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في المرحلة اإلعدادیة صعوبات تدریس قواعد اللغة العربیة
والمدرساتننظر المدرسیمن وجھة

المولىفتحي محمدعبد هللام.مم.م عائشة إدریس الكالك
ساسیة/ كلیة التربیة األالموصل جامعة 

١٧/٤/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٨/٥/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
قواعد اللغـة العربیـة تدریس مادةعملیةالبحث إلى تحدید الصعوبات التي تعترضیهدف

األسئلة اآلتیة : عنفي مدینة الموصل وذلك من خالل اإلجابة  إلعدادياالخامس الصف في 

مــاهي صــعوبات تـــدریس مــادة قواعــد اللغـــة العربیــة فــي المرحلـــة اإلعدادیــة/الفرع العلمــي مـــن .١

مدرسات لها؟.وجهة نظر المدرسین وال

وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین إجابــات المدرســین مــن جهــة والمدرســات مــن جهــة تهــل .٢

أخرى؟.

 )١٧(ومدرســـة فــي المرحلـــة اإلعدادیــة وبواقـــعاً )مدرســ٣٤البحــث مـــن (عینـــة  توقــد تكونــ

) وقــد تــم اختیــارهم ٢٠٠٦-٢٠٠٥مــن المســتمرین بالخدمــة للعــام الدراســي (مدرســة )١٧و( اً مدرســ

.اً ئیعشوا

) فقــــرة موزعــــة علــــى ســــتة ٤٧بلغــــت فقراتــــه (اســــتبیانعــــداد إولتحقیــــق هــــدف البحــــث تــــم 

یةاالســتطالعي والدراســات الســابقة فــي أعــداد األداة مســتوفاالســتبیانمجــاالت إذ اعتمــد الباحثــان 

شـــروط األعـــداد فـــي الصـــالحیة والصـــدق والثبـــات . واســـتخدم الباحثـــان وســـائل إحصـــائیة لتحلیـــل 

ودرجة الحدة . وكان من أبرز نتائج البحث:نها:االختبار الزائي ،والنسبة المئویة ،البیانات م

مــن الصــعوبات التــي تعتــرض تــدریس مــادة قواعــد اللغــة العربیــة فــي المرحلــة اً ن هنــاك عــددإ.١

اإلعدادیة . 

المدرسـات مــن جهــة ٕاجابــات یوجـد فــرق ذو داللـة إحصــائیة بـین إجابــات المدرسـین مــن جهـة و .٢

أخرى. 

علیه من نتائج مجموعة من االستنتاجاتقد قدم الباحثان في ضوء ما حصالو 
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Abstract:
This research aimed to define the difficulties facing teaching

Arabic language grammar for the scientific branch / fifth secondary class

in Mosul city by answering the following questions:

1. What are the difficulties facing teaching Arabic language grammar for

the scientific branch / fifth secondary class according to teachers point

of view?

2. Are there statistically significant differences between the answer of

male and female teachers?

The sample of the study was (34) male and female teachers

teaching at the secondary level for the academic year (2005-2006). This

sample was chosen randomly, and was divided into two groups each one

comprises (17) subjects.

To achieve the aim of the research ,a survey has been put

consisting (47) items covering (6)aspects. The two researchers used a

pilot survey and previous studies to prepare the tool which meets the

needs of reliability, stability and validity. The statistical means used were

Z test, Percentage and degree of severity.

The most important results were:

1. There are certain difficulties facing teaching Arabic language

grammar at the secondary level.

2. No statistically significant differences are found between the answers

of male and female teachers.

The researchers forwarded a number of conclusions.

recommendations and suggestions viewing the facts discovered.
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الفصل األول
:لیھإھمیة البحث والحاجة أ

تقع اللغة في مركز األحداث اإلنسانیة فمن خاللها توارثـت البشـریة خبـرة األجیـال السـابقة 

مــن معــارف واكتشــافات،واختراعات فانتشــرت اآلداب الرفیعــة التــي أنتجتهــا الثقافــات المختلفــة منــذ 

  ).٢٥، ص١٩٨٢داني،فجر التاریخ على شكل أساطیر،أو قصص أو شعر.(الحم

فاللغــة أداة تفــاهم واتصــال بــین أفــراد الشــعب الواحــد ألنهــا تــؤدي هــذا الــدور بــین أفــراد هــذا 

الشعب فهي إحدى أهم العوامل في وحدته وتوثیق الروابط بین أفراده والحافظة لتراثه والمعبرة عن 

ا ویحــافظوا علیهــا حضــارته. ولهــذا فمــن حــق اللغــة علــى أفــراد الشــعب المتحــدثین بهــا أن یصــونوه

  ).٤٣، ص١٩٨٦ألنها لغتهم وأداة التعبیر عن مشاعرهم وأفكارهم وآمالهم وانجازاتهم. (الشبلي، 

وتعد اللغة العربیة أداة التفاهم والتعبیر، ووسیلة الفهم والرباط القومي لوحدة األمـة العربیـة 

عـل، وزیـادة علـى كونهـا أداة على مـدى تحضـر هـذه األمـة ورقیهـا ووسـیلتها للدعایـة والتفااً ومقیاس

للتوجیه الـدیني والتهـذیب الروحـي وللغـة كـذلك أهمیـة نفسـیة فهـي أداة للتـأثیر واإلقنـاع عنـد تفاعـل 

ـــذوق الفنـــي والتحلیـــل التصـــوري والتركیـــب اللفظـــي إلدراك المفهـــوم العـــام  الفـــرد والمجتمـــع وأداة للت

تكــوین العــادات العقلیــة وٕادراك  علــىومقاصــده، وهــي كــذلك تــزود الفــرد بــأدوات التفكیــر وتســاعده 

  ).٢٦-٢٥، ص١٩٨٤، ياألشیاء الجزئیة والكلیة. (الدلیمي والد لیم

ـــك ضـــرورة ال  ـــد أن نـــدرس قواعـــدها، إذ یعـــد ذل ـــى ســـالمة اللغـــة العربیـــة ال ب وللحفـــاظ عل

عنها، وهي من أسس الدراسـة فـي كـل لغـة، وكلمـا كانـت اللغـة واسـعة نامیـة ودقیقـة زادت  ىیستغن

)، وذلــك لنقـرأ بصــورة فصــیحة ١٩٥، ص١٩٧٢جـة إلــى دراسـة قواعــدها وأسســها. (الهاشـمي، الحا

بصـحة الفهـم، ولـذا فـان تطبیـق النحـو فـي الكـالم ونكتب بصورة صحیحة، وللقواعد عالقـة وطیـدة

  ).٣١، ص١٩٧٩في تحلیل الكالم والتفكیر بمنطقیته وسالمته. (الرحیم، یعد تمریناً 

كالم، وتمكین التالمیذ مـن لغـتهم إلجـادة التعبیـر والبیـان، فدراسـة والقواعد وسیلة لضبط ال

القواعـــد لیســـت غایـــة تقصـــد لـــذاتها وترمـــي إلـــى مقاصـــد عملیـــة مجـــردة، وٕانمـــا هـــي وســـیلة تعصـــم 

، ١٩٧٧األلســـنة واألقـــالم مـــن اللحن،وتمكـــن مـــن الفهـــم واإلفهـــام بصـــورة جیـــدة. (دمعـــة وآخـــرون، 

  ).١١١ص

فــي أن قواعــد النحــو تعــاني مــن صــعوبات یمكــن تحدیـــد وتتحــدد مشــكلة البحــث وأهمیتــه

أسبابها باتجاهین هما :

أسباب رئیسة تتعلق بالنحو نفسه.-١

أسباب ثانویة: تتعلق بكل من (المنهج، الطریقة، المدرس).-٢
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ولــذلك ســندرس فــي هــذا البحــث صــعوبات القواعــد مــن وجهــة نظــر المدرســین والمدرســات 

الطلبــة-٥ األهــداف -٤ المــدرس -٣ المــنهج (الكتــاب) -٢ الطریقــة - ١اآلتیــة:  رومــن المحــاو 

التقویم واالمتحانات. -٦

ولذلك تتجلى أهمیة البحث في الجوانب اآلتیة:

أهمیة مادة اللغة العربیة والنحو باألخص بالنسبة للطالب والمجتمع وعالقته بالعلوم األخرى..١

أهمیة تدریس النحو بصورة فعالة ولمختلف مراحل التعلیم..٢

تحدیــد الصــعوبات التــي یواجههــا مدرســو ومدرســات اللغــة العربیــة وٕایجــاد الحلــول والمقترحــات .٣

لها.

ــــــائج البحــــــث مدرســــــو ومدرســــــات المــــــادة فضــــــال عــــــن المشــــــرفین .٤ یمكــــــن أن یســــــتفید مــــــن نت

االختصاصــیین والمعنیــین فــي إعــداد معلمــي ومدرســي مــادة اللغــة العربیــة فــي كلیــات التربیــة 

والتربیة األساسیة.

