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 :البحثممخص 
في هادة  األساسيالتعرف إلى الصعوبات التي تواجً طمبة الصف العاشر  البحث ٌدف

ميوىس  المغة  اإلىجميزية في هحافظة خان  ، وسبل التغمب عميٍا، وقد استخدهتهن وجٍة ىظٌر
، وتكوىت عيىة بحثلم واتاالستباىة كأدو تخدهن الهقابمة ، كها اسالباحثات الهىٍج الوصفي

 :أتيوكان هن أٌم الىتائج ها ي ( طالبًا،49)طالبة و( 48 ) هن البحث
الالزمة لطمبة الصف العاشر : ما مهارات المغة اإلنجميزية األساسية السؤال األول

 ؟األساسي
في المغة اإلىجميزية  هعمهي وهشرفيلقد تم عهل هقابمة هع ، لإلجابة عن ٌذا السؤال

لطمبة الصف  لزوهاً هٍارات ال ثرأك( لتحديد 10وعددٌم ) خان يوىسالهدارس التابعة لهديرية 
 .اإلطار الىظري بشكل هفصلو وسيتم عرضٍا في الىتائج  العاشر األساسي

 المغة تعمم مبحث في العاشر الصف طمبة  تواجه التي الصعوبات أكثر ما  الثاني: الالسؤ 

 ؟من وجهة نظرهم اإلنجميزية
لإلجابة عن ٌذا السؤال قاهت الباحثات بإجراء استباىة حول الصعوبات التي تواجً 

 .همحقات البحث إن شاء اهلل فيتم إرفاقٍا ، و اشر األساسي في المغة اإلىجميزيةطمبة الصف الع
الصف العاشر بين متوسطات تقديرات طمبة  اً إحصائي الوجد فرق ديهل  : ؤال الثالثالس

 ؟وععزى لمتغير الناألساسي لمصعوبات التي تواجههم في مبحث المغة اإلنجميزية ي
 .لعيىتين هستقمتينلإلجابة عن ٌذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" 

بين متوسطات تقديرات طمبة الصف  إحصائياً  دال يوجد فرق هل السؤال الرابع:
 لمتغير يعزى اإلنجميزية المغة مبحث في تواجههم التي لمصعوبات األساسيالعاشر 

 ؟ اإلنجميزية المغة في العام المعدل
 .(ANOVAتحميل التباين األحادي )لإلجابة عن ٌذا السؤال قاهت الباحثات باستخدام 

  



 ت
 

التي تواجه طمبة الصف العاشر ما سبل التغمب عمى الصعوبات : السؤال الخامس
 المغة اإلنجميزية ؟ تعمم مبحثفي األساسي 

، فقد توصمت الباحثات هن خالل البحث إلى عدة طرق تهكن لإلجابة عن ٌذا السؤال
الطمبة هن التغمب عمى هشاكمٍم وذلك باالطالع عمى آرائٍم في السؤال الهفتوح الهوجود في 

 .هشرفي المغة اإلىجميزية الذين تم عقد هقابمة هعٍمو هي االستباىة واالستهاع إلى آراء هعم
 التوصيات :

تىاسب كافة الفئات هن ىاحية و هراكز تعىي بتعميم المغة اإلىجميزية و تىظيم هؤسسات  -
  .الوضع االقتصاديو حصيل الدراسي الت

 : الكممات المفتاحية
 ، الصعوبات ، المغة اإلىجميزيةالصف العاشر األساسي طمبة 
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 :لمقدمةا
هن و ، عمى اختالف لٍجاتٍم وألسىتٍم المغة ٌي الوسيمة األساسية لمتفاٌم بين البشر

مغ عدد الهتحدثين ب قد( و 9:2009،القرىي)ية التي باتت لغة العصر ٌذي المغات المغة اإلىجميز 
  إحصائية وحسب (206:ٌـ1421،كريزمن ىسهة حسب إحصائية )خهسهئة هميو  بٍا

 .هميون ىسهة يتحدثون اإلىجميزية 800( أن ٌىاك ها يىاٌز 111: ٌـ1407،أوجل)
 " ة أخذت باالىتشار بشكل واسعحسب ٌذي الدراسات ىتوصل إلى أن المغة اإلىجميزيو 

الحديثة فهعظم الشركات الصىاعية تعتهد عمى ٌذي ذلك إلجهاع العالم عمى جعمٍا لغة التقىية و 
 (112-111: ٌـ1407:أوجل) كها أىٍا لغة الحوار في المقاءات العالهية " ،المغة في تعاهالتٍا

تعمهٍا ضرورة و األخير فقد كاىت المغة اإلىجميزية أهر هباح و هرجعىا األول و ألن اإلسالم ٌو 
أهري  -صمى اهلل عميً وسمم  – ن الرسولأ -عىً رضي اهلل  -ديىية وقد ورد عن زيد بن ثابت 

ذا يؤكد عمى أٌهية تعمم المغات بتعمم السرياىية و  في رواية أخرى طمب هىً تعمم لغة اليٍود ٌو
 .األخرى

اإلسالهي و  ثقافة العالم العربيو خالل التواصل بالمغة اإلىجميزية أن تعرض حضارة  و
ال يخفى عميىا و  ،ثقافتً بين الغربو اإلسالهي فبٍذي المغة ىستطيع ىشر الدين  ،لمعالم أجهع

هجال دراسي و الوظائف الحكوهية فال يكاد يخمو أٌهيتٍا أيضًا بين التخصصات الجاهعية 
تبىت قد عهمت العديد هن الهراكز والهؤسسات عمى تعهيهٍا و و  ،هٍىي هن المغة اإلىجميزيةو أ

 .الهترجهة لإلىجميزية لعالهيتٍااألعهال و األبحاث 
 

 مشكمة البحث:
ة تواجً أي حل أي هشكمو هىاقشة و عت الحاجة لدراسة لٍذي األٌهية العظيهة فقد د

هها  ،الهوضوع قد الحظت الباحثات ىدرة الدراسات التي تىاولت ٌذاو  ،هتعمم في ٌذا الهجال
 :الدراسة في السؤال الرئيس األتيحيث تتحدد هشكمة  ،بحثجعمً هحل دراسة و 

 المغة اإلنجميزيةتعمم مبحث في  األساسي ما الصعوبات التي تواجه طمبة الصف العاشر
 سبل التغمب عميها؟و  خان يونسبمحافظة 

 :تيةفرع هىً األسئمة الفرعية األيتو 
 ؟الالزهة لطمبة الصف العاشر األساسي ها هٍارات المغة اإلىجميزية األساسية -1
المغة تعمم هبحث في  األساسي الصعوبات التي تواجً طمبة الصف العاشر أكثر ها -2

م اإلىجميزية   ؟هن وجٍة ىظٌر
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األساسي بين هتوسطات تقديرات طمبة الصف العاشر  ٌل يوجد فرق دال إحصائياً  -3
 ؟ لمصعوبات التي تواجٍٍم يعزى لهتغير الىوع

تقديرات طمبة الصف العاشر األساسي  ٌل يوجد فرق دال إحصائيًا بين هتوسطات -4
 لمصعوبات التي تواجٍٍم يعزى لهتغير الهعدل العام في المغة اإلىجميزية؟

تعمم هبحث في  األساسي ها سبل التغمب عمى الصعوبات التي تواجً طمبة الصف العاشر -5
 جميزية؟المغة اإلى

 
 :بحثأهداف ال

 :أتيفيها ي البحثتتهثل أٌداف 
 .األكثر لزوهًا لطمبة الصف العاشر األساسي هٍارات المغة اإلىجميزيةلى إالتعرف  -1
المغة هبحث في  األساسي الصعوبات التي تواجً طمبة الصف العاشر أكثر لىإالتعرف  -2

ماإلىجميزية   .هن وجٍة ىظٌر
األساسي بين هتوسطات تقديرات طمبة الصف العاشر  لكشف عن وجود فرق دال إحصائياً ا -3

