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ملخص: 

يف  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  حتديد  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
واإىل  نظرهم،  وجهة  من  غزة  �ضمال  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مبديرية  الثانوية  املدار�ص 
معرفة مدى تاأثري متغريات النوع، واملوؤهل وعدد �ضنوات اخلربة يف جمال تدري�ص اللغة 
 )37( من  مكونة  ا�ضتبانة  وهي  البحث،  اأداة  طورت  الدرا�ضة  اأهداف  ولتحقيق  العربية؛ 
فقرة ح�ضب مقيا�ص ليكرت الثالثي، موزعة على اأربعة جمالت هي: ال�ضعوبات املتعلقة 
اأنف�ضهم، والإدارة املدر�ضية والإ�رشاف الرتبوي،  باملنهاج املدر�ضي، والطالب، واملعلمني 
وتكّون جمتمع الدرا�ضة وعينتها من )85( معلمًا ومعلمة من معلمي اللغة العربية موزعني 
على )19( مدر�ضة. تو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتائج من اأهمها: اأن معلمي اللغة العربية يعانون 
�ضعوبات كثرية، واأنهم جميعًا ي�ضعرون بوجود تلك ال�ضعوبات بغ�ص النظر عن اختالفهم 
العلمي، و�ضنوات اخلربة، حيث مل تظهر فروق ذات دللة  النوع الجتماعي، واملوؤهل  يف 
اإح�ضائية بني تقديراتهم لدرجة اأهمية هذه ال�ضعوبات، وتبني اأن اأهم تلك ال�ضعوبات هي 

اأنف�ضهم.  التي تتعلق باملعلمني 
واإيجاد  ال�ضعوبات،  لهذه  التعليم  عن  امل�ضئولني  درا�ضة  ب�رشورة  الدرا�ضة  واأو�ضت 
كفاءاتهم،  رفع  طريق  عن  للمعلمني  اأف�ضل  ظروف  توفري  و�رشورة  لها،  الناجعة  احللول 
اللغة  منهاج  حمتوى  ربط  و�رشورة  لهم،  واملعنوية  املادية  احلوافز  توفري  نحو  والتوجه 
العربية بواقع الطالب وباحلياة العملية كي ي�ضعروا بقيمة ما يتعلمونه يف حياتهم، والعمل 

على تطوير حمتوى منهاج اللغة العربية وحت�ضينه، وزيادة فاعلية الإ�رشاف الرتبوي. 
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Abstract: 
This study aims to identify the difficulties facing the secondary- school 

teachers of Arabic language in the Directorate of Education in North Gaza 
Governorate from the teachers› point of view. In addition, the study seeks to 
determine the impact of sex, qualification and years of experience. To achieve 
the objectives of the study, the researchers developed a questionnaire, as a 
research tool, consisting of )37( items based on Lickert›s scale. The items are 
categorized into four fields: difficulties related to the curriculum of school, 
the student, teachers themselves and school management including and 
supervision. The sample of the study consists of )85( male and female teachers 
distributed in )19( Schools. The main results of the study is that regardless of the 
differences in the social type, qualification, and years of experience, all Arabic 
language teachers face many difficulties and all of them acknowledged the 
presence of those difficulties. There were no significant statistical differences 
concerning their estimation of the importance of those difficulties. It is 
concluded that the most important difficulty is related to the teachers themselves.  
 The study came up with different recommendations: (1) the officials should 
take those difficulties in consideration and find effective solutions for those 
difficulties. (2) There is a bad need to provide better conditions for teachers 
by raising their competencies, orientation and providing material and moral 
incentives for them. )3( Linking the content of the Arabic curriculum with 
the students› reality and needs to touch the value of what they are learning 
in their practical career. )4( Developing and improving the content of the 
Arabic curriculum. )5( Improving and increasing the effectiveness of the 
educational supervision. 
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مقدمة: 

ميثل املعلم اأحد املكونات الرئي�ضة يف العملية الرتبوية، والعامل املوؤثر يف جعلها 
وهو ع�ضب  التعليمية،  املواقف  يف  ينكر  ل  الذي  تاأثريه  له  فاعاًل  متطوراً  حيًا  كائنًا 
وما  وفكري،  علمي  تطور  من  حدث  ومهما  جناحها،  واأداة  والرتبوية  التعليمية  العملية 
ا�ضتجد من تكنولوجيا وخمرتعات معا�رشة ف�ضيظل املعلم »عن�رشاً فاعاًل ل غنى عنه يف 
الع�ضور«  مر  على  اأهميتها  وال�ضعوب  املجتمعات،  عرفت  �ضامية،  فر�ضالته  العملية،  هذه 

)الغريب، 1996: 59( . 
حتقيق  يف  املدر�ضة  جناح  عليها  يتوقف  التي  ال�ضدارة  مكان  اأي�ضًا  املعلم  ويتبواأ 
اأهدافها، وبالتايل جناح الرتبية يف بلوغ غاياتها، ويرى كثري من الرتبويني اأن كفاءة اأية 
موؤ�ض�ضة تعليمية تعتمد بدرجة كبرية على نوعية املعلمني الذين يعملون فيها، فاملعلم اجليد 
الذي لديه كفايات تدري�ضية ي�ضهم بدور فعال يف تن�ضئة طلبة يقومون باأدوار ذات فعالية يف 

العملية التعليمية، وي�ضاركون باإيجابية فيها )عبدالدامي، 2004( . 
فاملعلم هو �ضانع التدري�ص، وهو اأداته التنفيذية، حيث اإن التدري�ص هو و�ضيلة ات�ضال 
تربوية تخطط وتوجه من قبل املعلم لتحقيق اأهداف التعلم لدى الطالب، وهو اأي�ضًا نتاج 
مبا�رش ملا يت�ضف به املعلم من خلفيات متنوعة، وخ�ضائ�ص وكفايات متميزة، كما يعد 
من  واإر�ضادهم  الطلبة  توجيه  للتعلم، ويف  منا�ضب  مناخ  تهيئة  الأ�ضا�ضية يف  العوامل  من 
خالل فهمه خل�ضائ�ضهم وحاجاتهم، كما اأنه اأكرث العنا�رش الب�رشية داخل املدر�ضة تاأثرياً 
يف �ضخ�ضية الطلبة حيث ي�ضاعدهم يف تكوين عادات، ومهارات، وقيم، وذلك بو�ضفه األ�ضق 

اأفراد الأ�رشة املدر�ضية بهم. 
تقرير  ففي  املا�ضي،  يف  دوره  عن  يختلف  امل�ضتقبل  يف  دور املعلم  اأن  يف  �ضك  ول 
تتمثل  املعلم  ر�ضالة  فيه اأن  اأكد  والع�رشين،  احلادي  القرن  يف  التعليم  عن  الدولية  اللجنة 
الذات،  اإدارة  على  القدرة  اإظهار  اإىل  بالإ�ضافة  والتقومي،  والتوجيه  والرتبية  التعليم  يف: 
ينجح  اأن  النا�ص عامة  والنفتاح،  وينتظر  للتغيري  اأكرث عر�ضة  املدر�ضة، وجعلها  وجتديد 
املعلم يف نقل املعرفة، ويف تقدمي التدريب الجتماعي وتنمية روح الف�ضول لدى املتعلمني، 
وال�ضتعداد للمباداأة الذاتية، وب�ضفة خا�ضة، يجب اأن يكون قدوة ومنوذجًا يحتذى به، ويف 

تكوين عالقات جيدة مع املتعلمني، ويف اكت�ضاب ثقتهم باأنف�ضهم )البهوا�ضي، 2004( . 
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ات جليلة، فاإن م�ضوؤولية معلمي اللغة  ونظراً لأهمية دور املعلم، وما يقوم به من مهمَّ
الرتبوية،  الدرا�ضات  من  وال�ضتفادة  للغة،  العملي  باجلانب  الهتمام  عليهم  حتتم  العربية 
املراقبة  العربية يف  اللغة  تكمن مهمة معلم  التقليدية كما  التدري�ص  والبتعاد عن طرائق 
تتبع  يف  م�ضدداً  وكتابيًا  �ضفهيًا  الطلبة  ي�ضتخدمها  التي  والتعبريات  للكلمات  امل�ضتمرة 
اأو  الأفكار  غمو�ص  يف  اأو  القواعد  اأو  بالإمالء  ممثاًل  الطالب  لغة  يف  واخلطاأ  الغمو�ص، 

ت�ضوي�ضها. 
والواقع اأن ثمة م�ضئوليات ج�ضام تقع على عاتق معلم اللغة العربية، وعليه اأن يقوم 
املت�ضارعة؛ «ولكي  الع�رش وتطوراته  ي�ضاير روح  واأن  التعليمية،  العملية  باأدوار مهمة يف 
يتمكن هذا املعلم من القيام بالأدوار امللقاة عل عاتقه، فاإنه من املهم توفري جمموعة من 

املتطلبات ميكن اإجنازها فيما ياأتي« )اإبراهيم: 2011، 186( : 
املعلومات . 1 و�ضبكة  املتقدمة  والتكنولوجيا  بعد  عن  التعلم  اإمكانية  من  الإفادة 

الدولية. 
الهتمام بتعدد م�ضادر املعرفة، حيث مل يعد الكتاب املدر�ضي هو امل�ضدر الوحيد . 2

