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مدى مالئمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع وأثره النفسي عليهم من وجهة نظر املعلمني في محافظة غزة
د. سليمان عصر علي احلسنات
د. أمني عمر خليل عمر

ملخص: 
اللغة  منهاج  مالءمة  مدى  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
من  غزة  الأ�سا�سي يف حمافظات  ال�سابع  ال�سف  طلبة  لدى  العربية 
اللغة  ملنهاج  النف�سي  الأثر  على  والتعرف  املعلمني،  نظر  وجهة 
الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من  ال�سابع  ال�سف  العربية على طلبة 
الذي يعتمد  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  وجهة نظر املعلمني، وجرى 
على تق�سي احلقائق من اأجل و�سف حالة الظواهر كما هي موجودة 
يف الواقع، ومت اختيار عينة ع�سوائية عددها )60( من معلمي ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة، ومت ا�ستخدام ا�ستبانه مق�سمة 

اإىل خم�سة حماور.
وخل�ست الدرا�سة اإىل النتائج التالية:

ال�سف  � طلبة  لدى  العربية  اللغة  منهاج  مالءمة  مدى 
الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني، جاء  ال�سابع 

بوزن ن�سبي )70.000(، وهو بدرجة )كبرية(.
جاء الأثر النف�سي ملنهاج اللغة العربية على طلبة ال�سف  �

يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع 
املحور اخلام�س، بوزن ن�سبي )65.000(، وهو بدرجة )متو�سطة(.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  �
)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

ملتغري اجلن�س.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  �

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

ملتغري العمر.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  �

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

ملتغري عدد �سنوات اخلدمة.

الدللة  � م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 
)α≤0.05( بني مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني وبني 

اأثره النف�سي عليهم. 
ال�سابع،  وال�سف  العربية،  اللغة  منهاج  املفتاحية:  الكلمات 

والأثر النف�سي.

The appropriateness of Arabic Language cur-
riculum at seventh grade students in Gaza, from 

teachers’ perspective

Abstract:

The study aimed to identify the appropriateness of 

Arabic language curriculum at seventh grade students 
in Gaza, from teachers’ perspective, and identify the 
psychological impact of Arabic language curriculum 
on seventh grade students from teachers perspective.

Descriptive approach was used, which is based 
on a fact-finding in order to describe the state of 
phenomena, as they exist in reality. Random sample of 
60 has been selected from the seventh grade teachers 
in Gaza Governorates.

A questionnaire -which is divided into five axes- 
were used.

The Study reached the following results:
• The appropriateness of Arabic language 

curriculum at seventh grade students in Gaza, from 
teachers’ perspective, came with a relative weight 
(70,000), a (great) degree.

• The psychological impact of Arabic language 
curriculum on seventh grade students from teacher’s 
perspective came with a relative weight (65.000), a 
(Medium) degree.

* There were no statistically significant 
differences at the level of significance )α≤0.05( in 
the appropriateness of Arabic language curriculum 
at seventh grade students in Gaza, from teachers’ 
perspective due to the sex variable.

• There were no statistically significant 
differences at the level of significance )α≤0.05( in 
the appropriateness of Arabic language curriculum 
at seventh grade students in Gaza, from teachers’ 
perspective due to the age variable.

• There were no statistically significant 
differences at the level of significance )α≤0.05( in 
the appropriateness of Arabic language curriculum 
at seventh grade students in Gaza, from teachers’ 
perspective due to Years of Service variable.

• There is a statistically significant relation 
at the level of significance )α≤0.05( between the 
appropriateness of Arabic language curriculum 
at seventh grade students in Gaza, from teachers’ 
perspective and its psychological impact on them.

Key words: Arabic language curriculum, seventh 
grade, appropriateness

مقدمة:
اخلالد  امل�سلمني  لكتاب  اللغوي  املظهر  العربية  اللغة  ُتعد 
اأن�ساأ هذا بني اللغة العربية، والإ�سالم �سالت  )القراآن الكرمي(، ولقد 
يعّز ح�رصها وي�سعب تعدادها، كما جعل هذا من تعلم اللغة العربية، 

واجبني ل ي�سقطان عن م�سلم. )طعيمة، 37:2001(.
واللغة هي الو�سيلة التي ميكن بوا�سطتها حتليل اأي �سورة اأو 
فكرة ذهنية اإىل اأجزائها اأو خ�سائ�سها، و تركيب هذه ال�سورة مرة 
اأخرى يف اأذهاننا، اأو اأذهان غرينا بو�ساطة تاأليف كلمات، وو�سعها 
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يف تركيب خا�س، وهي رموز واأ�سوات تعّب عن اأفكار، ومعاٍن كانت 
اإىل  الإن�ساين، تتطلب وجود مر�سل يهدف  للذكاء الجتماعي  نتاجًا 
الإخبار عن �سيء، وم�ستقبل يتلقى الر�سالة، وهذا يتطلب ق�سداً من 
املر�سل، ووعيًا من امل�ستقبل با�ستخدام الرمز حلدوث عملية التوا�سل 

بينهما )عا�سور، 2003: 20 - 21(.
التي  املتطورة،  احلية  اللغة  مزايا  متتلك  العربية  واللغة 
اأثبتت جدارتها على مر الع�سور مبا تتميز به من خ�سائ�س فريدة، 
لغة  لتكون  مزاياها  فاأهلتها  والت�ساد،  والرتادف،  كال�ستقاق، 
والآداب، وكانت وعاء  والعلوم  الفل�سفة  ا�ستوعبت  اإن�سانية  حا�رصة 
الكرمي مبا فيه من  القراآن  لغة  اأنها  العربية، ويكفيها فخراً  للثقافة 

عقيدة �سامية، وقيم اإن�سانية رفيعة )اأبو �سواوين، 31:2013(.
التي  وخ�سائ�سها  اخلا�سة  �سماتها  العامل  يف  لغة  ولكل 
�سفات  يف  ي�سرتك  بع�سها  اأن  كما  اللغات،  من  غريها  عن  متيزها 
اللغات  فرع من  اأي هي  الن�ساأة؛  �سامية  لغة  العربية  واللغة  معينة، 
العربية  اللغة  ات�سفت  ولقد  اإىل �سام بن نوح،  ُن�سبت  ال�سامية التي 

مبميزات مّيزتها عن غريها من اللغات، واأهمها:
اآخر الكلمة ح�سب . 1 الإعراب: تلك احلركات التي تظهر على 

موقعها يف اجلملة.
الإيجاز: وهو الدقة يف الفكر والإتيان بالكالم القليل الدال . 2

على املعاين الكثرية.
كرثة الألفاظ واملرتادفات، وتعدد اجلموع، وغري ذلك.. 3
دقة التعبري: فقد ا�ستوعبت اللغة العربية كل ما دخل اإليها . 4

)اأبو  بلغتهم  العرب  عنها  وعّب  الفتوحات،  بعد  الأخرى  الأمم  من 
الهيجاء، 2002: 20 - 21(.

وطرق تدري�س اللغة العربية هي:
ومتما�سكة، . 1 مرتابطة  وحدة  اللغة  اأن  اأي  الوحدة:  طريقة 

ولي�ست فروعًا؛ ولذلك يتخذون الن�س حموراً تدور عليه درا�سة فروع 
اللغة املختلفة.

ولكل . 2 فروع،  اإىل  اللغة  اللغويون  ق�ّسم  الفروع:  طريقة 
القراءة، والتعبري، والقواعد،  فرع منهجه اخلا�س وكتبه وح�س�سه، 

والأدب، والإمالء، والبالغة، والعرو�س، وغري ذلك.
الطريقة التوفيقية: هي التوفيق بني الطريقتني، والإفادة . 3

.)30 من حما�سن كلتا الطريقتني )املرجع ال�سابق، 2002: 29 - 
وبالتايل فاإن مالءمة املناهج ملقت�سيات املرحلة احلالية يف 
تكامليًا  ارتباطًا  مرتبط  وهو  الأهمية،  من  كبري  مقدار  له  دولة  اأي 
لغة  العربية  اللغة  بالنا مبناهج  باملدار�س واملعلمني والطلبة، فما 
الإطار جاءت  الكرمي، ومن هذا  القراآن  الأم ولغة  اللغة  ال�ساد وهي 
مالءمة  مدى  )ما  رئي�س:  �سوؤال  هيئة  على  التالية  الدرا�سة  م�سكلة 
مناهج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظة 

غزة من وجهة نظر املعلمني؟(، ولقد تفرعت اأ�سئلة فرعية وهي:
ال�سف  ◄ طلبة  على  العربية  اللغة  ملنهاج  النف�سي  الأثر  ما 

ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني؟
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ◄

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 

ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 
ملتغري اجلن�س )ذكر، اأنثى(؟

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ◄
)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 
 40 اأكرث من  �سنة،   40  - 31 �سنة، من   30 )اأقل من  العمر  ملتغري 

�سنة(؟
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ◄

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 
ملتغري عدد �سنوات اخلدمة )من 1 - 5 �سنوات، من 6 - 10 �سنوات، 

اأكرث من 10 �سنوات(؟
هل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ◄

)α≤0.05( بني مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني وبني 

اأثره النف�سي عليهم؟

فروض الدراسة:
الدللة . 1 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

ملتغري اجلن�س )ذكر، اأنثى(.
الدللة . 2 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 
 40 اأكرث من  �سنة،   40  - 31 �سنة، من   30 )اأقل من  العمر  ملتغري 

�سنة(.
الدللة . 3 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 
ملتغري عدد �سنوات اخلدمة )من 1 - 5 �سنوات، من 6 - 10 �سنوات، 

اأكرث من 10 �سنوات(.
الدللة . 4 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  توجد عالقة  ل 

)α≤0.05( بني مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني وبني 

اأثره النف�سي عليهم.

