاءت الدرجة الكلية ذات تقدير متوسـط وبمتوسـط حسـابي قـدره     ومرتفعة، و

، وكان ترتيب مجاالت األداة تنازلياً  على النَّحو التَّـالي؛ جـاء   )0.59(وبانحراف معياري بلغ 

وهو متعلق بالمشكالت التي تتعلق بالمتعلمين أوالً من حيث تقدير درجة المشكلة  المجال الثامن

ثم جاء ثانيـاً مـن    ،وتقديره مرتفع) 0.76(، وبانحراف معياري )3.80(قدره وبمتوسط حسابي

حيث تقدير درجة المشكلة المجال التاسع وهو مجال مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلـي، وبلـغ   

ثم جاء ثالثـاً   ،وكان تقديره مرتفع) 0.83(، وبانحراف معياري قدره )3.69(متوسطه الحسابي 

لة المجال السابع وهو مجال المشكالت التي تتعلق بالوسائل التعليمية من حيث تقدير درجة المشك

وبتقـدير  ) 0.79(وبانحراف معيـاري بلـغ   ) 3.06(وتكنولوجيا التعلم، بمتوسط حسابي قدره 

وهو مجال المشـكالت التـي    متوسط، وجاء رابعاً من حيث تقدير درجة المشكلة المجال الثاني

وبانحراف ) 2.90(بمتوسط حسابي،وأثناء الخدمة ونموه المهني تتعلق بتدريب وإعداد المعلم قبل

بتقدير متوسط، والمجال الخامس مجال المشكالت التي تتعلـق بشـؤون   ) 0.85( معياري قدره
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) 2.76(المنهاج والمحتوى جاء خامساً من حيث تقدير درجـة المشـكلة، بمتوسـط حسـابي     

دساً من حيث تقدير درجة المشكلة المجال وبتقدير متوسط، ثم جاء سا) 0.78(وانحراف معياري 

، )2.62(السادس وهو مجال المشكالت التي تتعلق بطرائق التدريس وبلغ متوسـطه الحسـابي   

وكان تقديره متوسط، وجاء سابعاً من حيث تقدير درجة المشكلة ) 0.92( بانحراف معياري قدره

، )2.51(حسـابي تقـديره    المجال األول وهو يخص المشكالت التي تتعلق بـالمعلم بمتوسـط  

في الترتيب الثامن من حيث  وبتقدير منخفض، ثم جاء المجال الرابع )0.73(وانحراف معياري 

وهو مجال المشكالت التي تتعلق باألهداف حيث بلغ متوسـطه الحسـابي    ،تقدير درجة المشكلة

وبتقدير منخفض، ثم جاء أخيراً من حيث تقـدير  ) 0.76(، بينما انحرافه المعياري بلغ )2.45(

درجة المشكلة المجال الثالث، وهو المشكالت التي تتعلق باإلدارة واإلشراف التربـوي، وبلـغ   

  .وهذا تقديره منخفض) 0.59(نحراف معياري قدره ، وبا)2.29(متوسطه الحسابي 

المجاالت، والتي جـاءت مرتفعـة عنـد قيـاس      وتعزو الباحثة هذه النتيجة في تقدير

المشكالت التي تتعلق بالمتعلمين، والمشكالت التي تتعلق بالمجتمع المحلي، إلى أن أغلب معلمي 

صائص المتعلمين حيث ال تتـوافر  اللغة اإلنجليزية بمديرية نابلس يشعرون بوجود ضعف في خ

باإلضافة إلى ضعف استعداد ذهني ونفسي لتعلم لغة ثانية في هذه المرحلة العمرية، لدى الطالب 

في المخزون اللغوي في هذه المادة عند بعض الطلبة  تأسيس الطالب تأسيساً سليماً منذ البداية، و

داخل الحصة، وتخوفـه   فاعل المتعلمغير كاف، مما يؤدي إلى ضعف تالصفين الثالث والرابع 

ممارسة اللغة اإلنجليزيـة خـارج   ل لدى الطالب فرص،أضف إلى ذلك عدم توفر من المشاركة

الصف وهذا يجعل الطالب يفقدون ما تم تعلمه بعد خروجهم من الحصة المدرسية ألنه إذا لم تتم 

تكون مفقودة وبالتالي ينعكس  متابعة المتعلم في المنزل فإن حلقة من حلقات تثبيت تعلم الطالب

كذلك عزوف األهل عن متابعة الطالب جيداً فـي  . هذا على تحصيلهم في تعلم اللغة اإلنجليزية،

، كما تعزو الباحثة هـذه  كثيراً في تخصص الطالب المستقبليهذه المادة؛ لشعورهم بأنها ال تفيد 

تعلمين وخصائصهم، وعدم وجـود  النتيجة إلى عدم وجود المنهاج الجيد الذي يراعي حاجات الم

  .المعلم الكفء الذي يستطيع بمهاراته تخطي هذه المشكالت والسيطرة عليها
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 وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة كـل مـن دراسـة المطيـري    
  ).1992(، ودراسة سالم )2004(، ودراسة اللميع )2005(، ودراسة المشاري )2008(

مجاالت التي تعـود الـى   مشكالت  درجة الباحثة سبب مجيء تقدير تعزو في المقابل،
والمشكالت التي تتعلق باألهداف، والمشكالت التي تتعلق باإلدارة  المشكالت التي تتعلق بالمعلم،

وحصولها على درجة مشكالت  واإلشراف التربوي، من حيث ترتيبها بين مجاالت األداة أخيراً
ما لديه من خبرات في هذا المجال، ولكن المشكالت التي تواجهـه  ، إلى أن المعلم يقدم منخفضة

إذ حصلت كامل فقـرات مجـال   هي في مدى تقبل الطالب لتلك المادة وتشجعه لدراستها جيداً،
مشكالت المعلم على تقدير منخفض،وذا يدل على اإلعداد األكاديمي الجيد الذي يتلقـاه الطالـب   

، وبعد دخوله معترك الحياة العمليـة يتلقـى دورات تدريبيـة    المعلم أثناء فترة دراستة الجامعية
للمنهاج ولكل ما هو جديد يخص اللغة األنجليزية،كما أن معلم اللغـة اإلنجليزيـة يمتلـك مـن     
الصفات والمميزات ما يجعلة قادراً على مواجه الصعوبات والمشكالت والتغلب عليهـا أثنـاء   

هناك بعض المعلمين يرون بأن منهاج اللغة اإلنجليزيـة واضـح   ف وفيما يخص األهداف عمله،
، كما أنـه ال توجـد    وهناك امكانيه لقياسهاتراعي حاجات المتعلمين وميولهم ومتنوع االهداف 

صعوبات أو مشكالت باإلتصال بين المعلم وجهات االشراف التربوي واإلداره المدرسـية وأن  
  . الثالث سالفة الذكرهناك تعاون وتواصل مستمر بين الجهات 

 ،)1999( إليها دراسة كل من دراسة خاطر توصلت النتائج التي مع وتتفق هذه النتيجة
  ).1992(ودراسة سالم ،)1996(ودراسة عطاري

ومن خالل تقدير الدرجة للمجاالت التي جاءت متوسطة والتي تختص بالمشكالت التـي  
والمشكالت التي تتعلق بتدريب وإعداد المعلم قبـل  تتعلق بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، 

وأثناء الخدمة ونموه المهني، والمشكالت التي تتعلق بشؤون المنهاج والمحتوى، باإلضافه إلـى  
المشكالت التي تتعلق بطرائق التدريس، فإن الباحثة تعزو ذلك إلى ضعف اإلمكانات في تجهيز 

لغة اإلنجليزية بالمرحلة االبتدائية، وهـذا يعـود إلـى    الوسائل التعليمية الالزمة لتدريس مادة ال
ضعف توافر الموارد المالية للمدرسة، وضعف المعلمين فـي اسـتخدام الوسـيلة التعليمـة أو     

  .مشكالت تتعلق بزمن الحصة المدرسية
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وعلى الرغم من إدراك معلمي اللغة اإلنجليزية إلهمية برامج إعداد وتـدريب المعلـم،   

ية، إال أنها كانت بدرجـة  هنياً قبل وأثناء الخدمة من خالل عقد الدورات التدريبوإهمية تنميته م

إذ تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ضعف برامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية من الناحية  ، متوسطة

العملية والنظرية، باإلضافة إلى ضعف االرتباط بين برامج التدريب والتدريس، كما أن المدربين 

أن وبالتالي يمكـن القـول   خصصين للتدريب على هذه البرامج غير مؤهلين بصورة كافية، الم

  .وأساسية لمعلم اللغة اإلنجليزية المتعلقة بإعداد المعلم هي مشكالت جوهرية المشكالت

أما بخصوص المشكالت التي تتعلق بالمنهاج والمحتوى، فتعـزو الباحثـة ذلـك إلـى     

إن المعلم هو المنفذ له وبالتـالي   إذ اإلنجليزية في تأليف المنهاج،القصور في إشراك معلم اللغة 

القصور في األخذ برأيه يؤدي إلى قصور في تطبيقه، باإلضافة إلى قلة حصص اللغة اإلنجليزية 

، كمـا أن  ارات معينة على حسـاب مهـارات أخـرى   التي تجعل المعلم بموقف يركز على مه

المحتوى غير مرن وال يساعد المعلم على االبداع، باإلضافة إلى قلة الدورات التدريبيـة التـي   

  .  يتلقاها المعلم حول المقرر، وقلة تزويد المعلم باألدله

المشكالت التي تتعلق بطرائق التدريس والتي جاءت بدرجـة متوسـطة، تعزوهـا    أما 

مـا   رات الحديثة حول طرائق التدريس للغة اإلنجليزية، وهذاالباحثة إلى قلة تزويد المعلم بالخب