للتعليم والتعلم. 
العتماد على الإ�رشاف الرتبوي الذي ي�ضتهدف تنمية املعلمني مهنيًا. . 3
العتماد على منظومة الكفايات بو�ضفها مدخاًل مهمًا لإعداد املعلم وتنميته. . 4
معرفيًا . 5 ال�ضامل  الأداء  وتقومي  المتحانات،  مفهوم  بدًل من  التقومي  مفهوم  تبني 

ووجدانيًا ومهاريًا يف جميع جوانب العملية التعليمية. 
التي يتخذها املرء و�ضيلة للتعبري عما يجي�ص  الفرد، فهي  وللغة دور كبري يف حياة 
يف نف�ضه من اأحا�ضي�ص واأفكار، وهي و�ضيلة الفرد للتفاعل مع عامله اخلارجي، وبو�ضاطتها 
يق�ضي حاجاته، ويحل م�ضكالته، ويتفاهم مع من حوله، كما »اأن عملية التثقيف والتعليم 
احلوارات  من  فيها  يقدم  وما  اللغة،  خالل  من  تتم  وال�ضلوكية  الثقافية  ال�ضمات  واكت�ضاب 

واملحا�رشات« )الركابي، 1981، �ص14( . 
اأما فيما يخ�ص اللغة العربية، فاإنها تتمتع مبكانة متميزة بني لغات العامل، كما اأن 
اأهمية هذه اللغة تزداد يومًا بعد يوم؛ الأمر الذي يجعل تعليمها وتعلمها واجبًا دينيًا وواجباأً 
اآيات  العربية لفهم  اللغة  وطنيًا و�رشورة اجتماعية وتربوية، ول ي�ضتغني م�ضلم عن تعلم 
القراآن الكرمي واإدراك اإ�رشار البالغة فيه، ف�ضال عن فهم الأحاديث النبوية، اإىل جانب كونها 
لغة عقيدة جتتمع عليها ال�ضعوب الإ�ضالمية؛ ولأنها مرتبطة بركن اأ�ضا�ص من اأركان الإ�ضالم 

وهو ال�ضالة؛ لذا كان تعلمها اأمراً حتمًا على كل م�ضلم وم�ضلمة. 
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مما تقدم يت�ضح اأن اللغة العربية ذات وظائف حيوية هامة، فهي اأداة التفكري، واأداة 
التعبري عن امل�ضاعر واملواقف، ويعد تعلمها �رشورة لكل من الفرد واملجتمع، واأن تعليمها 
عمل جليل، لبد من ح�ضد الطاقات واجلهود كلها؛ جلعله تعليمًا فاعاًل وناجحًا. وهذه الغاية 
اإىل اأجنع ال�ضبل واأي�رشها،  اإل بالدرا�ضة والبحث يف جمال اللغة العربية؛ للتو�ضل  ل تدرك 

واأكفاأها يف تعليم اللغة العربية. 
وتزداد احلاجة اإىل درا�ضات تعنى باللغة العربية وتدري�ضها و�ضعوبات تعلمها؛ لكون 
تعليم اللغة العربية وتعلمها يف بلد عربي م�ضلم كفل�ضطني عانى اأبناوؤه الحتالل واحل�ضار؛ 
على  حفاظ  اللغة العربية  على  احلفاظ  لأن  والوطنية؛  ال�رشعية  الواجبات  اأقوى  من  يعد 
�ضخ�ضية ال�ضعب الفل�ضطيني وهويته الوطنية، وحماية له من كيد املحتلني ال�ضهاينة الذين 
ي�ضعون اإيل التقليل من مكانة اللغة العربية واإهمالها، وال�ضتهانة بها، وينهون عن تعلمها، 
اأن  الذي يعنيهم بالدرجة الأوىل  القومية، واإمنا  اأبناء �ضعبنا لغتهم  اأن يتعلم  اإذ ل يعنيهم 
يتعلم النا�ضئة اللغة العربية لغة الحتالل ال�ضهيوين قا�ضدين من وراء ذلك طم�ص الهوية 
القومية لل�ضعب الفل�ضطيني، والنيل من ثقافته العربية الإ�ضالمية؛ حتى ي�ضهل تهويده، ومن 

ثم الق�ضاء عليه. 
اكت�ضاب  من  الطالب  متكني  نحو  الثانوية  املرحلة  يف  العربية  اللغة  تعليم  ويتجه 
اأي�ضا  ا�ضتخدامها وتوظيفها يف حياتهم، وهي  تعينهم على  التي  الأ�ضا�ضية  اللغة  مهارات 
للمجتمعات«  واحل�ضاري  الثقايف  وارقي  للفرد  واملهني  العلمي  النمو  و�ضائل  »و�ضيلة من 
العربية  اللغة  اإىل �رشورة الهتمام بتعليم  ، ومن هنا دعت احلاجة  )احلوري، 1998: 1( 
بفنونها املختلفة يف املرحلة الثانوية من خالل طرق تدري�ضية مثرية وجذابة وم�ضوقة من 
اأبرزها توظيف الو�ضائل التعليمية املتوافرة؛ لكي حتقق الأهداف املن�ضودة التي ترمي اإىل 

املحافظة على اللغة العربية والعتناء بتدري�ضها يف مراحل التعليم املختلفة. 

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
الرغم  وعلى  التعليمية،  العملية  يف  ومكانتها  العربية  اللغة  اأهمية  من  الرغم  على 
العربية يف املرحلة  اللغة  ا يبذله امل�ضئولون يف �ضبيل حت�ضني و�ضع املعلم، فاإن معلم  ممَّ
تدري�ص  اأهداف  دون حتقيق  التي حتول  وال�ضعوبات  امل�ضكالت  العديد من  يعاين  الثانوية 
مهمًا  دوراً  توؤدي  واتي  الأمة  بناء  مواد  من  تعد  والتي  اخلا�ضة  الأهمية  ذات  املادة  هذه 
وفاعاًل يف جميع مناحي احلياة، فقد لحظ الباحثان من واقع خربتهما يف جمال التدري�ص 
تطبيق  اأثناء  التي متت يف  والجتماعات  اللقاءات  ومن خالل  العربية،  اللغة  ق�ضم  لطالب 
اأدوات البحث التي يقومان بها، ومن خالل مناق�ضتهما لكثري من معلمي اللغة العربية يف 
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املدار�ص الثانوية وال�ضتماع اإىل �ضكوى عدد كبري منهم، لحظا اأن هوؤلء املعلمني يعانون 
اإىل  العربية، وقد يرجع ذلك  اللغة  كثرياً من ال�ضعوبات املتعددة خالل تدري�ضهم ملقررات 
اأ�ضباب عديدة منها: املنهاج والطالب والإدارة املدر�ضية، وهذا ما اأ�ضارت اإليه درا�ضة كل من: 
)املع�ضني1995( ، و )عقيالن 2005( ، و )البكر2006( ، و )الب�ضيوين 2006( ؛ الأمر الذي 
اأ�ضهم يف تعميق اإح�ضا�ص الباحثنْي مب�ضكلة الدرا�ضة، وتاأكدهما من �رشورة التعرف اإىل تلك 
ال�ضعوبات، ف�ضاًل عن اأن حتديد ال�ضعوبات ي�ضاعد على و�ضع حلول ومقرتحات ناجحة لها، 
اإجراء مثل  اإىل  اأهدافها، فاإن احلاجة  والإ�ضهام يف تطوير تدري�ص اللغة العربية مبا يحقق 

هذه الدرا�ضة ت�ضبح �رشورة ملحة للك�ضف عن هذه ال�ضعوبات، واقرتاح عالجها. 
ومن كل ما �ضبق برزت م�ضكلة هذا البحث حول ال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة 
فاإن  وعليه،  غزة،  �ضمال  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مبديرية  الثانوية  املدار�ص  يف  العربية 

الدرا�سة احلالية حتاول االإجابة عن الت�ساوؤالت االآتية: 
ما م�ضتويات ال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية من . 1

وجهة نظرهم؟ 
الثانوية . 2 املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  تختلف  هل 

مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة باختالف متغري اجلن�ص؟ 
الثانوية . 3 املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  تختلف  هل 

مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة باختالف متغري املوؤهل؟ 
الثانوية . 4 املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  تختلف  هل 

مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة باختالف اخلربة العملية؟ 

أهداف الدراسة: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 

حتديد ال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية مبديرية . 1
الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة، والتي ترجع اإىل جمالت متعددة هي: جمال املنهاج، 

وجمال الطالب، واملعلمون اأنف�ضهم، وجمال الإدارة. 
العملية( . 2 )اجلن�ص، واملوؤهل، واخلربة  الدرا�ضة  الفروق يف كل من متغريات  معرفة 

الرتبية  مبديرية  الثانوية  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  نحو 
والتعليم ملنطقة �ضمال غزة. من منظور املعلمني اأنف�ضهم، وو�ضع بع�ص احللول واملقرتحات 

للتغلب على تلك ال�ضعوبات. 
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أهمية الدراسة: 
تواجه  التي  ال�ضعوبات  اأهم  على  للوقوف  حماولة  كونها  يف  الدرا�ضة  اأهمية  تكمن 
غزة،  �ضمال  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مبديرية  الثانوية  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي 

وبذلك ميكن اأن ت�سهم يف حتقيق االأمور االآتية: 
خدمة مادة اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة . 1

�ضمال غزة من خالل تقدمي روؤية �ضاملة ووا�ضحة عن ال�ضعوبات التي يواجهها معلمو اللغة 
اأنف�ضهم،  املعلمون  الطالب،  جمال  املنهاج،  جمال  وهي:  املتعددة،  جمالتها  يف  العربية 

جمال الإدارة. 
م�ضاعدة امل�ضئولني عن اإدارة التعليم يف املدار�ص الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم . 2

ملنطقة �ضمال غزة يف جتنب ال�ضعوبات التي تواجه التعليم الثانوي، وتبني �ضبل منا�ضبة 
من �ضاأنها التغلب على تلك ال�ضعوبات والرتقاء باأدائها. 

