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The Reasons of low achievement for the High schools ' students in English
Language at Tafila Governorate in Jordan from Teachers ' Point of View
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Abstract: This study aimed to identify the reasons for the low achievement of high school students in the subject of English
in Tafila, Jordan from the point of view of teachers. The study used the descriptive method, and the tool consisted of a
questionnaire of (36) items; it was distributed to a sample of (25) teachers of English in Tafila governorate.
The data were analyzed in the study using SPSS, and finding arithmetic averages, standard deviations and ranks, and T-test.
The tool's overall score was average (3.59 out of 5), rated (large). On the field level, the field of reasons related to students
received the highest average; (4.04) followed by the area of reasons related to the teacher with an average (3.62), both with
a verbal (large) and thirdly the field of reasons related to the textbook with an average (3.37) and finally the reasons for the
evaluation with an average (3.34) Both are rated (medium). The results showed that the reasons for the low level of
achievement for the students in the English language are not affected at the level of significance (0.05 = α) by gender
variables, and years of experience. the results indicated no significant differences Statistics among teachers' estimates due to
their gender, The study also showed that there were no apparent differences between teachers' estimates in the light of
variable years of experience, In light of the results, a number of recommendations and suggestions were presented to
overcome the causes of the decline and improve the achievement of high school students in the English language in Tafila
and the Kingdom.
Keywords: Reasons of low achievement, Secondary school achievement, English Language, Tafila Governorate.

أسباب تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة اإلنجليزية في محافظة
الطفيلة باألردن من وجهة نظر املعلمين
وفاء عبد الرحيم القوابعه
وزارة التربية والتعليم || األردن
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة اإلنجليزية في محافظة الطفيلة:امللخص
) فقرة؛ تم توزيعها على عينة من36(  وتمثلت األداة في استبانة من، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي.باألردن من وجهة نظر املعلمين
ً
.) معلما ومعلمة للغة اإلنجليزية في قصبة محافظة الطفيلة25(
 وإيجاد املتوسطات احاسابية واالنحرافات املعياريةSPSS وقد تم تحليل البيانات باستخدام الرزمة اإلصحصايية باستخدام احااسوب
 بتقدير (كبيرة) وعلى مستوى املجاالت؛ صحصل مجال األسباب،)5 من3.59(  صحصل عموم األداة على متوسط.) واختبار (ت،والرتب
ً
) وكالهما بتقدير لفظي (كبيرة) وصحل ثالثا3.62() يليه مجال األسباب املتعلقة باملعلم بمتوسط4.04(املتعلقة بالطلبة على أعلى متوسط؛
ً
.)) وكالهما بتقدير (متوسطة3.34( ) وأخيرا األسباب املتعلقة بالتقويم بمتوسط3.37(مجال األسباب املتعلقة بالكتاب املدرس ي بمتوسط
وبينت أهم النتايج التي توصلت لها الدراسة أن أسباب تدني املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية ال تتأثر عند مستوى
 وأشارت النتايج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إصحصايية بين تقديرات املعلمين تعزى. ) بمتغيرات احجنس سنوات احخبرةα=0.05( داللة
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حجنسهم ،كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات املعلمين في ضوء متغير سنوات احخبرة ،وفي ضوء النتايج تم
تقديم جملة من التوصيات واملقترصحات للتغلب على أسباب التدني وتحسين تحصيل طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة اإلنجليزية في
محافظة الطفيلة وعموم اململكة.
الكلمات املفتاحية :أسباب التدني .تحصيل طلبة الثانوية .مبحث اللغة اإلنجليزية .محافظة الطفيلة

 -1املقدمة:
تعد مشكلة التحصيل الدراس ي املنخفض للطالب في االمتحانات واصحدة من أكثر املشكالت صعوبة التي
تواجه الطالب واملدرسين .ولهذه املشكلة أسباب كثيرة ولها أبعاد تعليمية واجتماعية وثقافية ونفسية .ومع ذلك،
يمكن تعريف التحصيل الدراس ي املنخفض للطالب في االمتحان على النحو التالي بأنه انخفاض أو ضعف عالمة
الطالب تحت املعدل العادي في مستوى املادة الدراسة نتيجة ملجموعة متنوعة من األسباب ،بما في ذلك تلك املتعلقة
بالطالب نفسه ،أو تلك املتعلقة باألسرة والبيئة االجتماعية واألكاديمية .وبالتالي ،قد يؤدي هذا إلى تكرار الفشل ،على
الرغم من قدراتهم التي تؤهلهم للاصول على أفضل العالمات.