أهداف الدراسة:
التعرف على مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة . 1

ال�سف ال�سابع الأ �سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني.
التعرف على الأثر النف�سي ملنهاج اللغة العربية على طلبة . 2

ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني.
الك�سف عن فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 3

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

ملتغري اجلن�س )ذكر، اأنثى(.
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الك�سف عن فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 4
)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 
 40 اأكرث من  �سنة،   40  - 31 �سنة، من   30 )اأقل من  العمر  ملتغري 

�سنة(.
الك�سف عن فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 5

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 
ملتغري عدد �سنوات اخلدمة )من 1 - 5 �سنوات، من 6 - 10 �سنوات، 

اأكرث من 10 �سنوات(.
الك�سف عن عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 6

)α≤0.05( بني مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني واأثره 

النف�سي عليهم.

أهمية الدارسة:
يحتاجه . 1 ملا  البحث  بهذا  املناهج  وا�سعي  ا�ستعانة 

املتعلمون.
معاجلة . 2 يف  الرتبوية  املكتبة  اإثراء  يف  البحث  م�ساهمة 

مواطن الق�سور يف املناهج.
 اإفادة املتعلمني يف زيادة دافعتيهم نحو الدرا�سة.. 3

حدود الدراسة:
احلدود املكانية: فل�سطني– قطاع غزة، حمافظة غزة ♦
احلدود الب�رشية: معلمو ال�سف ال�سابع يف حمافظة غزة ♦
للعام  ♦ الدرا�سية  ال�سنة  من  الثاين  الف�سل  الزمنية:  احلدود 

2014-2015م.

مصطلحات الدراسة:
مدى مالءمة: هي عملية التوافق الدرا�سي، واللغوي والنف�سي، 
وتكيف املنهاج، ومنوه مع البناء الجتماعي لطلبة ال�سف ال�سابع، 
التكيف، والتاأقلم  وم�سايرة كل ما هو جديد، وحديث، والقدرة على 

مع البيئة املدر�سية. )تعريف اإجرائي(
املنهاج: �سيورد الباحثان تعريفات عدة للمنهاج: 

يدر�سها  � اأن  ينبغي  التي  للمواد  �ساملة  عاّمة  خّطة  هو 
التلميذ يف املدر�سة؛ ليح�سل على درجة علمّية)�سهادة( توؤّهله للعمل 

مبهنة اأو حرفة )عمرية، 1991: 29(.
حول  � امل�سمم  التعليمية،  للعملية  الهند�سي  املخطط  هو 

امل�سكالت  وحل  اجلماعة،  بني  التعاون  مثل  ومن�سق،  منظم  مبداأ 
بالأ�سلوب العلمي )اإبراهيم، 18:2000(.

داخل  � تنظم  التي  املخططة  التعلمية  اخلبات  جميع 
املتعلم.  �سلوك  يف  مرغوبة  تغيريات  لإحداث  وخارجها؛  املدر�سة 

)ن�سوان، 1991: 21 - 22(
واملبادئ،  � واملفاهيم،  احلقائق،  جميع  واملنهج 

والر�سومات،  والأ�سكال،  والجتاهات،  واملعتقدات،  والإجراءات، 

فرتة  خالل  يتعلمها  اأن  الطالب  من  املراد  والبيانات  واجلداول، 
الدرا�سة.
ال�سلوكات كافة، والن�ساطات،  � اأخرى فاملنهج  ومن زاوية 

الطالب  يكت�سبها  التي  والال�سفية  ال�سفية،  واملهارات  واخلبات، 
داخل املدر�سة وخارجها ) دروزة، 5:2006(.

من  � مكونة  عنا�رص  يت�سمن  تربوي  خمطط  هو  واملنهاج 
من  م�ستقة  وتقومي،  وتدري�س،  تعليمية،  وخبات  وحمتوى،  اأهداف، 
باملتعلم،  مرتبطة  معرفية،  ونف�سية،  واجتماعية،  فل�سفية،  اأ�س�س 
املدر�سة،  داخل  تعليمية  تعلمية  مواقف  يف  مطبقة  وجمتمعه، 

وخارجها. )�سعادة، 64:2004(
ثار النف�سية: هي تلك ال�ستجابات النف�سية التي تحدث  � الآ

للطلبة الفل�سطينيين يف املرحلة البتدائية يف قطاع غزة الناتجـة 
نتيجة  املدر�سة؛  عن  والتاأخير  والإهانة،  لل�سغط  تعر�سهم  عـن 
ملعوق ما، ونتيجة لل�سغوطات النف�سية التي واجهتهم اأبان احلروب 
ال�سابقة، وال�سعور الدائم بالقلق وال�سيق، وال�سغط وال�سعور بالتعب، 

جهاد )تعريف اإجرائي(. والإ

اإلطار النظري
اأهم و�سيلة من و�سائل الت�سال والتفاهم، وهي يف  اإن اللغة 
العملية التعليمية الأ�سا�س الذي تعتمد عليه تربية املتعلم يف جميع 
النواحي، كما يعتمد املتعلم عليه يف كل ن�ساط يقوم به، وهي التي 
و�سول  يف  ت�سهم  التي  املعرفية  املجالت  تعلم  يف  الأفراد  ت�ساعد 
باملهارات  املتعلمني  تزويد  يف  وت�سهم  املن�سود،  لهدفه  الفرد 
يف  وا�ستخدامها  الكلمة  على  التعرف  مثل  القراءة،  يف  الأ�سا�سية 

ال�سياق والفهم وال�رصعة وتنمية العادات القرائية واجتاهاتها. 
اللغة  التخ�س�س ملدر�سي  العربية هي مادة  اللغة  واإذا كانت 
املواد  مفتاح  املدر�سني  من  غريهم  اإىل  بالن�سبة  فهي  العربية، 
لتخ�س�سهم، وهي و�سيلتهم الأوىل لقراءة مراجع هذه املواد وفهمها، 
الكتب،  وتاأليف  املذكرات،  وو�سع  للتالميذ،  مو�سوعاتها  و�رصح 
العربية واملواد الأخرى،  اللغة  الوطيدة بني  وكما تبني من العالقة 
ما  ي�ستوعب  اأن  ي�ستطيع  القراءة  �رصيع  التلميذ  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 

يراد تو�سيله ب�سهوله، وي�رص. )فتحي، 10:1995(
اللغة  منهج  عليها  ُيبنى  التي  الأ�س�س  فاإن  احلال  وبطبيعة 

العربية هي: 
املواطنة . 1 تتطلبه  وما  تغيريه،  وعوامل  املجتمع  طبيعة 

ال�ساحلة.
واجل�سمي، . 2 العقلي  منوه  ومتطلبات  التلميذ،  طبيعة 

والجتماعي.
نراعي فيه منطق اللغة العربية، وخ�سائ�سها، ووظائفها؛ . 3

اأي طبيعة اللغة )اأبو الهيجاء، 2002: 25 - 26(.

مفهوم املنهج:
من  لتتمكن  املدر�سة؛  ت�ستعملها  التي  الو�سيلة  هي  املناهج 
الو�سول اإىل حتقيق الأهداف التي يوؤمن بها املجتمع، والتي ا�ستقت 
اخلبات  جمموع  واملنهج  املجتمع،  لذلك  الرتبوية  الفل�سفة  من 
اأكان  �سواء  الطلبة،  اإىل  وتقدمها  املدر�سة،  تهيوؤها  التي  املخططة 
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ذلك يف داخل املدر�سة اأم يف خارجها؛ لغر�س حتقيق النمو ال�سامل 
ل�سخ�سية املتعلم يف املجال العقلي واجل�سمي والوجداين، وبناء تلك 

ال�سخ�سية مبوجب اأهداف تربوية حمدده )الها�سمي، 31:2009(.

خصائص املنهاج:
الذي . 1 املعنى  عن  تعب  وهي  التعليمية،  اخلبة  يت�سمن 

يح�سل للمتعلم نتيجة تفاعله يف املوقف التعليمي، وحتى حت�سل 
ومالئمَا  للمتعلم  مثرياَ  املوقف  يكون  اأن  بد  فال  التعليمية  اخلبة 

حلاجاته وقدراته.
اأعلى . 2 اإىل م�ستويات  املتعلم  وارتقاء  تنمية،  توجيهه نحو 

منائه  تطوير  يف  ُلي�ساعده  عليها؛  ي�ستمل  التي  اخلبات  خالل  من 
وقدراته، وخباته يف ا�ستك�ساف الأ�سياء.

ا�ستك�ساف التنوع يف ال�سلوك الجتماعي، وتاأمل القواعد . 3
اجتماعية.  عالقات  وتوؤ�س�س  الجتماعي،  التفاعل  اإىل  توؤدي  التي 

)ال�ساموك، 2005: 102– 105(.

ثانياً: احملتوى:

وهو  املنهاج،  عنا�رص  من  الثاين  العن�رص  املحتوى  يعد 
امل�سمون الذي يتم فيه حتقيق اأهداف املنهج، ويتكون من احلقائق 
القيم  من  وكذلك  والنظريات،  والقوانني  واملبادئ  واملفاهيم 
ولبد  اكت�سابها،  التالميذ  من  نرغب  التي  وامليول  والجتاهات 
وكذلك  وامليول،  والجتاهات،  املعرفة،  بني  ف�سل  ل  اأنه  نوؤكد  اأن 
ل  املهارات  وكذلك  والقيم،  والجتاهات،  امليول،  لأن  املهارات؛ 
املنهج  حمتوى  اأ�سا�س  هي  املعرفة  فاإن  وعليه  معرفة،  بدون  تتم 

)ن�سوان،1991: 114(.
 ومن اأهم معايري اختيار املحتوى ما ياأتي: 

اأن يكون املحتوى مرتبطَا باأهداف تدري�س اللغة العربية  ♦
ومت�سقًا �سكاًل، وم�سمونًا.