مصطلحات الدراسة: 
تتبنى الدرا�سة احلالية التعريفات االإجرائية االآتية: 

ال�سعوبات: هي عقبات و�ضعوبات ي�ضعر بها معلمو اللغة العربية، ويعتقدون اأنها  ◄
العملية  التعليمي، وت�ضكّل خلاًل يف  القطاع  للمادة وحتول دون تطور هذا  تدري�ضهم  تعوق 

التعليمية. 
�ضهادة  ◄ العربية  اللغة  موؤهاًل يف  الذي يحمل  ال�ضخ�ص  هو  العربية:  اللغة  معلم 

الثانوية  املرحلة  لطالب  العربية  اللغة  مبحث  بتدري�ص  ويقوم  اأدنى،  كحد  البكالوريو�ص 
مبحافظة �ضمال غزة. 

العليا،  ◄ الأ�ضا�ضية  التعليم  مراحل  من  الثانية  املرحلة  هي  الثانوية:  املرحلة 
العلمي  الثانوية، بفروعها:  ال�ضفني احلادي ع�رش، والثاين ع�رش من املرحلة  وت�ضتمل على 

والأدبي والزراعي. 

حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة باحلدود االآتية: 

تواجه  ♦ التي  ال�ضعوبات  اإىل  التعرف  على  الدرا�ضة  اقت�رشت  املو�سوعي:  احلد 
غزة،  �ضمال  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مبديرية  الثانوية  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي 

وو�ضع ت�ضور مقرتح للتغلب عليها. 
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احلد املوؤ�س�سي: املدار�ص احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم حمافظة �ضمال  ♦
غزة، دون غريها. 

املدار�ص  ♦ العربية يف  اللغة  الدرا�ضة على عينة متثل معلمي  طبقت  املكاين:  احلد 
معلمًا   )85( عددهم  والبالغ  كافة،  غزة  �ضمال  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مبديرية  الثانوية 
عملية  لعتبارات  غزة  �ضمال  حمافظة  اختريت  وقد  مدر�ضة.   )19( على  موزعني  ومعلمة 
املكانية  احلدود  من  حداً  ذلك  ويعد  ومتطلباتها،  الدرا�ضة  اأداة  تطبيق  باإمكانية  ترتبط 

اجلغرافية لعينة الدرا�ضة. 
احلد الزماين: ُطبقت الدرا�ضة يف الف�ضل الثاين من العام الدرا�ضي 2011/ 2012م.  ♦
املدار�ص  ♦ يف  العربية  اللغة  معلمي  جميع  على  الدرا�ضة  ا�ضتملت  الب�رضي:  احلد 

الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة. 

الدراسات السابقة: 
اطلع الباحثان على العديد من الدرا�ضات والبحوث ذات العالقة مبو�ضوع البحث، والتي 
الدرا�ضات  اأن عدداً غري قليل من تلك  طبقت يف بيئات تربوية عربية خمتلفة، وتبني لهما 
تناولت ال�ضعوبات التي تواجه تدري�ص اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية، يف حني اأن القليل 
منها هو الذي تناول ال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية يف 
اأثناء تدري�ضهم لهذه املادة، وقد ا�ضتطاع الباحثان العثور على عدد من هذه الدرا�ضات التي 

لها عالقة بظروف الدرا�ضة احلالية: 
اإىل م�ضكالت تعليم البالغة يف  اإىل التعرف  درا�ضة �ضعت  املع�سني )1995(  فاأجرى 
املرحلة الثانوية ب�ضلطنة عمان، من وجهة نظر كل من طالب ال�ضف الثالث الثانوي العلمي 
ا�ضتبانتني،  بت�ضميم  الباحث  قام  وموجهيها،  العربية  اللغة  ومعلمي  وطالباته،  والأدبي 
وزعت اإحداهما على طالب ال�ضف الثالث الثانوي العلمي والأدبي وطالباته، بينما وزعت 
الأخرى على معلمي اللغة العربية وموجهيها، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من )820( طالبا 
وطالبة، وت�ضم عينة املعلمني )70( معلمًا ومعلمة، وت�ضم عينة املوجهني )25( موجهًا، 
ومتثلت اأهم نتائج الدرا�ضة يف ظهور عدد من م�ضكالت تعليم البالغة يف املرحلة الثانوية 
من اأهمها: م�ضكلة �ضعف اإقبال الطالب على تعلم البالغة وان�رشافهم عنها، وم�ضكلة �ضعف 
وم�ضكلة  وجمودها،  البالغة  مادة  جفاف  وم�ضكلة  الطالب،  لدى  الأدبي  التذوق  مهارات 

�ضعف م�ضتوى الطالب يف توظيف ما تعلموه من البالغة يف حياتهم العملية. 
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واأجرى عقيلن )2005( درا�ضة هدفت اإىل حتديد اأهم امل�ضكالت امليدانية يف تدري�ص 
الدرا�ضة من )67( من  الريا�ص، وتكونت عينة  الثانوية مبدينة  العربية يف املدار�ص  اللغة 
املنهج  الباحث  وا�ضتخدم  النهارية،  الثانوية  احلكومية  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي 
من  عدد  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  حماور،  ثمانية  يف  الدرا�ضة  وجاءت  التحليلي،  الو�ضفي 
التي  اأهم امل�ضكالت امليدانية  اإن امل�ضكالت املتعلقة بالطالب هي من  اأهمها:  النتائج من 
دورات  عقد  بوجوب  الدرا�ضة  واأو�ضت  الثانوية،  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي  تواجه 

تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية، وتطوير منهاج اللغة العربية. 
وقام حمادنـة )2006( بدرا�ضة هدفت اإىل معرفة مدى امتالك معلمي اللغة العربية 
الثانوية  املرحلة  يف  الأدبية  الن�ضو�ص  لتدري�ص  الالزمة  التعليمية  الكفايات  ومعلماتها 
يف الأردن وممار�ضتهم لها من وجهة نظرهم يف �ضوء متغريات اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، 
واخلربة التعليمية، تكونت عينة الدرا�ضة من )74( معلمًا ومعلمة منهم )37( معلمًا و )37( 
معلمة يدر�ضون اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف مديرية الرتبية والتعليم لق�ضبة املفرق، 
ا�ضتملت الدرا�ضة على ا�ضتبانة مكونة من )83( فقرة ومن )8( جمالت ومت التاأكد من �ضدق 
ال�ضتبانة، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتائج منها: ميتلك املعلمون )76( كفاية تعليمية بدرجة 
كبرية و )2( بدرجة متو�ضطة و )5( بدرجة �ضعيفة. - ميار�ص املعلمون )76( كفاية تعليمية 
النتائج عدم وجود  واأظهرت  بدرجة �ضعيفة،   )4( و  متو�ضطة  بدرجة   )3( و  بدرجة كبرية 
فروق ذات دللة اإح�ضائية )? = 0. 05( يف درجتي المتالك واملمار�ضة، تعزى ملتغريات 
اجلن�ص واملوؤهل العلمي واخلربة التعليمية، وجود ارتباط موجب ودال اإح�ضائيًا بني امتالك 

الكفايات التعليمية وممار�ضتها عند معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية. 
التي تواجه تدري�ص  اإىل تعرف درجة امل�ضكالت  بدرا�ضة هدفت   )2006( البكر  وقام 
البالغة يف املرحلة الثانوية، ومقرتحات عالجها، وتكونت عينة الدرا�ضة من )82( معلمًا من 
معلمي اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية يف مدينة الريا�ص، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل جملة 
البالغة يف املرحلة  التي تواجه تدري�ص  اأهمها: وجود عدد من امل�ضكالت  النتائج من  من 
اإح�ضائية  الثانوية والتي توؤثر �ضلبًا على حت�ضيل الطالب، واأنه ل توجد فروق ذات دللة 
تبعًا لختالف املعلمني يف املوؤهل واخلربة. واأو�ضت الدرا�ضة ب�رشورة عقد دورات تدريبية 
م�ضتمرة ملعلمي اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية، واإعادة النظر يف حمتوى مقرر البالغة 

مبا ي�ضاير التطورات احلديثة، وربطه بحاجات ومراعاة الفروق الفردية. 
واأجرت الب�سيوين )2006( : درا�ضة هدفت اإىل فح�ص ال�ضعوبات التي تواجه معوقات 
عينة  تكونت  وقد  تربوية،  لأغرا�ص  الإنرتنت  ا�ضتخدام  يف  العربية  اللغة  معلمي  ا�ضتخدام 
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الدرا�ضة من )200( معلم من معلمي اللغة العربية يف باملرحلة الإعدادية مبدينتي بور �ضعيد 
ي�ضتخدمون  الذين  املعلمني  ن�ضبة  اأن  نتائج منها:  اإىل  الباحثة  والقاهرة مب�رش، وتو�ضلت 
الإنرتنت يف العملية التعليمية متدنية وهي )16 %( ،، واأرجعت ذلك اإىل قلة التدريب النظري 
والعملي على ا�ضتخدام الإنرتنت يف جمال التخ�ض�ص، واإىل قلة املواد التعليمية التي ميكن 