ھداف البحث:أ

یهدف البحث الحالي إلى اإلجابة على األسئلة اآلتیة:

ما هي صعوبات تدریس مادة قواعد اللغة العربیة في المرحلة اإلعدادیة (الخامس العلمـي)  -١س

من وجهة نظر مدرسي ومدرسات مادة اللغة العربیة.

ات المدرســات مــن هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائیا بــین إجابــات المدرســین مــن جهــة واجابــ -٢س

جهة أخرى.

ما هي الحلول والمقترحات من وجهة نظر المدرسین والمدرسات. -٣س

حدود البحث :

یقتصر البحـث الحـالي علـى مدرسـي ومدرسـات مـادة اللغـة العربیـة فـي المرحلـة اإلعدادیـة 

م) والذین یقومون ٢٠٠ ٦ -٢٠٠٥(للصف الخامس العلمي) في مدینة الموصل للعام الدراسي (

.بتدریس المادة فعلیاً 
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تحدید المصطلحات:
الصعوبة:-١

عرفها كل من:

١.1973)Good ًأو  )بأنهـــا: "حالـــة اهتمـــام وارتبـــاك حقیقـــي أو اصـــطناعي وحلهـــا یتطلـــب تفكیـــرا

,Good(تأمالً  1973, 25.(

مــن الجهــود ): "كــل مــا یعیــق أو یعرقــل تحقیــق هــدف ویتطلــب اجتیــازه مزیــداً ١٩٨٠إبــراهیم (.٢

  ).٢٠، ص١٩٨٠ة والجسمیة". (إبراهیم، العقلی

): بأنهـــا كـــل عـــائق یقـــف مانعـــا لتحقیـــق هـــدف معـــین وباعـــث نزعـــة التحـــدي ١٩٨٢لیتـــري (.٣

  ).٣٣، ص١٩٨٢ویتطلب اجتیازه الكثیر من الجهد والتفكیر". (صادق، 

ـــــق یوقـــــف التقـــــدم ویجعلـــــه صـــــعباً ١٩٨٥): (Hornbyهـــــورنبي (.٤ )): "أي شـــــيء فـــــي الطری

)Hornby, 1985, 30(.

هــي العوائــق التــي تواجــه مدرســي ومدرســات اللغــة العربیــة فــي التعریــف اإلجرائــي للصــعوبة:.٥

كانـــت هـــذه العوائـــق تخـــص الطالـــب أو المرحلـــة اإلعدادیـــة (الصـــف الخـــامس العلمـــي) ســـواءً 

التقــویم واالمتحانــات أو مجــال األهــداف التــي لطریقــة التــدریس أو الكتــاب المنهجــي أو مجــا

تقیسها أداة البحث.

التدریس:-٢
عرفه كل من:

): بأنـــه عملیـــة التفاعـــل بـــین المـــدرس وطلبتـــه فـــي غرفـــة الصـــف أو قاعـــة ١٩٧٩أبـــو هـــالل (.١

  ).٥، ص١٩٧٩المحاضرة أو في المختبرات. (أبو هالل، 

): مجموعـــــة النشـــــاطات الوظیفیـــــة التـــــي یقـــــوم بهـــــا المعلـــــم داخـــــل ١٩٩٧الخوالـــــدة وآخـــــرون (.٢

تعلمــین وٕاحــداث تعلــم عنــد المتعلمــین فــي ســیاق األهــداف البیئةالصــفیةلغرض تغییــر ســلوك الم

).٣٢، ص١٩٩٧التربویة المقصودة. (الخوالدة وآخرون، 

): عملیــة تواصــل بــین المــدرس والمــتعلم ویعنــي االنتقــال مــن حالــة عقلیــة إلــى ١٩٩٩الحیلــة (.٣

حالــة عقلیــة أخــرى حیــث یــتم نمــو المــتعلم بــین لحظــة وأخــرى نتیجــة تفاعلــه مــع مجموعــة مــن 

).٢٤، ص١٩٩٩لحوادث التعلیمیة التي تؤثر فیه. (الحیلة، ا

ــدریس:.٤ جمیــع اإلجــراءات والفعالیــات واألنشــطة التــي یقــوم بهــا مدرســو التعریــف اإلجرائــي للت

ـــدریس قواعـــد اللغـــة  ومدرســـات اللغـــة العربیـــة بالتعامـــل مـــع طلبـــتهم لغـــرض تحقیـــق أهـــداف ت

العربیة.
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القواعد:-٣
ة وهـي تـدل فـي األغلـب علـى قواعـد النحـو وقواعـد الصـرف عرفت القواعد بتعـاریف عدیـد

ومنها :

مما یعرف ): العلم الذي یعرف به أحوال أواخر الكلمات إعرابا وبناءً ١٩٨٤وهبة والمهندس (.١

به النظام النحوي للمجلة وهو ترتیبها ترتیبا خاصا بحیث تؤدي كل كلمة فیها وظیفة حتى إذا 

  ).٢٥٨، ١٩٨٤لمراد (وهبة والمهندس، اختل هذا الترتیب اختل المعنى ا

): بأنهـا "دراســة وتطبیـق القــوانین التـي بوســاطتها تعبـر الكلمــات عـن أشــكالها ١٩٩٩الربیعـي (.٢

).١٧٣، ص١٩٩٩وتربط في جمل". (الربیعي، 

"مــادة قواعــد اللغــة العربیــة أو أمــا التعریــف اإلجرائــي للقواعــد الــذي اعتمــده الباحثــان فهــو:.٣

ضمنها كتاب قواعد اللغة العربیة المقرر تدریسه لمرحلـة الخـامس العلمـي الموضوعات التي یت

  ) في العراق .٢٠٠٦-٢٠٠٥للعام الدراسي (

دراسات سابقة:الفصل الثاني
دراسات عربیة:.أوال

):١٩٦٩(دراسة الطعمة.١
) وهـدفت إلـى التعـرف الـى مشـكالت ١٩٦٩-١٩٦٨أجریت هذه الدراسـة فـي بغـداد عـام (

وقــد اقتصــرت الدراســة علــى  نلغــة العربیــة فــي المرحلــة الثانویــة مــن وجهــة نظــر المدرســیتــدریس ال

ومدرسة.اً )مدرس٤٣٧عینة من المدرسین مكونة من(

اسـتخدم ولغرض التعرف الى طبیعة مشكالت تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویـة ،

)إجابـــــة أي ٢٢٦حـــــث علـــــى(حصـــــل البا) ســـــؤاالً ٢٤الباحـــــث االســـــتبیان أداة لبحثـــــه وتـــــألف مـــــن(

ومدرســـة.واعتمد الباحـــث عنـــد اً )مدرســـ٤٣٧)مـــن مجمـــوع أفـــراد العینـــة المكونـــة مـــن(%٥١بنســـبة(

التعامـــل مـــع النتـــائج علـــى التكـــرارات والنســـب المئویـــة.وكانت نتـــائج الدراســـة مصـــنفة علـــى النحـــو 

اآلتي:

اإلعداد الجامعي لمدرسي اللغة العربیة،أظهرت النتائج:.١

%)إلـــى أن موضـــوعات التخصـــص أفـــادتهم ٩٤,٥ات التخصـــص أشـــار (بالنســـبة لموضـــوع-

:اً كثیر 

%)إلى ٦٣,٤%)منهم إلى أنها ذو فائدة في حین أشار(٤٩أما الموضوعات التربویة،فأشار(-

قلة فائدتها.

أهداف تدریس اللغة العربیة أظهرت النتائج:. ٢

%)من العینة أكدت على الكتابة والتعبیر الشفهي.٣،١٥النسبة(-
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%)من العینة أكدت على القراءة والتعبیر الشفهي.٢٦ة(نسب-

من مشكالت اللغة العربیة االزدواجیة والكتابة،أظهرت النتائج:. ٣

االزدواجیة : -١

%)من الهیئةالتعیر أهمیة لمشكلة االزدواج اللغوي.٥٥,٧نسبة(-

.%)أكدت أنها من أهم المشكالت التي تواجه مدرسي اللغة العربیة٢٤,٣نسبة(-

الكتابة: -٢

تشـــغل بـــال الكثیـــر مـــن المتخصصـــین فـــي اللغـــة فـــي مختلـــف لأورد الباحـــث أنهـــا ال تـــزا

العربیة على ضرورة تشـكیل الكلمات،وذلـك  ةاألقطار،ولكن من خالل االستبیان أجمع مدرسو اللغ

باستخدام الحركات للتخلص من اللبس والخطأ.