ليدية، كذلك أصبح المعلم يستسهل استخدام الطرق التقليدية فـي  قيجعل المنهج يطبق بالطرق الت

التدريس والتي ال تحتاج إلى جهد ووقت في التحضير لها، باإلضافة إلى تراكم عدد المتعلمـين  

هذا كلـه يشـكل   دقيقة،) 45(بـ و زمن الحصة المحدد ة، في الغرفة الصفية مع ضيق المساح

حديثة في تعليم اللغـة  عائق أمام المعلم ويحد من إمكانية تطبيقه ألساليب واستراتيجيات تدريس 

  .، باإلضافة إلى قلة اطالع المعلمين على كل ما هو جديد في طرائق التدريساإلنجليزية

 إليها دراسة كـل مـن دراسـة المشـاري     وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت

 ، ودراسة البطاينة وبركات)1999(، ودراسة أبو ضباع )2001( ، ودراسة أبو الروس)2005(

)1998(.  
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حـول   α ≤ 0.05) (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثاني

من وجهة نظر معلمي  الدنيا األساسية بالمرحلةالمشكالت التي يواجهها معلم اللغة االنجليزية 

الجنس، والمؤهل العلمي، وجامعـة التخـرج،   (هذه المرحلة بمديرية نابلس تعزى لمتغيرات 

 ).وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية، وموقع المدرسة

وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل فحص الفرضيات المنبثقة عنه والتي هـي  

  :كالتالي

  نتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةاقشة المن: ثانياً

 لنتائج المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة ا. 1

بين متوسـطات   α ≤ 0.05) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

في  الدنيا األساسية المرحلةالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس مجاالت 

  .، تعزى لمتغير الجنسمدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم

   وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةعدم ) 4(اتضح من نتائج الجدول 

) (α ≤ 0.05      بين متوسطات وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغيـر الجـنس، فـي مجـاالت

المشكالت التي تتعلق بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، والمتعلمين، والمجتمع المحلي، بينما 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجهات نظرهم في مجاالت المشـكالت التـي   

عداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهنـي، واإلدارة واإلشـراف   تتعلق بالمعلم، وتدريب وإ

التربوي، واألهداف، وشؤون المنهاج والمحتوى، وطرائق التدريس، والدرجة الكلية لمجـاالت  

المشكالت، ولصالح المعلمين، أي أن المعلمون يواجهون مشكالت في تدريس اللغة اإلنجليزيـة  

 .بدرجة أكبر من المعلمات

ـ    ةالنتيجة إلى كثرة االعباء الملقاو الباحثة هذه وتعز بء على عاتق المعلـم ومنهـا الع

ضافة ، باإلومسؤوليات المعلم كرب أسرة  المشكالتعلى حل  هاالقتصادي والتي تقلل من قدرت

إلى قلة خبرة بعض المعلمين بالخصائص النمائية للمتعلمين، والتي تتفوق المعلمات بهذا الجانب 
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لمعلـم ينفـر   عتها كأم، والتي تقودها إلى التنوع في استخدام طرق التدريس، كما أن انظراً لطبي

داري التسلطي، واعتماد أسلوب التفتيش وليس التوجية واإلشراف، كمـا  بطبيعته من السلوك اإل

واألنشـطة الصـفية    أن المعلمات يملن أكثر إلى تحضير الدروس وإعداد الوسـائل التعليميـة  

ضافة كذلك يرى بعض المعلمين أن المنهاج غير مالئم لقدرات الطـالب، وإن  والالصفية، باإل

ومن جهة أخرى أن بعـض أفـراد   . المعاصرة ةحياالالمنهاج يدرس قضايا تختلف عن قضايا 

العينة من المعلمات ربما اعتقد بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة وخاصة مجـال المشـكالت   

  .يماً ألدائة، فلم تكن لديهن مشكالت بهذا المجالالتي تتعلق بالمعلم، يمثل تقي

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2

بين متوسـطات  α ≤ 0.05) ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

في  الدنيا األساسية المرحلةالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس مجاالت 

  .، تعزى لمتغير المؤهل العلميمدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم

فروق ذات داللة إحصائية على مستوى عدم وجود )5،6،7،8( يتضح من نتائج الجداول

بين متوسطات وجهات نظر المعلمين في مجاالت المشكالت التي تواجـه   α ≤ 0.05) ( الداللة

معلمي اللغة اإلنجليزية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، في مجـاالت المشـكالت التـي تتعلـق     

بالمعلم، وتدريب وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهني، واألهداف، وشـؤون المنهـاج   

الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، والمتعلمين، والدرجة الكلية والمحتوى، وطرائق التدريس، و

لمجاالت المشكالت، بينما تُوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجاباتهم في مجالي 

  .المشكالت التي تتعلق باإلدارة واإلشراف التربوي، والمجتمع المحلي، ولصالح ماجستير فأعلى

اإلدارة لة شهادة ماجستير فإعلى، يواجهون مشكالت في مجالي أي أن المعلمين من حم
، أكثر من التي يواجهها المعلمين من حملة البكـالوريوس  واإلشراف التربوي، والمجتمع المحلي

وتعزو الباحثة هذه النتيجة ألن التدريس في المدارس األساسية للمرحلة الدنيا ال يحتاج والدبلوم، 
ريوس، وبالتالي فإن الذي يحمل درجة ماجستير أو أكثر يعتقـد أنـه   إلى أكثر من مستوى بكالو

باإلضافة إلـى  بالتالي يفضل تدريس المرحلة اإلعداديةأو الثانوية، يتقن تدريس المادة بسهولة، 
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وجود تقصير من ناحية اهتمام اإلدارة بالمعلم المبدع، وقلة اهتمام المشرف بأفكار واقتراحـات  
  .معلم المادة

المعلمين من حملة درجة الماجستير، لهم نظـره خاصـة لمـادة تخصصـهم،      كما أن

المتعلم لتعلـيم   ولوظيفتهم كمعلمين، فهو بمثابة موجة ومرشد للمادة، لذلك فهو يعول على دور

األهل في متابعة أبنائهم الطلبة، وتشجيعهم على تعلم اللغة اإلنجليزية، لما لها  نفسه بنفسه، ودور

  .اتهم المستقبليةمن أهمية في تخصص

إلى أن حملة الشهادات العليا لهم نظرة مختلفة وذات بعـد  هذه النتيجة كما تفسر الباحثة 

المؤهل العلمي األقل، كـون   ياً وفكرياً مقارنة مع زمالئهم ذومختلف، فهم يمتلكون بعداً معرفي

يد من تفتح العقـل  الدراسة في مرحلة ما بعد البكالوريوس تعتمد على الحوار والمناقشة مما يز

  .وإدراك األمور بشكل أفضل

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 3

بين متوسـطات   α ≤ 0.05) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

في  الدنيا األساسية المرحلةالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس مجاالت 

  .، تعزى لمتغير جامعة التخرجمدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم

   وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةعدم ) 9(يتضح من نتائج الجدول 

) (α ≤ 0.05  بين متوسطات وجهات نظر المعلمين، تعزى لمتغير جامعة التخرج، في مجاالت

المشكالت التي تتعلق بالمعلم، وتدريب وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهني، واإلدارة 

واإلشراف التربوي، وشؤون المنهاج والمحتوى، وطرائق التدريس التي تتعلق بالوسائل التعليمية 

ا التعليم، والمتعلمين، والدرجة الكلية لمجاالت المشكالت، بينما توجد فروق ذات داللة وتكنولوجي

إحصائية بين متوسطات وجهات نظرهم في مجالي المشكالت التي تتعلق باألهداف، والمجتمـع  

المحلي، ولصالح خريجي الجامعات غير الفلسطينية، أي أن خريجي الجامعات غير الفلسـطينية  

  .الت في تدريس اللغة اإلنجليزية بدرجة أكبر من خريجي الجامعات الفلسطينيةيواجهون مشك
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هذه النتيجة إلى أن المعلمين والمعلمات الذين تلقوا تعليمهم الجامعي فـي  وتعزو الباحثة 

جامعات غير فلسطينية، فقد كان هذا التعليم ضمن إطار عالمي، ولـه أهـداف ورؤى تتوافـق    

ر له السبل واإلمكانيات لتطبيق هذه األهداف، وهذا اإلطار العالمي ليس وطبيعتة العالمية،وتتواف

بالضرورة أن يكون تطبيقه واقعي محلياً، نظراً الختالف البيئـة والثقافـة وكـذلك الخـتالف     

إمكانيات المدارس واألجهزة الموجودة في مدارسنا تختلف عما هـو موجـود فـي الخـارج،     

تمع المحلي، حيث االختالف في الثقافة والعادات والتقاليـد،  باإلضافة إلى نوعية الطالب والمج

وكذلك الحال بالنسبة للمعلمين الذين خضعوا لمثل هذا النوع من التعليم ربما ليس لديهم الحـافز  

الكبير لتطبيق تلك الخبرات محلياً، نظراً لغياب نظام الحوافز التشجيعية للمعلمين، وفـي حالـة   

تعلمه الخريج في الجامعات الغير فلسطينية، فـإن الواقـع التربـوي    وجود الحوافز لتطبيق ما 

الموجود في فلسطين والذي يفرض على المعلم تطبيق منهاج معين في زمن محدد، مع أهـداف  

  .محددة وموضوعة مسبقاً

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة .4

بـين متوسـطات    α ≤ 0.05) (توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

 الـدنيا  األساسية المرحلةالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس  المجاالت 

  .، تعزى لمتغير سنوات الخبرةفي مدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم

فروق ذات داللة إحصائية على مستوى عدم وجود ) 10،11(يتضح من نتائج الجدولين

المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية فـي  بين متوسطات مجاالت  α ≤ 0.05) ( الداللة