للمعلم ا�ضتخدامها خالل التدري�ص. 
وقام عبد الدامي وحمدان )2011( بدرا�ضة �ضعت اإىل تعرف درجة ا�ضتخدام الو�ضائل 
التعليمية لدى معلمي اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية يف حمافظة �ضمال غزة، اإىل جانب 
الك�ضف عن ال�ضعوبات التي حتول دون ا�ضتخدام اأولئك املعلمني للو�ضائل التعليمية املتوافرة. 
عددهم  البالغ  الدرا�ضة  جمتمع  على  وزعت  ا�ضتبانة  الباحثان  م  �ضمَّ الهدف  هذا  ولتحقيق 
)85( معلمًا ومعلمة موزعني على )19( مدر�ضة، ومن النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة 
اأن متو�ضط ا�ضتخدام املعلمني للو�ضائل التعليمية املتوافرة جاء بدرجة قليلة، واأن م�ضتوى 
توظيف بع�ص الأجهزة مثل كان متدنيًا، وك�ضفت الدرا�ضة اأي�ضًاً اأن م�ضتوى ال�ضعوبات التي 

حتول دون ا�ضتخدام املعلمني للو�ضائل التعليمية جاء بدرجة متو�ضطة. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
من خلل العر�س ال�سابق للدرا�سات والبحوث يف جمال ال�سعوبات التي تواجه 

معلمي اللغة العربية يت�سح ما ياأتي: 
الثانوية  ♦ املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي  اأن  على  ال�ضابقة  الدرا�ضات  اأجمعت 

يواجهون �ضعوبات وم�ضكالت تعوقهم، وحتول دون حتقيق هدف اأو اأكرث من اأهداف تعليم 
املادة. 
التي تواجه معلمي  ♦ بال�ضعوبات  ال�ضابقة اهتمامًا بارزاً  الدرا�ضات  اأولت كثري من 

اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية، مثل: درا�ضة عقيالن )2005( ، ودرا�ضة البكر )2006( 
وال�ضعوبات يف جمال ا�ضتخدام معلمي اللغة العربية للو�ضائل التعليمية يف تدري�ص اللغة 
العربية مثل: درا�ضة الب�ضيوين )2006( ودرا�ضة عبدالدامي وحمدان )2011( ، يف حني اأولت 
بع�ص تلك الدرا�ضات اهتمًامًا ب�ضعوبات تدري�ص فرع من فروع اللغة العربية مثل: درا�ضة 
املع�ضني )1995( ودرا�ضة البكر )2006( ، اللتني عنيتا ب�ضعوبات تدري�ص البالغة، والقليل 
املدار�ص  العربية يف  اللغة  تواجه معلمي  التي  ال�ضعوبات  التي عاجلت  الدرا�ضات  تلك  من 
العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  حتديد  تناولت  التي  الدرا�ضات  اأما  الثانوية، 
يف املدار�ص الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة من وجهة نظر املعلمني 

وحدهم، فكانت نادرة. 
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العربية  ♦ اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  على  بالرتكيز  الدرا�ضة  هذه  متيزت 
يف املدار�ص الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة من وجهة نظر املعلمني 
اأمتهم وير�ضخون هويتها  ثقافة  بارز يف تخريج طالب يدركون  لهم من دور  فح�ضب، ملا 
القومية اأمام حتديات ال�ضهاينة الذين يرمون اإىل طم�ص هوية ال�ضعب الفل�ضطيني، والق�ضاء 

على اأ�ضوله وانتمائه العربي. 
اأفادت الدرا�ضة احلالية من الدرا�ضات ال�ضابقة لي�ص من حيث مراجعتها، واإمنا من  ♦

حيث الأمور التي ركزت عليها، والإجراءات التي اتبعتها، والأدوات التي ا�ضتخدمتها، وكيفية 
بنائها مثل ال�ضتبانة، كما �ضتفيد منها يف تدعيم م�ضكلة الدرا�ضة احلالية بو�ضفها م�ضوغات 
لإجراء هذه الدرا�ضة، وكذلك عند مناق�ضة نتائج الدرا�ضة احلالية؛ لتو�ضيح مدى التفاق اأو 
عدمه مع بيان امل�ضوغات، ومع ذلك فاإن للدرا�ضة احلالية ميزة جتعلها ت�ضد فراغًا كبريا يًف 
املدار�ص  يف  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  تناولت  عندما  الرتبوي  البحث 

الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة من وجهة نظر املعلمني. 

إجراءات الدراسة: 

يت�ضمن هذا اجلزء من الدرا�ضة اخلطوات والإجراءات التي متت يف اجلانب امليداين من 
حيث املنهجية املتبعة، وجمتمع الدرا�ضة وعينتها، واأداة الدرا�ضة، واملعاجلات الإح�ضائية 
جمع  ثم  ومن  وثباتها،  الدرا�ضة  اأداة  �ضدق  لختبار  البيانات  حتليل  يف  ا�ضتخدمت  التي 

البيانات من العينة الكلية للتو�ضل اإىل النتائج النهائية للدرا�ضة، وذلك كما ياأتي: 

منهج الدراسة: 

ا�ضتخدم الباحثان يف هذه الدرا�ضة املنهج الو�ضفي التحليلي، الذي يبحث عن احلا�رش، 
ويهدف اإىل جتهيز بيانات لإثبات فرو�ص معينة متهيداً لالإجابة على ت�ضاوؤلت حمددة بدقة 
تتعلق بالظواهر احلالية، والأحداث الراهنة التي ميكن جمع املعلومات عنها يف زمان اإجراء 

البحث، وذلك با�ضتخدام اأدوات منا�ضبة )الأغا، 2002: 43( .

جمتمع الدراسة: 

بلغ حجم املجتمع الأ�ضلي للدرا�ضة )85( معلم لغة عربية من اجلن�ضني منهم )45( من 
الذكور ومنهم )40( من الإناث يف املدار�ص الثانوية يف حمافظة �ضمال غزة.
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عينة الدراسة: 
اختري جميع اأفراد جمتمع الدرا�ضة من معلمي اللغة العربية من اجلن�ضني كعينة ق�ضدية، 
ا�ضتجاب منهم )76( معلمًا بن�ضبة ا�ضتجابة )89.4%( ؛ منهم )43( من الذكور ومنهم )33( 
من الإناث يف املدار�ص الثانوية مبحافظة �ضمال غزة.واجلدول الآتي يو�ضح توزيع العينة 

وفقًا ل�ضتمارة البيانات الدميوغرافية: 
الجدول (1) 

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا الستمارة البيانات الديموغرافية

%العددالنوعاملتــغري

النوع الجتماعي
4356.6ذكر
3343.4اأنثى

املوؤهل العلمي
5876.3بكالوريو�ص

1823.7درا�ضات عليا

اخلربة التعليمية
52330.3 �ضنوات فما دون

62431.6 – 10 �ضنوات
2938.2اأكرث من 10 �ضنوات

أداة الدراسة: 

استبانة الصعوبات اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف املدارس الثانوية: 

اأثارتها  التي  الت�ضاوؤلت  الالزمة لالإجابة عن  البيانات  ا�ضتبانة جلمع  الباحثان  اأعدَّ 
هذه الدرا�ضة، واعتمدا يف اإعدادها على خربتهما يف حتديد ال�ضعوبات التي تواجه معلمي 
اللغة العربية يف املدار�ص الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة، كما اطلعا 
على الأدبيات الرتبوية املتعلقة بال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية يف املدار�ص 
الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة، وبناًء على ذلك مت اإعداد ال�ضتبانة يف 

�ضورتها الأولية، وقد جاء بناء االأداة وفقا للخطوات االآتية: 
الدرا�ضة  ♦ اأفراد  العامة عن  الأداة اخلا�ص باملعلومات  الأول من  الق�ضم  بناء  اأوًل- 

ب�ضكل يفي باحلاجة اإىل الإجابة عن اأ�ضئلتها.
ثانيًا – اإعداد ا�ضتبانة لقيا�ص درجة ال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية  ♦
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فقرة   )37( ت�ضمنت  غزة،  �ضمال  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مبديرية  الثانوية  املدار�ص  يف 
موزعة على اأربعة اأبعاد.واجلدول التايل يو�ضح ذلك: 

الجدول (2) 

يبين توزيع فقرات االستبانة على األبعاد

الفقراتعدد الفقراتالبعدم

1 – 1111�ضعوبات تتعلق باملنهاج1
1 – 99�ضعوبات تتعلق بالطالب2
1 – 88�ضعوبات تتعلق باملعلمني اأنف�ضهم3
1 – 99�ضعوبات تتعلق مبجال الإدارة4

37الدرجة الكلية لل�ستبانة 

وتتم ال�ضتجابة على فقرات ال�ضتبانة وفقًا لتدرج ثالثي على طريقة ليكرت »بدرجة 
التوايل،  – بدرجة قليلة« وت�ضحح بالدرجات )3- 2- 1( على  كبرية– بدرجة متو�ضطة 

وجميع الفقرات اإيجابية الت�ضحيح، ول توجد فقرات �ضلبية.
الأبعاد  على  درجاته  بعد، وجمع  كل  على  درجاته  بجمع  املفحو�ص  درجة  وحت�ضب 
على  للمفحو�ص  الكلية  الدرجة  وترتاوح  لال�ضتبانة،  الكلية  الدرجة  على  للح�ضول  كلها 
ال�ضتبانة بني )37 – 111 درجة( ، والدرجة املنخف�ضة تعني انخفا�ص م�ضتوى ال�ضعوبات 

اأما الدرجة املرتفعة فتعني ارتفاع م�ضتوى ال�ضعوبات لدى اأفراد العينة.
5- متغريات الدراسة: 

�سممت الدرا�سة بحيث ت�سمنت متغريات عدة م�ستقلة ومتغريات متغرية: 
املتغريات امل�ستقلة: أ. 