ة العربیة وكتبها أظهرت النتائج:منهج اللغ -٣

.اً %)من العینة یشتركون في التألیف وهي نسبة قلیلة جد٦,٦نسبة(-

).١٩٦٩%)من العینة أكدت ضرورة تغیر منهج النحو والمطالعة.(الطعمة،٨٠,٥نسبة(-

):١٩٨٨. دراسة الھاشمي(٢
هدفت إلى تحدید مشكالت تدریس التعبیر التحریري في المرحلـة اإلعدادیـة ومقترحـات حلولهـا

الل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:وذلك من خ،

تـــدریس التعبیـــر التحریـــري فـــي المرحلـــة اإلعدادیـــة فـــي العـــراق مـــن وجهـــة نظـــر  تمـــا مشـــكال.١

مدرسي اللغة العربیة.

لمتغیر الجنس؟اً هل هناك فروق ذات داللة أحصائیة في المشكالت تبع.٢

المقترحة لمشكالت تدریس المادة من وجهة نظر مدرسیها؟لما الحلو .٣

اً )مدرســـ٦٤١) مدرســـة إعدادیـــة وثانویـــة تـــوزع فیهـــا(١٨٠تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن(وقـــد 

) فقـرة طبقـت علـى عینـة الدراسـة النهائیـة بعـد ٦١مـن(اً مكونـاً ومدرسة للمادة وأعد الباحـث أسـتبیان

التحقق من صدقها وثباتهـا واسـتخدم الباحـث معامـل أرتبـاط بیرسـون ومعادلـة حـدة المشـكلة ومربـع 

-ائیة أما أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فهي:كاي وسائل إحص

(عالمات الترقیم ومراعاة إغفال األهداف لبعض الجوانب التي یسعى إلیها درس التعبیر،مثالً .١

مقتضى الحال)واالفتقار إلى منهج محدد.

عدم توفر كتاب یعتمد علیه المدرس في مادة التعبیر..٢

كثرة أخطاء الطلبة اإلمالئیة..٣

واجبــات مــدرس اللغــة العربیــة وضــعف الطلبــة فــي المــرحلتین المتوســطة واإلعدادیــة أمــا كثــرة.٤

المقترحات التي أظهرتها الدراسة فهي :
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٨

.اً زیادة حصص مادة التعبیر إلى درسین أسبوعیأ. 

ضرورة وضع منهج محدد لمادة التعبیر.ب. 

رات،التقاریر).تأكید اختیار الموضوعات الوظیفیة مثل(كتابة الرسائل،المذك .ج

  )١٩٨٨ضرورة إیجاد معیار لتصحیح التعبیر التحریري. (الهاشمي، .د

):١٩٨٩دراسة الربیعي(-٣
هـدفت الدراســة إلــى معرفــة صــعوبات تــدریس قواعــد اللغــة العربیــة لطلبــة الفــرع العلمــي فــي 

اسـة فــي المـدارس الثانویـة واإلعدادیـة ووضـع المقترحـات للتغلــب علـى هـذه الصـعوبات أجریـت الدر 

مـــــن المدرســـــین  نمحافظـــــة بغداد،وبعـــــد تعـــــرف الباحـــــث الـــــى المجتمـــــع األصـــــلي أختـــــار عینتـــــی

أمــا العینــة الثانیــة،وهي عینــة اً ) مدرســ١٤و( اً ) طالبــ١٢٠والطلبــة،األولى اســتطالعیة تكونــت مــن(

اختارهـــا بالطریقـــة الطبقیـــة العشـــوائیة اً ) مدرســـ٣٨و( اً ) طالبـــ٥٦٠البحـــث األساســـیة تكونـــت مـــن(

ت االســتبانة أداة للبحث،وأســتخدم الباحــث معامــل أرتبــاط بیرســون ومربــع كاي،ومعادلــة فیشــر وكانــ

ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة :والوزن المئوي وسائل أحصائیة.

الساعات المخصصة لتدریس كتاب قواعد اللغة العربیة غیر كافیة..١

.اً ما درسوه سابقمفاجأة الطلبة بموضوعات جدیدة لیس لها عالقة ب.٢

مفردات موضوعات كتاب قواعد اللغة العربیة غیر مشكلة(محركة)..٣

  ).١٩٨٩ضعف المستوى العلمي لبعض مدرسي اللغة العربیة. (الربیعي:

):١٩٩٩دراسة التمیمي (. ٤
سـعت الدراســة إلـى تحدیــد صـعوبات تــدریس مـادة النقــد األدبـي فــي المرحلـة اإلعدادیــة فــي 

وجهـــة نظـــر المدرســـین والطلبـــة وحلـــول المدرســـین لهـــا،والفروق بـــین اســـتجابات  نبغـــداد/المركز،م

).وتكــون مجتمــع البحــث مــن ثالثــة مجتمعــات :مجتمــع ٩٩-٩٨المدرســین والطلبــة،للعام الدراســي(

)ومجتمع المدرسین والمدرسات الذین یدرسون مادة النقد ١٥٩المدارس الثانویة واإلعدادیة والبالغ (

) واعـدت الباحثـة إسـتبانتین ١١٤٩٨ومجتمـع الطلبـة والبـالغ عـددهم( )١٦١م(األدبي والبالغ عـدده

- ١)فقرة للطلبة موزعة على ستة مجاالت(٦٣) فقرة للمدرسین و(٧٠)فقرة منها(١٣٣مكونتین من(

التقــویم واالمتحانات)وقــد -٦الطلبــة -٥المدرســین -٤الطرائــق واألســالیب -٣الكتــاب  -٢األهــداف 

ا.واســـتخدمت الباحثـــة النســـبة المئویـــة والوســـط المـــرجح ومربـــع كـــاي تحققـــت مـــن صـــدقهما وثباتهم

  -:يوسائل إحصائیة للوصول إلى نتائج البحث وكان من أهم النتائج ما یأت

من وجهة نظر المدرسین : -أ

ضعف ارتباط األهداف الموضوعیة بواقع تدریس النقد األدبي . -١
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اسلوب الكتاب غیر مشوق. -٢

یسیة لبعض مدرسي النقد األدبي.ضعف الكفایة التدر  -٣

من وجهة نظر الطلبة : -ب

الطلبة أهداف تدریس مادة النقد األدبي . فال یعر  -١

قلة استخدام طرائق تدریسیة تربط النقد بفروع اللغة. -٢

ضعف میل الطلبة إلى دراسة مادة النقد األدبي . -٣

وصت عدة توصیات.وفي ضوء النتائج سجلت الباحثة الكثیر من المقترحات وأ

):٢٠٠٤دراسة النعیمي( .٥
هدفت الدراسـة إلـى تحدیـد الصـعوبات التـي تعتـرض تـدریس مـادة قواعـد اللغـة العربیـة فـي 

المرحلة المتوسطة في مدینة الموصل من وجهة نظر مدرسیها ومدرساتها.

تحقیــق )مدرســة ول٢٧،و() مدرســاً ٢١ومدرســة بواقــع()مدرســاً ١٨٨وقــد تكــون مجتمــع البحــث مــن(

) مجـاالت.إذ اعتمـد الباحـث ٨) فقـرة موزعـة علـى(٦٤هدف البحث تم أعداد استبیان بلغت فقراته(

االســتبیان االســتطالعي والدراســات الســابقة فــي إعــداد األداة مســتوفیة شــروط اإلعــداد مــن حیــث 

بـع الصالحیة والصدق والثبات.واستخدم الباحث وسائل إحصائیة لتحلیـل البیانـات منهـا اختبـار مر 

  :يكاي،والوسط المرجح،ومعامل ارتباط بیرسون.وقد أظهرت نتائج البحث ما یأت

إن نسبة الصعوبات منخفضة من وجهة نظر المدرسین والمدرسات.. ١

هناك تقارب ملحوظ بین وجهتي نظر المدرسین والمدرسات.. ٢

ت علیـه مـن نتـائج مجموعـة مـن االسـتنتاجات والتوصـیالوقدم الباحث في ضوء ما حصـ

والمقترحات .

دراسات أجنبیة:.اً ثانی
):١٩٥٦دراسة الطعمة(.١

هـــدفت الدراســـة إلـــى تـــدریس العربیـــة الفصـــحى لمتكلمـــي اللهجـــة العامیـــة دراســـة لمشـــكلة 

الثنائیة اللغویة وتأثیر ذلك في تعلیم العربیة.

وهــــدفت  ١٩٥٦أجریــــت هــــذه الدراســــة فــــي جامعــــة هــــارفورد فــــي الوالیــــات المتحــــدة عــــام 

صول إلى:الو 

مدى االختالف بین العامیة والفصحى ..١

تأثیر ذلك االختالف في اللغة العربیة في العراق..٢

احتماالت اإلصالح..٣
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البحــث  ةواقتصـرت الدراســة علـى عینــة مـن مدرســي مــادة اللغـة العربیــة فـي بغــداد أمـا عینــ

ســتبیان أداة )مدرســة ثانویــة أســتخدم الباحــث اال٤٧ومدرســة اســتمدت مــن(اً )مدرســ١٥٠فقــد شــملت(

لها صلة بتعلیم اللغة العربیـة الفصـحى فـي الـدارس الثانویـة ومـن خاللهـا سؤاالً  )١٨( لبحثه فوجه

توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:تجاهات مدرسي اللغة العربیة نحو العامیة.الى إتعرف 

ة تربویة.إن أغلبیة المدرسین یشعرون أن االزدواجیة اللغویة(العامیة،والفصحى) تشكل مشكل.١

إن السلوك النفسي السائد لمدرسي اللغة العربیة هو الوقوف بوجه العامیة العربیة..٢

هناك رغبة شدیدة لدى أغلب المدرسین في ضرورة القیـام بإبـدال منـاهج اللغـة العربیة،والسـیما .٣

تلك التي تقوم بتدریس مادة النحو.