، تعـزى لمتغيـر   في مدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم الدنيا األساسية المرحلةتدريس 

سنوات الخبرة، وهذا يعني أن المعلمين وبغض النظر عن سنوات الخبرة قد اتفقوا على تقـدير  

  .يس اللغة اإلنجليزيةفي تدر درجة المشكالت

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق، إلى أن الخبرة ال تغير في النمط المألوف لمعلمي مادة 

اللغة اإلنجليزية، في تدريس هذه المادة، كما وأن معظم المعلمين والمعلمات يخضـعون لـنفس   
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يـة والتعلـيم   الظروف، وكذلك يميل إغلب المعلمين والمعلمات إلى تطبيق تعليمات وزارة الترب

  .بنفس المستوى، بغص النظر عن سنوات الخبرة

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. 5

بين متوسـطات   α ≤ 0.05) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

في  الدنيا األساسية المرحلةالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس مجاالت 

  .، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبيةمدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم

فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم وجود ) 12(يتضح من نتائج الجدول 

) (α ≤ 0.05   بين متوسطات وجهات نظر المعلمين في مجاالت المشكالت التي تواجه معلمـي

اللغة اإلنجليزية، تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية، في مجاالت المشـكالت التـي تتعلـق    

بتدريب وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه المهني، واإلدارة واإلشراف التربوي واألهداف، 

وطرائـق التـدريس،    ،بالوسائل التعليمية وتكنولوجيـا التعلـيم   و لمحتوى،وشؤون المنهاج وا

والمتعلمين، والمجتمع المحلي والدرجة الكلية لمجاالت المشكالت، بينما تُوجد فروق ذات داللـة  

، ولصالح الذين تلقوا بالمعلمإحصائية بين متوسطات استجاباتهم في مجال المشكالت التي تتعلق 

  .دريبيةدورات ت 3أقل من 

وتعزو الباحثة عدم وجود فرق جوهري بين المعلمين تبعاً لعـدد الـدورات التأهيليـة  

، الى مـا يتلقـاه   المعلمأثناء الخدمة في مختلف المجاالت باستثناء مجال المشكالت التي تتعلق ب

 المعلم من االعداد والتدريب قبل الخدمة، إذ عـادة مـا تقـوم الجامعـات والكليات الخاصـة 

بإعداد المعلمين الى تدريبهم وتأهيليهم تربوياً ومسلكياً ومهنياً قبل الخدمة، وهذا لــه تــأثير   

كبير على مستوى امتالك الخرجين للمهارات والكفايات الالزمة للتدريس،ولكيفة التعامـل مـع   

  .عةومع الوسائل التعليمية التكنولوجية، واستخدام طرق تدريس متنو المتعلمين، ومع المنهاج

قدرة المعلمين على التكيف مع التطورات والتجديـدات العلميـة    ولكن من أجل زيـادة

يتم اخضاعهم لدورات تدريبية عــادة   والعمليـة، وزيادة فاعليتهم وتحـسين أدائهم التدريسي
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في ضوء اهداف المقررات التدريسية من جهة، وفي ضوء احتياجات المعلمين من جهة اخـرى  

  .زيادة تأثير هذه الدورات التدريبيةمما يؤدي الى 

التدريبية أثر في تحديد المعلمـين للمشـكالت    تعدد الدوراتلمن هنا يمكن مالحظة أن 

التي يواجهها معلم اللغة اإلنجليزية بالمرحلة االبتدائية، فالمعلمين الذي تلقوا دورات تدريبية حول 

واضحة حول المشكالت وكيفية التعامـل  مناهج اللغة اإلنجليزية وتدريسها لديهم صورة أعمق و

معها وحلها، وعدم اعتبارها كمعوقات وصعوبات في عملهم، من المعلمين الذين تلقوا تدريباً أقل 

  . أو لم يتلقوا تدريباً

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة. 6

بين متوسـطات   α ≤ 0.05) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

في  الدنيا األساسية المرحلةالمشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس مجاالت 

  .، تعزى لمتغير موقع المدرسةمدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم

وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم ) 13(يتضح من نتائج الجدول 
) (α ≤ 0.05  المشكالت التي تواجه معلمي اللغة االنجليزية في تدريس بين متوسطات مجاالت

، تعـزى لمتغيـر موقـع    في مدارس مديرية نابلس من وجهات نظرهم الدنيا األساسية المرحلة
  .المدرسة

 –وتعزو الباحثة عدم االختالف إلى تشابه ظروف المدارس الفلسطينية فـأن المعلمـين   
يعانون من المشكالت بنفس المستوى أي إنه لم يكن لمتغير موقع  -همبغض النظرعن مكان عمل

المدرسة أي أثر على درجة المشكالت، فهم يعيشون في البيئة نفسها ويمرون بنفس الظـروف  
  .وتطبق عليهم القوانين نفسها

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة المفتوح: ثالثاً

معلمي اللغة االنجليزية في تدريس التي يواجهها  ما هي المقترحات للحد من المشكالت

  في مدارس مديرية نابلس من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة؟ الدنيا األساسية المرحلة
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 مـن  الدراسـة  لعينة االستبانة نهاية في مفتوح سؤال توجيه تم السؤال هذا عن ولإلجابة

اسـتجاب   ،)116(نابلس والبالغ عـددهم  بمديرية  الحكومية المدارس في اإلنجليزية اللغة معلمي

ومقترحاتهم وتجميعها  آرائهم على التعرف تم العينة أفراد استجابات وبتفحص معلم ومعلمة،) 67(

   .الذي يظهر التكرارات والنسب المئوية) 14(رقم الجدول في واختصارها كما هوموضح

الثالث، مع زيـادة عـدد   البدء بتدريس اللغة اإلنجليزية من الصف " حصل المقترح فقد 

على أعلـى نسـبة مئويـة وهـي     " الحصص األسبوعية، ومشاركة المعلم في صياغة المنهاج

وهذا يؤكد نتائج الدراسة إذ حصل مجال المشكالت التي تتعلق بشـؤون المنهـاج   %) 23.68(

  .أي بدرجة متوسطة) 2.76(والمحتوى على متوسط حسابي بمقدار

ياغة المنهاج ومحتوى مادة اللغة اإلنجليزية، وأخد رأيه وذلك ألهمية دور المعلم في ص
  . في أدارة شون المنهاج وسير العملية لتعليمية

وعمل برامج توعية لهم ألدراكهم  ،عقد اجتماعات دوريه مع األهل" كما وحصل مقترح
) %15.79(على نسبة مؤية قيمتهـا " وتوعيتهم بمدى أهمية متابعة أبنائهم،مدى أهمية هذه اللغة

وهذه النسبة تؤكد أيضاً النتائج التي جاءت بها الدراسة والتي تتعلق بمجال المشكالت التي تتعلق 
  .أي بدرجة مرتفعة) 3.69(بالمجتمع المحلي الذي حصل على متوسط حسابي 

ويرجع ذلك إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي وإشراكه مع المدرسة، والعمل علـى  
المستمر بين المعلم واألهل لمعرفة مستوى أبنائهم ومساعدتهم في تعلـم هـذه   التنسيق الفاعل و 

  .اللغة، وجعلهم محور عملية التغيير

وتقنيات حديثة فـي  ،توفير مختبرات خاصة لتعليم اللغة اإلنجليزية" أما بالنسبة للمقترح 
والذي حصل " ريسالمدارس، وتشجيع المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة في التد

مشكالت تتعلق بالوسائل  يوافق النتائج التي جاءت بالدرسة في مجال%) 21.1(على نسبة مؤية 
وذلـك   ،بتقدير متوسـط ) 3.06(التعليمية وتكنولوجيا التعليم والذي حصل على متوسط حسابي

ألهمية دور التكنولوجيا في التعليم ودورها في تكوين صورة واضحة وقريبة ألذهـان الطلبـة   
  . وسهولة توصيل المعلومة إليهم وحفظها لفترات طويلة
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  التوصيات: رابعاً

  :توصي باآلتيفإنها  ،استنادا إلى النتائج التي حصلت عليها الباحثة من الدراسة

ل والشراكة مع المدرسة، لما لها من أثر ايجـابي لصـالح   توعية األهل، بأهمية التواص .1

 .ابنائهم

  .إنشاء مراكز تدريب للمجتمع المحلي حول المنهاج، والطلبة، والمستحدثات التكنولوجية .2

ل مطلباً مهماً خاصة ثالتأكيد على أهمية إتقان المتعلمين مهارات اللغة اإلنجليزية، كونها تم .3

 .، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارستهافتاح الثقافيفي ظل االنفجار المعرفي واالن

محاولة التغلب على بعض المشكالت التي يسببها ازدحام المتعلمين في الفصل الدراسـي،   .4

  .عن طريق فتح شعب صفية جديدة

  .تشجيع المعلمين على االطالع والتعرف على طرق التدريس الحديثة .5

التعليمية؛ لتطوير التعلـيم فيهـا والنهـوض    تزويد المدارس بالمعدات التربوية والوسائل  .6

  .بمستوى الطالب

ضرورة اهتمام المسؤولين بتطوير برامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزيـة فـي المـدارس،     .7

وإعطائه الدورات المطلوبة المناسبة للواقع التعليمي الفلسطيني؛ للنهوض بالمستوى العلمي 

  .والتدريبي للمعلم

العبء عن المعلم، وإعطائه الوقت الكافي لتحضير والتخطيط  دعوة المسؤولين إلى تخفيف .8

 .لتتسنى له فرصة لالبداع

إيجاد حوافز ومكافآت مادية ومعنوية ورفع المستوى االقتصادي واالجتماعي لمعلمي اللغة  .9

 .اإلنجليزية،في المرحلة األساسية الدنيا نظراً لعظم مسؤولياتهم
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وعية الخريجين الجـدد مـن المعلمـين، وكيفيـة     ضرورة اهتمام الجامعات الفلسطينية بن .10