متغري اجلن�ص: له م�ضتويان: )ذكر واأنثى( . -
متغري املوؤهل العلمي: له م�ضتويان: )بكالوريو�ص ودرا�ضات عليا( . -
اخلربة التعليمية: له ثالثة م�ضتويات: )5 �ضنوات فما دون، من 5- 10�ضنوات، اأكرث  -

من10�ضنوات( .
املتغريات التابعة: ب. 

تتمثل املتغريات التابعة يف جمالت ا�ضتبانة ال�ضعوبات وهي: جمال املنهاج، وجمال 
الطالب املعلمني اأنف�ضهم، وجمال الإدارة املدر�ضية والإ�رشاف الرتبوي.
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صدق األداة وثباتها: 

1- الصدق: 

�سدق املحكمني: أ. 
يعد ال�ضدق من ال�رشوط ال�رشورية التي ينبغي توافرها يف الأداة التي تعتمدها اأية 
درا�ضة، واأداة البحث تكون �ضادقة اإذا كان مبقدورها اأن تقي�ص فعاًل ما و�ضعت لقيا�ضه )اأبو 

لبده، 1982( .
الفقرات و�ضحة توزيعها على املجالت عر�ضت على  التحقق من �ضالحية  ولغر�ص 
والقيا�ص  التدري�ص،  وطرائق  املناهج  جمال  يف  واملتخ�ض�ضني  املحكمني  من  جمموعة 
ال�ضتبانة  فقرات  �ضالحية  حول  اآرائهم  اإبداء  اإليهم  طلب  خبرياً،   )11( وعددهم  والتقومي 
من  عدد  “قيام  اأن  اإىل   )Ebel( ايبل  وي�ضري  لقيا�ضه،  و�ضعت  ما  قيا�ص  يف  وجمالتها 
املتخ�ض�ضني بتقدير مدى متثيل الفقرات لل�ضفة املراد قيا�ضها و�ضيلة مف�ضلة للتثبت من 
ال�ضدق الظاهري لالأداة )Ebel, 1992( ، ومبا اأن عدد املحكمني )11( فقد اختريت الفقرات 
اأي بن�ضبة 75%، يف حني ا�ضتبعدت الفقرات التي ح�ضلت  التي اأيد �ضالحيتها )12( خبرياً 
على ن�ضبة اأقل من هذه الن�ضبة، ويف �ضوء اآراء املحكمني اأعيدت �ضياغة الفقرات التي حتتاج 

اإىل �ضياغة، وحذفت الفقرات غري ال�ضاحلة.
العربية  اللغة  جمال  يف  الرتبويني  امل�رشفني  من   )3( على  الأداة  عر�ضت  ذلك  وبعد 
العربية  اللغة  يدر�ضن  الذين  املعلمات  و  املعلمني  من   )6( التعليمية  غزة  �ضمال  مبنطقة 
بحذف  بدورهم  قاموا  والذين  ودقتها،  الفقرات  و�ضوح  مدى  ملعرفة  الثانوية  للمرحلة 
بع�ص الفقرات، واإ�ضافة بع�ضها الآخر وتعديلها، حيث اعتربوا ال�ضتبانة �ضاحلة ومنا�ضبة 
لأغرا�ص البحث، وذلك بعد اإجراء بع�ص التعديالت على فقراتها، وبذلك اأ�ضبح عدد فقرات 

الأداة بعد اإجراء �ضدق املحتوى عليها )37( فقرة موزعة على املجالت الأربعة.
�سدق االت�ساق الداخلي: ب. 

جمتمع  مع  متجان�ص  جمتمع  من  ع�ضوائية  ا�ضتطالعية  عينة  على  ال�ضتبانة  ُطبِّقت 
يف  اجلن�ضني  من  عربية  لغة  معلم   )22( ال�ضتطالعية  العينة  بلغت  فقد  الأ�ضلي،  الدرا�ضة 

مدار�ص الثانوية مبحافظة غزة؛ وذلك بهدف ح�ضاب �ضدق ال�ضتبانة وثباتها.
فقرة  كل  درجة  بني  الرتباط  معامالت  ُح�ضبت  الداخلي؛  الت�ضاق  �ضدق  وحل�ضاب 

والدرجة الكلية لال�ضتبانة 
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معامل  ح�ضاب  خالل  من  لال�ضتبانة  الداخلي  الت�ضاق  من  التحقق  مت  ياأتي  وفيما 
الرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية لال�ضتبانة: 

الجدول (3) 
يبين ارتباطات درجات كل بعد مع الدرجة الكلية لاستبانة 

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطاأبعاد اال�ستبانة

دالة عند 0.7990.01�ضعوبات تتعلق باملنهاج
دالة عند 0.6380.01�ضعوبات تتعلق بالطالب

دالة عند 0.8040.01�ضعوبات تتعلق باملعلمني اأنف�ضهم
دالة عند 0.7160.01�ضعوبات تتعلق مبجال الإدارة

قيمة ر الجدولية )درجات حرية=20( عند 0.05=0.423، وعند 0.01=0.537

مع  ال�ضتبانة  اأبعاد  درجات  بني  الرتباط  معامالت  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
اإح�ضائيًا عند  – 0.804( ، وجميعها دالة  الكلية لال�ضتبانة ترتاوح بني )0.638  الدرجة 

م�ضتوى 0.01.
اأن  اأي  الداخلي،  الت�ضاق  �ضدق  من  عالية  بدرجة  تت�ضم  ال�ضتبانة  اأن  يت�ضح  وبذلك 

الأداة تقي�ص ما و�ضعت لقيا�ضه.

2- ثبات االستبانة: 

طريقة التجزئة الن�سفية: أ. 
ُح�ضب ثبات ال�ضتبانة بطريقة التجزئة الن�ضفية، وذلك بح�ضاب معامل الرتباط بني 
 ، فقرة(   19( لال�ضتبانة  الفردية  الفقرات  ال�ضتطالعية على  العينة  اأفراد  جممــوع درجات 
 = الفقرات  )جمموع  لال�ضتبانة  واملكونة   ، فقرة(   18( الزوجية  الفقرات  على  ودرجاتهم 
37 فقرة( ، وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بري�ضون بني الن�ضفني )0.600( ، ثم ا�ضتخدم 
الباحثان معادلة جتمان لتعديل طول ال�ضتبانة )الن�ضفني غري مت�ضاويني( ، وقد بلغت قيمة 
معامل الثبات بعد التعديل بتلك املعادلة )0.750( وهي قيمة تدلل على درجة جيدة من 

الثبات.
ا�ستخدام معامل كرونباخ األفا: ب. 

لفقرات  األفا  كرونباخ  معامل  بح�ضاب  ال�ضتبانة  ثبات  كذلك  الباحثان  قدَّر  كما 
على  تدلل  قيمة  وهي   ،  )0.888( األفا  قيمة  بلغت  وقد   ،  )37  = الفقرات  )عدد  ال�ضتبانة 
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م�ضتوى جيد من الثبات، وهي قيمة تدلل على اأن ال�ضتبانة تت�ضم بدرجة جيدة من الثبات، 
وتفي مبتطلبات تطبيق ال�ضتبانة على اأفراد العينة.

بدرجة  تت�ضم  املعلمني  تواجه  التي  ال�ضعوبات  ا�ضتبانة  اأن  للباحثني  يت�ضح  وبذلك 
جيدة من ال�ضدق والثبات، تفي مبتطلبات تطبيقها على اأفراد عينة الدرا�ضة جلمع البيانات 

امليدانية.