لهعدل العام في المغة اإلىجميزية.لهتغير ايعزى   
الصف العاشر األساسي في طمبة التي تواجً  الصعوبات أكثر ىمتقديم هقترحات لمتغمب ع -4

 .ٌذا الهبحث
 

 :بحثأهمية ال
الصعوبات التي تواجه طمبة "وتكهن وراء أٌهية الهوضوع ٌو بحثال اترى الباحثات أن أٌهية ٌذ

 قد يفيد البحثو  "سبل التغمب عميهاو المغة اإلنجميزية  تعمم مبحث فياألساسي الصف العاشر 
 :يمي كل ههن

 .األساسي الخصوص طمبة الصف العاشر عمى وجًو المغة اإلىجميزية  الهٍتهين بتعمم الطمبة -1
هديري و القائهين عمى العهمية التربوية هن بيىٍم الهشرفين  ذوي الخصوصالهعمهين و  -2

 .الهدارس
 .التعرف عمى الصعوبات التي تواجٍٍمو ههن يرغبون في هتابعة أبىاءٌم  األهورأولياء  -3
 .باحثين آخرين في تسميط الضوء عمى ٌذا الهجال يفيدقد  -4
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 : البحثحدود 
o :حد الموضوع 

 تواجه طمبة الصف العاشرالصعوبات التي  "والعىوان الرئيس ٌويقتصر البحث عمى دراسة 

  "عميها التغمب وسبل خان يونساإلنجميزية بمحافظة  المغة األساسي في تعمم مبحث
o :الحد البشري 

 .األساسي الصف العاشر طمبةعمى  اقتصر البحث
o الحد المكاني: 

 .خان يوىسهحافظة اقتصر البحث عمى 
o : الحد الزماني 

  1438-2017 العام الدراسي
 :مصطمحات البحث

  رَرةـبض اتالباحث تشعر َالتي َالهصطمحات الهفاٌين هو عدد عمى بحثال اٌذ يشتهل
 .ا البحثٌذ في فيً استخدهت الذي لمسياق َفقاً إجرائيا َتحديدٌا تعريفٍا

 :صعوبات تعمم المغة اإلنجميزية -8
هن القيام  ،ٌي العواهل والظروف الهحيطة التي تحد هن سٍولة إجادة وتهكن الطمبة والهعمهين"

           (1995:8)العهري،" .بها يحقق األٌداف الهطموبة ،بهٍاهٍم أثىاء تعمم وتعميم الهٍارة
وترى الباحثات أن صعوبات التعمم المغة اإلىجميزية ٌي عبارة عن العوائق التي تعترض طريق 

.والهعمهين في تعمم وتعميم هٍارة هن هٍارات المغة اإلىجميزية الطمبة 
 الصف العاشر األساسي : -7

ـــــة في سن /الهرحمة التي يكون فيٍا الطالبو أن الصف العاشر األساسي ٌترى الباحثات 
وتعتبر الهرحمة  ،ويتم فيٍا تأسيس الطمبة وتٍيئتٍم لالىتقال إلى الهرحمة الثاىوية ،السادسة عشر

  .الفاصمة بين اإلعدادية والثاىوية
 : خان يونسمحافظة  -4
يبمغ  ،وتقع في جىوب قطاع غزة ،( هحافظة تابعة لمسمطة الوطىية الفمسطيىية16واحدة هن ) -أ

وتعتبر هىطقة  ،%69.61ألف ىسهة هن هجهوع هساحة أراضيٍا  28عدد سكاىٍا حوالي 
 .لالجئين خان يوىس% تضم هخيم 17.57و% هىٍا هىاطق ريفية 12.8 ،حضارية

جىوب قطاع غزة ويحدٌا هن الشهال هحافظة دير البمح وهن  خان يوىستقع هحافظة  -ب 
وهن الغرب البحر األبيض  1948الشرق شريط حدودي يفصمٍا عن األراضي الهحتمة عام 
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% هن إجهالي 31كم أي ها ىسبتً  113وتبمغ هساحتٍا  ،الهتوسط وهن الجىوب هحافظة رفح
        .ىسهة ألف 28حيث يبمغ تعداد سكاىٍا حوالي  .هساحة قطاع غزة

 
 :ياإلطار النظر 

 اإلطار الىظري ثالثة هحاور رئيسة ٌي :يتضهن 
 .هٍاراتٍا األساسيةو : المغة اإلىجميزية  المحور األول
 .المغة اإلىجميزيةهبحث : صعوبات تعمم  المحور الثاني
 .: الصف العاشر األساسي المحور الثالث

 :مهاراتها األساسيةو المغة اإلنجميزية  :المحور األول  / أولً 
 .تعريف المغة بشكل عام والمغة اإلنجميزية بشكل خاص (8

أٌم وسائل  وتعتبر المغة وتشكل أداة هن أدوات الهعرفة ٌي ىسق هن اإلشارات والرهوز،المغة :
وعرفٍا )حيدر  .(Wikipedia) الحياة جهيع هيادين الهجتهع في واالحتكاك بين أفرادالتفاٌم 
براٌيم  .( بأىٍا أصوات يعبر بٍا كل قوم عن أغراضٍم116: 2005،وا 

  .وقد توصمت الباحثات إلى أن كمهة لغة قد تكون هأخوذة هن لغوس اليوىاىية وهعىاٌا كمهة
ا  ،ٌي لغة جرهاىية غربية ىشأت هن المٍجات األىغموفريزية:  المغة اإلنجميزية وتم إحضاٌر

لبريطاىيا عن طريق الغزاة الجرهاىيين )الهستوطىين( هها يسهى اآلن شهال غرب ألهاىيا 
ولىدا أتى جزء واسع هن و استعهمت هفردات خالفًا لمغات األوروبية هن ىفس العصر و  ،ٌو

 (Wikipedia) .هفردات المغة اإلىجميزية الحديثة هن ألفاظ دخيمة هىشأٌا لغات أخرى
 .أهمية المغة اإلنجميزية (7

 األبحاثالكثير هن العموم و  إنحيث  ،المغة اإلىجميزية ٌي لغة العصر تعتبر
جادتٍاتعمهاختمفت طرقٍم في و ن و الكثير  قد أقبل عمى تعمهٍاو   مغةبٍذي التتم الدراسات و   .ٍا وا 

ا تهثل وس كها التعرف و  خريناآلمة االتصال هع يتعتبر المغة اإلىجميزية طريقة تفكير باعتباٌر
تشكل رصيد هٍم يضاف إلى هخزون الفرد و  ،فٍي تشكل هفتاح الثقافة األجىبية ،عمى ثقافتٍم

الهعرفة التكىولوجية التي تغزوىا و  دىا في االستجابة لتحديات العالمأيضًا تعمهٍا يساعو  ،الذٌىي
المغة اإلىجميزية ىوعًا هن لذلك يعتبر إجادة و  ،شهولية الثقافةو في عقر دارىا في عصر العولهة 

 المغة تعمم في الحث عمىسمبيات بسبب الفٍم الخاطئ  لٍا لكن باتتو  ،أىواع الذكاء المغوي
 لكن أصبحتو  ،فقد اعتبر البعض أن تعمهٍا ال يكهن وراء تعمهٍا كمغة خطاب ،اإلىجميزية
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يجب أن أبعدتٍم جاىبًا عن الثقافة العربية اإلسالهية التي و  كثقافة غربية غزت عقول الشباب
 .يفتخروا بٍا
جادتٍا أٌهية المغة تكهن وراء تحدثٍا و  ىعتقد ىحن كباحثات عربيات هسمهات أنو  ا 

ليس وراء التقميد األعهى لثقافة أصحابٍا عمى حساب ثقافتىا و  ،لالستفادة بٍا كمغة خطاب
 اإلسالهية العربية.