اأن يكون هناك توازن يف عمق املحتوى. ♦
العربية  ♦ اللغة  وحدات  تدري�س  علوم  فيه  تتكامل  اأن 

)ال�ساموك، 80:2005(.

ثالثاَ: األنشطة وأساليب التعليم: 

وتت�سمن اجلهود العقلية والبدنية جمعيا التي يقوم بها املعلم 
اأو املتعلم اأو يقومان بها معًا؛ لتحقيق الأهداف الرتبوية والتعليمية 
اإ�رصافها، ومتثل ن�ساطات التعليم  اأو خارجها وحتت  داخل املدر�سة 

والتعلم القلب الناب�س يف املنهج.
وتت�سم الطرائق ذات الفاعلية يف التدري�س مبا ياأتي:

تثري اهتمام الطالب.. 1
تنمي امليول اليجابية لدى املتعلمني.. 2
جتعل الطالب حمور العملية التعليمية.. 3
والإر�ساد . 4 التوجيه  على  مقت�رصاً  املعلم  دور  يكون 

)الها�سمي، 43:2009(.

رابعاً: التقـــــــويم:

من  جمموعة  ت�سمل  ومعقدة  مركبة،  عملية  التدري�س  عملية 
اأ�ساليب،  واختيار  الأهداف  �سياغة  هي  العنا�رص  هذه  العنا�رص، 
الأهداف.  حتقق  مدى  تقومي  ثم  ومن  والو�سائل،  التدري�س،  وطرق 
فالتقومي عن�رص اأ�سا�سي ومهم من عنا�رص عملية التدري�س، وت�سحيح 
م�سارها، ويعتمد التقومي على عملية القيا�س التي ت�سبقه؛ حيث يقوم 
املعلم بقيا�س اأداء الطالب مثاَل، ومن ثم ي�سدر حكمَا على هذا الرقم 

العددي، ومن اأنواع التقومي:
التقومي الت�سخي�سي، وذلك بتحليل العملية التدري�سية.. 1
مدار . 2 على  م�ستمرة  ب�سورة  ويكون  التكويني،  التقومي 

عملية التدري�س.
تدري�س . 3 نهاية  يف  ويكون  اجلمعي،  اأو  النهائي  التقومي 

وحدة درا�سية ما اأو ف�سل درا�سي ما، ويتم فيه تقومي ذخرية املتعلم 
من املعارف واملعلومات )جامعة القد�س املفتوحة، 1995: 131(.

اآلثار النفسية ودور اللغة فيها:
مل يكن من ال�سعب يف يوم من الأيام مالحظة الأثر الوا�سح، 
تك�سف  تزال  ل  الذي  الإن�سان  حياة  يف  اللغة  ترتكه  الذي  والعميق 
النظرة  بذلك  لتعا�سد  والجتماعية،  النف�سية  الدرا�سات  اأحدث  عنه 
اللغة،  اأن  فكرة  القائمة على  بعيد،  اأمد  منذ  تاأ�س�ست  التي  الأ�سا�سية 
من  جمموعة  حتمل  التي  الرموز  من  معقداً  نظامًا  وباعتبارها 
امل�سامني التي تخدم جمموعة هامة من الوظائف العقلية العليا يف 
الإن�سان، هي– وكما قال )فيندغرودوف(– نظام الأنظمة )يو�سف، 

.)24  :1990
جميع  ي�ستعملها  التي  ال�سلوكية  الأمناط  درا�سة  اأهمية  تظهر 
واإ�سباعها،  ال�سيكولوجية  حاجاتهم  خمتلف  عن  التعبري  يف  النا�س 
والإن�سات،  القراءة؛  الكتابة،  الغناء،  احلديث،  طريق  عن  �سواء 
وتتداخل مع بع�سها بع�سا، وت�سرتك يف ميزة اأ�سا�سية، وهي ح�سور 
التفاعلي املعروف  الثالثي  النموذج  اللغة يف كل جانب منها وفق 
النموذج  هذا  معنى(. ومن خالل  ذات  ور�سالة  اإليه،  ُمر�َسل  )ُمر�ِسل، 
تتم خدمة اجلانب النف�سي يف حياة الفرد، اإذ يتفق كل من )بوهلر( 
اجلانب  على  اللغة  لوظائف  منهما  كل  تق�سيم  يف  و)جاكب�سون( 
ال�سابق:  )املرجع  اللغة  وظائف  من  اأ�سا�سية  كوظيفة  »النفعايل« 

�س20(. 
ومن اأجل تب�سيط هذا الأمر، �سيتم التطرق اإىل بع�س الأمناط 
واإ�سباع  النف�سي،  اجلانب  معاجلة  خاللها  من  تتم  التي  ال�سلوكية، 
املنطوقة  اللغة  ثنائية  وفق  اللغة،  على  اعتمادا  املختلفة  حاجاته 
– امل�سموعة، وثنائية اللغة املكتوبة – املقروءة، رغم اأن العالقات 
معقدة،  جد  حياتنا  من  النفعايل  واجلانب  اجلوانب،  هذه  بني 
لغة  اأن  احلياة  جتارب  لنا  وُتثبت  اأبعادها  بكل  الإملام  مُيكن  ول 
من  الأوىل  ال�سنوات  منذ  والنفعايل  النف�سي  دورها  تلعب  احلديث 
ثالث  حدود  يف  الأطفال  األعاب  خالل  من  ذلك  ونالحظ  اكت�سابها، 
واأربع �سنوات عندما يتحدثون اإىل اأنف�سهم باأ�سوات عالية، ويعطون 
احلياة لألعابهم؛ فيجعلون منها الطرف امُلن�ست لهم، وهي املرحلة 
النتقالية التي اأطلق عليها )جان بياجي( ا�سم )فرتة ما قبل تكوين 
املفاهيم(، التي تتفرع منها )املرحلة احلد�سية( التي تكون ما بني 
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4 اإىل 7 �سنوات، وهي املرحلة التي ي�سل فيها الطفل اإىل اكت�ساف 
اأول فائدة عملية للغة، عندما ُيدرك اأنها و�سيلة ت�ساعده على التفاعل 
امُل�ستب�رصة بلغته  اأفعال املحيطني به  مع الآخرين حني يرى ردود 
الفتية، فيعلم اأنها و�سيلة جتلب اهتمامهم وتعزز مكانته بينهم، مما 
بناء  يف  والنطالق  الذات،  حول  التمركز  من  خروجه  بوابة  ُي�سكل 
فاعلية  على  اعتمادا  حوله  مبن  والعاطفية  الجتماعية،  عالقاته 
الطفل على  ت�ساعد  و�سيلة  بذلك من  اللفظي  ال�سلوك  فيتحول  الذات، 
اللغة  وا�ستعمال  الجتماعي،  ملحيطه  اللغوية  ال�سلوكيات  اكت�ساب 
يف عملية التقم�س ب�سكل خا�س، اإىل �سلوك لغوي ي�ستعمله لإثبات 
ذاته والتكيف و�سط حميطه من خالل عملية التن�سئة الجتماعية وما 
وتكفي  نف�سي،  وا�ستقرار  وطماأنينة  و�سكينة  توافق  من  ذلك  يجلبه 
الإ�سارة يف هذه البداية اإىل اأن امل�ساكل النف�سية التي ترافق الأطفال 
اللغوي، مما  بالفتقار  تعا�سدها عوامل مرتبطة  واملراهقني عادة 
يف  الجتماعي  والنعزال  الن�سحاب  دوامات  يف  يدخلون  يجعلهم 

مراحل العمر املبكرة )املعتوق، 1996: 60 - 61(.
ومما ل �سك فيه اإن الربط بني العامل النف�سي واأثره يف مالءمة 
يف  بالغة  اأهمية  للغة  اإن  حيث  للغاية؛  مهم  العربية  اللغة  مناهج 
�سالمة  اإن  اإذ  البتدائية؛  املرحلة  يف  خا�سة  لعلومهم  الطلبة  تلقي 
اللغة و�سهولة نطقها ي�رصع يف حب الطلبة لها وتقبل املناهج التي 

تتحدث با�سمها وتتغلغل يف عقول الطلبة وتر�سخ يف اأذهانهم.