.اً اءة والتعلم عموملعملیة القر إن نظام الكتابة في العربیة یبدو معرقالً .٤

)١٩٥٦(الطعمة: %)من المدرسین لم یشاركوا في إعداد مناهج اللغة العربیة.٩٥إن(.٥

):١٩٧٦دراسة ھندركسن(.٢
الوالیات المتحدة األمریكیة واستهدفت: يأجریت هذه الدراسة في جامعة أوهایو ف

اإلنشاء.في تصحیح األخطاء على قدرة الطالب في كتابة  نمعرفة أثر طریقتی. أ

ب.معرفة المشكالت الرئیسة التي تواجه الطلبة األجانب عند كتابة أنشاء باللغة اإلنكلیزیة.

أختاروا دراسة اللغة اإلنكلیزیة واستمرت الدراسة اً أجنبیاً ) طالب٢٤تألفت عینة البحث من(

ورة،ثم ى الباحث قـدرة الطالـب علـى وصـف قصـة مصـس)أسابیع،في األسبوع الثاني منها قا٨مدة (

صــنف الباحــث الطلبــة إلــى مجمــوعتین،األولى فیهــا معــدل األخطــاء العامــة واطــئ والثانیــة معــدل 

واتبـــع مـــع احـــداهما طریقـــة تصـــحیح األخطـــاء العامـــة فقـــط واتبـــع مـــع لاألخطـــاء العامـــة فیهـــا عـــا

)أســابیع ٦.واســتمرت التجربــة(اً المجموعــة األخــرى طریقــة تصــحیح األخطــاء العامــة والخاصــة معــ

كان الباحث یعطي مواضیع إنشائیة مبنیـة علـى وصـف قصـص مصـورة ویقـوم بتصـحیحها أخرى

اً بعـدیاً حسب طریقـة التصـحیح التـي أخضـع الطالـب لهـا وفـي نهایـة التجربـة أجـرى الباحـث اختبـار 

لكل من المجموعتین واستخدم(تحلیل التباین)وسیلة إحصائیة فتوصل إلى نتائج أهمها:

.و.) في كتابة اإلنشاء وفي المجمـوعتین ٥لة إحصائیة عند مستوى(لیس هناك فروق ذات دال .١

على اختالف طریقة التصحیح.

-أهم المشكالت التي یواجهها الطالب األجنبي عند كتابة اإلنشاء هي:. ٢

االستخدام الخاطئ لحروف الجر.. أ

ضعف الطلبة في اإلمالء. .ب

)hendrickson:1976(عدم التوافق النحوي بین الفاعل والمفعول..ج
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إجراءات البحث:الفصل الثالث
یتنــاول هــذا الفصــل عــرض اإلجــراءات التــي قــام بهــا الباحثــان لتحدیــد المجتمــع األصــلي 

واختیار العینة وخطـوات بنـاء أداة البحـث وتطبیقهـا والوسـائل اإلحصـائیة المسـتخدمة وعلـى النحـو 

اآلتي:

مجتمع البحث:
فـي المرحلـة اإلعدادیـة فـي مدرسـات مـادة اللغـة العربیـةتالف مجتمع البحث من مدرسي و 

البحث من المدیریة العامة مدینة الموصل، إذ حصل الباحثان على المعلومات الخاصة بمجموعة

للتربیة في محافظة نینوى.

عینة البحث: 
) مدرســـة لمـــادة اللغــة العربیـــة مـــن المـــدارس ١٧) مدرســـا و(١٧تكونــت عینـــة البحـــث مــن(

مـن مجتمـع اً في مركز مدینة الموصل والواقعة في جـانبي المدینـة وتـم اختیـارهم عشـوائیاإلعدادیة 

  %).٢٥) مدرسا ومدرسة أي بنسبة (٣٤البحث وبمجموع (

أداة البحث: 
نظرا لعـدم وجـود أداة مالئمـة لجمـع البیانـات والمعلومـات المناسـبة لتحقیـق أهـداف البحـث 

هما مــن خــالل اطالعهمــا علــى الدراســات الســابقة واألدبیــات فقــد قــام الباحثــان بإعــداد األداة بنفســی

ذات العالقة والتي استخدمت االستبیان وعلى وفق الخطوات اآلتیة:

مــن خــالل إطالعهمــا علــى األدبیــات والدراســات فــي هــذا المجــال حــدد الباحثــان مجــاالت 

قام الباحثان بإعداد مختلفة والتي یمكن أن تنطوي تحتها صعوبات تدریس قواعد اللغة العربیة، ثم

-استبیان استطالعي مكون من سؤالین هما:

مــاهي صــعوبات تــدریس مــادة قواعــد اللغــة العربیــة مــن وجهــة نظــرك والتــي یمكــن إدراجهــا  .١س

ـــــاب المنهجـــــي المقـــــرر، التقـــــویم (تحـــــت المجـــــاالت اآلتیـــــة:  أهـــــداف تـــــدریس القواعـــــد، الكت

؟.واالمتحانات، طرائق التدریس المدرسون، الطلبة)

هل هناك صعوبات أخرى تود ذكرها؟.. ٢س

وبعد ذلك وجه الباحثان االستبیان االستطالعي إلى أفراد العینة االستطالعیة من مدرسي 

 ٣مدرســـین) و( ٣) مـــنهم(٦ومدرســات قواعـــد اللغـــة العربیـــة والـــذین تــم اختیـــارهم عشـــوائیا وبواقـــع (

مدرسات).

إعداد األداة :
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انـات األولیـة مـن الدراسـة االسـتطالعیة قـام الباحثـان بتفریـغ بعد أن تـم الحصـول علـى البی

البیانــات وتبویــب تكــرار الصــعوبات وحســب مجاالتهــا ثــم قــام الباحثــان بإضــافة فقــرات لهــا عالقــة 

بالموضوع مستمدة من الدراسات السابقة التي لم یتطرق إلیها أفراد العینة االستطالعیة وقد أصبح 

) فقــرة موزعــة علــى (ســتة مجــاالت) ٥٢ة المحكمــین مكونــا مــن (االســتبیان قبــل عرضــه علــى لجنــ

  ). ١وكانت الخیارات (صالحة، غیر صالحة، المالحظات). ملحق (

صدق األداة:
لغرض التحقق من صدق األداة أعتمد الباحثان الصدق الظاهري، أسلوبا في تقریـر مـدى 

االستبیان بصیغته األولیـة علـى صالحیة األداة وتحقیقها ألغراض البحث الحالي، إذ قاما بعرض 

لجنــة محكمــة مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي مجــال طرائــق التــدریس والعلــوم التربویــة والنفســیة 

لصـــالحیة اً معیــار  ن%) فـــأكثر مــن آراء المحكمـــی ٨٠. وقـــد عــّد الباحثـــان نســبة ()١(واللغــة العربیــة

وتعــدیل وٕاضــافة بعــض الفقــرات الفقــرة. وفــي ضــوء آراء الخبــراء وتوجیهــاتهم قــام الباحثــان بحــذف

  ) فقرة. ٤٧من (اً وأصبح االستبیان بصیغته النهائیة مكون

ثبات األداة:
ـــة هـــي التـــي تعطـــي النتـــائج نفســـها أو نتـــائج متقاربـــة عنـــد تكـــرار تطبیقهـــ .اً "األداة الثابت

وقــــد اعتمــــد الباحثــــان علــــى طریقــــة إعــــادة االختبــــار، علــــى )،٧٧: ١٩٨٩(ثورنــــدایك وٕالیزابیــــث، 

مدرســــات) اســــتثنوا مــــن  ٣مدرســــین)و( ٣) مدرســــین ومدرســــات وبواقــــع (٦مجموعــــة مكونــــة مــــن (

یومـا)  ١٥التطبیق النهائي لألداة وقد كانت الفتـرة الزمنیـة بـین التطبیقـین األول والثـاني أسـبوعین (

الفتـرة بـین التطبیقـین األول والثـاني یجـب أن ال تقـل عـن استنادا إلى ما أشار إلیه (عودة) مـن أن 