 
 : األساسية األكثر لزومًا لمصف العاشر األساسي لمغة اإلنجميزية( مهارات ا4

ٌىا بعض التعريفات التي اىتقتٍا و الكتب و األبحاث  قد تعددت تعريفات الهٍارة في كثير هن
 الباحثات :

 ،بأىً عمى درجة الكفاءةأن الهٍارة ٌي وصف الشخص "ه( 1407حطب )و لقد ذكر أب -أ
 (2009،)ىقاًل عن دراسة : القرىي ".والجودة في االداء

ىشاط عقمي فكري يدخل فيً الكثير هن العواهل تٍدف في أساسٍا إلى ربط لغة التحدث " -ب
 (81: 2005ن،)الحس "بمغة الكتابة

   ".جهل هىٍاو القدرة عمى تشكيل كمهات و أصواتٍا و ٌي التعرف عمى أشكال الحروف " -جـ
 ( 81، 2005عبد الهجيد )
التعاهل هعٍا بحىكة حسب و قد عرفتٍا الباحثات عمى أىٍا عبارة عن فٍم هقتضيات الهجال و  -د

اإلتقان في ٌذا صول إلى درجة كبيرة هن الكفاءة و القدرة العالية عمى الو و الظروف الهتغيرة 
 .الهجال

 تنقسم مهارات المغة اإلنجميزية إلى أربع مهارات أساسية :و 
 (  Listeningهٍارة االستهاع ) -1
 ( Speakingالهحادثة ) و هٍارة التحدث أ -2
 ( Readingهٍارة القراءة )  -3
 ( Writingهٍارة الكتابة )  -4
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 ( Listeningأوًل : مهارة الستماع ) 
حسن استقبال الرسائل المفظية بطريقة ودية هع إبداء االحترام و سموك اإلىصات الىشط  " -أ
)السيد  "فعال و بشكل إيجابي و االىدهاج في العهمية التعميهية  التقدير هها يكفل تحقيقو 

 (27:م2002،وحافظ
عهال الذٌن فيٍا لفٍم الهعىىو االىتباي لٍا و استقبال األذن لمذبذبات الصوتية " -ب  ".ا 
 (2006:239،الفي)
هحادثات هسهوعة و  ،عبارة عن القدرة عمى فٍم هواد صوتية :قد عرفتٍا الباحثات عمى أىٍاو 
دراك هضهوىٍا بصورة جيدةو   .ا 

 ( Speakingثانيًا : مهارة المحادثة ) 
االتصال ام والتفاٌم و ألوان الىشاط المغوي التي يستخدهٍا اإلىسان في اإلفٍ هن أٌم" ٌي  -أ

 (2006:236،الفي) ".باآلخرين
عمى ىطقٍا ىطق الحروف بصورة سميهة و و تحدث الطالقة في  وقد عرفتٍا الباحثات عمى أىٍا :

 .شكل عبارات سميهة هن الىاحية المغوية
 ( Readingثالثًا : مهارة القراءة ) 

تتطمب و  ،ٌي عهمية عقمية ىفسية تشهل تفسير الرهوز التي يتمقاٌا القارئ عن طريق عيىيً" -أ
 (15 :2007،)صالح."ٌذي الرهوزهعاىي و الربط بين الخبرة الشخصية 

"                                   هٍارات الهتطابقة فيها بيىٍا.تتضهن عدد هن ال  عهميات هعقدة" -ب
 (2007:19 ،يالصوف)
جهل و ويمٍا إلى عبارات ترجهة العقل لمرهوز الهكتوبة ثم تح قد عرفتٍا الباحثات عمى أىٍا :و 

 .هفٍوهة
 ( Writingرابعًا : مهارة الكتابة ) 

، )حروف،عالهات ترقيم، رسوهاتالهصورة بأشكالٍاٌي قدرة اإلىسان عمى استخدام الرهوز " -أ
 (2006:11ي،صر )اله " حاجاتًو   هشاعريو   أفكاري عن ( لمتعبيرصور

 : قصد بٍا تربويًا و  
م بعبارات سميهة تخم" ق -ب هن األغالط بقدر يتالءم و درة الطالب عمى الكتابة الهترجهة ألفكاٌر

ر هن الجهال الفىي الهىاسب الكتابة بأسموب عمى قدهن ثم تدريسٍم عمى و  ،هع قدراتٍم المغوية
 1999ة،ج) الب ."ربطٍا و   تسمسمٍاو  وتبويبٍا ار األلفاظ الهالئهة تعويدٌم عمى اختيو   ،لٍم
:313  )                        
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الرهوز لتكوين عبارات و عبارة عن تجهيع الحروف  :عمى أىٍا  تعريفٍا هن قبل الباحثاتقد تم و 
دراك وجٍة ىظريو تساعد عمى فٍم هشاعر القارئ  ،المغويةو سميهة هن الىاحية اإلهالئية  جهلو أ  .ا 

 :اإللهام بٍا بجاىب الهٍارات الفرعية هثلو  ،وبتكاهل إتقان ٌذي الهٍارات
حصيمة لغوية ل يصبح الطالب ههتمكاً  ،(Vocabularyالهفردات )و  ،(Grammarالقواعد )

 .اإلىجميزيةكىً هن إتقان المغة ته
 ٌي :و الهتعمم لمغة اإلىجميزية الطالب هع ذلك فٍىاك عدة أساليب لتقوية هٍارات و  
 .هشاٌدة األفالم التعميهية بالمغة اإلىجميزية -1
 .ىصوص بالمغة اإلىجميزيةو سهاع أىاشيد  -2
 .ههارسة التحدث بالمغة اإلىجميزية عمى قدر اإلهكان بشكل يوهي -3
 .بالمغة اإلىجميزية ٌادفة رواياتو قراءة قصص  -4
جهل سميهة بالمغة اإلىجميزية وعرضٍا عمى هعمم المغة اإلىجميزية و التعود عمى كتابة فقرات  -5
في الكتابة اإلىجميزية الحتوائً عمى هصحح وهترجم  Microsoft Word"االستعاىة ببرىاهج وأ

 .( 8: 2012،الفٍيد) .يعطي هترادفات "و رائع وهريح 
 :صعوبات تعمم المغة اإلنجميزيةالمحور الثاني :  /ثانيًا 

 التعريف بالصعوبات : -8
تهكن الطمبة والهعمهين هن و التي تحد هن سٍولة إجادة  ،الظروف الهحيطةو ٌي العواهل  -أ

 بها يحقق األٌداف الهطموبة   ،القيام بهٍاهٍم أثىاء تعمم وتعميم الهٍارة
 .(8:م1995) العهري،
في تعمم  ،عبارة عن العوائق التي تعترض طريق الطمبة والهعمهين ٍا :أىعمى  الباحثاتوعرفتٍا 

 .وتعميم هٍارة هن هٍارات المغة اإلىجميزية
 وتىقسم ٌذي الصعوبات حسب هسبب العائق إلى :

 .صعوبات تتعمق بالهعمم -1
 .صعوبات تتعمق بالطالب -2
  .صعوبات تتعمق بالهادة -3

 الصف العاشر األساسي :المحور الثالث :  /ثالثًا 
 .التعريف بالمرحمة األساسية -1

التعميم األساسي : " ٌي صيغة تعميهية تٍدف إلى تزويد كل طفل هٍها تفاوتت ظروفً 
والثقافية بالحد األدىى الضروري هن الهعارف والهٍارات واالتجاٌات  ،واالقتصادية ،االجتهاعية
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 .لإلسٍام في تىهية هجتهعً حاجاتً وتحقيق ذاتً وتٍيئتً تمبية هن والقيم التي تهكىً
 (1991:74)عمي،

 ساسية عمى أىٍا :وقد عرفت الباحثات الهرحمة األ
تىتٍي هع و وتبدأ هن الصف األول  ،هرحمة تبدأ هن سن الست سىوات إلى سن السادسة عشر