دراسات السابقة
يعر�س البحث الدرا�سات ال�سابقة من الأحدث اإيل الأقدم كما 

يلي:
لكتاب  تقوميية  )درا�سة  بعنوان:   )2009( عنزة  اأبو  دار�سة 
اللغة العربية لل�سف الثاين ع�رص يف حمافظات غزة من وجهة نظر 

املعلمني يف �سوء معايري اجلودة«.
املطالعة  العربية  اللغة  كتاب  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
من  غزة  حمافظات  يف  ع�رص  الثاين  لل�سف  والن�سو�س  والأدب 
عينة  تكونت  وقد  اجلودة،  معايري  �سوء  يف  املعلمني  نظر  وجهة 
الدرا�سة من معلمي اللغة العربية لل�سف الثاين ع�رص الذين يدر�سون 
الكتاب،البالغ عددهم 200 معلم، ومت اختيارهم بطريقة ع�سوائية، 
وطّور  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  واعتمد 
الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  واملعلمات.  املعلمني  على  وزعها  ا�ستبانه 
الإجمالية اأن الكتاب يف امل�ستوى اجليد، وهي درجة مالئمة ملعايري 
اجلودة،وهناك جوانب �سعف يف الكتاب وهي: عدم تنوع الو�سائل 
كل  بداية  يف  اأهداف  الكتاب  يف  توجد  ول  الكتاب،  يف  التعليمية 
والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  الكتاب  تناول  وقلة  وحدة، 
والثقافية يف ظل التطور التكنولوجي، ول يركز الكتاب على توظيف 

التعبري الوظيفي.
درا�سة ال�سخ�سري )2005( بعنوان: )تقومي كتاب لغتنا اجلميلة 
يف  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  الأ�سا�سي  ال�سابع  لل�سف 

املدار�س احلكومية يف حمافظة نابل�س(.
هدفت الدرا�سة اإىل تقومي كتاب لغتنا اجلميلة لل�سف ال�سابع 
اإىل  2005، والتعرف   - 2004 الأ�سا�سي من وجهة نظر املعلمني 
ال�ستة،  الكتاب  ملجالت  واملعلمات  للمعلمني  التقوميية  التقديرات 
الباحث  واعتمد  املجالت،  لهذه  الكلية  التقومي  درجة  ومعرفة 

الأبعاد،  على  موزعة  ا�ستبانه  م�ستخدمًا  التحليلي  الو�سفي  املنهج 
وبلغت عينة الدرا�سة )88( معلمًا ومعلمة، مت اختيارهم من )107( 
جمالت  تقومي  تقدير  متو�سط  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  مدرا�س. 
التقوميي  التقدير  اأن  يعني  %(؛   82.8( بن�سبة   )%  4.14( البحث 
اإح�سائيًا بني متو�سطات  للكتاب مرتفع جداً، ول توجد فروق دالة 
ا�ستجابات اأفراد العينة تعزى ملتغري النوع واملوؤهل العلمي واخلبة.

العربية  اللغة  كتب  )تقومي  بعنوان:   )2004( �سادق  درا�سة 
واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  الأوىل  الثالثة  لل�سفوف 

وامل�رصفني يف املدار�س احلكومية يف حمافظات ال�سفة الغربية(. 
هدفت الدرا�سة اإىل تقومي كتب اللغة العربية يف مرحلة التعليم 
نظر  وجهة  من  الثالث(  الثاين،  )الأول،  لل�سفوف  الأوىل  الأ�سا�سي 
من  الغربية  ال�سفة  حمافظات  يف  وامل�رصفني  واملعلمات  املعلمني 
التحليلي،  الو�سفي  املنهج  اعتماد  ومت   ،2004  -  2003 العام 
وا�ستبانه مكونة من )69( فقرة موزعة على الأبعاد ح�سب �سدقها 
حمافظات  يف  طبقية  ع�سوائية  عينة  على  تطبيقها  ومت  وثباتها، 
 316 ومنهم  ومعلمة  معلمًا   668 عددهم  البالغ  الغربية،  ال�سفة 

معلمًا و 352 معلمة.
ال�سكل  الكتاب هو جمال  اأف�سل جمالت  اأن  النتائج  واأظهرت 
اللغة،  جمال  ثم  والر�سوم،  الأ�سكال  جمال  ويليه  الفني،  والإخراج 
النتائج  واأظهرت  املحتوى،  جمال  ويليه  العر�س،  طريقة  ويليه 
تقوميية  تقديرات  يف  اإح�سائيًا  داله  فروق  توجد  ل  اأنه  -اأي�سًا- 
والعر�س  واللغة  واملحتوى  ال�سكل  ملجالت  واملعلمات  للمعلمني 

والأ�سئلة تعزى ملتغريات ال�سف.
العربية  اللغة  كتب  )تقومي  بعنوان:   )2004( جرار  درا�سة 
واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  الأوىل  الثالثة  لل�سفوف 

وامل�رصفني يف املدار�س احلكومية يف حمافظات ال�سفة الغربية(.
يف  املدر�سية  العربية  اللغة  كتب  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
وجهة  من  الثالث(  الثاين،  )الأول،  الأوىل  الأ�سا�سية  التعليم  مرحلة 
الغربية  ال�سفة  نظر املعلمني واملعلمات وامل�رصفني يف حمافظات 
من العام الدرا�سي )2003 – 2004(، وبلغت عينة الدرا�سة )668( 
معلمًا ومعلمة، ومت اختيار )249( مدر�سة، وتكونت اأداة البحث من 
والإخراج  )ال�سكل  جمالت  و�ستة  فقرة،   )69( من  مكونة  ا�ستبانه 
الفني، املحتوى، اللغة، طريقة العر�س، الأ�سئلة، الأ�سكال والر�سوم(.

عند  الكتاب  جمالت  اأف�سل  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
الفني(،  والإخراج  )ال�سكل  الأول  املجال  هو  وامل�رصفني  املعلمني 
ثم  )اللغة(،  الثالث  املجال  ويليه  والر�سوم(،  )الأ�سكال  جمال  ويليه 
جمال  ثم  )الأ�سئلة(،  اخلام�س  ثم  العر�س(،  )طريقة  الرابع  املجال 
)املحتوى(، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق داله اإح�سائيًا يف 
التقديرات املتنوعة للمعلمني واملعلمات على جمالت )ال�سكل، اللغة، 
الر�سوم(، بينما كانت الفروق داله اإح�سائيًا يف جمالت )املحتوى، 

العر�س، الأ�سئلة(، ل�سالح الدبلوم املتو�سط.
درا�سة الكندري )2002( بعنوان: )كتب اللغة العربية باملرحلة 

البتدائية والقيم املوجهة بها يف دولة الكويت(.
هدف البحث اإىل التعرف على العالقات التي تربط بني املحتوى 
العلمي لكتب اللغة العربية باملرحلة البتدائية، والقيم املوجهة التي 
النظام  العام ملفردات  الإطار  التي تعد  الرتبوية  تزخر بها وثائقنا 
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الرتبوي القائم، وكانت عينة الدرا�سة جمموعة من كتب اللغة العربية 
اخلا�سة باملرحلة البتدائية يف دولة الكويت وعددها )10(، ويبلغ 
كلمة.   )16452( جمموعها  وت�سم   ،)865( �سفحاتها  جمموع 
واأظهرت نتائج الدرا�سة ما يلي: اأن الن�سو�س الواردة يف الكتب حمل 
الدرا�سة حتمل مزيجُا من التنوع فيما بني احل�س الوطني والديني، 
وتزايد عدد الكلمات من الكتاب املقرر على ال�سف الأول اإىل الثالث 
ثم الرابع، وتعد الكلمات املت�سمنة يف الكتاب الثاين �سئيلة ن�سبيًا 
عند مقارنتها بالكتب الأخرى، وهذا الأمر ل يتما�سى مع الدرا�سات 
ال�سيكولوجية يف جمال النمو، وخا�سة النمو املعريف، ووجود ن�سيد 
قيمًا  طياتهما  يف  يحمالن   %  7 بن�سبة  كلمة  على)117(  يحتوي 
حياتية معينة اأهمها، التفاوؤل، و�سيادة القيم الدينية التي توؤدي اإىل 
الإح�سا�س بال�سفاء وال�سلة القوية باهلل �سبحانه وتعاىل؛ اأي �سيادة 
القيم الدينية والروحية، اأما ال�سف الثالث فقد احتوى الكتاب املقرر 
اأنا�سيد ت�سم يف  اأربع  اإذ احتوى على  الكلمات،  اأكب من  على كمية 

جمموعها )241( كلمة ذات مرجعية دينية مبا�رصة.
الدينية  الرتبية  منهاج  )تقومي  بعنوان:   )2001( الدلو  درا�سة 

الإ�سالمية لل�سف العا�رص حمافظات غزة – فل�سطني(.
الإ�سالمية  الدينية  الرتبية  منهاج  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ا�ستبانه  اإعداد  ومت  فل�سطني،  غزة–  مبحافظات  العا�رص  لل�سف 
ل�ستطالع اأراء معلمي الرتبية الدينية الإ�سالمية لل�سف العا�رص يف 
الرتبية  لتقومي منهاج  اإعداد قائمة معايري  املقرر، كما مت  املنهاج 
الدينية. واأظهرت  الإ�سالمية، وبطاقة مالحظة لأداء معلمي الرتبية 
تعن  ومل  وا�سحة،  �سلوكية  �سياغة  الأهداف  �سياغة  عدم  النتائج 
الأهداف بطبيعة املجتمع الفل�سطيني، واأظهرت حر�س املحتوى على 
ت�سحيح وتنمية ميول واجتاهات الطلبة، واهتمام املحتوى بعر�س 
اأ�سا�سيات العقيدة الإ�سالمية، ومل يتناول املحتوى مو�سوعات توؤكد 
واأظهرت  للطلبة،  ال�سحي  اجل�سمي  بالنمو  الهتمام  �رصورة  على 
املنهاج  يف  امل�ستخدمة  التدري�س  طرق  مراعاة  -اأي�سًا-  النتائج 

الفروق الفردية بني الطلبة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
 )2005( ال�سخ�سري  ودرا�سة   ،)2004( �سادق  درا�سة  قامت 
على الرتكيز على تقييم الكتب الدرا�سية، وذلك يتما�سى مع ما ركزت 
عليه درا�ستنا احلالية؛ ولكن هذه الدرا�سة اأ�سافت متغرياً جديداً وهو 

الأثر النف�سي على الطلبة.
وركزت باقي الدرا�سات على تقومي املناهج الدرا�سية لكتاب 
اللغة العربية يف م�ستويات متعددة مما يتطابق مع درا�ستنا احلالية، 
اأ�سلفنا اأن هذه الدرا�سة تناولت الأثر النف�سي للطلبة  بالإ�سافة كما 

من خالل مالءمة املناهج للم�ستوى التعليمي للطلبة.