اخلطوات اإلجرائية: 

قام الباحثان باالإجراءات البحثية االآتية: 
بعد اإجراء الرتتيبات الفنية والر�ضمية الالزمة لتطبيق الدرا�ضة، والتاأكد من �ضدق . 1

الأداة و�ضالحيتها لال�ضتخدام، وح�رش اأفراد عينتها.مت توزيع ال�ضتبانات على اأفراد جمتمع 
بنف�ضه  الباحثان  تابع  وقد  2011م،   -2010 للعام  الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  الدرا�ضة 
الإجابة عن اأ�ضئلة املعلمني وا�ضتف�ضاراتهم، حيث وزعت ال�ضتبانة على )50( معلما ومعلمة 
ب�ضكل فردي، وطلب منهم الإجابة بو�ضع اإ�ضارة )P( اأمام كل فقرة عن البديل الذي يرونه 

مالئمًا.
اأ�ضبوع، . 2 وهي  ال�ضتجابات،  ل�ضتعادة  الباحثان  حددها  التي  املدة  انتهاء  بعد 

ح�رشا ال�ضتجابات، وفرغا بياناتها، وغذَّيا احلا�ضوب بها، وفقًا لت�ضميم البحث ومتغرياته، 
. )spss( ثم حللت با�ضتخدام الربنامج الإح�ضائي للعلوم الجتماعية

وبعد ذلك ُحددت عينة الدرا�ضة، فقد اختريت عينة ع�ضوائية من معلمي املرحلة الثانوية 
مبحافظة �ضمال غزة من اجلن�ضني.وطبق الباحثان ال�ضتبانة على العينة.

وبعد النتهاء من التطبيق �ضححت ال�ضتبانة ور�ضدت الدرجات عليها وفقًا لأ�ضاليب 
املنا�ضبة  الإح�ضائية  الأ�ضاليب  با�ضتخدام  الدرجات  هذه  وعوجلت  لال�ضتبانة،  الت�ضحيح 
بهدف احل�ضول على النتائج املتعلقة باأ�ضئلة الدرا�ضة، وقد ا�ضتعان الباحثان بربنامج الرزم 

الإح�ضائية للعلوم الجتماعية SPSS بهدف التو�ضل للنتائج.
وقد اُعتربت الفقرات على م�ضتوى )موافق بدرجة كبرية( اإذا كان متو�ضط الإجابة )80 
– 100%( .اأما اإذا كان متو�ضط الإجابة )60.1 –9.79 %( فقد اعتربت الفقرة على م�ضتوى 
)موافق بدرجة متو�ضطة( .اأما اإذا كان متو�ضط الإجابة )60%( فما دون، فقد اعتربت الفقرة 

على م�ضتوى )موافق بدرجة قليلة( .



60

الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية في املدارس الثانوية

د. عبد الرحيم حمدانمبديرية التربية والتعليم ملنطقة شمال غزة.
د. خالد عبد الدامي

عرض وتفسري نتائج الدراسة: 

النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على: 

يف  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�سعوبات  م�ستويات  ما   -1
املدار�س الثانوية من وجهة نظرهم؟ 

لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضب املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري والوزن الن�ضبي 
اللغة  معلمي  تواجه  التي  ال�ضعوبات  ل�ضتبانة  الكلية  الدرجة  على  العينة  اأفراد  لدرجات 

العربية يف املدار�ص الثانوية؛ كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول (4) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للصعوبات 
التي تواجه معلمي اللغة العربية في المدارس الثانوية من وجهة نظرهم

عدداالأبعاد
الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�سبي

1122.123.7167.04�ضعوبات تتعلق باملنهاج
920.222.6074.92�ضعوبات تتعلق بالطالب

818.622.7377.61�ضعوبات تتعلق باملعلمني اأنف�ضهم
919.504.0672.23�ضعوبات تتعلق مبجال الإدارة

3780.4610.3972.5الدرجة الكلية لل�ستبانة

عند  يقع  العينة  اأفراد  لدى  لل�ضعوبات  الن�ضبي  الوزن  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
)72.5%( ، ويتبني من اجلدول ال�ضابق: 

بوزن  - املراتب  اأعلى  يف  جاءت  اأنف�ضهم«  باملعلمني  تتعلق  التي  »ال�ضعوبات  اأن 
ن�ضبي )%77.6( .

يليها »ال�ضعوبات التي تتعلق بالطالب« بوزن ن�ضبي )%74.9( . -
ثم »ال�ضعوبات التي تتعلق مبجال الإدارة« بوزن ن�ضبي )%72.2( . -
واأخرياً »ال�ضعوبات التي تتعلق باملنهاج« بوزن ن�ضبي )%67( . -
اأفراد عينة الدرا�ضة جاءت بدرجة متو�ضطة  - واأن جميع ال�ضعوبات من وجهة نظر 

الأهمية، اأي بن�ضبة )%72.5( .
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اأثناء  اأنف�ضهم تواجههم العديد من امل�ضكالت يف  ويف�رش الباحثان ذلك باأن املعلمني 
الف�ضل  الطالب يف  اأعداد  ارتفاع  اأن  اإىل  يرجع  ذلك  ال�رش يف  ولعل  املادة،  لهذه  تدري�ضهم 
الدرا�ضي الواحد ي�ضكل معوقًا اأمام املعلم يف اأداء دوره يف تدري�ص املادة، اإىل جانب غياب 
التي ت�ضاعده  الالزمة  التعليمية  الو�ضائل  التحفيز املادي واملعنوي له، وعدم توافر  عامل 
على اأداء مهنته على ال�ضكل املطلوب، وكرثة م�ضوؤوليات معلم اللغة العربية، وتعدد اأعبائه 
غري التدري�ضية، ف�ضاًل عن اأن الو�ضع الجتماعي والقت�ضادي املتدين للمعلم قد يكون �ضببًا 
يف حالة الإحباط النف�ضي التي ي�ضعر بها اأغلب معلمي اللغة العربية، وبالتايل ينعك�ص ذلك 

يف مردودهم الوظيفي، 
بالطالب،  تتعلق  التي  ال�ضعوبات  فهي  الثانية،  املرتبة  احتلت  التي  ال�ضعوبات  اأما 
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اعتقاد املعلمني باأن طالبهم ل يولون تعلم اللغة العربية الأهمية 
الالزمة، واأن الطالب يعتقدون اأن اللغة العربية هي لغتهم، واأن تعلمها ل يحتاج اإىل بذل 
العربية،  اللغة  اإقبال الطالب على تعلم  – عدم  – اإىل حد كبري  اجلهد لتعلمها، وهذا يف�رش 
وعدم وجود دافعية لديهم لتعلمها.وهذه النتيجة ل تتفق مع نتائج درا�ضة )عقيالن، 2005( 
التي اأظهرت اأن ال�ضعوبات التي تتعلق باملعلمني اأنف�ضهم قد جاءت يف املرتبة الأخرية، واأن 

ال�ضعوبات التي تتعلق بالطالب جاءت يف املرتبة الأوىل.
واجلداول التالية تو�سح مظاهر اأبعاد ا�ستبانة ال�سعوبات التي تواجه معلمي 

اللغة العربية: 
ح�ضب الباحثان املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري والوزن الن�ضبي لدرجات اأفراد 
العينة على كل فقرة من فقرات ا�ضتبانة ال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية؛ كما 

يف اجلداول الآتي: 
الجدول (5) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة 
على فقرات بعد الصعوبات التي تتعلق بالمنهاج

املتو�سطفقرات بعد �سعوبات تتعلق باملنهاجم
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الرتتيبالن�سبي %

كرثة املو�ضوعات يف مقررات اللغة العربية، وقلة عدد احل�ض�ص 2
2.240.6574.61لتدري�ص هذه املقررات يف اجلدول الأ�ضبوعي

الربط يف حمتوى منهاج اللغة العربية بني املعلومات النظرية 10
2.200.6573.22واملمار�ضات التطبيقية غري كاف

�ضعف ارتباط حمتوى منهاج اللغة العربية بالبيئة املحلية 6
2.090.7069.73والجتماعية
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املتو�سطفقرات بعد �سعوبات تتعلق باملنهاجم
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الرتتيبالن�سبي %

املو�ضوعات يف منهاج اللغة العربية ل تثري ميول الطالب 9
2.080.7369.34واهتماماتهم

الأن�ضطة اللغوية والأدبية املت�ضمنة يف املنهاج الدرا�ضي غري 3
2.070.7068.95كافية

�ضعف ارتباط حمتوى منهاج اللغة العربية بواقع الطالب 1
2.010.5867.16وحاجاتهم وم�ضكالتهم

1.990.6666.27عدم مواكبة حمتوى منهاج اللغة العربية ملتطلبات الع�رش احلالية4
1.950.7664.98عدم مراعاة املنهاج الدرا�ضي للفروق الفردية بني الطالب5

�ضعوبة الأمثلة والن�ضو�ص املختارة ك�ضواهد: نحوية وبالغية 7
1.840.8261.49وعرو�ضية

1.830.7261.010عدم مالءمة الختبارات للم�ضتوى الدرا�ضي الطالب.8
1.830.7261.011عدم منا�ضبة حمتوى منهاج اللغة العربية للمرحلة العمرية للطالب11

العينة  اأفراد  لدى  باملنهاج  تتعلق  �ضعوبات  مظاهر  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
ترتاوح بني )61- 74.6%( ، كانت اأعلى املظاهر كما ياأتي: 

عدد  - وقلة  العربية،  اللغة  مقررات  يف  املو�ضوعات  »كرثة   2 رقم  الفقرة  كانت 
احل�ض�ص لتدري�ص هذه املقررات يف اجلدول الأ�ضبوعي« الأعلى بوزن ن�ضبي )%72( .

املعلومات  - بني  العربية  اللغة  منهاج  حمتوى  يف  »الربط   10 رقم  الفقرة  تليهما 
النظرية واملمار�ضات التطبيقية غري كاف« بوزن ن�ضبي )%73.2( .