 ،ثل : المغة العربيةيتم فيٍا تأسيس الطمبة في جهيع الهواد األساسية ه ،الصف العاشر
د األخرى التي تدرس فيٍا كهواد العموم والمغة اإلىجميزية باإلضافة إلى الهوا ،والرياضيات

 .واالجتهاعيات
 التعريف بالمرحمة الثانوية : -7

حيث يتم تقسيم الطمبة وفقًا  ،ترى الباحثات أىٍا : هرحمة هدتٍا في الوضع الطبيعي سىتان
لرغباتٍم إلى الهجاالت الهختمفة التي تحدد لٍم فيها بعد التخصصات التي يهكن دراستٍا في 

  .الجاهعات
 التعريف بالصف العاشر األساسي : -4
يتم فيٍا تأسيس و ترى الباحثات أىً : الهرحمة التي يكون فيٍا الطمبة في سن السادسة عشر  -أ

عطائو الطمبة  وتٍيئتٍم  –العموم اإلىساىية  ،العمهي –ٍم لهحة هسبقة عن الفرعين األكاديهيين ا 
 .لالىتقال لمهرحمة الثاىوية

 
 :ةالدراسات السابق

لدراسات السابقة ذات العالقة بٍذا لقد قاهت الباحثات باالطالع عمى هجهوعة هن ا
 : ستذكر الباحثات فيها يمي اثىتين هن ٌذي الدراساتو  ،الهوضوع

تحديد أهم مشكالت منهج المغة اإلنجميزية ٌي دراسة بعىوان " و م( 2001ىكار )دراسة خ -1
ٌدفت إلى تحديد أٌم و "  لمصف األول الثانوي من وجهة نظر المعممات بمحافظة الطائف

آراء هعمهات بهحافظة الطائف باإلجابة عن هشكالت هىٍج المغة اإلىجميزية هن خالل استفتاء 
قد تم تطبيق الدراسة و ل أٌم الهشكالت التي تواجً عىاصر الهجتهع الههكن استباىة تدور حو 

قد اىتٍت و هعمهة  103بمغ عددٌن و عمى جهيع الهعمهات لهادة المغة اإلىجميزية في الطائف 
 .الدراسة إلى عدم تركيز األٌداف عمى استخدام المغة اإلىجميزية خارج الفصل

مشكالت تدريس المغة اإلنجميزية في المدارس م( دراسة بعىوان " 2005دراسة الهشاري ) -2
عمى أٌم الهشكالت في ٌدفت إلى التعرف و  ،" الحكومية الثانوية من وجهة نظر المعممين

تدريس المغة أثىاء و براهج تطوير و  ،المغة اإلىجميزية لطالب الهرحمة الثاىوية الهتعمقة بالهعمم
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قد استخدم الباحث الهىٍج و   طرق التدريس و الكتاب الهدرسي و الهتعمقة بالطالب و  ةالخده
 ،هشرفي الهادة في هديىة الرياضو قام بتوزيع استباىة عمى أفراد العيىة هن هعمهي و  ،الوصفي

قد وصمت و  ،شكمة في تدريس المغة اإلىجميزيةه 42وقد اىتٍت الدراسة إلى اتفاق الهعمهين عمى 
ون   .استعهالٍاو تعمم المغة الدراسة إلى أن الطالب يكٌر

 :السابقة  أهم ما يميز البحث الحالي عن الدراسات
بيىها بعض الدراسات السابقة  ،الصعوبات هن وجٍة ىظر الطمبة تىاول البحث الحالي -1

 .تىاولتٍا هن وجٍة ىظر الهعمهين
البحث  ولكن ،براهج التدريسو ة بالهعمم تىاولت بعض الدراسات السابقة الصعوبات الهتعمق -2

 الصعوبات هن الىواحي التالية : الحالي تىاول
 .صعوبات تتعمق بالهعمم -أ

 .صعوبات تتعمق بالطالب -ب
 .صعوبات تتعمق بالهادة -جـ

 : ما يمي إليه الباحثات من الدراسات السابقة توصمتأهم ما 
 .عمى تعمم المغة اإلىجميزية الطمبةعدم إقبال  -1
قبالً عميًو يؤثر الهعمم بشكل كبير عمى حب الطالب لمهادة  -2  .ا 
 .أٌهية ههارسة المغة خارج الفصل -3
 

 منهج البحث :
وذلك ألىً يىاسب هثل ٌذا لقد استخدهت الباحثات الهىٍج الوصفي في ٌذا البحث 

 .الىوع هن األبحاث
عمى أىً " هىٍج يعتهد الهىٍج الوصفي ( 219: 2002)عبيدات وآخرون، وقد عرف

الظاٌرة  كها توجد في الواقع ويٍتم بوصفٍا وصفًا دقيقًا ويعبر عىٍا تعبيرًا  و عمى دراسة  الواقع أ
 (2009تعبيرًا كهيًا " )ىقاًل عن دراسة :القرىي و أكيفيًا 

 : مجتمع البحث
 .يوىسخان في هحافظة  جهيع الهدارس التي يوجد بٍا طمبة الصف العاشر األساسي وٌو

 :عينة البحث
 .(1)جدول ٌذي العيىة كها يوضح وكاىت 
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 لبحث( : عينة ا8جدول)
 العدد الىوع الهدرسة

 48 إىاث فاروق الفرا الثاىوية لمبىات
 24 ذكور كهال ىاصر الثاىوية لمبىين

 25 ذكور الحاج هحهد الىجار الثاىوية لمبىين
 97 الهـــــــجهــــــــــوع

 
 :أدوات البحث

 :المقابمة -8
ٌدفت الباحثات هن خالل الهقابمة التوصل إلى هٍارات المغة اإلىجميزية  :الهدف من المقابمة-أ

وبعض السبل  ،والوزن الىسبي ألٌهية كل هٍارة ،األكثر لزوهًا لطمبة الصف العاشر األساسي
التي هن خاللٍا يهكىىا التغمب عمى الصعوبات التي تواجً طمبة الصف العاشر األساسي في 

 .تعمم هبحث المغة اإلىجميزية
وكاىت أسئمة الهقابمة عبارة عن أسئمة هفتوحة تهت صياغتٍا هن  :صياغة أسئمة المقابمة -ب

 .( إن شاء اهلل1الهمحق ) ،قبل الباحثات وسيتم إرفاقٍا في همحقات البحث
هشرفي المغة اإلىجميزية بهحافظة و عيىة هن هعمهي استٍدفت الهقابمة  :العينة المستهدفة -جـ

 .وعددٌم عشرة خان يوىس
 الستبانة : -7

بداء هالحظاتٍم عميٍا وقد أبدوا هالحظاتٍم  ،وقد عرضت االستباىة عمى هختصين لتحكيهٍا وا 
 .وكاىت هوضع االعتبار

ٌدفت الباحثات هن خالل االستباىة التوصل إلى أكثر الصعوبات  الستبانة :الهدف من  -أ
وذلك هن خالل  ،التي تواجً طمبة الصف العاشر األساسي في تعمم هبحث المغة اإلىجميزية

األسئمة الهغمقة وبعض االقتراحات لمتخمص هن ٌذي الصعوبات هن خالل السؤال الهفتوح في 
 .االستباىة

 .(2جدول )كها يوضح ثة هحاور قسهت االستباىة إلى ثال انة :محاور الستب -ب
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 ( : صيغة محاور الستبانة7الجدول )
 صيغة الهحور الهحور

 صعوبات تتعمق بالهعمم الهحور األول
 صعوبات تتعمق بالطالب الهحور الثاىي
 صعوبات تتعمق بالهادة الهحور الثالث

 

( ؛ ليتم 2سيتم إرفاق االستباىة في همحقات البحث همحق ) صياغة فقرات الستبانة : -جـ
 .االطالع عمى صياغة فقراتٍا

وقد  ،وقد استٍدفت االستباىة عيىة هن طمبة الصف العاشر األساسي العينة المستهدفة : -د
 .( طالبة48)و( طالب 49بمغ عددٌم )