منهجية الدراسة
منهج الدرا�سة: ●

مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي الذي يعتمد على تق�سي احلقائق 
من اأجل و�سف حالة الظواهر كما هي موجودة يف الواقع.

جمتمع الدرا�سة: ●
الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  معلمي  من  الدرا�سة  جمتمع  تكّون 

الرتبية  )وزارة  ومعلمة.  123معلم  عددهم  وبلغ  غزة،  حمافظة  يف 
والتعليم، 2016(

عينة الدرا�سة: ●
ال�سف  معلمي  من   )60( عددها  ع�سوائية  عينة  اختيار  مت 

ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظة غزة، موزعني ح�سب اجلدول التايل:
جدول رقم )1(

يوضح خصائص عينة الدراسة

الن�سبةالعددالبيانات ال�سخ�سيةم

اجلن�س1.
63 %38ذكر

37 %22اأنثى

.2
عدد �سنوات 

اخلدمة

30 %18من 1-5 �سنوات

33 %20من 6-10 �سنوات

37 %22اأكرث من 10 �سنوات

العمر3.
30 %18اأقل من 30 �سنة

27 %16من 31-40 �سنة

43 %26اأكرث من 40 �سنة

100 %60العدد الكلي

أداة الدراسة:
خم�سة  اإىل  مق�سم  مقيا�س  عن  عبارة  ا�ستبانه  ا�ستخدام  مت 
حماور، وت�ستمل على )60( فقرة، تبني درجة املوافقة )كبرية جدا، 
كبرية، متو�سطة، قليلة، قليلة جداً(، ومت حتديد القيم )5، 4، 3، 2، 1( 

لتقابل التقديرات ال�سابقة لكل فقرة من فقرات ال�ستبانة.

صدق أداة الدراسة:
من . 1  )5( عدد  على  ال�ستبانة  عر�س  مت  املحكمني:  �سدق 

املحكمني من ذوي الخت�سا�س؛ من اأجل التاأكد من �سالمة ال�سياغة 
الفقرات  انتماء  ال�ستبانة،  تعليمات  و�سوح  لال�ستبانة،  اللغوية 
الأهداف  لقيا�س  الأداة  هذه  �سالحية  ومدى  ال�ستبانة،  لأبعاد 

املرتبطة بهذه الدرا�سة، وبذلك مت التاأكد من �سدق املحكمني.
�سدق الت�ساق الداخلي: مت ح�ساب �سدق الت�ساق الداخلي . 2

هو  كما  ال�ستبانة،  ملحاور  الرتباط  معامالت  اإيجاد  خالل  من 
مو�سح يف اجلدول التايل:

جدول رقم )2(
 يوضح معامالت االرتباط لمحاور االستبانة

م�ستوى الدللةمعامل الرتباطاملحورم

0.837الأهداف1.
دالة اإح�سائيا 
α≤0.01 عند

0.742املحتوى2.
دالة اإح�سائيا 
α≤0.01 عند

0.938الو�سائل التعليمة والأن�سطة3.
دالة اإح�سائيا 
α≤0.01 عند

0.875الأ�سئلة4.
دالة اإح�سائيا 
α≤0.01 عند
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مدى مالئمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع وأثره النفسي عليهم من وجهة نظر املعلمني في محافظة غزة
د. سليمان عصر علي احلسنات
د. أمني عمر خليل عمر

م�ستوى الدللةمعامل الرتباطاملحورم

الأثر ال�سيكولوجي والنف�سي للمنهاج 5.
0.729على الطلبة

دالة اإح�سائيا 
α≤0.01 عند

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن حماور ال�ستبانة مع ال�ستبانة 
اأن  على  يدل  وهذا  اإح�سائيًا،  دالة  ارتباط  مبعامالت  تتمتع  ككل 

املحاور جميعا تتمتع مبعامل �سدق عال.

ثبات أداة الدراسة:
الثبات بطريقة األفا كرونباخ )Alpha(: لقد مت التاأكد من . 1

ثبات اأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب قيمة “معامالت األفا كرونباخ”، 
كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول رقم )3(:
يبين معامالت ألفا كرونباخ لمحاور الستبانة ولالستبانة ككل

معامل األفا املحورم
كرونباخ

0.852الأهداف1.

0.968املحتوى2.

0.933الو�سائل التعليمة والأن�سطة3.

0.843الأ�سئلة4.

0.855الأثر ال�سيكولوجي والنف�سي للمنهاج على الطلبة5.

.60.830

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن معامالت األفا كرونباخ ملحاور 
وتفي  عالية،  ثبات  معامالت  هي  ككل  ولال�ستبانة  ال�ستبانة 

باأغرا�س الدرا�سة.
2 .Split _Half Meth�  : الن�سفي التجزئة  بطريقة  ةللثبات 

:ods

لقد مت التاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب معامالت 
الرتباط بطريقة التجزئة الن�سفية، كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول رقم )4(:
يبين معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية

املحورم
معامل الرتباط

قبل 
التعديل

بعد 
التعديل

0.7620.865الأهداف1.

0.9580.979املحتوى2.

0.8950.945الو�سائل التعليمة والأن�سطة3.

0.7490.856الأ�سئلة4.

0.7660.867الأثر ال�سيكولوجي والنف�سي للمنهاج على الطلبة5.

.60.7300.844

ملحاور  الرتباط  معامالت  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
وتفي  عالية،  ارتباط  معامالت  هي  ككل  ولال�ستبانة  ال�ستبانة 

باأغرا�س الدرا�سة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
الإح�سائية  الرزمة  ا�ستخدام  الدرا�سة،مت  اأ�سئلة  ولالإجابة عن 
للعلوم الجتماعية )SPSS( )املتو�سط احل�سابي، النحراف املعياري، 
الوزن الن�سبي، اختبار T-Test، اختبار One-Way ANOVA، اختبار 
�سبريمان( يف اإجراء التحليالت الإح�سائية الالزمة للدرا�سة، وقد مت 
الإح�سائية  الفرو�س  كل  اختبار  %( يف   95( ثقة  درجة  ا�ستخدام 
الن�سبة  %(، وهي  اأن احتمال اخلطاأ ي�ساوي )5  للدرا�سة، مبا يعني 

املنا�سبة لطبيعة الدرا�سة.

نتائج الدراسة:
ين�س ال�سوؤال الأول على ما يلي: ما مدى مالءمة منهاج  ◄

اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 
من وجهة نظر املعلمني؟

املتو�سطات  با�ستخدام  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  متت  ولقد 
اجلداول  الن�سبي، كما هو مبني يف  والوزن  املعيارية  والنحرافات 

التالية:
جدول رقم )5(:

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لالستبانة ككل

املتو�سط املحورم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
درجة الرتتيبالن�سبي

املوافقة

كبرية3.7500.63475.0001الأهداف1.

كبرية3.6000.79672.0002املحتوى2.

.3
الو�سائل 
التعليمة 
والأن�سطة

متو�سطة3.2500.68665.0004

متو�سطة3.3500.64067.0003الأ�سئلة4.

كبرية3.5000.63470.000املجموع

مت ح�ساب مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني، بح�سب 

مقيا�س خما�سي التدريج، كما هو مبني يف اجلدول التايل:
جدول رقم )6(:

مقياس خماسي التدريج

الدرجة
الوزن الن�سبياملتو�سط احل�سابي

اإىلمناإىلمن

1.001.7920.0035.99قليلة جداً

1.802.5936.0051.99قليلة

2.603.3952.0067.99متو�سطة

3.404.1968.0083.99كبرية

4.205.0084.00100.00كبرية جداً

وقد تبني من النتائج ال�سابقة اأن: 
ال�سف  � طلبة  لدى  العربية  اللغة  منهاج  مالءمة  مدى 

جاء  املعلمني  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع 
بوزن ن�سبي )70.000(، وهو بدرجة )كبرية(.
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بوزن  � جاء  )الأهداف(،  الأول  املحور  هو  الأول  الرتتيب 
ن�سبي )75.000(، وهو بدرجة )كبرية(.

بوزن  � جاء  )املحتوى(،  الثاين  املحور  هو  الثاين  الرتتيب 
ن�سبي )72.000(، وهو بدرجة )كبرية(.

بوزن  � جاء  )الأ�سئلة(،  الرابع  املحور  هو  الثالث  الرتتيب 
ن�سبي )67.000(، وهو بدرجة )متو�سطة(.

التعليمة  � )الو�سائل  الثالث  املحور  هو  الرابع  الرتتيب 
والأن�سطة(، جاء بوزن ن�سبي )65.000(، وهو بدرجة )متو�سطة(.

جدول رقم )7(:
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي للمحور األول )األهداف(

املتو�سط الفقرةم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
درجة الرتتيبالن�سبي

املوافقة

كبرية*3.8000.70876.0001يراعي املنهاج املقرر الأهداف املرجوة.1.

متو�سطة3.3001.04666.0005توجز مقدمة املنهاج اأهداف تدري�سه.2.

متو�سطة*2.6671.17453.3337تعر�س مقدمة املنهاج طرق تدري�سه.3.

متو�سطة3.1670.78563.3336ترتبط اأهداف املنهاج بحاجات الطلبة احلقيقة4.

كبرية3.7330.73374.6672تتنوع الأهداف يف م�ستوياتها املعرفية )تذكر– فهم– تطبيق- حتليل– تركيب– تقومي(.5.