  ).٣٤٧، ص١٩٩٨أسبوعین (عودة، 

أسماء المحكمین:) ١(

أ.د.فاضل خلیل إبراهیم/جامعة الموصل/كلیة التربیة األساسیة..١

أ.م.د.ذنون االطرقجي/ جامعة الموصل/كلیة التربیة األساسیة..٢

أ.م.د.عامر باهر/ جامعة الموصل/كلیة التربیة األساسیة..٣

أ.م.د.موفق حیاوي/جامعة الموصل/كلیة التربیة..٤

فتحي/ جامعة الموصل/كلیة التربیة.ل.خزعأ.م. د.٥

أ.م د.غانم سعید/ جامعة الموصل/كلیة التربیة..٦

أ.م.د.خلیل الجبوري/ جامعة الموصل/كلیة التربیة..٧

وحدة اإلشراف التربوي.-د.محمد نایف الدلیمي/مشرف تربوي/مدیریة التربیة العامة.٨

وحدة اإلشراف التربوي.-لعامة/مشرف تربوي/ مدیریة التربیة اد.عبد العزیز عبد اهللا.٩
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تطبیق األداة :
قام الباحثان بتوزیع االسـتبیان النهـائي علـى أفـراد العینـة األساسـیة المشـمولة بالدراسـة مـن 

ات وقــد اتبــع الثبــمدرســي ومدرســات اللغــة العربیــة بعــد اســتبعاد أفــراد العینــة االســتطالعیة وعینــة

الباحثــان أســلوب التســلیم والتســلم بالیــد وذلــك لضــمان الحصــول علــى االســتجابات وعــدم ضــیاعها، 

وقد استغرقت فترة التطبیق حوالي (شهرا).

الوسائل اإلحصائیة:
). ١٦،ص١٩٩٢معادلة الوسط المرجح إلیجاد حدة الفقرة: (الجبوري،.١

).٦٥،ص٢٠٠٠المجامیع (منیزیل،االختبار الزائي لعینتین إلیجاد الفروق بین .٢

النسبة المئویة..٣

عرض النتائج ومناقشتھا:الفصل الرابع
للنتــائج التـي توصـل إلیهـا الباحثــان فـي ضـوء أهـداف البحــث اً یتضـمن هـذا الفصـل عرضـ

وفــق اتبــاع اخــذ الفقــرة االولــى التــي تبلــغ درجــة حــدتها اقصــى درجــة  ىالتــي حــدداها ومناقشــتها علــ

  ي:وعلى النحو االت

أوال: النتائج المتعلقة بالھدف األول:
) الصعوبات في مجال أھداف تدریس القواعد:١(

) فقرات وقـد اسـتخرجت درجـة حـدتها مـن وجهـة نظـر مدرسـیها ١٠ویتضمن هذا المجال (

ومدرساتها وحسب الجدول الموضح في الشكل اآلتي:

مــــن وجهــــة نظــــر ) حصــــلت علــــى الترتیــــب األول ١) أن الفقــــرة (٦ویظهــــر مــــن الجــــدول(

) وهــي أن الحصـص المحــددة لمــادة القواعـد غیــر كافیــة ٢.٦١١المدرسـین إذ بلغــت درجـة حــدتها (

لتحقیق األهداف الموضوعة لمادة القواعد. ویعـزى ذلـك الـى قلـة اهتمـام الطلبـة باالهـداف المرجـوة 

ویــدل مــن دراســة القواعــد كمــا یــدل علــى تركیــز المدرســین بصــورة عامــة علــى االهــداف المعرفیــة

ایضا على صعوبة في تحقیق اهداف تدریس قواعد اللغة العربیة الن االهداف العامة لهذه المـادة 

ال تتناسب مع مستوى الطلبة المعرفي وهذا یعود الى طبیعة الظروف التي مرة بها العلـیم مـن قلـة 

) ٤لفقـــرة (االمكانـــات المادیـــة التـــي اعاقـــة تحقیـــق الكثیـــر مـــن االهـــداف، بینمـــا بلغـــت درجـــة حـــدة ا

) بالنسبة للمدرسات وهي ضعف ارتباط األهـداف الموضـوعیة بواقـع تـدریس قواعـد اللغـة ٢.٥٧٦(

العربیة لعدم إلمامهم باألهداف العامة مـن تـدریس القواعـد. امـا الفقـرات الثالثـة االخیـرة فتـدل علـى 
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زنــة اهــداف تــدني درجــة حــدتها مقارنــة بــالفقرات االخــرى یعــزى هــذا الــى ان هنــاك صــعوبة فــي موا

تـدریس القواعـد مـع محتـوى الموضـوع لتـدریس هــذه المـادة فضـال عـن ان االهـداف العامـة لتــدریس 

هذه المادة ال تتناسب مع مستوى الطلبة المعرفي مما یدل على أن المدرسین لم یعیروا أهمیـة فـي 

ومحـدة مـن ترجمة األهداف العامة إلى أغراض سلوكیة ألنها في منظورهم مقیدة لهم في تدریسهم 

نشاطهم ولهذا لم یعطوها األهمیة المطلوبة.

) یبین الصعوبات في مجال األهداف١جدول (ال

  ت

  )١٧مدرسات (  )١٧مدرسین (
Zاختبار 

لعینتین
التسلسل

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

التسلسل 

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

٠.٧٦٤  ٠.٠٢٠٧  ٠.٧٠٢٣  ٢.١٠٧  ١٠  ١.٢٠٢  ٠.٨١٣٦  ٢.٤٤١  ٦  ١  

٠.١٦٥  ٠.٢٤٠  ٠.٧٢٦  ٢.١٧٨  ٩  ٠.٠٠٢٦  ٠.٧٠٠٣  ٢.١٠١  ٩  ٢  

٠.٨١٤  ٠.٥٩٦  ٠.٧٦١٦  ٢.٢٨٥  ٦  ٢.٠٦٥  ٠.٨٦٩  ٢.٦٠٧  ٢  ٣  

٠.٠٥٧  ١.٨٧٦  ٠.٨٥٨٦  ٢.٥٧٦  ١  ١.٧٥٨  ٠.٨٥١٦  ٢.٥٥٥  ٣  ٤  

٠.٠٤٦  ١.٤٣١  ٠.٨٣٠٣  ٢.٤٩١  ٤  ١.٣٤٦  ٠.٨٢٤٣  ٢.٤٧٣  ٤  ٥  

١.٠١٠٤  ٠.٣٢٠  ٠.٧٣٤٣  ٢.٢٠٣  ٨  ٢.٠٨٩  ٠.٨٧٠٣  ٢.٦١١  ١  ٦

٠.٠١٢  ١.١٩٨  ٠.٨١٣٣  ٢.٤٤٠  ٥  ١.٢٢١  ٠.٨١٥  ٢.٤٤٥  ٥  ٧  

٠.٨٥٣  ١.٦٤٤٤  ٠.٨٤٧٣  ٢.٥٤٢  ٣  ٠.٢٦٩  ٠.٧٢٩  ٢.١٨٧  ٨  ٨  

٠.٧٩٧  ١.٧٨١  ٠.٨٥٣  ٢.٥٥٩  ٢  ٠.٤١٨  ٠.٧٤٤٣  ٢.٢٣٣  ٧  ٩  

٠.٣٧٢  ٠.٥٤٧  ٠.٧٥٧  ٢.٢٧١  ٧  ٠.٠٠٢٦  ٠.٧٠٠٣  ٢.١٠١  ١٠  ١٠  

نھجي المقرر:) الصعوبات في مجال الكتاب الم٢(
) وهي (إغفال الجوانـب النفسـیة والتربویـة  ٢و  ٧١١(  فقد بلغت درجة حدة الفقرة األولى

) أعلـى درجـة حـدة لهـا وهـي ٣في بناء محتوى الكتاب )، أما بالنسبة للمدرسات فقـد بلغـت الفقـرة (

دة القواعــد وهــذا یعــود إلــى كثــرة المفــردات التــي یحتویهــا الكتــاب المنهجــي المقــرر لمــا ) ٢و٥٩٣(

واحتوائــه علــى عــدد مــن المفــاهیم التــي یصــعب علــى الطلبــة اســتیعابها وٕاغفالــه للجوانــب التربویــة 

والنفســیة فــي بنــاء موضــوعاته النحویــة إضــافة إلــى قلــة التطبیقــات اإلعرابیــة واألمثلــة المحلولــة فــي 

البیتیة والمشاركة الكتاب وهذا یشكل صعوبة قائمة بحد ذاتها في التدریس والتمرین على الواجبات

الصفیة للطلبة الن مادة القواعد غیر قابلة للحفظ وتتسم بـالتطبیق واالسـتنتاج، و أن المدرسـین ال 

یهتمــون بتمنیــة المهــارات اللغویــة المطلــوب تنمیتهــا فــي الصــف فضــال عــن أن بعــض موضــوعات 

مما أدى إلـى خلـط أو القواعد معادة ومكررة في كتاب قواعد اللغة العربیة للصف الثالث المتوسط

دمــج بعــض الموضــوعات الصــرفیة مــع موضــوعات النحــو مــثال المصــدر واســم المــرة واســم الهیئــة 