( طالب وطالبة هن 30)تم التطبيق االستطالعي عمى  التطبيق الستطالعي لالستبانة : -ز
  .عيىة الدراسة األصمية

 .فقرات كل هحورو عدد هحاور االستباىة ( 3يوضح جدول ) الصورة النهائية لالستبانة : -ه
 ( : عدد محاور الستبانة وعدد فقرات كل محور4جدول )       

 عدد الفقرات الهحور
 7 الهحور األول
 7 الهحور الثاىي
 7 الهحور الثالث
 21 الهجهوع

 :األساليب اإلحصائية -4
ام برىاهج بىاًء عمى طبيعة البحث واألٌداف التي يسعى لتحقيقٍا تم تحميل البياىات باستخد

 وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية : ،(SPSS)التحميل اإلحصائي 
 .استخدام هعاهالت االتساق الداخمي ؛ إلثبات صدق االستباىة -أ

 ثبات االستباىة باستخدام : هعرفة قيهة  -ب
 .هعاهل ألفا كروىباخ( 1
 .التجزئة الىصفية )جيتهان ( ( 2
 االىحرافات الهعيارية واألوزان الىسبية.و استخدام الهتوسطات الحسابية  -ـج
 .( T-test (استخدام اختبار "ت"  -د
 .one way(ANOVAاستخدام تحميل التباين األحادي ) -ه
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 الستبانة :صدق 
ا في األداة ؛ لبيان هدى قدرة كل عبارة هن عباراتٍا عمى  يعد الصدق هن األهور الهطموب توفٌر

ولقد تراوحت هعاهالت الصدق لفقرات هحاور االستباىة الثالثة كها  ،قياس ها وضعت لقياسً
 .(4يوضح جدول )

 الداخمي( : معامالت صدق فقرات الستبانة باستخدام التساق 3جدول )
 هعاهالت الصدق لفقرات هحاور االستباىة الثالثة   

  0.416-0.633 الهحور األول
 0.265-0.568 الهحور الثاىي 
 0.294-0.649  الهحور الثالث

 

 .(5ولقد بمغت قيم هعاهالت الصدق لهحاور االستباىة كها يوضح جدول )
 التساق الداخمي( : معامالت صدق محاور الستبانة باستخدام 5جدول )

 هعاهالت الصدق لهحاور االستباىة الثالثة 
 0.668 الهحور األول 
 0.740 الهحور الثاىي
 0.748 الهحور الثالث

  .وتدل كل ٌذي القيم عمى هستوى هىاسب هن االتساق والصدق
 ثبات الستبانة :

ويعطي اتساقًا في الىتائج عىدها تطبق األداة هرات  ،يعد الثبات هن هتطمبات االستباىة    
 (.561 :1985،عديدة عمى ىفس الهجهوعة )الغريب

 وتم حساب قيم هعاهل الثبات باستخدام :
 .( يوضح ذلك6والجدول اآلتي ) ،ألفا كروىباخ -1

 لفقرات محاور الستبانة باستخدام ألفا كرونباخ قيم معامالت الثبات: ( 2جدول )
 هالت الثبات لفقرات هحاور االستباىةقيم هعا
 قيهة الثبات عدد الفقرات الهحور

 0.632 7 الهحور األول
 0.650 7 الهحور الثاىي
 0.622 7 الهحور الثالث
 0.687 21 الهجهوع
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ذي القيم الهرفقة في األعمى تدل عمى هستوى هىاسب هن الثبات  .ٌو
 التجزئة الىصفية )جيتهان( :  -2

كها يوضح  ،قيم هعاهالت الثبات باستخدام التجزئة الىصفية لىصفين غير هتساويينوقد بمغت 
 .(7جدول )

 ( : قيم معامالت الثبات لفقرات محاور الستبانة7جدول )
 قيم هعاهالت الثبات لفقرات هحاور االستباىة

 قيم الثبات عدد الفقرات الهحور 
 0.740 7 الهحور األول
 0.860 7 الهحور الثاىي
 0.517 7 الهحور الثالث
 0.648 21 الهجهوع

ذي القيم تدل عمى هستوى هىاسب هن الثبات  .ٌو
  :بحثنتائج ال

اإلجابة عن أسئمة البحث  ليتضهن ٌذا الفصل عرض لىتائج البحث هن خال
التي تم التوصل إليٍا هن خالل تحميل و  ،االستباىةو استعراض أبرز ىتائج تطبيق الهقابمة و 

 .التي توصمت إليٍا الباحثاتالتوصيات والهقترحات  استعراض أٌمثم  ،فقراتٍا
  : اإلجابة عن السؤال األول 

" ما مهارات المغة اإلنجميزية األساسية الالزمة لطمبة الصف العاشر لإلجابة عن السؤال األول 
 األساسي ؟ "

 هشرفي المغة اإلىجميزية في الهدارس التابعة لهديرية و لقد تم إجراء هقابمة هع بعض هعمهي  
كاىت و ( ؛ لتحديد أكثر الهٍارات لزوهًا لطمبة الصف العاشر األساسي 10عددٌم )و  خان يوىس

 .(8هوضح كها في الجدول )و الىتائج كها ٌ
 

 الصف العاشر األساسي  لطمبة المغة اإلنجميزية الالزمة األوزان النسبية لمهارات(:8)جدول
 الوزن الىسبي الهٍارة م
 0.80 ( Listeningاالستهاع )  1
 0.80 (  Speakingالهحادثة ) 2
 0.75 ( Readingالقراءة )  3
 0.75 ( Writing الكتابة ) 4
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 : اإلجابة عن السؤال الثاني 
" ما أكثر الصعوبات التي تواجه طمبة الصف العاشر األساسي في لإلجابة عن السؤال الثاىي 

تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات   ؟ "من وجهة نظرهم تعمم مبحث المغة اإلنجميزية 
 :(11) ،(10) ،(9كاىت الىتائج كها في الجداول )و والوزن الىسبي لفقرات االستباىة  ،الهعيارية

   لفقرات المحور األول النسبية واألوزان المعيارية الحسابية والنحرافات :المتوسطات(9)جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الصعوبة

1 
ضعف تفبعم انًعهى يع انطهجخ في حظخ انهغخ 

 .اإلَجهيشيخ
 يتىططخ 1.64 1.6.1 1,93

 كجيزح 1..1 1.740 2.43 .نهًبدحطزيقخ تذريض انًعهى تؤثز عهى حجك  2

 يتىططخ 1.61 1.644 1.79 .قزاءح انًعهى نهذرص طزيعخ 3

 يتىططخ 1.54 1.726 1.63 .عذو قذرح انًعهى عهى تشخيض انظعىثبد 4

 يتىططخ 1.63 1.650 0..1 .قهخ تعشيش انًعهى نهًهبراد انهغىيخ 5

 يتىططخ 1.61 21..1 1..1 .عذو يعبنجخ األخطبء انشبئعخ ثيٍ انطهجخ 6

 يُخفضخ 1.41 1.477 1.21 .انقزاءح انخبطئخ نهًعهى 7

 متوسطة 1.21 1.211 8.18 المحور ككل
 

 الثانيواألوزان النسبية لفقرات المحور  (:المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية10جدول)
 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الصعوبة

 كجيزح 1.73 1.717 .2.1 .تتفبعم يع انًعهى في يبدح انهغخ اإلَجهيشيخ 1

 يتىططخ 1.50 1.757 1.77 .انُظىص اإلَجهيشيخوتىاجه طعىثخ في قزاءح انقطع  2

 يتىططخ 1.65 1.775 1.04 .انكتبثخ نكٍ يظعت عهيك فهى انًعُىوتظتطيع انقزاءح  3

 يتىططخ 1.56 21..1 1.60 .انهبدفخ ثكثزحتشبهذ األفالو األجُجيخ  4

 كجيزح 1.74 17..1 2.22 .األطذقبء في تعهى انًبدحوتتهقى انذعى يٍ األهم  5

 يتىططخ 1.50 .4..1 1.77 .ضحكهى يًُعك يٍ انًشبركخوانخجم يٍ َقذ انطهجخ  6

 يتىططخ 1.57 26..1 1.72 تعتًذ اعتًبداً كهيبً عهى انكتت انتجبريخ )انشبيم...إنخ( 7

 متوسطة 1.24 1.297 8.91 المحور ككل
 

 
 الثالث األوزان النسبية لفقرات المحور(:المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية و 11جدول)
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الصعوبة