كبرية3.7330.86174.6672ي�ستمل املنهاج على املجالت الثالثة لالأهداف )معرفية – وجدانية – نف�سحركية(.6.

كبرية3.7000.83074.0004حتقق مادة املنهاج اأهداف تدري�س اللغة العربية التي ن�س عليها املنهاج الفل�سطيني.7.
كبرية3.7500.63475.000املجموع

وقد تبني من النتائج ال�سابقة اأن:
ال�سف  � طلبة  لدى  العربية  اللغة  منهاج  مالءمة  مدى 

يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع 
املحور الأول جاء بوزن ن�سبي )75.000(، وهو بدرجة )كبرية(.

الأهداف  � الأول هي فقرة )يراعي املنهاج املقرر  الرتتيب 
املرجوة( جاءت بوزن ن�سبي )76.000(، وهي بدرجة )كبرية(.

طرق  � املنهاج  مقدمة  )تعر�س  فقرة  هي  الأخري  الرتتيب 
تدري�سه( جاءت بوزن ن�سبي )53.333(، وهي بدرجة )كبرية(.

جدول رقم )8(:
المتوسطات واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي للمحور الثاني )المحتوى(

املتو�سط الفقرةم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
درجة الرتتيبالن�سبي

املوافقة

كبرية3.4000.99568.00011يتنا�سب حمتوى املنهاج مع عدد احل�س�س املقررة.1.

كبرية3.7670.81075.3334ي�سهم املنهاج يف زيادة الرثوة اللغوية لدى الطلبة.2.

كبرية3.6000.84872.0006يبز حمتوى املنهاج ظاهرة الرتادف وال�ستقاق يف اللغة العربية.3.

كبرية3.6000.96072.0007يبز حمتوى املنهاج ظاهرة الإعراب يف اللغة العربية.4.

متو�سطة3.0001.07460.00014يهتم املنهاج بتو�سيح امل�سطلحات واملفاهيم ويحتوى على قائمة بها.5.

كبرية3.4670.81269.3339ي�سهم حمتوى املنهاج يف تغذية اخليال الأدبي )تذوق- نقد( لدى الطلبة.6.

متو�سطة3.3670.80267.33312يواكب املنهاج امل�ستجدات املوجودة يف ال�ساحة العلمية والفنية والأدبية والتقنية.7.

كبرية1*3.9000.91578.000يراعي املنهاج القيم الدينية يف املجتمع الفل�سطيني.8.

كبرية3.5330.72470.6678يرتجم حمتوى املنهاج ن�ساطات ت�سجع على تنمية التفكري.9.
كبرية3.6670.75273.3335يراعي املنهاج القيم الثقافية يف املجتمع الفل�سطيني.10.
كبرية3.8330.86776.6672يتوافر يف حمتوى املنهاج الدقة العلمية.11.
كبرية3.4330.85168.66710تتنوع الن�سو�س الأدبية يف حمتوى املنهاج )�سعر تقليدي وحر- مقال – ق�سة – خطابة(12.
متو�سطة3.3670.66367.33313يتنا�سب حمتوى املنهاج مع التطور املعريف لدى التالميذ.13.
قليلة16*2.4000.96048.000يت�سمن حمتوى املنهاج �سوراُ مل�ساهري يف اللغة العربية.14.
متو�سطة2.6001.12352.00015تتميز ال�سور بجالء الألوان وو�سوحها.15.
كبرية3.8000.98876.0003يت�سمن حمتوى املنهاج ن�سو�سًا من القراآن الكرمي وال�سنة ال�رصيفة.16.

كبرية3.6000.79672.000املجموع
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مدى مالئمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع وأثره النفسي عليهم من وجهة نظر املعلمني في محافظة غزة
د. سليمان عصر علي احلسنات
د. أمني عمر خليل عمر

وقد تبني من النتائج ال�سابقة اأن:
ال�سف  � طلبة  لدى  العربية  اللغة  منهاج  مالءمة  مدى 

يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع 
املحور الثاين،جاء بوزن ن�سبي )72.000(، وهو بدرجة )كبرية(.

الرتتيب الأول هي فقرة )يراعي املنهاج القيم الدينية يف  �

الفل�سطيني( جاءت بوزن ن�سبي )78.000(، وهي بدرجة  املجتمع 
)كبرية(.
الرتتيب الأخري هي فقرة )يت�سمن حمتوى املنهاج �سوراُ  �

وهي   ،)48.000( ن�سبي  بوزن  جاءت  العربية(  اللغة  يف  مل�ساهري 
بدرجة )قليلة(.

جدول رقم )9(:
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي للمحور الثالث)الوسائل التعليمة واألنشطة(

املتو�سط الفقرةم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
درجة الرتتيبالن�سبي

املوافقة

متو�سطة3.2670.82165.3334تتنا�سب لغة املنهاج مع م�ستويات الطلبة العقلية.1.

متو�سطة3.3670.71267.3333ت�سمل اأ�سئلة املنهاج جمال بلوم املعريف والوجداين واملهاري.2.

كبرية3.4670.76969.3332يوجد ترابط بني الأن�سطة وحمتوى املنهاج.3.

كبرية*3.6670.87773.3331يتوفر يف املنهاج اأ�سئلة مو�سوعية ومقالية.4.

متو�سطة*2.7330.82154.6675تتنوع الو�سائل التعليمية يف املنهاج )ر�سومات- �سور- خرائط(.5.

متو�سطة3.2500.68665.000املجموع

وقد تبني من النتائج ال�سابقة اأن:
املحور  � يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  لدى  العربية  اللغة  منهاج  مالءمة  مدى 

الثالث،جاء بوزن ن�سبي )65.000(، وهو بدرجة )متو�سطة(.
الرتتيب الأول هي فقرة )يتوفر يف املنهاج اأ�سئلة مو�سوعية ومقالية(،جاءت بوزن ن�سبي )73.333(، وهي بدرجة )كبرية(. �
الرتتيب الأخري هي فقرة )تتنوع الو�سائل التعليمية يف املنهاج )ر�سومات- �سور- خرائط(، جاءت بوزن ن�سبي )54.667(، وهي  �

بدرجة )متو�سطة(.
جدول رقم )10(:

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي للمحور الرابع )األسئلة(

املتو�سط الفقرةم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
درجة الرتتيبالن�سبي

املوافقة
كبرية1*3.6000.61672.000ترتبط الأ�سئلة مع اأهداف املقرر.1.
كبرية3.5670.81071.3332ت�ساغ اأ�سئلة املنهاج بلغة �سهلة و�سحيحة.2.
متو�سطة3.1000.83862.0006تك�سف اأ�سئلة املنهاج نواحي ال�سعف يف املقرر.3.
متو�سطة3.0330.92060.6679ت�ساعد الأ�سئلة على التقييم الذاتي للتالميذ.4.
متو�سطة2.9001.02058.00011ت�ساعد الأ�سئلة الطالب للرجوع اإىل م�سادر اأخرى للمعرفة.5.
متو�سطة14*2.6001.06152.000يحتوى املنهاج على اختبارات عامة؛ لقيا�س التح�سيل الدرا�سي.6.
متو�سطة2.7670.89055.33313ت�سخ�س الأ�سئلة امل�سكالت الفردية للمتعلمني.7.
متو�سطة2.8671.24157.33312ت�ساعد اأ�سئلة املنهاج املعلم على ر�سم خطط عالجية للطلبة.8.
كبرية3.4670.92969.3333ي�ستخدم املعلم الأ�سئلة كتغذية راجعة.9.

متو�سطة3.0671.27461.3338تنتهي كل وحدة من وحدات املنهاج مبجموعة من الأ�سئلة التقوميية. 10.

متو�سطة2.9330.89958.66710يراعي املنهاج الناحية القت�سادية من حيث اجلهد والوقت.11.

متو�سطة3.2000.79864.0004ميتاز التقومي بال�ستمرارية.12.

متو�سطة3.1670.69363.3335يت�سف التقومي باملو�سوعية يف تقدير الدرجات. 13.

متو�سطة3.1000.83862.0007ميكن تنفيذ اأن�سطة املنهاج يف �سوء معطيات البيئة التعليمية.14.
متو�سطة3.3500.64067.000املجموع
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وقد تبني من النتائج ال�سابقة اأن:
ال�سف  � طلبة  لدى  العربية  اللغة  منهاج  مالءمة  مدى 

يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع 
املحور الرابع، جاء بوزن ن�سبي )67.000(، وهو بدرجة )متو�سطة(.

الرتتيب الأول هي فقرة )ترتبط الأ�سئلة مع اأهداف املقرر(،  �
جاءت بوزن ن�سبي )72.000(، وهي بدرجة )كبرية(.

الرتتيب الأخري هي فقرة )يحتوى املنهاج على اختبارات  �

عامة؛ لقيا�س التح�سيل الدرا�سي(، جاءت بوزن ن�سبي )52.000(، 
وهي بدرجة )متو�سطة(.

وين�س ال�سوؤال الثاين على ما يلي: ما الأثر النف�سي ملنهاج  ◄
اللغة العربية على طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 

من وجهة نظر املعلمني؟
املتو�سطات  با�ستخدام  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  متت  ولقد 
اجلدول  يف  مبني  هو  كما  الن�سبي،  والوزن  املعيارية  والنحرافات 

التايل:
جدول رقم )11(:

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي للمحور الخامس
)األثر السيكولوجي والنفسي للمنهاج على الطلبة(

املتو�سط الفقرةم.
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
درجة الرتتيبالن�سبي

املوافقة
كبرية1*3.5330.96570.667اإن�سانية التقومي باحرتام كرامة املتعلم بتجنيبه العقاب البدين.1.
متو�سطة3.3330.95166.6672تنمي اأن�سطة الكتاب روح التعاون والعمل اجلماعي لدى الطلبة.2.
متو�سطة2.9670.80259.33311تراعي الأن�سطة ميول الطلبة واحتياجاتهم الأ�سا�سية.3.
متو�سطة3.1000.98662.0007تنا�سب اأن�سطة الكتاب م�ستوى ن�سج الطلبة وخباتهم.4.
متو�سطة2.9331.00658.66716تعر�س املادة بطريقة تثري التفكري.5.