 .من أجل تعليم جيد ،إعدادهم

التنوع في استخدام طرائق التدريس المختلفة، واالهتمام بالوسائل التعليمية الحديثة سـواء   .11

 .المسموعة أو المرئية وعدم االكتفاء بالوسائل المعتادة التقليدية

  المقترحات

المنهاج من حيث الحجم وكثافته والمـدة الزمنيـة   إجراء دراسة مستفيضة حول مالءمة  -1

المعطاة له ألن نجاح الطلبة دون االهتمام بمستواهم التحصيلي يؤدي إلى قلـة اهتمـامهم   

بالدروس والالمباالة والفتور والضجر، وهذا بدوره يؤدي إلى هبوط المستوى التعليمي في 

 .العملية التعليمية المدارس بصورة عامة ومن ثم انتشار المشكالت التي تعيق

إجراء دراسات أخرى مستفيضة في محاولة للبحث عـن مصادر ومسـببات للمشـكالت    -2

التي يواجهها معلم اللغة اإلنجليزية في المراحل التعليمية الـثالث والجامعيـة ومحاولـة    

 .المقارنة بينهما
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جامعـة أم  ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ،"الثانوية بمحافظة محايل عسير

  . المملكة العربية السعودية، القرى

، عمـان األردن، دار اسـامة   "الشامل في تدريس المواد االجتماعية)." 2005(.األمين، شاكر

  .شر والتوزيعللن

أهمية استخدام مواقع تعليم اللغة االنجليزية علـى   ").2008( .نيازي ،هاشموإيمان ، البخاري

شبكة االنترنت في تحسين مهارتي االستماع والتحدث من وجهة نظر معلمات ومشرفات 

كليـة  ، جامعة أم القـرى . رسالة ماجستير غير منشورة. "المرحلة الثانوية بمدينة جـدة 

 .مكة المكرمة، التربية

:  مـن 12/4/2015قـرأ فـي    ".طالب مدارس سـوريا بـين ثـالث لغـات    ). "2010. (بشر

http://dailysy.wordpress.com   

معيقات استخدام الوسـائل التعليميـة فـي المـدارس      ").1998(.علي،وبركات ،ربا، بطاينة

. مجلة دراسـات تربويـة   ،"وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزيةالحكومية والخاصة من 

  ).483(، )2) (25(المجلد، الجامعة األردنية

، مكة المكرمـة،  2،ط"المرشد النفسي إلى اسلمة التربية وطرق التدريس)."2002(.جان،محمد

  .المملكة العربية السعودية، مكتبة سالم
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القسـم األول،  ، "الثانية وتطبيقاتها التربويةنظريات اكتساب اللغة " ).2009(.حتامله، موسى 

 .دبي -كلية الدراسات العربية واإلسالمية

قباء  دار :القاهرة، "ومشكالت قضايا الحديث العصر في العربية اللغة"). 1998( .محمود حجازي،

 .والنشر للطباعة

التحصيل الدراسي في أثر استخدام إستراتيجية التعليم المتمايز على "). 2012(.معيض، الحليس

رسـالة ماجسـتير غيـر    ، "مقرر اللغة االنجليزية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 .مكة المكرمة، كلية التربية، جامعة أم القرى. منشورة

 .العين دار الكتاب الجامعي ،"التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية ").2000(.محمد، الحيلة

 بمحافظات غزة الحكومية المدارس في المبتدئ المعلم مشكالت" ).1999( .خليل تهاني خاطر،

غزة، -اإلسالمية الجامعة التربية، منشورة، كلية غير ماجستير رسالة ،"حلولهـا  ومقترحات
 .فلسطين

 المجلـس  :الكويـت  ،"وتعلمهـا  تعليمها األجنبية اللغات ").1988(.علي  وحجاج، نايف خرما،

 .واآلداب والفنون للثقافة الوطني

، 1ط ،"المعلم الجديد والمعلم المتجدد في مهمات التعلـيم االساسـية   ").2006(.محمد ، خليل
 . دار مجدالوي، عمان االردن

مـدار النشـر المملكـة    ، 1ط ،"السن االنسب لتدريس اللغات األجنبية"). 2010( .خالد ،الدامغ
 .العربية السعودية

دار ، 1ط ،"وتعلمه باللعب في المرحلة االساسيةسيكولوجية الطفل  ").2006(.فواز ،الراميني
  . الكتاب الجامعي االمارات العربية المتحدة

واقع استخدام معلمي ومشرفي اللغة اإلنجليزية لمصادر اإلطـالع   ").2008( .ماجد ،الردادي

 .مكة المكرمة، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى ،"الخارجي



108 

 التغيرات في ضوء االبتدائي التعليم معلم تواجه التي المشكالت بعض ").1998( .أحمد الرشيدي،

 -385(، )21(القـاهرة،   الميـزان،  في تربوية ودراسات بحوث، "المعاصرة التكنولوجية

423.( 

 .عالم الكتب، القاهرة، "علم نفس النمو الطفولة والمراهقة ").1972(.زهران، حامد

أسباب تدني مستوى تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة في مـادة  ). "2007. (راشد الزهري،

كلية التربية، جامعة أم القـرى، مكـة    ،رسالة ماجستير غير منشورة، "اللغة اإلنجليزية

  .المكرمة

 التربيـة  فـي  والمعلومات التعليم وتكنولوجيا التكنولوجي المنهج"). 2003(.مصطفى  سايح،

 .االسكندرية الوفاء، دار ،"الرياضية

مشكالت المعلمات في مدارس الذكور بوكالة الغوث الدولية بمحافظات )."2011(.السكني،هبة 

رسالة ماجستير غير منشـورة،الجامعة اإلسـالمية ،عمـادة    ، "غزة وسبل التغلب عليها

  .الدراسات العليا، كلية التربية،غزة

مطـابع  ، 1ط ،"كنولوجيـاالتعليم الوسائل التعليمية ومستجدات ت .").2000( .جمال، الشرهان

 .الرياض، الحميضي

المشكالت التربوية واالكاديمية والثقافية والمهنية التي تواجه معلي  ").2005( .أحمد، شهوان

 . غزة.جامعة األزهر، رسالة ماجستير ،"مرحلة التعليم الثانوي العام في محافظة غزة

، صحيفة "اإلنجليزية في المملكة العربية السعوديةمعوقات تعليم اللغة )."2001(.الصغير، خالد

  . 3مقاالت.المستشار

، مكتبة النهضة المصـرية  2ط  ، "التربية المقاومة ونظم التعليم"). 2001( .بيومي، ضحاوي

 .القاهرة: ودار الفكر العربي
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ـ  : حائل ،"المدخل إلى التدريس رؤية القرن الجديد ").2010(.محمود، طه ر دار األنـدلس للنش

 .والتوزيع

جامعة النجاح ، رسالة النجاح ،"النجاح والفشل في تعلم اللغات األجنبية ").1984( .حنا، طيشية

 .)22-21(، )22 (،الوطنية

المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات مدارس البنات في التعلـيم   ").م 2001( .فؤاد، العاجز

، غـزة  ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،"االساسي بمحافظات غزة وعالقتها ببعض المتغيرات

 .)1 (،)9(المجلد

المعلـم   حـول  الدراسـي  اليـوم  :ومشكالت واقع الفلسطيني المعلم"). 1997( .فؤاد العاجز،

 .يونيو 8 غزة، فلسطين اإلسالمية، الجامعة ،"العشرين القرن وتحديات الفلسطيني

الطبعـة  ، "م2000-م 1886سنة غزة من قطاع في العام التعليم تطور ").2000( .العاجز، فؤاد

 .المقداد، غزة الثانية، مطبعة

مجلـة  ، "دراسة اللغة اإلنجليزية وكيف نختار المعهد المناسـب )." 2002(.عبد الباري، طارق

 .)86(المعرفة،العدد 

الصعوبات التربوية المصاحبة للتجربة السعودية في تطبيق منهج  ").2002( .أحمد، العجاجي

رسالة ماجستير غير منشورة فـي   ،"كما يدركها معلموالمرحلة الثانويةالتربية الوطنية 

 .كلية التربية: جامعة الملك سعود، أصول التربية

 فـي  المدرسون المبتـدئون  يراها كما المبتدئ المدرس مشكالت ").1996(.عارف  عطاري،

 .)8 (لدمجال ،الرياض ،سعود الملك جامعة مجلة ،"ةالحكومي قطر مدارس

 –، نيسان)46-45(رسالة النجاح، العدد  ،"مشاكل تعليم اللغة اإلنجليزية)."1986(.فوازعقل ، 

 .1986أيار 
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  ،"التدريس الفعال لدى معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية في مدينة نابلس"). 2002(.فواز، عقل
 .444ص، )2( 16المجلد ، العلوم اإلنسانية، مجلة جامعة النجاح لألبحاث

 لدى استخدامها دون تحول التي والصعوبات التعليمية الوسائل استخدام"). 2000(.فواز عقل،

 النجـاح  جامعـة  مجلة ،"جنين محافظة في الثانوية المدارس في االنجليزية معلمي اللغة

 .)14(نابلس، عدد  لالبحاث،

 اللغة ومعلمات معلمو يراها كما اإلنجليزية اللغة لموضوع الصفية البيئة"). 2005(.عقل، فواز

 .12-27 فلسطين، ص، األول، نابلس العدد. النجاح جامعة مجلة،"نابلس في اإلنجليزية

صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من وجهـة  "). 2010( .منار، العكر

 .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة ،"نظر المعلمين

 الثالثة الصفوف تواجه تالميذ التي المشكالت ").2009(.عبدهللا  عبد الرحمن، وبن خالد العمري،