الجدول (6) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة 

على فقرات صعوبات تتعلق بالطاب

املتو�سطفقرات بعد �سعوبات تتعلق بالطلبم
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الرتتيبالن�سبي %

2.670.5789.01تركيز الطالب على النجاح يف الختبارات فقط5
2.640.5188.22�ضعف وعي الطالب باأهمية اللغة العربية يف العملية التعليمية/ التعلمية.1

تركيز الطالب يف درو�ص اللغة العرب;ية على احلفظ دون الفهم، واإهمال 3
2.450.5781.63املهارات التذوقية.

2.330.6477.64�ضعف امل�ضتوى التح�ضيلي للطالب يف مادة اللغة العربية8
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املتو�سطفقرات بعد �سعوبات تتعلق بالطلبم
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الرتتيبالن�سبي %

2.320.6877.25�ضعور كثري من الطالب ب�ضعوبة مادة اللغة العربية وجفافها7
2.220.6274.16�ضعف اهتمام الطالب بالواجبات املنزلية ملادة اللغة العربية2

عدم اإقبال الطالب على اإعداد الو�ضائل التعليمية التي ت�ضتخدم يف تعليم 9
2.170.7772.47اللغة العربية وتعلمها

1.880.5662.78عدم م�ضاركة الطالب يف ح�ض�ص اللغة العربية4
1.540.7751.39تغيب بع�ص الطالب عن ح�ض�ص اللغة العربية6

العينة  اأفراد  لدى  بالطالب  تتعلق  �ضعوبات  مظاهر  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
ترتاوح بني )51.3- 89 %( ، كانت اأعلى املظاهر كما ياأتي: 

بوزن  - الأعلى  فقط«،  الختبارات  النجاح يف  الطالب على  »تركيز   5 الفقرة  كانت 
ن�ضبي )%89( .

تليها الفقرة 1: »�ضعف وعي الطالب باأهمية اللغة العربية يف العملية التعليمية/  -
التعلمية« بوزن ن�ضبي )88.2 %( .

الجدول (7) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة 

على فقرات صعوبات تتعلق بالمعلمين أنفسهم.

املتو�سطفقرات بعد �سعوبات تتعلق باملعلمني اأنف�سهمم
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الرتتيبالن�سبي %

2.630.5487.71ارتفاع كثافة الطالب يف الف�ضل الدرا�ضي الواحد3
2.570.6085.52ارتفاع ن�ضيب املعلم من احل�ض�ص الأ�ضبوعية7
2.530.7284.23غياب عامل التحفيز املادي واملعنوي ملعلمي اللغة العربية6
2.280.6775.94عدم تدريب املعلم على ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية احلديثة4
2.260.7275.45كرثة م�ضوؤوليات معلم اللغة العربية واأعبائه غري التدري�ضية1
2.170.7672.46�ضعف التعاون بني معلمي اللغة العربية ومعلمي املواد الأخرى2

الدورات التدريبية لتحديث اأ�ضاليب معلمي اللغة العربية التدري�ضية 5
2.120.7370.67غري كافية

2.070.7268.98�ضعف تبادل اخلربات العلمية بني معلمي اللغة العربية اأنف�ضهم8
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اأفراد  اأنف�ضهم لدى  اأن مظاهر �ضعوبات تتعلق باملعلمني  ال�ضابق  يت�ضح من اجلدول 
العينة ترتاوح بني )68.9- 87.7%( ، كانت اأعلى املظاهر كما ياأتي: 

كانت الفقرة 3 »ارتفاع كثافة الطالب يف الف�ضل الدرا�ضي الواحد«، الأعلى بوزن  -
ن�ضبي )%87.7( .

ن�ضبي  - بوزن  الأ�ضبوعية«  احل�ض�ص  من  املعلم  ن�ضيب  »ارتفاع   7 الفقرة  تليها 
. )%85.5(

الجدول (8) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة 

على فقرات صعوبات تتعلق بمجال اإلدارة

املتو�سطفقرات بعد �سعوبات تتعلق مبجال االإدارةم
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الرتتيبالن�سبي %

2.570.5285.51عدم توافر الو�ضائل التعليمية الالزمة لتدري�ص مقررات اللغة العربية2
2.450.7081.62مت�ضك بع�ص م�رشيف اللغة العربية بالأ�ضاليب التقليدية يف الإ�رشاف1

امل�ضادر واملراجع املتعلقة مبقرر اللغة العربية يف املكتبة 9
2.300.8276.83املدر�ضية غري كافية

عدم اهتمام مديري املدار�ص بتلبية احلاجات التعليمية واملهنية 3
2.130.6871.14ملعلمي اللغة العربية

2.090.7369.75�ضعور املعلمني بعدم اهتمام الإدارة مب�ضكالتهم5

عدم ر�ضا معلمي اللغة العربية عن التقومي ال�ضنوي الذي تعده اإدارة 7
2.040.7668.06املدر�ضة عنهم

2.030.7367.57�ضعف التعاون بني معلمي اللغة العربية وامل�رشف الرتبوي6

�ضعف اهتمام الإدارة املدر�ضية بالأن�ضطة اللغوية والأدبية غري 8
1.990.7466.28ال�ضفية

عدد الزيارات الإ�رشافية التي يقوم بها امل�رشف الرتبوي ملعلمي 4
1.910.7963.69اللغة العربية قليلة

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن مظاهر �ضعوبات تتعلق مبجال الإدارة لغة عربية لدى 
اأفراد العينة ترتاوح بني )63.6- 85.5%( ، كانت اأعلى املظاهر كما ياأتي: 

اللغة  - مقررات  لتدري�ص  الالزمة  التعليمية  الو�ضائل  توافر  »عدم   2 الفقرة  كانت 
العربية«، الأعلى بوزن ن�ضبي )85.5%( ، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�ضة )عبد الدامي، 

وحمدان: 2011( .
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يف  - التقليدية  بالأ�ضاليب  العربية  اللغة  م�رشيف  بع�ص  »مت�ضك   1 الفقرة  تليها 
الإ�رشاف« بوزن ن�ضبي )%81.6( .

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على: 

2- هل توجد فروق دالة اإح�سائياً يف ال�سعوبات التي تواجه معلمي 
اللغة العربية من وجهة نظرهم تبعاً للمتغريات الت�سنيفية؟ 

ويتفرع منه الأ�ضئلة الآتية: 
التي تواجه معلمي  ● اإح�سائياً يف ال�سعوبات  هل توجد فروق دالة 

اللغة العربية من وجهة نظرهم تبعاً للنوع االجتماعي؟ 
قا�ص الباحثان الفروق بني متو�ضط درجات الذكور )ن= 43( ومتو�ضط درجات الإناث 
)ن= 33( على ا�ضتبانة ال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، 
)عالم، 2005:  م�ضتقلتني  عينتني  درجات  متو�ضطات  للفروق بني  )ت(  اختبار  با�ضتخدام 

210( ، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
الجدول (9) 

يبين اختبار (ت) للفروق في الصعوبات تبعًا للنوع االجتماعي ألفراد العينة

املتغيـر

الذكور
 )ن = 43( 

االإناث
 )ن = 33( 

م�ستوى الداللةقيمة )ت( 
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

غري دالة اإح�ضائيًا21.912.8222.394.660.564�ضعوبات تتعلق باملنهاج
غري دالة اإح�ضائيًا20.492.0919.883.151.013�ضعوبات تتعلق بالطالب

غري دالة اإح�ضائيًا18.532.3718.733.160.303�ضعوبات تتعلق باملعلمني اأنف�ضهم
غري دالة اإح�ضائيًا19.073.4020.064.781.056�ضعوبات تتعلق مبجال الإدارة

غري دالة اإح�ضائيًا80.007.7881.0613.150.439الدرجة الكلية لل�ستبانة

قيمة )ت( الجدولية عند )د.ح=74( عند مستوى داللة 0.05= 2.00، وعند مستوى داللة 0.01= 2.66

التي  ال�ضعوبات  جميع  يف  اإح�ضائيًا،  دالة  فروق  توجد  ل  اأنه  ال�ضابق  اجلدول  يبني 
تواجه معلمي اللغة العربية من وجهة نظرهم تبعًا للنوع الجتماعي لدى اأفراد العينة.
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يعي�ضها  التي  والثقافية  والجتماعية  البيئية  الظروف  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  اأن  وميكن 
والبيئية  املادية  والإمكانات  فيها  يعملون  التي  املدار�ص  وكذلك  مت�ضابهة،  اجلن�ضني  كال 
يدر�ضها  التي  امل�ضاقات  اأن  كما  واحد،  تعليمي  لنظام  وخ�ضوعهم  مت�ضابهة،  والتعليمية 
املعلمون  يح�رشها  التي  والدورات  مت�ضابهة  اجلامعية  الكليات  يف  واملعلمات  املعلمون 
امل�رشفني  واأن  نف�ضها،  والربامج  الدورات  هي  للخدمة  اإعدادهم  فرتة  اأثناء  يف  واملعلمات 
مع  تتفق  النتيجة  وهذه  املعلمني،  اأولئك  اأغلب  على  ي�رشفون  الذي  اأنف�ضهم  هم  الرتبويني 
، ودرا�ضة حمادنة )2006( حيث  نتائج درا�ضة )عقيالن: 1995( ودرا�ضة )البكر، 2006( 
اأ�ضارت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضط ا�ضتجابة معلمي اللغة العربية 

يف املرحلة الثانوية تعزى للنوع الجتماعي.