 كجيزح .1.7 1.722 2.35 .طىل انًُهبج انذراطي 1

 كجيزح 1.74 16..1 2.21 .أٌ انهغخ انعزثيخ أهى يٍ اإلَجهيشيخ تعتقذ 2

 يتىططخ 1.50 1.725 .1.7 .تظتخذو انكهًبد اإلَجهيشيخ في حيبتك انيىييخ 3

 يتىططخ 1.65 1.740 1.06 .تجذل جهذ كجيز في حم انىاججبد 4

5 
طًىحككك فككي انذراطككخ انجبيعيككخ يعتًككذ عهككى انهغككخ 

 .اإلَجهيشيخ
 كجيزح 1.74 60..1 2.22

 كجيزح .1.6 1.7.0 2.14 .انًبدح انذراطيخ طعجخ 6

 كجيزح 1.75 1.747 2.24 اسدحبو انًىضىعبد في انكتبة 7

 كبيرة 1.21 1.223 7.88 المحور ككل
( أن أكثر الصعوبات التي تواجً طمبة الصف العاشر األساسي 9يتضح هن جدول )

" حيث يبمغ الوزن الىسبي  تؤثر عمى حبك لممادةطريقة تدريس المعمم في الهحور األول ٌي " 
ي صعوبة بدرجة كبيرة0.81لٍا )  .( ٌو

ن ذلك إلى :و  -  تعزي الباحثات بوجٍة ىظٌر
ليس لديٍم الخبرة بطرق التدريس  ،التعميم تعتهد عمى هعمهين غير أكفاءو وزارة التربية  -1

ن كاىوا هن ذوي التحصيل الدراسي الههتاز ،الفعالة  .وا 
قصر وقت الحصة الذي يدفع الهعمم إلى إخفاء وكبت طرق تدريسً الهشوقة حتى يىٍي كم  -2

 .ج الدراسياالهىٍ
يمعب دوري في جذب اىتباي الطمبة قمة خبرة الهعمهين بأساليب التعميم الىشط والهشوق الذي  -3

قبالٍم عمى الهادة يري ) .وا  ذا يتفق هع دراسة الٌز ىي في ( حيث أوضحت أن ٌىاك تد2008ٌو
 .هستوى تحصيل طمبة الهرحمة الهتوسطة يعود إلى طرق التدريس الهستخدهة

" حيث بمغ الوزن  ضعف تفاعل المعمم مع الطمبة في حصة المغة اإلنجميزيةويميٍا الصعوبة " 
ي صعوبة بدرجة هتوسطة0.64الىسبي لٍا )  .( ٌو

ن ذلك إلى :و  -  تعزي الباحثات بوجٍة ىظٌر
دراك  -1  .وتفاعل الطمبة هع الهعمم ال يعطي حافز لمهعمم بأن يتفاعل هع الطمبةعدم فٍم وا 
قصر وقت الحصة الذي بدوري يضع الهعمم في دائرة هغمقة تهىعً هن اإلجابة عمى أسئمة  -2

 .الطمبة
وعدم إدراك أٌهية الكيف في  ،اٌتهام الهعمم بكم الهعموهات التي يوصمٍا ألذٌان الطمبة -3

 .اتإيصال ٌذي الهعموه
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( أن أكثر الصعوبات التي تواجً الصف العاشر 10) يتضح أيضًا هن جدولو 
حيث بمغ "  األصدقاء في تعمم المادةو " تتمقى الدعم من األهل األساسي في الهحور الثاىي ٌي 

ي صعوبة بدرجة كبيرة0.74الوزن الىسبي لٍا )  .( ٌو
ن إلى األسباب التالية : -  وتعزي ذلك الباحثات هن وجٍة ىظٌر

 .جٍل األٌل واألصدقاء والهجتهع بشكل عام بأٌهية المغة اإلىجميزية -1 
جٍل األٌل واألصدقاء بأٌهية التشجيع والتحفيز والدعم هع إدراكٍم ألٌهية المغة  -2

 اإلىجميزية.
 .باألخص ال تجيد المغة اإلىجميزيةو قد تكون البيئة الهحيطة بالطمبة غير هتعمهة أ -3

حيث بمغ الوزن  تتفاعل مع المعمم في مادة المغة اإلنجميزية "" ويميٍا الصعوبة 
ي بدرجة صعوبة كبيرة0.73الىسبي لٍا )  .( ٌو

ن إلى األسباب التالية : -  وتعزي ذلك الباحثات هن وجٍة ىظٌر
 .الطمبة لها يتم شرحً هن قبل الهعمم في الحصةعدم استيعاب  -1
 .أخطاء الخجل هن ىقد الزهالء إذا ها تم الوقوع في -2
 .التخوف هن ردة فعل الهعمم إذا وقع الطمبة في الخطأ -3

( أن أكثر الصعوبات التي تواجً طمبة الصف العاشر 11كها يوضح جدول )و 
( 0.78حيث بمغ الوزن الىسبي لٍا ) " " طول المنهاج الدراسياألساسي في الهحور الثالث ٌي 

 .ٌي بدرجة صعوبة كبيرةو 
ن ذلك إلى األسباب التالية :وتعزي الباحثات هن وجٍة  -  ىظٌر

 .ذلك بسبب طولًو أن الطمبة ال يستطيعون فٍم هضهون كل الهىٍاج الدراسي  -1
وذلك حتى  ،يٍتم الطمبة والهعمهين بأساسيات الهىٍاج الدراسي ويتركون الباقي هع أىً هٍم -2

 .إىٍاؤي بأكبر سرعة ههكىة يستطيعوا
حيث بمغ الوزن  موضوعات في الكتاب المدرسي "" ازدحام اليمي ٌذا البىد الصعوبة و 

 .ٌي بدرجة صعوبة كبيرةو ( 0.75الىسبي لٍا )
ن ذلك إلى األسباب التالية : -  وتعزي الباحثات هن وجٍة ىظٌر

 .ازدحام الهوضوعات في الكتاب يشتت أفكار الطمبة -1
                                  .ازدحام الهوضوعات في الكتاب ىاتج عن سوء تخطيط في العهمية التعميهية -2
أي الهحاور حصل عمى درجة صعوبة أكبر ىظرت الباحثات إلى الجدول التالي  لمتوصل إلىو 

 ( 12جدول )
 (:المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمحاور الستبانة12جدول)
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الهتوسط  الىص الهحور
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 درجة الصعوبة الوزن الىسبي

 هتوسطة 0.60 0.680 1.81 صعوبات تتعمق بالهعمم األول
 هتوسطة 0.63 0.792 1.90 صعوبات تتعمق بالطالب الثاىي
 كبيرة 0.70 0.774 2.11 صعوبات تتعمق بالهادة الثالث

( أن أكثر الصعوبات التي تواجً طمبة الصف العاشر األساسي 12يتضح هن جدول )
ي 0.70حيث بمغ الوزن الىسبي لٍا ) " " صعوبات تتعمق بالمادةٌي في الهحور الثالث  ( ٌو

 .بدرجة صعوبة كبيرة
ن ذلك إلى األسباب التالية : -  وتعزي ذلك الباحثات هن وجٍة ىظٌر

هادة صعبة جدًا هها يدفع الطمبة لإلعراض عن  الهفٍوم السائد بأن هادة المغة االىجميزية-1
 .الهادة