 التربويـة  العلوم ،سعود الملك مجلة جامعة ،"األردن في اإلنجليزية اللغة تعلم في األولى

 .130-99، )1(21 جلدمال اإلسالمية، والدراسات

الصفوف األوليـة مـن المرحلـة     مشكالت تدريس مقرر العلوم في"). 2009(.الفي، العنزي

رسالة ماجستير غيـر   ،"االبتدائية من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة في مدينة عرعر

 .مكة المكرمة، كلية التربية، جامعة أم القرى. منشورة

واقع إستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية في المرحلة المتوسطة "). 2007(.إيمان عمار، قادي

، جامعة أم القـرى . رسالة ماجستير غير منشورة ،"يرات والمشرفاتمن وجهة نظر المد

 .مكة المكرمة، كلية التربية

  .دون ناشر، حقوق الطبع للمؤلف ،"المعلم والتدريس"). 2001(.حسن، قنديل

، الرياض). 2ج(، )4ط( ،"موسوعة الثقافة والمعلومات ").2001( .مهدي سعيد رزق، كريزم

 .دار طويق للنشر والتوزيع
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كلية  ،"المشكالت التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية في دولة الكويت"). 2004( .فهد، لميع

 .التربية األساسية

 رسالة، "اإلنجليزية اللغة في مبحث التحصيل في التعاوني التعلم أثر"). 2000(.ميسم  المجالي،

 .لبنان يوسف، جامعة القديس منشورة، غير ماجستير

المدارس المستقلة خطوة رائدة نحـو تطـوير   "). 2010. (المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر

ــر   ــي قطــ ــيم فــ ــي    ".التعلــ ــرأ فــ ــن 12/4/2015قــ  :مــ

http://www.education.gov.qa/content/resources/detail/3205  

 االسـتيعاب  علـى  والتعلم االستقرائي التعاوني التعلم طريقتي أثر ").2002(. نهاد المحتسب،

 األساسي الثامن الصف طالبات لدى التقليدية مقارنة بالطريقة اإلنجليزية اللغة في القرائي

 .البيت آل جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،"المفرق في مدينة

االتصال والوسائل التعليمية قـراءات أساسـية للطالـب    )."2003(.محمد ، مصطفى وآخرون

  .القاهرة، مصر، مركز الكتاب للنشر ،"والمعلم

قسم ، ")اإلنجليزية والفرنسية(قضايا تعلم اللغات األجنبية في السودان "). 2012( .محمد، بشير

 . اللغة الفرنسية، كلية التربية، جامعة الخرطوم

  .مكتبة الرشد: الرياض . 2، الطبعة "دئ التربيةمبا" .)2011.(محمد، ماهر

مشكالت تدريس اللغة اإلنجليزية في المـدارس الحكوميـة    ").2005( .عبد العزيز، المشاري

رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اإلمام محمد بـن   ،"الثانوية من وجة نظر المعلمين

  .سعود اإلسالمية

التدريسية لمعلم اللغة االنجليزية بالمرحلة االبتدائيـة  المشكالت  ").2008( .متعب، المطيري

  .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة ،"بمحافظة المهد
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 منشـورة  غير ماجستير رسالة ،"بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة وسبل التغلب عليها
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  المالحق
  

  قائمة المحكمين :)1( ملحق

  أداة الدراسة قبل التحكيم  :)2( ملحق

  أداة الدراسة بعد التحكيم :)3( ملحق

  تسهيل المهمة :)4( ملحق

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة الدراسة): 5(ملحق
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  قائمة محكمي أداة الدراسة): 1( ملحق

  مكان العملمكان العمل  المحكمالمحكم  اسماسم  

  جامعة النجاح الوطنية  سهيل صالحة. د  1

  جامعة النجاح الوطنية  أحمد عوض. د  2

  النجاح الوطنيةجامعة   علي حبايب.د  3

  جامعة النجاح الوطنية  كفاح برهم. د  4

  جامعة النجاح الوطنية  سائدة عفونة.د  5
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  أداة الدراسة قبل التحكيم): 2( ملحق

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جامعة النجاح الوطنية

  كليـة الدراسـات العليا

  قسم المناهج وطرق التدريس

  

  وبعد، ....وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم

 

الـدنيا   األساسية المشكالت التي يواجهها معلمو المرحلة ": بعنوان الباحثة بدراسة تقوم
  "في تدريس اللغة اإلنجليزية في مدارس مديرية نابلس الحكومية

وقد قامت الباحثة بوضع استبانة تحتوي على عدد من الفقرات التي يعتقد بأنها سـوف  
  .يواحهها معلم اللغة اإلنجليزية تكشف عن المشكالت التي

نرجو التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة حسب التعليمات الواردة في كل جـزء مـن   
أجزائها ونعلمكم أن جميع المعلومات التي سوف تعطوها ستحاط بالسرية التامة الكاملـة ولـن   

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، معبرة عن شكري وتقديري لحسن تعاونكم

  

  مع وافر االحترام

  تمارا حلبي: الباحثة
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 عامة بيانات: القسم األول

  :في المربع الذي ينطبق عليك (X) يرجى وضع إشارة

  :الجنس

  أنثى )  (       ذكر)   (

   :المؤهل العلمي

  ماجستير فأعلى )  (    بكالوريوس  )  (       دبلوم )  (

   :جامعة التخرج

  ...............................حدد المكان، عربية )  (

  ...............................حدد المكان، أجنبية )  (

   :سنوات الخبرة

  سنوات  10أكثر من  )  (  سنوات 10-5من  )  (   سنوات 5أقل من)   (

   :عدد الدورات التدريبية

   دورتين )  (    دورة واحدة )  (   بدون دورات تدريبية )  (

  ثالث فأكثر  )  (

   :المدرسةموقع 

  مدينة )  (       قرية )  (       مخيم )  (
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 :اإلجابة ماتيتعل

 :داخل العمود المناسب الذي يتفق ودرجة المشكلة بحسب رأيك (X) الرجاء وضع إشارة

رقم 

  الفقرة
  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جداً 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

  بالمعلم تتعلق مشكالت :األول المجال

1  
ضعف اإلعداد األكـاديمي لمعلـم اللغـة    

  .اإلنجليزية
          

2  
قلة الـدورات التدريبيـة لمعلمـي اللغـة     

  .اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا
          

3  
كثرة األعباء التدريسية والتعليمية المطلوبة 

  .من المعلم
          

4  

ضعف إلمام المعلم بخصـائص ومطالـب   
األساسـية   النمو المختلفة لتالميذ المرحلـة 

  .الدنيا
          

5  
إهمال بعض المعلمين ألنماط الـتعلم بـين   

  .التالميذ
          

6  
ضعف شخصية بعض المعلمين مما يقلـل  

  .من فاعلية عملية التدريس
          

            .ضعف جانب القدوة لدى بعض المعلمين  7

8  
قلة الزيارات التبادلية بين المعلمين لتبـادل  

  .المعارف والخبرات
          

9  
اعتماد المعلم على الكتاب المقرر مرجعـاً   

  .وحيداً  لتدريس اللغة اإلنجليزية
          

10  
قلة ربط المعلم للغـة اإلنجليزيـة بواقـع    

  .الطالب الحقيقي
          

  الذاتي ونموة الخدمة وأثناء قبل المعلم واعداد بتدريب تتعلق مشكالت :الثاني المجال

11  
اإلنجليزيـة  ضعف برامج إعداد معلم اللغة 

  .في الجامعات والكليات المعدة لذلك
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رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جداً 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

12  
ال يتلقى المعلم تدريباً  كافياً  قبل تخرجـة  

  .التقان طرق تدريس اللغة اإلنجليزية
          

            .قلة برامج التدريب أثناء الخدمة  13

14  
ضعف االرتبـاط بـين بـرامج التـدريب     

  .والتدريس
          

15  
قلة البرامج التي تلبي حاجات معلمي اللغـة  

  .اإلنجليزية المختلفة
          

16  
االستعانة ببعض المدربين غير المـؤهلين  

  .لعملية التدريب بصورة كافية
          

17  
تركيز فعاليات التـدريب علـى الجوانـب    

  .التطبيقية منها النظرية واغفال الجوانب
          

18  

ال يوجد تشجيع للمعلمـين علـى متابعـة    
دراستهم العليا بهدف تحسين أدائهـم فـي   

  .تدريس اللغة اإلنجليزية
          

  التربوي واإلشراف باإلدارة تتعلق مشكالت :الثالث المجال

19  
تكليف معلم اللغة اإلنجليزية بمهام ليست من 

  .ضمن مهامه
          

20  

المدير لمعلم اللغة اإلنجليزية في  عدم متابعة
تنفيذ الخطة الفصلية والسـنوية وتحضـير   

  .الدروس اليومية
          

21  
قلة حضور مدير المدرسة لحصص اللغـة  

  .اإلنجليزية في المرحلة األساسية الدنيا
          

22  
قلة زيارة المشرفين التربويين لمعلم اللغـة  

  اإلنجليزية في المرحلة األساسية الدنيا
          

23  
عدم اهتمام إدارة المدرسة بالمعلم المبدع وعدم 

  .مساعدتة على تطوير ذاته وتقدمة بمهنته
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  رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جداً 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