-) اآلتي: ٢وبذلك ال یكون من السهل على الطالب ان یستوعبها جمیعا.كما في الجدول (
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١٥

) یبین الصعوبات في مجال الكتاب المنهجي٢جدول (ال

  ت

  )١٧مدرسات (  )١٧مدرسین (
Zر اختبا

لعینتین
التسلسل

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

التسلسل 

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

٠.٨٤٤  ١.٠٥٥  ٠.٨٠٢  ٢.٤٠٦  ٥  ٢.٨٣٣  ٠.٩٠٣٦  ٢.٧١١  ١  ١  

٠.٣٢٩  ١.٤٣١  ٠.٨٣٠٣  ٢.٤٩١  ٢  ٢.٩٥  ٠.٨٧٠٦  ٢.٦١٢  ٢  ٢  

٠.٢٢٧  ١.٩٧٨  ٠.٨٦٤٣  ٢.٥٩٣  ١  ١.٤٩٩  ٠.٨٣٥  ٢.٥٠٥  ٣  ٣  

٠.٧٢٥  ٠.٧٨٨  ٠.٧٧٩٣  ٢.٣٣٨  ٦  ٠.٢٧١  ٠.٦٦٩  ٢.٠٠٧  ١١  ٤  

٠.٣٦٤  ٠.٧٢٥  ٠.٧٧٣٦  ٢.٣٢١  ٧  ٠.١٧٧  ٠.٧١٩٣  ٢.١٥٨  ٩  ٥  

٠.٠٢٢  ٠.٥٩٦  ٠.٧٦١٦  ٢.٢٨٥  ٨  ٠.٥٦١  ٠.٧٥٨٣  ٢.٢٧٥  ٧  ٦  

٠.٠٥٩  ١.١٢٥  ٠.٨٠٧٦  ٢.٤٢٣  ٤  ١.٢٢٩  ٠.٨١٥٦  ٢.٤٤٧  ٥  ٧  

١.٠٣٧  ١.٣٥٠  ٠.٨٢٤٦  ٢.٤٧٤  ٣  ٠.٢٤٠  ٠.٦٧٢٦  ٢.٠١٨  ١٠  ٨  

٠.٦٤٥  ٠.٣٠١  ٠.٧٢٦  ٢.١٧٨  ١١  ١.٢٦٤  ٠.٨١٨٣  ٢.٤٥٥  ٤  ٩  

٠.١٧٢  ٠.٤٧٦  ٠.٧٥  ٢.٢٥  ١٠  ٠.٢٢١  ٠.٧٢٤  ٢.١٧٢  ٨  ١٠  

٠.١١٠  ٠.٥٩٦  ٠.٧٦١٦  ٢.٢٨٥  ٩  ٠.٧٦٩  ٠.٧٧٧٦  ٢.٣٣٣  ٦  ١١  

) الصعوبات في مجال التقویم واالمتحانات:٣(
) ٢.٦٧١) علـــى درجـــة حـــدة (٣أمـــا بخصـــوص التقـــویم واالمتحانـــات إذ حصـــلت الفقـــرة (

بالنسبة للمدرسین وهذا یدل على أن أسئلة االمتحانات غیر شاملة للموضوعات التي تقیس قدرات 

) ٢.٥٧٦) (٢الطلبة العقلیة في مجال القواعد.أما بالنسبة للمدرسات فقد بلغـت درجـة حـدة الفقـرة (

 نیــولییــدل علــى المدرســات ال  اوهــي قلــه الدرجــة المخصصــة للقواعــد قیاســا بــالفروع األخــرى ممــ

لبــاقي الفــروع فــي اللغــة العربیــة .كمــا فــي الجــدول أهمیــة كبیــرة لدرجــة القواعــد ویعطــین درجــة اكبــر

)٣: (  

) یبین الصعوبات في مجال التقویم واالمتحانات٣جدول (ال

  ت

  )١٧مدرسات (  )١٧مدرسین (
Zاختبار 

لعینتین
التسلسل

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

التسلسل 

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

٠.٥٢٨  ٠.٣٥٦  ٠.٧٣٨  ٢.٢١٤  ٥  ١.١٠٠٢  ٠.٨٠٥٦  ٢.٤١٧  ٥  ١  

٠.٤٠١  ١.٨٧٦  ٠.٨٥٨٦  ٢.٥٧٦  ١  ١.١٢١  ٠.٨٠٧٣  ٢.٤٢٢  ٤  ٢  

٠.٥٩٢  ١.٢٧٤  ٠.٨١٩  ٢.٤٥٧  ٤  ٢.٥١٠  ٠.٨٩٠٣  ٢.٦٧١  ١  ٣  

٠.٣٠٠  ١.٣٠٥  ٠.٨٢١٣  ٢.٤٦٤  ٣  ١.٨٨٣  ٠.٨٥٩  ٢.٥٧٧  ٣  ٤  

٠.١٦١  ١.٥٩٩  ٠.٨٤١٦  ٢.٥٢٥  ٢  ١.٩٢٤  ٠.٨٦١٣  ٢.٥٨٤  ٢  ٥  
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) الصعوبات في مجال طرائق التدریس: ٤(
) بالنسـبة للمدرسـین وهـذا یعنـي أن كثـرة ٢.٨٧١) علـى درجـة حـدة (٦فقد حصلت الفقرة (

الطلبـــة وكثافـــة المـــنهج تـــدفع المـــدرس إلـــى اســـتخدام الطریقـــة التقلیدیـــة (االســـتقرائیة) فـــي التـــدریس 

ي الصــف وٕانهــاء المقــرر الدراســي بســرعة. وهــذه الفقــرة تتفــق مــع لضــمان الســیطرة علــى الطــالب فــ

) وهـــي اعتمـــاد المدرســـین والمدرســـات الطریقـــة ٢.٧٠٣الفقـــرة األولـــى والتـــي بلغـــت درجـــة حـــدتها (

). وقــد ٧٣٠,٢)(٤االعتیادیــة فــي تــدریس القواعــد.بینما عنــد المدرســات بلغــت درجــة حــدة الفقــرة (

(االســتقرائیة ) قــد تعــود علیهــا المدرســون والمدرســات والطلبــة یعــود هــذا إلــى أن الطریقــة التقلیدیــة 

اقل.دون االعتماد علـى طرائـق تدریسـیة حدیثـة فـي تـدریس القواعـد اً اقصر وجهداً لكونها تأخذ وقت

وهذا هو شأن أغلب التدریسیین في كل المواد الدراسیة.إلنهاء المنهج المقـرر فـي الوقـت المناسـب 

  ): ٤ل (في الجدو كماوالمخصص له.

) یبین الصعوبات في مجال طرائق التدریس٤جدول (ال

  ت

  )١٧مدرسات (  )١٧مدرسین (
Zاختبار 

لعینتین
التسلسل

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

التسلسل 

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

١.٣٨٨  ٠.١٧٧  ٠.٧١٩٣  ٢.١٥٨  ٦  ٢.٧٧٤  ٠.٩٠١  ٢.٧٠٣  ٣  ١  

٢.٠٨٨  ٠.٢٧٨  ٠.٧٣  ٢.١٩٠  ٥  ٦.٦٠٤  ٠.٩٧٠٦  ٢.٨١٢  ٢  ٢  

٠.٢١٦  ١.٤٣٥  ٠.٨٣٠٦  ٢.٤٩٢  ٣  ١.٦٧٧  ٠.٨٤٦٦  ٢.٥٤٠  ٥  ٣  

٠.٣٦٤  ٣.٠٢٥  ٠.٩١  ٢.٧٣٠  ١  ٢.١٠٣  ٠.٨٧١  ٢.٦١٣  ٤  ٤  

٠.٧٠١  ٢.٤٧١  ٠.٨٨٨٦  ٢.٦٦٦  ٢  ١.٠٥٩  ٠.٨٠٢٣  ٢.٤٠٧  ٦  ٥  

٠.٨٧٠  ١.٤٣٥  ٠.٨٣٠٦  ٢.٤٩٢  ٤  ٣.٥٩٧  ٠.٩٢٧  ٢.٨٧١  ١  ٦  

) مجال المدرسین:٥(
) عنــد المدرســین (وهــي تــوزع نشــاط ٢.٨٧١( ) أعلــى درجــة حــدة وهــي٦غــت الفقــرة(فقــد بل

بالوقــت الكــافي للمــدرس مــن تهیئــة الــدرس الــالزم  حالمــدرس فــي أكثــر مــن مدرســة ) ممــا ال یســم

لهـا  ة) أعلـى درجـة حـد٤بالشكل المطلوب لعدم تركیـزه علـى عملـه یشـكل جیـد بینمـا بلغـت الفقـرة (

رسات وهي عدم توفر االمكانات والمستلزمات المادیة و العلمیة التي ) عند المد ٢و ٧٣٠وهي ( 

تساعد المدرس وقد یعود ذلك إلى قلة االهتمام من المسئولین أو القائمین على التعلیم على توفیر 