 .ج الدراسي هن قبل الوزارةاعدم هراعاة كم الهىٍ -2
 .سوء تأسيس الطمبة عمى ركائز هادة المغة اإلىجميزية في الهراحل الدىيا -3
إلى  تعاهل الطمبة هع المغة اإلىجميزية بأىٍا هادة تىتٍي باىتٍاء االختبار وليس كمغة تحتاج -4

 .ههارسة
حيث بمغ الوزن الىسبي  " صعوبات تتعمق بالطالب "ويميٍا صعوبات في الهحور الثاىي 

ي بدرجة صعوبة هتوسطة )0.63لٍا )  .ٌو
ن ذلك إلى : -  وتعزي الباحثات هن وجٍة ىظٌر

 .عدم إدراك الطمبة ألٌهية المغة اإلىجميزية -1
% في هادة 90الحاصمين عمى ىسبة تتجاوز شعور الطمبة باإلحباط ىتيجة رؤية زهالئٍم  -2

م عن حفظ بعض الكمهات  .المغة اإلىجميزية في حين عجٌز
 .ضعف الحصيمة المغوية لدى طمبة الصف العاشر األساسي -3
الطمبة هن أساسيات المغة اإلىجميزية وذلك ىاتج عن سوء التأسيس لمطمبة في عدم تهكن  -4

 .لي(بسبب )الترفيع اآل والهراحل الدىيا أ
حيث بمغ الوزن الىسبي لٍا  " صعوبات تتعمق بالمعمم "ويميٍا صعوبات في الهحور الثالث 

ي بدرجة صعوبة هتوسطة0.60)  .( ٌو
ن ذلك إلى : -  وتعزي الباحثات بوجٍة ىظٌر

فأسموبً وطريقتً تؤثران عمى  ،أحد العىاصر الهٍهة جدًا في العهمية التعميهيةو أن الهعمم ٌ -1
 .تفاعل الطمبة
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تغاضي الهعمم عن بعض األخطاء الشائعة البسيطة بين الطمبة التي تتطور هع الوقت  -2
 .الهبحثو وتصبح حاجز قوي بين الطمبة 

عدم فٍم الطمبة لمقراءة السريعة لمهعمم وذلك ألن الهعمم لم يعودٌم عمى ذلك ولم يرشدٌم  -3
 .نإلى االستهاع إلى ىصوص إىجميزية بألسن أصحاب المغة األصميي

 .قمة خبرة الهعمم بأساليب التعميم الىشط -4
 .عدم الهراعاة هن قبل الهعمم لهستويات الطمبة التحصيمية أثىاء شرح الدرس -5
ا  -6 استقالل الهعمم بشرح هٍارة واحدة هىفردة وعدم ربط جهيع الهٍارات هع بعضٍا  باعتباٌر

 .مة لبعضٍا البعضهكه
 اإلجابة عن السؤال الثالث: 

هل يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطات تقديرات طمبة الصف "لإلجابة عن السؤال الثالث 
اإلنجميزية يعزى لمتغير  العاشر األساسي لمصعوبات التي تواجههم في تعمم مبحث المغة

 "النوع؟
 .(13تم استخدام اختبار "ت" لعيىتين هستقمتين وكاىت الىتائج كها يوضح جدول )

الحسابية والنحرافات المعيارية وقيم اختبار"ت" التي توضح نتائج  طات(:المتوس84جدول)
 الفروق في النوع

 نتائج الفروق يف النوع
 البيان

 (31إناث )ن = (39ذكور )ن =
 مستوى الدللة قيمة "ت"

 ع م ع م
 غير دالة 1.229 2.123 12.96 2.121 12.43 المحور األول
 غير دالة 1.081 2.077 13.06 2.001 13.51 المحور الثاني
 غير دالة 0.164 2.801 14.83 1.797 14.76 المحور الثالث
 غير دالة 0.168 5.065 40.85 4.312 40.69 الستبانة ككل
 ،1.081 ،1.229)   أن قيم "ت" لمهحاور الثالثة ولالستباىة ككل بمغت 13يتضح هن جدول 

ي قيم غير دالة عىد هستوى ) ،(  عمى الترتيب 0.168 ،0.164 وعميً فإىً ال يوجد ( 0.05ٌو
فرق دال إحصائيًا بين هتوسطات تقديرات طمبة الصف العاشر األساسي  لمصعوبات التي 

  .تواجٍٍم في تعمم هبحث المغة اإلىجميزية يعزى لهتغير الىوع
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 : اإلجابة عن السؤال الرابع 
فرق دال إحصائيًا بين متوسطات تقديرات طمبة الصف " هل يوجد لإلجابة عن السؤال الرابع 

العاشر األساسي لمصعوبات التي تواجههم في تعمم مبحث المغة اإلنجميزية يعزى لمتغير 
 المعدل العام في المغة اإلنجميزية ؟ "
 .(14( وكاىت الىتائج كها يوضح جدول )ANOVAتم استخدام تحميل التباين األحادي )

                                   الفروق في المعدل العام لمغة اإلنجميزية( : نتائج 83جدول )
                                                                  للغة اإلجنليزية نتائج الفروق يف املعدل العام

 الفروق باستخدام تحميل التباين األحادي
مجموع   البيان

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة "ف" المربعات

 الدللة

 المحور الول
 3.603 2 7.207 بين المجموعات

 4.592 93 427.033 داخل المجموعات غير دالة 0.459
  95 434.240 المجموع

 المحور الثاني
 9.639 2 19.279 بين المجموعات

0.097 
 غير دالة

 4.036 93 375.346 داخل المجموعات
  95 394.625 المجموع

 المحور الثالث
 0.707 2 1.413 بين المجموعات

0.882 
 غير دالة

 5.611 93 521.826 داخل المجموعات
  95 523.240 المجموع

 الستبانة ككل
 13.922 2 27.844 بين المجموعات

 22.116 93 2056.781 داخل المجموعات غير دالة 0.535
  95 2084.625 المجموع

 
 ،0.459( أن قيم " ف " لمهحاور الثالثة ولالستباىة ككل بمغت ) 14يتضح هن جدول )

ي قيم غير دالة وعميً فإىً ال يوجد فرق دال  ،( عمى الترتيب 0.535 ،0.882 ،0.097 ٌو
طمبة الصف العاشر األساسي لمصعوبات التي تواجٍٍم في إحصائيًا بين هتوسطات تقديرات 

 .غة اإلىجميزية يعزى لهتغير الهعدل العام في المغة اإلىجميزيةتعمم هبحث الم
 : اإلجابة عن السؤال الخامس 

عاشر لصعوبات التي تواجه طمبة الصف ال" ما سبل التغمب عمى الإلجابة عن السؤال الخاهس 
 " األساسي في تعمم مبحث المغة اإلنجميزية؟
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طمبة الصف العاشر األساسي هن خالل السؤال الهفتوح  آرآءتم االطالع عمى اقتراحات و 
ا هع هشرفي وهعمهي المغة اإلىجميزية  ،والهوجود في االستباىة وبىاًء عمى الهقابمة التي تم إجراٌؤ

 والتي هن خاللٍا توصمىا إلى بعض سبل التخمص هن ٌذي الصعوبات :
 .اإلىجميزيةاستخدام أساليب التعمم الىشط في تعميم هبحث المغة  -1
 .تقميل كم الهىٍاج الدراسي -2
 .استخدام التكىولوجيا في التعميم لها لٍا هن أثر واضح عمى جذب اىتباي الطمبة وتفاعمٍم -3
 .غير هىاسب لمحياة اليوهيةو تغيير هحتوى الهىٍاج الدراسي ألىً ال يكسب الطمبة لغة  -4
 .ههارسة المغة اإلىجميزية بشكل يوهي -5
 .الطمبة وتحبيبٍم في الهادةترغيب  -6
 .في تعمم كل األهور " Googleجوجل " االستعاىة بقاهوس وعدم االعتهاد عمى  -7
 .هطالعة كتب وقصص وروايات بالمغة اإلىجميزية لزيادة الحصيمة المغوية -8
 .ىسج الهفردات الجديدة في جهل وعدم االقتصار عمى حفظٍا بشكل هىفرد -9