24  
صعوبة اتصال معلم اللغة اإلنجليزية مـع  

  .المشرف التربوي
          

25  
المشرف بأفكار واقتراحات معلم قلة اهتمام 

  .اللغة اإلنجليزية
          

  باألهداف تتعلق مشكالت :الرابع المجال

26  
عدم وضع أهداف عامة للغة اإلنجليزية في 

  .المرحلة االبتدائية
          

27  
عدم تحديد أهداف خاصة للغة اإلنجليزيـة  

  .لكل وحدة دراسية
          

28  
حاجـات  أهداف اللغة اإلنجليزية ال تراعي 

  .وميول تالميذ المرحلة األساسية الدنيا
          

            .تركيز األهداف على الناحية المعرفية  29

30  
عدم ارتبـاط األهـداف بالبيئـة المحليـة     

  .للتالميذ
          

  والمحتوى المنهاج بشؤون تتعلق مشكالت :الخامس المجال

31  
المحتوى غير مرن وال يساعد معلم اللغـة  

  .اإلبداععلى  اإلنجليزية
          

32  
عدم مشاركة المعلمين في إعداد منهاج اللغة 

  .اإلنجليزية
          

33  
ضيق وقت الحصـة الدراسـية بشـكل ال    

  .يتناسب وحجم المادة المطلوبة للتدريس
          

            .عدد الحصص الدراسية األسبوعية غير كافيه  34

35  
قلة الدورات التدريبية حول المقرر الدراسي 

  .ومادته
          

36  
عدم تزويد المعلم باألدلة والكتب الالزمـة  

  .لتدريس مادة اللغة اإلنجليزية
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  رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جداً 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

  التدريس بطرائق تتعلق مشكالت :السادس المجال

37  

قلة اطالع كثير من معلمي اللغة اإلنجليزية 
البحوث والدراسات لمعرفة الجديد في  على

  .طرائق تدريس التالميذ
          

38  
اعتقاد بعض من معلمي اللغـة اإلنجليزيـة   

  .بعدم جدوى األساليب الحديثة في التدريس
          

39  

عدم اقتنـاع بعـض مـن معلمـي اللغـة      
اإلنجليزية بأهميـة التنـوع فـي طرائـق     

  .التدريس
          

40  
استخدام بعض طرائـق  اعتياد المعلم على 

  .التدريس التقليدية
          

41  
زمن الحصة ال يسـمح باسـتخدام بعـض    

  .الطرائق الفعالة في تدريس اللغة اإلنجليزية
          

42  

ضيق مساحة الغرفة الدراسـية ال تسـاعد   
المعلم على تطبيق الطـرق الحديثـة فـي    

  .تدريس اللغة اإلنجليزية
          

  التعلم وتكنولوجيا التعليمية بالوسائل تتعلق مشكالت :السابع المجال

43  
ضعف اقتناع بعض معلمي اللغة اإلنجليزية 

  .بأهمية التقنيات التعليمية
          

44  

ضعف إلمام بعض معلمي اللغة اإلنجليزية 
بالمهارات الضرورية السـتخدام التقنيـات   

  .التعليمية
          

45  
قلة وجود برامج ودورات لتدريب معلمي اللغة 

  .اإلنجليزية على التعامل مع التقنيات التعليمية
          

46  
عدم توفر التقنيات التعليميـة الكافيـة فـي    

  .المدرسة
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  رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جداً 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

47  

عدم وجود دليل يساعد المعلم على االستفادة 
إنتاج تقنيات تعليميـة  من موارد البيئة في 

  .بديلة
          

48  
عدم توفر مكان خاص السـتخدام وحفـظ   

  .التقنيات التعليمية في المدرسة
          

49  
زمن الحصة الدراسية ال يسمح باسـتخدام  

  .كثير من التقنيات التعليمية المناسبة
          

50  
عدم توفر صيانة مستمرة للتقنيات التعليمية 

  .الموجودة في المدرسة
          

51  
خلو المدرسة من معامل خاصة لتعلم اللغة 

  .اإلنجليزية
          

  بالتالميذ تتعلق مشكالت :الثامن المجال

52  
وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ في 

  .الفصل الدراسي
          

53  
عدم وجود رغبة لدى بعض التالميذ لـتعلم  

  .اللغة اإلنجليزية
          

54  
دراسـة اللغـة   عدم إدراك التالميذ ألهمية 

  .اإلنجليزية
          

55  
قلة مشـاركة التالميـذ فـي درس اللغـة     

  .اإلنجليزية تخوفاً  من الوقوع في الخطأ
          

            .زيادة عدد التالميذ في الصف الدراسي  56

            .ضعف متابعة األسرة للتلميذ دراسياً   57

58  
اعتماد التالميذ علـى غيـرهم فـي حـل     

  .الواجبات المنزلية
          

59  
قلة ممارسة التالميذ للغة اإلنجليزية داخـل  

  .وخارج الصف
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  رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جداً 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

  المحلي بالمجتمع تتعلق مشكالت :التاسع المجال

60  

عدم عقد لقاءات ألولياء األمور لتعـريفهم  
اإلنجليزيـة وكيفيـة   بطبيعة مادة اللغـة  

  .التعامل معها
          

            .قلة اهتمام األهل بمتابعة تحصيل أبنائهم  61

            .قلة تعاون األهل مع معلم اللغة اإلنجليزية  62

            .حل واجبات األبناء من قبل األهل  63

            .عدم متابعة األهل للواجبات البيتية  64

 -:المشكالت تلك من للحد مقترحاتك هي ما

--------------------------------------------------- -1 

--------------------------------------------------- -2 

--------------------------------------------------- -3 

--------------------------------------------------- -4 

--------------------------------------------------- -5 
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  أداة الدراسة بعد التحكيم): 3( ملحق

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جامعـــة النجـاح الوطنيــة

 كليـة الدراسـات العليا

  برنامج المناهج وطرق التدريس

  

  ...................ة/ حضرة الدكتور

  

  .....تحية طيبة وبعد

الـدنيا   األساسية المشكالت التي يواجهها معلمو المرحلة ": بعنوان الباحثة بدراسة تقوم

وذلك اسـتكماالً  لمتطلبـات   " في تدريس اللغة اإلنجليزية في مدارس مديرية نابلس الحكومية

  .درجة الماجستير برنامج المناهج وطرق التدريس

قامت الباحثة بإعداد استبانة معتمدة على ما جاء فـي األدب   ،ولتحقيق أغراض الدراسة

  .والدراسات السابقة، لذا يرجى التكرم بتحكيمها وإبداء الرأي في مجاالتها وفقراتها ،التربوي

  شاكره لكم حسن تعاونكم

  تمارا حلبي: الباحثة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جامعـة النجـاح الوطنيـة

  ياكليـة الدراسـات العل

  برنامج المناهج وطرق التدريس

  

  وبعد، ....وبركاته اهللا ورحمة كميعل السالم

 

الـدنيا   األساسية المشكالت التي يواجهها معلمو المرحلة ": بعنوان الباحثة بدراسة تقوم

  "في تدريس اللغة اإلنجليزية في مدارس مديرية نابلس الحكومية

عدد من الفقرات التي يعتقد بأنها سـوف  وقد قامت الباحثة بوضع استبانة تحتوي على 

  .تكشف عن المشكالت التي يواحهها معلم اللغة اإلنجليزية

نرجو التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة حسب التعليمات الواردة في كل جزء مـن  

أجزائها،ونعلمكم أن جميع المعلومات المستوفاه ستحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض 

  .ث العلمي، معبرة عن شكري وتقديري لحسن تعاونكمالبح

  مع وافر االحترام

  تمارا حلبي: الباحثة
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 عامة بيانات: القسم األول

  :في المربع الذي ينطبق عليك (X) يرجى وضع إشارة

   :الجنس

  أنثى )  (           ذكر)   (

   :المؤهل العلمي

  بكالوريوس  )  (           دبلوم )  (

  ماجستير فأعلى )  (     دبلوم عالي+ بكالوريوس  )  (

   :جامعة التخرج

   أجنبية )  (         عربية )  (

   :سنوات الخبرة

  سنوات  6أقل من  -3من  )  (       سنوات 3أقل من )   (

  فأكثرسنوات  9  )  (     سنوات 9 أقل من – 6من  )  (

   :عدد الدورات التدريبية

  ثالثة فأكثر  )  (       دورات 3أقل من  )  (

   :موقع المدرسة

  مدينة )  (           قرية )  (
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 :اإلجابة ماتيتعل

 :داخل العمود المناسب الذي يتفق ودرجة المشكلة بحسب رأيك (X) الرجاء وضع إشارة

رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جدا 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

  بالمعلم تتعلق مشكالت :األول المجال

1  
ضعف اإلعداد األكـاديمي الجـامعي   

  .لمعلم اللغة اإلنجليزية
          

2  
قلة الدورات التدريبية لمعلمي اللغـة  

  .اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا
          

3  
ضــعف إلمــام المعلــم بخصــائص 
ومطالب النمـو المختلفـة لمتعلمـي    

  .المرحلة األساسية الدنيا
          

4  
ألنماط الـتعلم بـين   إهمال المعلمين 

  .المتعلمين
          

5  
ضعف شخصية المعلمين مما يقلل من 

  .فاعلية عملية التدريس
          

            .ضعف جانب القدوة لدى المعلمين  6

7  
بـين   قلة الزيارات التبادلية الصـفية 

  .معلمي اللغة اإلنجليزية
          

8  
اعتماد المعلم على الكتـاب المقـرر   

ــع ــدريس  كمرج ــد لت ــة وحي اللغ
  .اإلنجليزية

          

9  
قلة ربط المعلم للغة اإلنجليزية بواقـع  

  .الطالب الحقيقي
          

10  
ال يوجد تشجيع للمعلمين على متابعة 
دراستهم العليا بهدف تحسين أدائهم في 

  .تدريس اللغة اإلنجليزية
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رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جدا 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

  الذاتي ونموه الخدمة وأثناء قبل المعلم واعداد بتدريب تتعلق مشكالت :الثاني المجال

11  
ضعف بـرامج إعـداد معلـم اللغـة     
اإلنجليزية من الناحية النطريـة فـي   

  .الجامعات والكليات المعدة لذلك
          

12  
ضعف بـرامج إعـداد معلـم اللغـة     

فـي  اإلنجليزية من الناحية االعمليـة  
  .الجامعات والكليات المعدة لذلك

          