يتدرج الكتاب يف عر�س املادة العلمية من الب�سيط اإىل املعقد، ومن الكل اإىل اجلزء )الت�سل�سل 6.
متو�سطة3.2000.98864.0004املنطقي(.

متو�سطة2.9000.95158.00017يراعي عر�س الكتاب الفروق الفردية بني الطلبة.7.

متو�سطة3.0331.02560.6679ينوع يف اأ�ساليب عر�س املادة العلمية من خالل الأ�سلوب الق�س�سي.8.

متو�سطة3.0000.90260.00010يرتك الأ�سلوب التمثيلي يف الكتاب اأثراً نف�سيًا اإيجابيًا على الطلبة.9.
متو�سطة18*2.8670.81257.333يراعى حمتوى الكتاب الفروق الفردية النف�سية بني الطلبة.10.
متو�سطة2.9670.88259.33312ي�ستخدم الكتاب اللغة العربية اأ�سلوب احلوار واملناق�سة وقدح زناد الفكر.11.
متو�سطة3.2000.98864.0005يبتعد اأ�سلوب املنهاج عن التكرار واحل�سو الزائد للمعلومات.12.
متو�سطة3.3001.01366.0003يركز حمتوى الكتاب على تنمية التذوق الأدبي والتعبري الإبداعي، وبالتايل راحة نف�سية لدى الطلبة.13.
متو�سطة3.0670.89961.3338ي�ساعد املنهاج على فهم الطلبة لذواتهم و�سخو�سهم.14.
متو�سطة3.2000.75564.0006يدعم الكتاب قدرات واإمكانيات الطلبة العقلية واجل�سدية.15.
متو�سطة2.9670.99159.33313ي�ساعد الكتاب الطلبة للو�سول اإىل اأعلى م�ستوى من الن�سج وال�سحة النف�سية.16.
متو�سطة2.9670.84359.33314ي�ساعد الكتاب الطلبة يف حتديد اأهدافهم يف حياتهم.17.
متو�سطة2.9670.95659.33315يطور الكتاب القدرات وامليول واملواهب للطلبة.18.

متو�سطة3.2500.82165.000املجموع

وقد تبني من النتائج ال�سابقة اأن:
الأثر النف�سي ملنهاج اللغة العربية على طلبة ال�سف ال�سابع  �

املحور  يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي 
اخلام�س،جاء بوزن ن�سبي )65.000(، وهو بدرجة )متو�سطة(.

الرتتيب الأول هي فقرة )اإن�سانية التقومي باحرتام كرامة  �
 ،)70.667( ن�سبي  بوزن  جاءت  البدين(  العقاب  بتجنيبه  املتعلم 

وهي بدرجة )كبرية(.
الرتتيب الأخري هي فقرة )يراعى حمتوى الكتاب الفروق  �

الفردية النف�سية بني الطلبة( جاءت بوزن ن�سبي )57.333(، وهي 
بدرجة )متو�سطة(.

نتائج السؤال الثالث:

ين�س ال�سوؤال الثالث على ما يلي: هل توجد فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج 
اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 

من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر، اأنثى(؟
فروق  توجد  التالية: ل  بالفر�سية  ال�سوؤال  ومتت �سياغة هذا 
مدى  يف   )α≤0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف 
حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر، 

اأنثى(.
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مدى مالئمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع وأثره النفسي عليهم من وجهة نظر املعلمني في محافظة غزة
د. سليمان عصر علي احلسنات
د. أمني عمر خليل عمر

ولقد متت الإجابة عن هذا ال�سوؤال، واختبار هذه الفر�سية عن طريق اختبار )ت( )T-Test(، كما هو مبني يف اجلدول التايل:
جدول رقم )12(:

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” وقيمة “Sig.” ومستوى الداللة
بالنسبة لمتغير الجنس

م�ستوى الدللةقيمة Sig..قيمة )ت(النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�ساملحورم.

الأهداف1.
غري دالة383.7890.7040.6300.531ذكر
223.6820.501اأنثى

املحتوى2.
غري دالة383.6320.7510.4010.690ذكر
223.5450.885اأنثى

الو�سائل التعليمة والأن�سطة3.
غري دالة0.5830.562-383.2110.704ذكر
223.3180.664اأنثى

الأ�سئلة4.
غري دالة383.3680.6750.2910.772ذكر
223.3180.588اأنثى

.5
غري دالة383.2630.8120.1620.872ذكر
223.2270.855اأنثى

* قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )58( وعند مستوى داللة )0.05( = )2.000(

* قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية )58( وعند مستوى داللة )0.01( = )2.660(

اأقل  املح�سوبة  )ت(  قيمة  اأن  ال�سابقة  النتائج  من  تبني  وقد 
من قيمة )ت( اجلدولية، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دللة 
منهاج  مالءمة  مدى  يف   )α≤0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 

من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري اجلن�س.

نتائج السؤال الرابع:

ين�س ال�سوؤال الرابع على ما يلي: هل توجد فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج 
اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 

30 �سنة، من  من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري العمر )اأقل من 
40 �سنة(؟ اأكرث من  40 �سنة،   - 31

فروق  توجد  التالية: ل  بالفر�سية  ال�سوؤال  ومتت �سياغة هذا 
مدى  يف   )α≤0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف 
حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري العمر )اأقل من 

40 �سنة(. اأكرث من  40 �سنة،   - 31 30 �سنة، من 
اختبار  با�ستخدام  الفر�سية  هذه  �سحة  من  التحقق  مت  ولقد 

One-Way ANOVA، كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول رقم )13(:
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة “ف” وقيمة “Sig.” ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير العمر

جمموعامل�سدراملحورم.
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
)ف(

قيمة
..Sig

م�ستوى
الدللة

الأهداف1.
0.74820.374بني املجموعات

غري دالة0.9270.402 23.002570.404داخل املجموعات

23.75059املجموع

املحتوى2.
2.10921.055بني املجموعات

غري دالة1.7030.191 35.291570.619داخل املجموعات

37.40059املجموع

الو�سائل التعليمة والأن�سطة3.
0.18620.093بني املجموعات

غري دالة0.1930.825 27.564570.484داخل املجموعات

27.75059املجموع

الأ�سئلة4.
0.20920.104بني املجموعات

غري دالة0.2480.781 23.941570.420داخل املجموعات

24.15059املجموع
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جمموعامل�سدراملحورم.
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
)ف(

قيمة
..Sig

م�ستوى
الدللة

.5
1.93620.968بني املجموعات

غري دالة1.4590.241 37.814570.663داخل املجموعات

39.75059املجموع

* قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2, 57( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.150(

* قيمة “ف” الجدولية عند درجة حرية )2, 57( وعند مستوى داللة )0.01( = )4.980(

اأقل  املح�سوبة  )ف(  قيمة  اأن  ال�سابقة  النتائج  من  تبني  وقد 
من قيمة )ف( اجلدولية، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دللة 
منهاج  مالءمة  مدى  يف   )α≤0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 

من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري العمر.

نتائج السؤال اخلامس:

 ين�س ال�سوؤال اخلام�س على ما يلي: هل توجد فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج 
اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 
من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة )من 1 - 

10 �سنوات(؟  اأكرث من  10 �سنوات،   - 6 5 �سنوات، من 
فروق  توجد  التالية: ل  بالفر�سية  ال�سوؤال  ومتت �سياغة هذا 
مدى  يف   )α≤0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف 
�سنوات  عدد  تعزى ملتغري  املعلمني  نظر  من وجهة  غزة  حمافظات 
 10 من  اأكرث  �سنوات،   10  -  6 من  �سنوات،   5  -  1 )من  اخلدمة 

�سنوات(.
اختبار  با�ستخدام  الفر�سية  هذه  �سحة  من  التحقق  مت  ولقد 

One-Way ANOVA، كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول رقم )14(:
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة”ف” وقيمة )Sig.( ومستوى الداللة بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة

جمموعامل�سدراملحورم.
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
)ف(

قيمة
..Sig

م�ستوى
الدللة

الأهداف1.
0.49620.248بني املجموعات

غري دالة0.6080.548 23.254570.408داخل املجموعات

23.75059املجموع

املحتوى2.
1.65020.825بني املجموعات

غري دالة1.3150.276 35.750570.627داخل املجموعات

37.40059املجموع

.3
الو�سائل التعليمة 

والأن�سطة

1.43420.717بني املجموعات
غري دالة1.5530.220 26.316570.462داخل املجموعات

27.75059املجموع

الأ�سئلة4.
1.39620.698بني املجموعات

غري دالة1.7490.183 22.754570.399داخل املجموعات

24.15059املجموع

.5

3.94021.970بني املجموعات
غري دالة3.1360.051 35.810570.628داخل املجموعات

39.75059املجموع

* قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2, 57( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.150(

* قيمة “ف” الجدولية عند درجة حرية )2, 57( وعند مستوى داللة )0.01( = )4.980(

من  اأقل  املح�سوبة  )ف(  قيمة  اأن  ال�سابقة  النتائج  من  تبني 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  وهذا  اجلدولية،  )ف(  قيمة 
منهاج  مالءمة  مدى  يف   )α≤0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 

من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة.