  ): ٥المستلزمات المادیة والعلمیة الكفیلة بنجاح العملیة التدریسیة،كما في الجدول(

في مجال المدرسین) یبین الصعوبات٥جدول (ال

  ت

  )١٧مدرسات (  )١٧مدرسین (
Zاختبار 

لعینتین
التسلسل

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

التسلسل 

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

١.٣٨٨  ٠.١٧٧  ٠.٧١٩٣  ٢.١٥٨  ٦  ٢.٧٧٤  ٠.٩٠١  ٢.٧٠٣  ٣  ١  



…صعوبات تدریس قواعد اللغة العربیة في المرحلة اإلعدادیة 

١٧

٢.٠٨٨  ٠.٢٧٨  ٠.٧٣  ٢.١٩٠  ٥  ٦.٦٠٤  ٠.٩٧٠٦  ٢.٨١٢  ٢  ٢  

٠.٢١٦  ١.٤٣٥  ٠.٨٣٠٦  ٢.٤٩٢  ٣  ١.٦٧٧  ٠.٨٤٦٦  ٢.٥٤٠  ٥  ٣  

٠.٣٦٤  ٣.٠٢٥  ٠.٩١  ٢.٧٣٠  ١  ٢.١٠٣  ٠.٨٧١  ٢.٦١٣  ٤  ٤  

٠.٧٠١  ٢.٤٧١  ٠.٨٨٨٦  ٢.٦٦٦  ٢  ١.٠٥٩  ٠.٨٠٢٣  ٢.٤٠٧  ٦  ٥  

٠.٨٧٠  ١.٤٣٥  ٠.٨٣٠٦  ٢.٤٩٢  ٤  ٣.٥٩٧  ٠.٩٢٧  ٢.٨٧١  ١  ٦  

) مجال الطلبة: ٦(
) وهذا یعني ٢.٨٤٤) عند المدرسین (٧( أما في مجال الطلبة فقد بلغت درجة حدة الفقرة

أن المدرسین یشتركون في إهمالهم في التحفیز الیومي للطلبة وٕانمـا یجـري التـدریس بشـكل تقلیـدي 

) مــن وجهــة نظــر ٢.٦٨٢) علــى درجــة حــدة (٣. بینمــا حصــلت الفقــرة (رروتینــي بــدون حــافز یــذك

استیعابها.المدرسات والذي یفسر كثرة المفاهیم التي یصعب على الطلبة 

لهـا ویمكن أن یعزى السـبب فـي الحـالتین إلـى أن الكفـاءة والتخصـص فـي المـادة المدرسـة

دور كبیر في اغنائها وٕاعطائها حقها في الشرح والتمثیل وذكر األمثلـة التوضـیحیة بطریقـة اإلثـارة 

ا ومفاهیمهـاوالتشویق مما یـؤدي إلـى حـب الطلبـة لمتابعـة للمـادة الدراسـیة وبالتـالي ترسـیخ مفرداتهـ

في أذهانهم بشكل متقن.



عائشة ادریس وعبد اهللا فتحي

١٨

) یبین الصعوبات في مجال الطلبة٦جدول (ال

  ت

  )١٧مدرسات (  )١٧مدرسین (
Zاختبار 

لعینتین
التسلسل

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

التسلسل 

الجدید

درجة

الحدة

النسبة

المئویة
Z

٠.٦٩٩  ١.٤٣٥  ٠.٨٣٠٦  ٢.٤٩٢  ٣  ٣.٠٤٣  ٠.٩١٠٦  ٢.٧٣٢  ٣  ١  

٠.٣٣٤  ٠.٩٦١  ٠.٧٩٤٣  ٢.٣٨٣  ٥  ١.٥٥٣  ٠.٨٣٨٦  ٢.٥١٦  ٨  ٢  

٠.٠٢٨  ٢.٥٩٨  ٠.٨٩٤  ٢.٦٨٢  ١  ٢.٥٢٧  ٠.٨٩١  ٢.٦٧٣  ٥  ٣  

٠.٤٤٥  ١.٩٤١  ٠.٨٦٢٣  ٢.٥٨٧  ٢  ١.١٠٠٢  ٠.٨٠٥٦  ٢.٤١٧  ٩  ٤  

١.٢٨٤  ٠.٠٢٠٧  ٠.٧٠٢٣  ٢.١٠٧  ٩  ٢.٢٣٤  ٠.٨٧٧٦  ٢.٦٣٣  ٧  ٥  

٠.٣٠٤  ٠.٣٥٦  ٠.٧٣٨  ٢.٢١٤  ٨  ٣.٠٦٤  ٠.٩١١٣  ٢.٧٣٤  ٢  ٦  

٠.٢٦٧  ١.١٤٧  ٠.٨٠٩٣  ٢.٤٢٨  ٤  ٤.٦٠٥  ٠.٩٤٨  ٢.٨٤٤  ١  ٧  

٠.٩٤٣  ٠.٨٥٩  ٠.٧٨٥٦  ٢.٣٥٧  ٦  ٢.٧٩٠  ٠.٩٠١٦  ٢.٧٠٥  ٤  ٨  

٠.٩٨٨  ٠.٥٩٦  ٠.٧٦١٦  ٢.٢٨٥  ٧  ٢.٤٧١  ٠.٨٨٨٦  ٢.٦٦٦  ٦  ٩  

التوصیات والمقترحات:الفصل الخامس
أوصى الباحثان في ضوء نتائج البحث عدة توصیات هي :

مدرسات على األهداف العامة لتـدریس اللغـة العربیـة وتـدریبهم علـى صـیاغة إطالع المدرسین وال.١

األهداف الخاصة واألغراض السلوكیة.

تدریب مدرسي ومدرسـات المـادة علـى طرائـق التـدریس الحدیثـة التـي تركـز علـى الجانـب النظـري .٢

والعملي وبالتنسیق مع كلیة التربیة.

أثرائیة.أعداد دلیل للتدریس یحوي على مسائل وأسئلة.٣

أقامة الدورات التدریبیة في العطلة الصیفیة لمدرسي المادة ومدرساتها ..٤

زیادة دافعیة الطلبة لدراسة المادة من خالل االهتمام بالجوانب الوجدانیة واالنفعالیة لدى الطلبة..٥

تقنیة.توعیة الطلبة بأهمیة القواعد في الحیاة ودورها الفاعل في رقي األمم وتطویرها وامتالك ال.٦

المقترحات 
من الدراسات فیمـا اً من المقترحات وهي أجراء عدداً للبحث یقترح الباحثان عددواستكماالً 

یأتي: 

في المرحلة اإلعدادیة .قواعد اللغة العربیةدراسة تقویمیة لكتب .١

دراسة تتناول صعوبات دراسة القواعد من وجهة نظر الطلبة..٢

طة.تطبیق البحث على المرحلة المتوس.٣
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المصادر:
المصادر العربیة:.والً أ
) : ((صــــعوبات الدارســــین والمعلمــــین فــــي مشــــروع محــــو األمیــــة ١٩٨٠إبراهیم،یوســــف حنــــا(.١

اإللزامـــي فـــي قضـــاء المحمودیـــة والحلـــول المقترحـــة لها))،رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة،كلیة 

جامعة بغداد.-التربیة

ـــة التدریس)١٩٧٩أبـــو هالل،أحمـــد(.٢ ـــاهرة ): ((تحلیـــل عملی –)،مكتبـــة النهضـــة اإلســـالمیة ،الق

مصر.

):((القیـاس والتقـویم فـي علـم الـنفس والتربیة)).ترجمـة ١٩٨٩ثورندایك،روبرت وٕالیزابیث هـیمن(.٣

عدس،مركز الكتب األردنیة،عمان.  نعبداهللا زید الكیالني وعبد الرحم

المرحلـــة ):((صـــعوبات تـــدریس مـــادة النقـــد األدبـــي فـــي ١٩٩٩التمیمـــي ،بشـــرى حمیـــد محمـــد (.٤

اإلعدادیــة فــي بغــداد مــن وجهــة نظــر المدرســین والطلبة))،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة،كلیة 

التربیة(ابن رشد)،جامعة بغداد.

العراق. -):((اللغة وعلم النفس))،بغداد١٩٨٢الحمداني،موفق(.٥

): (( التصـــمیم التعلیمـــي نظریـــة وممارســـة))،دار المســـیرة للنشـــر ١٩٩٩الحیلة،محمـــد محمـــود(.٦

األردن. -،عمان١توزیع والطباعة،طوال

.٣):((طرائق التدریس العامة ))،وزارة التربیة،الیمن،ط١٩٩٧الخوالدة،محمد محمود وآخرون(.٧

ـــــــي حســـــــین(.٨ ـــــــدلیمي،كامل محمـــــــود وطـــــــه عل ـــــــدلیمي وال ـــــــدریس اللغـــــــة ١٩٩٩ال ـــــــق ت ):((طرائ

ابن رشد،جامعة بغداد.–العربیة))،كلیة التربیة 

،بغداد.١):((اللغة العربیة وأصول تدریسها))،ط،١٩٧٧دمعة،إبراهیم مجید وآخرون(.٩

((أثـــر اســـتخدام التغذیـــة الراجعـــة فـــي تحصـــیل طلبـــة المرحلـــة :)١٩٨٩الربیعي،جمعـــة رشـــید(.١٠

). ١٩٦-١٦٧،ص(١٦االعدادیةفي مادة قواعد اللغة العربیة ))،مجلة كلیة المعلمین،ع

یــة لطلبــة الفــرع العلمــي ): ((صــعوبات تــدریس قواعــد اللغــة العرب١٩٨٩الربیعي،جمعــة رشــید(.١١

في الدارس الثانویة واإلعدادیة)) رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة،جامعة بغداد. 