 .بين الهعمم والطمبة لزيادة فرصتٍم عمى اإلبداعخمق عالقة وطيدة  -10
  سالح التمهيذ...إلخ( ،التقميل هن ىسبة االعتهاد عمى الكتب التجارية )الشاهل -11

 .واالعتهاد عمى الذات بشكل أكبر في حل الواجبات
 .االعتياد عمى سهاع هواد صوتية بالمٍجة اإلىجميزية األصمية -12
 .بمفظٍا وشكل كتابتٍا وىوعٍا هن أقسام الكالم واشتقاقاتٍاحفظ الهفردات الجديدة  -13
 .هراجعة الدروس أواًل بأول -14
 .االختبارلمخطاب وليس هادة تىتٍي باىتٍاء التعاهل هع المغة اإلىجميزية عمى أىٍا لغة -15
 االعتياد عمى كتابة فقرات وجهل سميهة هن الىاحية اإلهالئية والمغوية وعرضٍا عمى هعمم -16

 .الهادة لتحكيهٍا
والتعصب  التشدد متقبل فكرة أن المغة العربية واإلىجميزية تكهل كل هىٍها األخرى وعد -17

 .لمغة العربية ألن االٌتهام بتعمم المغة اإلىجميزية ال يهس عظهة المغة العربية لغة القرآن الكريم
 

 التوصيات :
 :لقد خرجت الباحثات هن ٌذا البحث بعدد هن التوصيات 

 .يجب عمى الطمبة ههارسة المغة في الحياة اليوهية -1
 .المغة اإلىجميزيةيجب عمى األٌل والهعمهين وذوي الخصوص تشجيع الطمبة عمى تعمم  -2
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يجب تىظيم هؤسسات وهراكز تعىي بتعميم المغة اإلىجميزية ويتىاسب هع كافة الفئات هن  -3
 .ىاحية التحصيل الدراسي والوضع االقتصادي

يجب توفير هدرسين أكفاء يكوىوا عمى هستوى عال هن الخبرة يستخدهون أساليب بسيطة  -4
 .هشوقة تسٍم في جذب الطمبة لفٍم هبحث المغة اإلىجميزيةو 
  .هعاىيٍاو يجب تشجيع الطمبة عمى أن يكون لٍم دفاتر خاصة بالهفردات  -5

 المقترحات :
 .أبحاث حول ٌذا الهوضوعو إعداد دراسات  -1
 .وأساليب التعميم الىشط لمهعمهين لههارسة المغة اإلىجميزية بشكل صحيح إعداد دورات هكثفة -2
 .إعداد دورات هكثفة لمطمبة لتعميهٍم أساسيات المغة اإلىجميزية -3
 .تقميل كم الهىٍاج الدراسي -4
لغة تغيير هحتوى الهىٍاج الدراسي حتى يصبح هىاسب لتعميم المغة اإلىجميزية عمى أىٍا  -5

 .يوهية ولغة تعاهل وليست كهادة دراسية
االستفادة هن ىتائج ٌذا البحث في تجىب الصعوبات التي خرج بٍا البحث واتباع سبل  -6

 .التخمص هىٍا وتوظيفٍا في تسٍيل تعمم وتعميم هبحث المغة األصمية
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 المالحق:

 (8ممحق )

 بطاقة المقابمة

 الهدف من المقابمة :
هٍارات المغة اإلىجميزية األكثر لزوهًا لطمبة الصف العاشر األساسي والوزن الىسبي لكل هعرفة 

هٍارة عمى حدة والتوصل في الىٍاية إلى بعض سبل التخمص هن الصعوبات التي تواجً الطمبة 
 في تعمم هبحث المغة اإلىجميزية .

  نوع األسئمة : 

 أسئمة هفتوحة .

 صيغة أسئمة المقابمة :

 ٌهية المغة اإلىجميزية عمى صعيد طالب الصف العاشر األساسي ؟ها أ -1

 ها هٍارات المغة اإلىجميزية األساسية األكثر لزوهًا لطمبة الصف العاشر األساسي ؟ -2

 ها الوزن الىسبي لكل هٍارة هن الهٍارات عمى حدة ؟ -3

طمبة الصف العاشر ها سبل التغمب عمى صعوبات تعمم هبحث المغة اإلىجميزية التي تواجً  -4
 األساسي ؟

ٌل الحظتم فرق في ازدياد تفاعل الطمبة وهستواٌم التحصيمي بعد تغيير أسموب التمقين في  -5
 التعميم إلى أسموب التعمم الىشط ؟

ٌل الهىٍج الدراسي الهقرر عمى طمبة الصف العاشر األساسي هىاسب لتعميم المغة  -6
 اإلىجميزية كمغة يوهية ؟

 التخفيف هن كم الهىٍاج الدراسي يساعد الطالب والهعمم عمى اإلبداع كلٌّ في هجالً ؟ٌل  -7

  28 \ 2 \ 2017تهت الهقابمة في يوم الثالثاء 

 الساعة العاشرة صباحاً                                                    
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 (7ممحق رقم )
 تعلم اللغة اإلنجليزيةاستبانة لطلبة الصف العاشر األساسي حول صعوبات 

 ة ,,,/ة المحترم/الطالب

لمينرجومنكاإلجابةعنفقراتاالستبانةبموضوعيةومصداقيةحيثسيتماستخدامهالغرضالبحثالع
.فقط

مامعدلكالعامفيالفصلالدراسياألول؟1
 ؟ مامعدلكفيمادةاللغةاإلنجليزية  2

 

تتعلق بالمعلمصعوبات  /  أولا         

الرقم                          قليلةمتوسطةكبيرةالفقرة

ضعفتفاعلالمعلممعالطلبةفيحصةاللغةاإلنجليزية1

طريقةتدريسالمعلمتؤثرعلىحبكللمادة2

قراءةالمعلمللدرسسريعة3

 قدرةالمعلمعلىتشخيصالصعوبات4

 تعزيزالمعلمللمهاراتاللغوية5

معالجةاألخطاءالشائعةبينالطلبة6

 القراءةالخطأللمعلم7



صعوبات تتعلق بالطلبة /  ثانياا         

الرقم                          قليلةمتوسطةكبيرةالفقرة

 تتفاعلمعالمعلمفيمادةاللغةاإلنجليزية1

 تواجهصعوبةفيقراءةالقطعوالنصوصاإلنجليزية2

تستطيعالقراءةوالكتابةلكنيصعبعليكفهمالمعنى3

تشاهداألفالماألجنبيةالهادفةبكثرة4

تتلقىالدعممناألهلواألصدقاءفيتعلمالمادة5

الخجلمننقدالطلبةوضحكهميمنعكمنالمشاركة6

تعتمداعتماداًكلياًعلىالكتبالتجارية"الشواملوغيرها"7



 صعوبات تتعلق بالمبحث  /ثالثا        

قليلةمتوسطةكبيرةالفقرةالرقم

طولالمنهاجالدراسي1

تعتقدأناللغةالعربيةأهممناللغةاإلنجليزية2

حياتكاليوميةتستخدمالكلماتاالنجليزيةفي3

تبذلجهدكبيرفيحلالواجبات4

ترابطالوحداتالدراسيةفيالمبحثبعضهاببعض5

المادةالدراسيةصعبة6

ازدحامالموضوعاتفيالكتاب7

الطلبةفياللغةاإلنجليزيةمنوجهةنظرك؟!اقترحخطواتتساعدفيالتغلبعلىالصعوباتالتييواجهها
شكراًلتعاونكمعنا

فاروقالفرافريقالبحثالعلمي/مدرسة