نتائج السؤال السادس:

ين�س ال�سوؤال ال�ساد�س على ما يلي: هل توجد عالقة ذات دللة 
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مدى مالئمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع وأثره النفسي عليهم من وجهة نظر املعلمني في محافظة غزة
د. سليمان عصر علي احلسنات
د. أمني عمر خليل عمر

اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≤0.05( بني مدى مالءمة منهاج 
اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة 

من وجهة نظر املعلمني واأثره النف�سي عليهم؟
عالقة  توجد  التالية:  بالفر�سية  ال�سوؤال  هذا  �سياغة  ومتت 
مدى  بني   )α≤0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف 
حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني، واأثره النف�سي عليهم، ولقد 
مت التحقق من �سحة هذه الفر�سية با�ستخدام اختبار �سبريمان، كما 

هو مبني يف اجلدول التايل:
جدول رقم )15(:

يوضح نتائج اختبار سبيرمان بين مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع 
األساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين، وبين أثره النفسي عليهم0

م�ستوى الدللةمعامل الرتباطاملحورم

دالة اإح�سائيا عند 0.864الأهداف1.
α≤0.01

دالة اإح�سائيا عند 0.875املحتوى2.
α≤0.01

دالة اإح�سائيا عند 0.851الو�سائل التعليمة والأن�سطة3.
α≤0.01

دالة اإح�سائيا عند 0.929الأ�سئلة4.
α≤0.01

دالة اإح�سائيا عند 0.914املحاور ككل5.
α≤0.01

تبني من النتائج ال�سابقة اأنه توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية 
اللغة  منهاج  مالءمة  مدى  بني   )α≤0.05( الدللة  م�ستوى  عند 
من  غزة  الأ�سا�سي يف حمافظات  ال�سابع  ال�سف  طلبة  لدى  العربية 

وجهة نظر املعلمني وبني اأثره النف�سي عليهم.
ملخ�س لأهم النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة:

ال�سف  � طلبة  لدى  العربية  اللغة  منهاج  مالءمة  مدى  اإن 
املعلمني،جاء  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع 

بوزن ن�سبي )70.000(، وهو بدرجة )كبرية(.
وكان يف الرتتيب الأول هو املحور الأول )الأهداف(، جاء  �

بوزن ن�سبي )75.000(، وهو بدرجة )كبرية(.
فجاء  � والأن�سطة،  التعليمية  )الو�سائل  الرابع  الرتتيب  اأما 

بوزن ن�سبي )65.000( وهو درجة )متو�سطة(.
ال�سف  � العربية على طلبة  اللغة  النف�سي ملنهاج  الأثر  اأما 

درجة  وهو   ،%  65.00 ن�سبي  بوزن  فجاء  الأ�سا�سي،  ال�سابع 
)متو�سطة(.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  �
)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

ملتغري اجلن�س.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  �

)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

ملتغري العمر.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  �
)α≤0.05( يف مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى 

ملتغري عدد �سنوات اخلدمة.
اأنه توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  �

)α≤0.05( بني مدى مالءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني وبني 

اأثره النف�سي عليهم.

التوصيات:
ومن اأهم التو�سيات التي تو�سلت لها الدرا�سة ما يلي:

مراعاة وا�سعي املناهج اجلانب النف�سي للمتعلمني؛ ملا له . 1
من اإثارة الدافعية والإقبال على التعلم.

مالءمة املحتوى مل�ستويات املتعلمني؛ اأي مراعاة الفروق . 2
الفردية.
يف . 3 ت�سهم  التي  والأن�سطة  الو�سائل  على  املنهاج  احتواء 

اثارة الدافعية والتنويع يف العر�س.
)املعرفية، . 4 الأهداف  جمالت  لكل  التقومي  مراعاة 

الوجدانية، النف�س حركية(.

املصادر واملراجع:
العربية وتدري�سها يف املرحلة . 1 اللغة  اأبو �سواوين، را�سد، حممد )2013(. 

جامعة  الطالب،  ومطبعة  مكتبة  ال�سفية،  وتطبيقاتها  الدنيا  الأ�سا�سية 
الأزهر، غزة، فل�سطني.

لكتاب . 2 تقوميية  درا�سة   .)2009( الرحمن  عبد  وعو�س،  يو�سف  عنزة،  اأبو 
اللغة العربية لل�سف الثاين ع�رص يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني 
يف �سوء معايري اجلودة، كلية الرتبية، ق�سم املناهج وطرق التدري�س– لغة 

عربية، اجلامعة الإ�سالمية، غزة، فل�سطني.

واإعداد . 3 العربية،  اللغة  تدري�س  اأ�ساليب وطرق   .)2002( فوؤاد  الهيجاء،  اأبو 
عمان،  والتوزيع،  الن�رص  دار  ط2،  ال�سلوكية،  بالأهداف  اليومية  درو�سها 

الأردن.

املعا�رص- . 4 الرتبوي  املنهج  درا�سات يف   .)2000( اإبراهيم، جمدي، عزيز 
مكتبة  ط2،  العوملة،  ع�رص  يف  جديد  جيل  اأجل  من  حديث  ملنهج  روؤية 

الأجنلو امل�رصية.

جامعة القد�س املفتوحة )1995(. برنامج الرتبية، ت�سميم التدري�س.. 5

جرار، نعيم وحممود، �سادق )2004(. تقومي كتب اللغة العربية لل�سفوف . 6
الثالثة الأوىل من وجهة نظر املعلمني واملعلمات وامل�رصفني يف املدار�س 
من�سوره،  غري  دكتوراه  ر�سالة  الغربية،  ال�سفة  حمافظات  يف  احلكومية 
�سمن  التدري�س  وطرق  املناهج  ق�سم  الرتبية،  كلية  �سم�س،  عني  جامعة 

البنامج امل�سرتك، جامعة الأق�سى، غزة.

دروزة، اأفنان، نظري )2006(. املناهج ومعايري تقييمها، نابل�س، فل�سطني.. 7

الدينية . 8 الرتبية  منهاج  تقومي   .)2001( عا�سور  وحممد،  ماجد  الدلو، 
ماج�ستري  ر�سالة  فل�سطني(،  غزة–  حمافظات  العا�رص  لل�سف  الإ�سالمية 
برنامج  التدري�س  وطرق  املناهج  ق�سم  �سم�س،  عني  جامعة  من�سوره،  غري 

الدرا�سات العليا امل�سرتك مع كلية الرتبية بغزة.
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ال�ساموك، �سعدون وال�سمري، حممود وهدى، علي، جواد )2005(. مناهج . 9
الطبعة  الأردنية،  اجلامعة  ال�رصيعة،  كلية  تدري�سها،  وطرق  العربية  اللغة 

الأوىل، دار وائل للن�رص الأردن، عمان.

�سعادة، جودت واإبراهيم، عبد اهلل )2004(: املنهج املدر�سي املعا�رص، دار . 10
الفكر، عمان، الأردن.

ال�سابع . 11 لل�سف  اجلميلة  لغتنا  كتاب  تقومي   .)2005( حممود  ال�سخ�سري، 
احلكومية  املدار�س  يف  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  الأ�سا�سي 
الإن�سانية، عمادة  العلوم  النجاح لأبحاث  نابل�س، جملة جامعة  ملحافظة 

البحث العلمي، جامعة النجاح الوطنية نابل�س، جملد 20، الإ�سدار 1.

يف . 12 العربية  اللغة  تدري�س   .)2001( ال�سيد  حممد  ومناع،  ر�سدي  طعيمة، 
التعليم العام )نظريات وجتارب(، القاهرة، دار الفكر العربي.

عا�سور، راتب قا�سم واحلوامده، حممد فوؤاد )2003(. اأ�ساليب تدري�س اللغة . 13
العربية بني النظرية والتطبيق، ط1، دار امل�سرية للن�رص والتوزيع والطباعة، 

عمان، الأردن.

دار . 14 القاهرة،  ط3،  وعنا�رصه،  املنهج   .)1991( ب�سيوين  اإبراهيم،  عمرية، 
املعارف.

البتدائية . 15 باملرحلة  العربية  اللغة  كتب   .)2002( الرحمن  عبد  الكندي، 
والقيم املوجهة بها يف دولة الكويت، درا�سة حتليلية و�سفية، جملة كلية 

الرتبية وعلم النف�س جامعة عني �سم�س، املجلد الثامن، العدد 24. 

مراد، نعيم وحممود، �سادق )2004(. تقومي كتب اللغة العربية لل�سفوف . 16
الثالثة الأوىل من وجهة نظر املعلمني واملعلمات وامل�رصفني يف املدار�س 
من�سورة،  غري  دكتوراه  ر�سالة  الغربية،  ال�سفة  حمافظات  يف  احلكومية 

جامعة عني �سم�س بكلية الغربية، برنامج م�سرتك جامعة الأق�سى.

املعتوق، اأحمد حممد )1996(. احل�سيلة اللغوية، عامل املعرفة، الكويت.. 17

ن�سوان، يعقوب، ح�سني )1991(: املنهج الرتبوي من منظور اإ�سالمي، ط1، . 18
دار الفرقان للن�رص والتوزيع، عمان، الأردن.

حمتوى . 19 حتليل   .)2009( علي  حم�سن،  وعطية،  الرحمن  عبد  الها�سمي، 
�سفاء  دار  الأوىل،  الطبعة  تطبيقية،  نظرية  روؤية  العربية–  اللغة  منهاج 
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