،مطبعة جمیل،بغداد.١):((أصول تدریس اللغة العربیة ))،ط١٩٧٩الرحیم ،احمد حسن(.١٢

ربیــة ):((مــدى تطبیــق طلبــة المرحلــة المتوســطة لقواعــد اللغــة الع١٩٨٦الشــبلي،إبراهیم مهــدي(.١٣

). ٦١-٤٢،ص( ١٩٨٦، ٧التي یعرفونها))،مجلة العلوم التربویة والنفسیة،ع

):((الصـــــعوبات التـــــي تواجـــــه مـــــدیري وأســـــاتذة التعلـــــیم الثـــــانوي ١٩٨٢صـــــادق،ابن یوســـــف (.١٤

ومقترحـــاتهم كلهــــا فـــي ظــــل اإلدارة التربویـــة الالمركزیــــة فـــي الجزائر))،رســــالة ماجســـتیر غیــــر 

غداد.جامعة ب–منشورة،كلیة التربیة 
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ـــــــة الدراســـــــ ي):((مشـــــــكالت تـــــــدریس اللغـــــــة العربیـــــــة فـــــــ١٩٦٩الطعمة،صـــــــالح جـــــــواد(.١٥  ةمرحل

الثانویة))،بغداد.

ــــة ١٩٩٨عودة،أحمــــد ســــلیمان(.١٦ ــــة التدریســــیة ))،دار األمل،كلی ــــاس والتقــــویم فــــي العملی ):((القی

العلوم،جامعة الیرموك.

-٣معلـم /الطالـب،ع():"المتعلمـون وقواعـد النحـو "،مجلـة ال١٩٩٩(باللبدي،محمد سـمیر نجیـ.١٧

.  ٨١)،األردن،ص٤

): "اإلحصاء أالسـتداللي وتطبیقاتـه فـي الحاسـوب باسـتخدام الـرزم ٢٠٠٠منیزیل،عبداهللا فتاح(.١٨

،دار وائل للنشر،عمان،األردن.١،طspssاإلحصائیة 

((الموجه العملي لمدرسي اللغة العربیة))،مطبعة اإلرشاد.:)١٩٧٢الهاشمي،عابد توفیق(.١٩

):((مشــكالت تــدریس التعبیــر التحلیلــي فــي المرحلــة ١٩٨٨الــرحمن عبــد علــي (الهاشــمي،عبد .٢٠

جامعة بغداد.–اإلعدادیة في العراق))،رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة 

):"معجــــــــــم المصــــــــــطلحات العربیــــــــــة فــــــــــي اللغــــــــــة ١٩٨٤وهبــــــــــة ،مجــــــــــدي والمهنــــــــــدس،كامل(.٢١

،بیروت. ٢واألدب"،ط
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  )١ملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

عزیزي المدرس / عزیزتي المدرسة:

نضع بین یدیك استبیان عن صعوبة مادة قواعد اللغة العربیـة فـي المرحلـة االعدادیـة وقـد 

نهجــي المقــررالكتــاب الم-٢االهــداف  -١وزعنــا فقــرات االســتبیان علــى مجــاالت ســتة تتنــاول : (

الطلبـة) ، وببـدائل ثالثـة (موافـق،  -٦ المدرسین -٥ طرائق التدریس -٤ التقویم واالمتحانات -٣

) امــام العبــارة الــي تعتقــد انهــا تناســب الفقــرة مــع ال ادري، غیــر موافــق) فیرجــى وضــع عالمــة (

ذكر ایة مالحظات ان وجدت.

مع فائق الشكر واالمتنان

الباحثان
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غیر موافق  ال ادريموافق  الفقــــــرات  ت

اوال: مجال االهداف

عدم وضوح اهداف تدریس القواعد لدى مدرسي مدرسات المرحلة االعدادیة  ١

تركیز المدرسي والمدرسات على االهداف المعرفیة  ٢

قلة االهتمام الطلبة باهداف تدریس قواعد اللغة العربیة  ٣

تباط االهداف الموضوعیة بواقع تدریس قواعد اللغة العربیةضعف ار   ٤

صعوبة تحقیق بعض اهداف تدریس اللغة العربیة  ٥

الحصص المحددة لمادة القواعد غیر كافیة لتحقیق االهداف  ٦

ضعف ترابط اهداف تدریس مادة القواعد  ٧

اغراض سلوكیةصعوبة ترجمة االهداف العلمیة لتدریس القواعد إلى   ٨

٩  
ضعف تناسب اهداف تدریس القواعد معه مستوى قواعد اللغة العربیة باالتجاهات 

الحدیثة لالهداف التعلیمیة من حیث مجاالتها ومستویاتها

ثانیا: مجال الكتاب المنهجي المقرر

اغفال القواعد التربویة والجوانب النفسیة في بناء محتواه  ١

دات الكتاب المنهجي لمادة القواعد في المرحلة االعدادیةكثرة مفر   ٢

احتواء الكتاب على عدد من المفاهیم التي یصعب على الطلبة استیعباها  ٣

قلة االمثلة التي تساعد الطلبة على الفهم  ٤

التكرار غیر المبرر لبعض مفردات مادة القواعد  ٥

معغ مستویات الطلبة المعرفيعدم تناسب بعض موضوعات الكتاب   ٦

افتقار كتاب القواعد إلى التشویق واالثارة  ٧

صعوبة التمارین في الكتاب المنهجي  ٨

ضعف تنمیة محتوى الكتاب للمهارات اللغویة المطلوبة  ٩

١٠
بعض موضوعات القواعد معادة ومكررة في كتاب القواعد اللغة العربیة للصف الثالث 

  طالمتوس

١١
دمج بعض الموضوعات المعرفیة مع موضوعات النحو في كتاب القواعد مثل 

المصادر واسم المرة واسم الهیئة

ثالثا: مجال التقویم واالمتحانات

صعوبة االسئلة  ١

ضعف في صیاغة بعض االسئلة  ٢

االسئلة غیر شاملة  ٣

ررة في مادة القواعدابتعاد بعض االسئلة عن المواضیع المق  ٤

قلة الدرجة المخصصة للقواعد  ٥

رابعا: مجال طرائق التدریس

اعتماد المدرسین على الطریقة االعتیادیة في تدریس القواعد  ١

عدم توفیر االمكانات الالزمة لتطویر طرائق التدریس الحدیثة وتقلیل الجهود المبذولة   ٢

للمدرسینندرة اقامة الدورات  ٣

لیس هناك دلیل لیصف المدرس في التدریس  ٤

ضعف قدرة بعض المدرسین على خلق عنصر التشویق لدى الطلبة  ٥

كثرة عدد الطلبة وكثافة المنهج تدفع المدرس إلى استخدام الطریقة التقلیدیة في التدریس  ٦
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غیر موافق  ال ادريموافق  الفقــــــرات  ت

خامسا: مجال المدرسین

والمدرسات في توصیل المادة إلى الطلبةعدم كفاءة بعض المدرسین   ١

انشغال المدرسین والمدرسات بإعمال خارج نطاق عملهم في المدرسة  ٢

كثرة المسؤولیات والواجبات الملقاة على عاتق مدرس اللغة العربیة  ٣

ضعف توافر االمكانات والمستلزمات المادیة والعلمیة التي تساعد المدرس  ٤

دد ساعات المدرس المخصصة في التدریسكثرة ع  ٥

یتوزع نشاط المدرس في بعض الحاالت في اكثر من مدرسة  ٦

سادسا: مجال الطلبة

ضعف وعي الطلبة بالمادة العلمیة  ١

خوف الطلیة من الرسوب في مادة القواعد   ٢

ضعف رغبة الطلبة في دراسة مادة القواعد  ٣

كامل على المدرس في مادة القواعداالعتماد ال  ٤

ضعف مستوى الطلبة المعرفي مما یؤثر في استیعاب المادة  ٥

اعتماد الطالب على الحفظ اكثر من الفهم  ٦

اهمال التحفیز الیومي الغلب الطلبة  ٧

ضعف المستوى العام للعدید من خریجي المتوسطة  ٨

المتحان فقط دراسة الطلبة للقواعد تكون ل  ٩