13  
ضعف االرتباط بين برامج التـدريب  

  .والتدريس
          

14  
قلة برامج التدريب التي تلبي حاجات 
معلمي اللغة اإلنجليزية المختلفة أثناء 

  .الخدمة
          

15  
عدم وجود معلمي لغة إنجليزية خاصة 

  .بالصفوف األربعة األولى
          

16  
غير مؤهلين لعملية التدريب  المدربين

  .بصورة كافية
          

17  
تركيز فعاليات التدريب علـى الجوانـب   

  .النظرية واغفال الجوانب التطبيقية منها
          

  التربوي واإلشراف باإلدارة تتعلق مشكالت :الثالث المجال

18  
تكليف معلم اللغة اإلنجليزيـة بمهـام   

  .ليست من ضمن مهامه
          

19  
متابعــة المــدير لمعلــم اللغــة قلــة 

اإلنجليزية في تنفيذ الخطـة الفصـلية   
  .والسنوية وتحضير الدروس اليومية

          

20  
قلة حضور مدير المدرسة لحصص اللغة 

  .اإلنجليزية في المرحلة األساسية الدنيا
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رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جدا 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

21  

قلة زيارة المشرفين التربويين لمعلـم  
اللغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية 

  الدنيا
          

22  
قلة اهتمـام إدارة المدرسـة بـالمعلم    
المبدع وعدم مساعدتة علـى تطـوير   

  .ذاته وتقدمة بمهنته
          

23  
صعوبة اتصال معلم اللغة اإلنجليزيـة  

  .مع المشرف التربوي
          

24  
اهتمام المشرف بأفكار واقتراحات قلة 

  .معلم اللغة اإلنجليزية
          

  باألهداف تتعلق مشكالت :الرابع المجال

25  
األهداف العامة للغة اإلنجليزيـة فـي   

  .المرحلة األبتدائية غير واضحة
          

26  
األهداف الخاصة للغة اإلنجليزية لكل 

  .وحدة دراسية غير واضحة
          

27  
اإلنجليزيـة ال تراعـي   أهداف اللغة 

حاجات وميول المتعلمين في المرحلة 
  .األساسية الدنيا

          

            .تركيز األهداف على الناحية المعرفية  28

29  
قلة ارتباط األهداف بالبيئـة المحليـة   

  .للمتعلمين
          

  والمحتوى المنهاج بشؤون تتعلق مشكالت :الخامس المجال

30  
معلـم   المحتوى غير مرن وال يساعد

  .اللغة اإلنجليزية على اإلبداع
          

31  
قلة مشاركة المعلمين في إعداد منهاج 

  .اللغة اإلنجليزية
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رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جدا 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

32  
تــدني كفايــة الحصــص الدراســية 

  .األسبوعية للمحتوى
          

33  
التدريبية حول المقـرر  قلة الدورات 

  .الدراسي ومادته
          

34  
قلة تزويد المعلـم باألدلـة والكتـب    

  .الالزمة لتدريس مادة اللغة اإلنجليزية
          

  التدريس بطرائق تتعلق مشكالت :السادس المجال

35  
قلة اطالع معلمي اللغـة اإلنجليزيـة   
على البحـوث والدراسـات لمعرفـة    

  .التالميذالجديد في طرائق تدريس 
          

36  
اعتقاد معلمي اللغة اإلنجليزية بعـدم  

  .جدوى األساليب الحديثة في التدريس
          

37  
عدم اقتناع معلمي اللغـة اإلنجليزيـة   

  .بأهمية التنوع في طرائق التدريس
          

38  
اعتياد المعلم على اسـتخدام بعـض   

  .طرائق التدريس التقليدية
          

39  
باسـتخدام بعـض   زمن الحصة ال يسمح 

الطرائق الفعالـة فـي تـدريس اللغـة     
  .اإلنجليزية

          

  التعلم وتكنولوجيا التعليمية بالوسائل تتعلق مشكالت :السابع المجال

40  
عدم اقتناع معلمي اللغـة اإلنجليزيـة   

  .بأهمية التقنيات التعليمية
          

41  
ضعف إلمام معلمي اللغة اإلنجليزيـة  

ــارات الضــرورية  ــتخدام بالمه الس
  .التقنيات التعليمية
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رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جدا 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

42  

قلة وجود بـرامج ودورات لتـدريب   
معلمي اللغة اإلنجليزية على التعامـل  

  .مع التقنيات التعليمية
          

43  
في  قلة توفر التقنيات التعليمية الكافية

  .المدرسة
          

44  
قلة وجود دليل يساعد المعلـم علـى   
االستفادة من المصادر البيئة في إنتاج 

  .تقنيات تعليمية بديلة
          

45  
قلة توفر مكان خاص الستخدام وحفظ 

  .التقنيات التعليمية في المدرسة
          

46  
زمن الحصة الدراسية ال يسمح باستخدام 

  .المناسبةكثير من التقنيات التعليمية 
          

47  
قلة توفر صيانة مسـتمرة للتقنيـات   

  .التعليمية الموجودة في المدرسة
          

48  
خلو المدرسة من مختبر لتعلم اللغـة  

  .اإلنجليزية
          

  بالمتعلمين تتعلق مشكالت :الثامن المجال

49  
وجود صعوبات تعلـم لـدى بعـض    

  .المتعلمين في الفصل الدراسي
          

50  
رغبة لدى بعض المتعلمين قلة وجود 

  .لتعلم اللغة اإلنجليزية
          

51  
عدم إدراك المتعلمين ألهمية دراسـة  

  .اللغة اإلنجليزية
          

52  

قلة مشاركة المتعلمين في درس اللغة 
ً  من الوقـوع فـي    اإلنجليزية تخوفا

  .الخطأ
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رقم 
  الفقرة

  الفقرات

  درجة المشكالت

كبيرة 
  جدا 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جداً 

53  
زيادة عدد المتعلمـين فـي الصـف    

  .الدراسي
          

            .ضعف متابعة األسرة للمتعلم دراسياً   54

55  
اعتماد المتعلمين على غيرهم في حل 

  .الواجبات المنزلية
          

56  
قلة ممارسة المتعلمين للغة اإلنجليزية 

  .داخل الصف وخارجه
          

  المحلي بالمجتمع تتعلق مشكالت :التاسع المجال

57  
قلة عقـد اللقـاءات ألوليـاء األمـور     
لتعريفهم بطبيعة مادة اللغة اإلنجليزيـة  

  .وكيفية التعامل معها
          

58  
قلة اهتمام األهـل بمتابعـة تحصـيل    

  .أبنائهم
          

            .قلة متابعة األهل للواجبات البيتية  59

 -:المشكالت تلك من للحد مقترحاتك هي ما

--------------------------------------------------- -1 

--------------------------------------------------- -2 

--------------------------------------------------- -3 

--------------------------------------------------- -4 

--------------------------------------------------- -5  
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة الدراسة )4(ملحق 

 الفقرة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

  مشكالت تتعلق بالمعلم: المجال األول

ضعف اإلعداد األكاديمي الجامعي لمعلم اللغـة    1
 .اإلنجليزية

 منخفضة  0.96  2.30

قلة الدورات التدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزيـة   2
  .للمرحلة األساسية الدنيا

 منخفضة  1.03  2.32

ضعف إلمام المعلم بخصائص ومطالب النمـو    3
  .المختلفة لمتعلمي المرحلة األساسية الدنيا

 منخفضة  1.03  2.34

 منخفضة  1.00  2.26  .إهمال المعلمين ألنماط التعلم بين المتعلمين  4

ضعف شخصية المعلمين مما يقلل من فاعليـة    5
 .عملية التدريس

 منخفضة  1.19  2.30

 منخفضة  1.18  2.32  .ضعف جانب القدوة لدى المعلمين  6

قلة الزيارات التبادلية الصفية بين معلمي اللغـة    7
 .اإلنجليزية

 منخفضة  1.07  2.60

اعتماد المعلم على الكتاب المقرر كمرجع وحيد   8
 .لتدريس اللغة اإلنجليزية

  متوسطة  1.14  2.85

قلة ربط المعلم للغة اإلنجليزية بواقع الطـالب    9
 .الحقيقي

  منخفضة  1.17  2.57

10  
ال يوجد تشجيع للمعلمين على متابعة دراسـتهم  
العليا بهدف تحسين أدائهم في تـدريس اللغـة   

 .اإلنجليزية
  متوسطة  1.05  3.28

  تتعلق بتدريب واعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة ونموه الذاتيمشكالت : المجال الثاني

11  
ضعف برامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية مـن  
الناحية النطرية في الجامعات والكليات المعـدة  

 .لذلك
  متوسطة  1.17  3.08

12  
ضعف برامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية مـن  

المعـدة  الناحية االعملية في الجامعات والكليات 
 .لذلك

  متوسطة  1.15  3.11
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 الفقرة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

  متوسطة  1.01  2.91 .ضعف االرتباط بين برامج التدريب والتدريس  13

قلة برامج التدريب التي تلبي حاجـات معلمـي     14
 .اللغة اإلنجليزية المختلفة أثناء الخدمة

  متوسطة  1.08  2.91

عدم وجـود معلمـي لغـة إنجليزيـة خاصـة        15
 .بالصفوف األربعة األولى

  منخفضة  1.28  2.51

المدربين غير مؤهلين لعملية التدريب بصـورة    16
 .كافية

  متوسطة  1.15  2.70

تركيز فعاليات التدريب على الجوانب النظريـة    17
 .واغفال الجوانب التطبيقية منها

  متوسطة  1.09  3.08

  مشكالت تتعلق باإلدارة واإلشراف التربوي :المجال الثالث

تكليف معلم اللغة اإلنجليزية بمهام ليسـت مـن     18
 .ضمن مهامه

  متوسطة  1.32  3.35

19  
قلة متابعة المدير لمعلم اللغة اإلنجليزية في تنفيذ 
الخطة الفصلية والسنوية وتحضـير الـدروس   