التي تواجه معلمي  ● اإح�سائياً يف ال�سعوبات  هل توجد فروق دالة 
اللغة العربية من وجهة نظرهم تبعاً للموؤهل العلمي؟ 

ال�ضوؤال متت املقارنة بني متو�ضط درجات ذوي موؤهل بكالوريو�ص  لالإجابة عن هذا 
)ن= 58( ومتو�ضط درجات ذوي موؤهل درا�ضات عليا )ن= 18( على ا�ضتبانة ال�ضعوبات 
بني  للفروق  )ت(  اختبار  با�ضتخدام  نظرهم،  وجهة  من  العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي 

متو�ضطات درجات عينتني م�ضتقلتني )عالم، 2005( ، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
الجدول (10) 

يبين اختبار (ت) للفروق في الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية 
من وجهة نظرهم تبعًا للمؤهل العلمي

املتغيـر

بكالوريو�س
 )ن = 58( 

درا�سات عليا
 )ن = 18( 

وم�ستوى الداللةقيمة )ت( 
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

غري دالة اإح�ضائيًا22.103.7622.173.670.063�ضعوبات تتعلق باملنهاج

غري دالة اإح�ضائيًا20.402.5519.672.741.041�ضعوبات تتعلق بالطالب

غري دالة اإح�ضائيًا18.882.6517.782.881.510�ضعوبات تتعلق باملعلمني اأنف�ضهم
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املتغيـر

بكالوريو�س
 )ن = 58( 

درا�سات عليا
 )ن = 18( 

وم�ستوى الداللةقيمة )ت( 
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

غري دالة اإح�ضائيًا19.364.0219.944.280.529�ضعوبات تتعلق مبجال الإدارة

غري دالة اإح�ضائيًا80.7410.0779.5611.620.421الدرجة الكلية لل�ستبانة

داللة  مستوى  وعند   ،2.00  =  0.05 داللة  مستوى  عند  )د.ح=74(  عند  الجدولية  )ت(  قيمة 
2.66 = 0.01

تواجه  التي  ال�ضعوبات  يف  اإح�ضائيا،  دالة  فروق  توجد  ل  اأنه  ال�ضابق  اجلدول  يبني 
معلمي اللغة العربية تبعًا للموؤهل العلمي لدى اأفراد العينة من املعلمني، واأن الفروق بني 
املتو�ضطات مل تكن ذات دللة، الأمر الذي يعزز عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية على 

م�ضتويات متغري املوؤهل العلمي.
ويف�رش الباحثان ذلك باأن ال�ضعوبات التي يعانيها املعلمون هي �ضعوبات على درجة 
واحدة من ال�ضعوبة ت�ضاوي بني جميع املعلمني على اختالف خرباتهم دون متييز؛ لت�ضابه 
ال�ضعوبات  الأوىل من ت�ضابه هذه  ، وذلك نابع بالدرجة  التي مير بها املعلمون،  الظروف 
و�ضمولها، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�ضة )عقيالن: 1995( ، ودرا�ضة )البكر، 2006( 
، حيث اأ�ضارت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضط ا�ضتجابة معلمي اللغة 

العربية يف املرحلة الثانوية تعزى للموؤهل العلمي.
التي تواجه معلمي  ● اإح�سائياً يف ال�سعوبات  هل توجد فروق دالة 

اللغة العربية من وجهة نظرهم تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة؟ 
يف  الفروق  عن  للك�ضف  الأحادي  التباين  حتليل  اأجري  ال�ضوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
ال�ضعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية من وجهة نظرهم تبعًا ل�ضنوات اخلربة )1- 5 

�ضنوات، 6- 10 �ضنوات، اأكرث من 10 �ضنوات( ، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
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الجدول (11) 
يبين نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في الصعوبات 
التي تواجه معلمي اللغة العربية من وجهة نظرهم تبعًا لسنوات الخبرة

جمموعم�سدر التبايناالأبعاد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة 
اختبار ف

م�ستوى 
الداللة

�ضعوبات تتعلق باملنهاج
9.8024.90بني املجموعات

غري دالة 0.349
اإح�ضائيًا 1024.137314.03داخل املجموعات

1033.9375املجموع

�ضعوبات تتعلق بالطالب
5.5822.79بني املجموعات

غري دالة 0.406
اإح�ضائيًا 501.61736.87داخل املجموعات

507.2075املجموع

�ضعوبات تتعلق باملعلمني اأنف�ضهم
20.27210.13بني املجموعات

غري دالة 1.376
اإح�ضائيًا 537.66737.37داخل املجموعات

557.9375املجموع

�ضعوبات تتعلق مبجال الإدارة
0.5520.28بني املجموعات

غري دالة 0.016
اإح�ضائيًا 1234.457316.91داخل املجموعات

1235.0075املجموع

الدرجة الكلية ال�ستبانة ال�سعوبات

107.24253.62بني املجموعات
غري دالة 0.490

اإح�ضائيًا 7993.6573109.50داخل املجموعات
8100.8875املجموع

قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=2، 73( عند مستوى داللة 0.05= 3.15، وعند مستوى داللة 0.01= 4.98

ال�ضعوبات  يف  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  ال�ضابق  اجلدول  من  يتبني 
التي تواجه معلمي اللغة العربية من وجهة نظرهم تبعًا ل�ضنوات اخلربة على جميع الأبعاد 

والدرجة الكلية لل�ضعوبات.
بغ�ص  الثانوية  املرحلة  العربية يف  اللغة  اأن معلمي  اإىل  ذلك  �ضبب  الباحثان  ويعزو 
النظر عن �ضنوات خربتهم يعانون ال�ضعوبات نف�ضها يف مدار�ضهم؛ لت�ضابه الظروف التي مير 
بها املعلمون وتقاربها، وهذا يعني اأن �ضنوات اخلربة ل تقلل ول حتد من معاناة املعلم من 
ال�ضعوبات يف اأداء عمله التدري�ضي؛ وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�ضة )عقيالن: 1995( 
ودرا�ضة )البكر، 2006( ، ودرا�ضــة )عبدالدامي، وحمدان 2011( ، حيث اأ�ضارت اإىل عدم وجود 



69

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضط ا�ضتجابة معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية 
تعزى ملتغري �ضنوات اخلربة.

التوصيات: 
فاإنهما  احلالية،  الدرا�سة  يف  الباحثان  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  خلل  من 

يو�سيان مبا ياأتي: 
�رشورة العمل على التقليل من كثافة اأعداد الطالب يف ال�ضف الدرا�ضي الواحد.. 1
التقومي . 2 واأ�ضاليب  التدري�ص،  واأ�ضاليب  طرائق  على  املعلمني  بتدريب  الهتمام 

احلديثة، والو�ضائل التعليمية التي ت�ضاعدهم على النجاح يف التدري�ص ملا له من اأثر مبا�رش 
على الطالب.

�رشورة الرتقاء بعملية الإ�رشاف والتوجيه الرتبوي، بحيث تتم هذه العملية وفق . 3
طرق واأ�ضاليب حديثة بعيداً عن الطرق والأ�ضاليب التقليدية، مع تفعيل دور مدير املدر�ضة 

كم�رشف تربوي ملتابعة اأداء املعلمني ل �ضيما اجلدد منهم.
وحاجاتهم . 4 وبيئتهم،  الطالب  بواقع  العربية  اللغة  منهاج  حمتوى  ربط  تاأكيد 

وم�ضكالتهم، مع ربطه باحلياة العملية؛ كي ي�ضعر الطالب بقيمة ما يتعلمونه يف حياتهم، 
مع �رشورة تطوير هذا املحتوى وحت�ضينه؛ بحيث ي�ضمل بع�ص املو�ضوعات احلديثة التي 

تت�ضم باجلدة وت�ضاير متطلبات الع�رش.
املدار�ص . 5 العربية يف  اللغة  املادية واملعنوية ملعلمي  التوجه نحو توفري احلوافز 

الثانوية مبديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �ضمال غزة.
الالزمة . 6 واملواد  احلديثة  الرتبوية  بالتقنيات  الثانوية  املدار�ص  تزويد  العمل على 

التي تعني املعلم على اأداء مهنته بال�ضورة املطلوبة.

املقرتحات: 
يف نهاية الدرا�سة يقرتح الباحث ما ياأتي: 

تواجه . 1 التي  ال�ضعوبات  اإىل  للتعرف  املماثلة  الرتبوية  والدرا�ضات  البحوث  اإجراء 
معلمي اللغة العربية يف املراحل التعليمية الأخرى يف فل�ضطني.

اإجراء بحوث ودرا�ضات تربوية مماثلة للتعرف اإىل ال�ضعوبات التي تواجه معلمي . 2
التخ�ض�ضات العلمية الأخرى يف املراحل الدرا�ضية يف خمتلف املناطق الفل�ضطينية الأخرى.

اإجراء درا�ضات مماثلة من وجهة نظر املعلمني واملوجهني الرتبويني.. 3
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تربوية. جملة القراءة واملعرفة، عني �ضم�ص عدد )59( ، اجلزء الأول. 320 – 350. 
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الثانوية ومدى ممار�ضتها لها  الن�ضو�ص الأدبية باملرحلة  التعليمية الالزمة لتدري�ص 
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