 .اليومية
1.78  0.88  

منخفضة 
  جداً

المدرسـة لحصـص اللغـة    قلة حضور مدير   20
 .اإلنجليزية في المرحلة األساسية الدنيا

1.78  0.87  
منخفضة 

  جداً

قلة زيارة المشرفين التربـويين لمعلـم اللغـة      21
 اإلنجليزية في المرحلة األساسية الدنيا

1.79  0.93  
منخفضة 

  جداً

قلة اهتمام إدارة المدرسة بالمعلم المبدع وعـدم    22
 .وتقدمة بمهنته مساعدتة على تطوير ذاته

  متوسطة  1.20  2.80

صعوبة اتصال معلـم اللغـة اإلنجليزيـة مـع       23
 .المشرف التربوي

  منخفضة  1.11  2.09

قلة اهتمام المشرف بأفكار واقتراحات معلم اللغة   24
 .اإلنجليزية

  منخفضة  1.19  2.42

  مشكالت تتعلق باألهداف: المجال الرابع

اإلنجليزية فـي المرحلـة   األهداف العامة للغة   25
 .األبتدائية غير واضحة

  منخفضة  1.08  2.31
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 الفقرة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

األهداف الخاصة للغة اإلنجليزية لكـل وحـدة     26
 .دراسية غير واضحة

  منخفضة  1.02  2.12

أهداف اللغة اإلنجليزيـة ال تراعـي حاجـات      27
 .المتعلمين في المرحلة األساسية الدنياوميول 

  منخفضة  1.08  2.48

  متوسطة  1.01  2.77 .تركيز األهداف على الناحية المعرفية  28
  منخفضة  1.07  2.59 .قلة ارتباط األهداف بالبيئة المحلية للمتعلمين  29

  مشكالت تتعلق بشؤون المنهاج والمحتوى: المجال الخامس

يسـاعد معلـم اللغـة    المحتوى غير مرن وال   30
 .اإلنجليزية على اإلبداع

  متوسطة  1.17  2.78

قلة مشاركة المعلمين في إعداد منهـاج اللغـة     31
 .اإلنجليزية

  متوسطة  1.11  3.39

تدني كفاية الحصـص الدراسـية األسـبوعية      32
 .للمحتوى

  متوسطة  1.42  3.16

قلة الدورات التدريبية حول المقـرر الدراسـي     33
 .ومادته

  منخفضة  1.10  2.43

قلة تزويد المعلم باألدلة والكتب الالزمة لتدريس   34
 .مادة اللغة اإلنجليزية

  منخفضة  1.06  2.03

  مشكالت تتعلق بطرائق التدريس: المجال السادس

35  
قلة اطالع معلمي اللغة اإلنجليزية على البحوث 
والدراسات لمعرفة الجديد في طرائق تـدريس  

 .التالميذ
  متوسطة  1.08  2.72

اعتقاد معلمي اللغة اإلنجليزيـة بعـدم جـدوى      36
 .األساليب الحديثة في التدريس

  منخفضة  1.14  2.42

عدم اقتناع معلمي اللغة اإلنجليزية بأهمية التنوع   37
 .في طرائق التدريس

  منخفضة  1.12  2.18

اعتياد المعلم علـى اسـتخدام بعـض طرائـق       38
 .التدريس التقليدية

  متوسطة  1.20  2.61

زمن الحصة ال يسمح باستخدام بعض الطرائق   39
 .الفعالة في تدريس اللغة اإلنجليزية

  متوسطة  1.30  3.16



137 

 الفقرة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

  مشكالت تتعلق بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعلم: المجال السابع

اللغـة اإلنجليزيـة بأهميـة    عدم اقتناع معلمي   40
 .التقنيات التعليمية

  منخفضة  1.06  2.32

ضعف إلمام معلمي اللغة اإلنجليزية بالمهـارات    41
 .الضرورية الستخدام التقنيات التعليمية

  متوسطة  1.07  2.76

قلة وجود برامج ودورات لتدريب معلمي اللغـة    42
 .اإلنجليزية على التعامل مع التقنيات التعليمية

  متوسطة  1.13  3.05

  متوسطة  1.28  3.15 .قلة توفر التقنيات التعليمية الكافية في المدرسة  43

قلة وجود دليل يساعد المعلم على االستفادة مـن    44
 .المصادر البيئة في إنتاج تقنيات تعليمية بديلة

  متوسطة  1.14  2.66

قلة توفر مكان خاص الستخدام وحفظ التقنيـات    45
 .المدرسةالتعليمية في 

  متوسطة  1.22  3.19

زمن الحصة الدراسية ال يسمح باستخدام كثيـر    46
 .من التقنيات التعليمية المناسبة

  مرتفعة  1.22  3.44

قلة توفر صيانة مسـتمرة للتقنيـات التعليميـة      47
 .الموجودة في المدرسة

  متوسطة  1.16  3.03

  مرتفعة  1.15  3.95 .خلو المدرسة من مختبر لتعلم اللغة اإلنجليزية  48
  مشكالت تتعلق بالمتعلمين: المجال الثامن

وجود صعوبات تعلم لدى بعض المتعلمين فـي    49
 .الفصل الدراسي

  مرتفعة  1.00  3.72

قلة وجود رغبة لدى بعض المتعلمين لتعلم اللغة   50
 .اإلنجليزية

  مرتفعة  1.05  3.78

عدم إدراك المتعلمين ألهميـة دراسـة اللغـة      51
 .اإلنجليزية

  مرتفعة  1.10  3.74

قلة مشاركة المتعلمين في درس اللغة اإلنجليزية   52
 .تخوفاً  من الوقوع في الخطأ

  مرتفعة  1.05  3.41

  مرتفعة  1.09  3.87 .زيادة عدد المتعلمين في الصف الدراسي  53
  مرتفعة  0.85  4.20 .ضعف متابعة األسرة للمتعلم دراسياً   54
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 الفقرة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

اعتماد المتعلمين على غيرهم في حل الواجبات   55
 .المنزلية

  مرتفعة  0.96  3.79

قلة ممارسة المتعلمين للغة اإلنجليزيـة داخـل     56
 .الصف وخارجه

  مرتفعة  1.08  3.87

  مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي: المجال التاسع

اللقاءات ألولياء األمور لتعريفهم بطبيعة قلة عقد   57
 .مادة اللغة اإلنجليزية وكيفية التعامل معها

  مرتفعة  1.13  3.35

  مرتفعة  1.00  3.89 .قلة اهتمام األهل بمتابعة تحصيل أبنائهم  58
  مرتفعة 0.94  3.83 .قلة متابعة األهل للواجبات البيتية  59
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b 

The Problems faced by Basic Elementary Stage teacher’s in teaching 

English Language in Puplic Schools at Nablus District 

By 

Tamara Mash'or Saiel Halabe 

Supervised by 

Dr. Fawaz Aqel 

Abstract 

This study aimed to realize the level of problems that face the 

teachers of the low basic level teachers in teaching English language in 

Nablus directorate governmental schools, according to study variables 

(gender, academic qualification, graduation's university, years of 

experience, numbers of training courses, the location of the school). And 

this will be as follow: 

1- Identify the problems that face English language teachers in the low 

basic level from it's teachers point of view in Nablus directorate. 

2- identify the variables that effects of (the academic qualification, years of 

experience, training courses, gender, university of graduation and school 

location) on identifying the problems which face English language 

teachers in the low basic level from it's teachers point of view in Nablus 

directorate. 

To achieve the study purposes the researcher used the descriptive 

survey, where the researcher built a study tool (questionnaire) after 

reviewing the educational literature which related to the subject of teaching 

the foreign languages problems especially, English language. 



c 

The community of this study formed from all English male and 

female teachers in Nablus directorate governmental schools who reached 

(406) teachers, about the sample of study, the researcher selected a random 

sample. The sample size of the study reached (212) teachers, but the 

number of questionnaires that have been recovered reached (116) 

questionnaire, it is what has been regarded as the final sample for the study 

and to answer questions about the study and testing of hypotheses. The 

researcher used the statistical package for social sciences (SPSS). 

It is clear from the results of the study that the areas which measure 

the degree of the problems which face teachers in the basic low level in 

teaching English language in Nablus directorate governmental schools 

from teachers point of view, the estimates ranged between high, medium 

and low. Thus, the total degree was with the average estimation. The order 

of fields of study came in descending order as follows: 

the eighth field arrangement, which related to measuring teachers 

problems, came first. Then the ninth field came, the field of the local 

society problems, both of them with a high estimation. Then followed by 

estimating average in the third field, fourth, fifth, and sixth in a row: 

seventh field which related to teaching methods and technology education, 

the second field which related to the problems of teachers preparation and 

training, the fifth field which related to curriculum and content problems, 

the sixth field which related teaching methods problems, finally came the 

first field, in terms of the level of difficulty, which related to the teacher 



d 

problems. Then the fourth field which related to the goals problems, then 

the third field which related to the educational administration and 

supervision problems, in a low estimation. 

In light of the study results the researcher recommended a number of 

recommendations the most important of them was as follow: 

1- Officials must pay attention to developing programs that prepare English 

language teacher in schools, and give him the appropriate required 

courses for the reality of the Palestinian education, to promote the 

scientific and training level for the teacher. 

2- Parents awareness, of the importance of communication and partnership 

with the school, as it has a positive impact for the benefit of their 

children. 

3- Palestinian universities must pay attention the quality of the new 

graduates teachers, and how to prepare them for a new education. 