واستنادا إلى ما تم ذكره فمن احجدير بالذكر هنا التعريج إلى استظهار مفهوم اللغة لننطلق إلى خبايا هذا
البحث ،فاللغة كما عرفها الضمور ( )2013بأنها "الوسيلة املنظمة لتوصيل األفكار واملعلومات واملشاعر باستعمال
إشارات وأصوات مختلفة لها دالالتها احخاصة .وتعتبر كذلك وسيلة من وسايل االتصال بين الشعوب وثقافاتهم
املختلفة ،مما ينتج عنها التعارف وتبادل املعارف واكتساب الثقافات املتنوعة".
ويشير هال ) )Hall, 1986أن اللغة نمط اجتماعي منظم ومحكم ويتفاعل بها البشر مع بعضهم البعض من
خالل الرموز الصوتية املنطوقة واملسموعة .صحيث إن اللغة ليست مجرد عادات كالمية ،بل لها مميزات وسمات
وباألخص امليزة اإلبداعية كونها لغة إنسانية .في صحين يرى الباصحث أن اللغة سلسلة غير متناهية من األفكار واملشاعر
ً
ً
ً
ُ
املعبر عنها بطرق مختلفة صوتيا ،جسديا وفكريا .وأنها وسيلة للتواصل اإلنساني ،واحاصول على املعارف والتعرف
على الثقافات املختلفة.
ً
وانطالقا من النظرية الفطرية في عملية اكتساب اللغة ،فإن الطفل يولد ولديه استعدادا فطريا ً الكتساب
وتوليد اللغة ،وهذه اللغة املكتسبة أو املطورة تبدأ تدريجيا ًوبشكل تلقائي في صحياة الفرد.
وكما وضح البنيان ( ،)2003أن الشخص عندما يتكلم بأكثر من لغة يستطيع أن يتواصل مع أكبر عدد
ممكن من الناس ويتعرف على ثقافات مختلفة .واللغة اإلنجليزية كما هو متعارف عليه تعتبر لغة كل ش يء مثل
السفر ،االقتصاد ،االنترنت والتجارة وغيرهم الكثير من املجاالت العلمية والعملية ،وكونها لها مكانة عاملية فمن احجيد
تعلمها.
ويعتقد خطايبة ( ،)2000بأن اللغة اإلنجليزية من أسس التعلم والتعليم وضرورية للمراصحل احجامعية ،وتنبع
أهميتها بكونها اللغة التي تدرس بها املواد العلمية في معظم دول العالم .وتعتبر وزارة التربية والتعليم في األردن رايدة في
ً
مجال التعليم ،انطالقا من رؤية جاللة امللكة رانيا العبد هللا " .فمستقبلنا مرهون باحجيل القادم ،مرهون بمستوى
تعليمهم ،وبالقيم التي تغرسونها فيهم( ".العبد هللا .)2015 ،وباالعتماد على ذلك وكون العالم أصبح قرية صغيرة ،يرى
ً
الباصحث أن تعلم اللغة اإلنجليزية باإلضافة للغة األم يعتبر أمرا مهما ً.
ً
ويرى (هريدي 2003 ،؛ علي ،)2001 ،أن من أهم املشكالت التي من شأنها أن تكون عايقا في التعليم هي
تدني التحصيل ،ويجب أن تحظى هذه املشكلة بأهمية بالغة ملا لها من نتايج سلبية ،قد تؤدي إلى صحدوث اضطرابات
في العملية التعليمية داخل الغرفة الصفية كون الطلبة الضعيفين عاجزون عن اللااق بزمالئهم.
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في صحين يرى بوعناني وكريمة ( ،)2018بأن تدني التحصيل قد تكون مشكلة نفسية وتربوية أو مشكلة
اجتماعية ،ويهتم بها التربويون ،األخصاييون االجتماعيون ،علماء النفس واآلباء باعتبارها مصدرا في إعاقة النمو .كما
وأن التدريس يمر بعمليات عدة وبوجود عوامل مختلفة مثل املعلمين ،األهداف ،الطلبة ،املواد املصاصحبة واألساليب
ً
التدريسية ،وكل ذلك يؤدي إلى نتيجة واضاة أنه من الصعوبة أن أسلوبا ً واصحدا ممكن أن ينجز النجاح في الظروف
التعليمية التعلمية.
وتشير بعض الدراسات النظرية (لبيض2001 ،؛ شاهين2004 ،؛ يوسف )2005 ،إلى عدة عوامل مؤثرة في
تدني التحصيل الدراس ي بشكل عام وهي:
 -1أسباب متعلقة بالتالميذ :وتشمل نوعين من االضطرابات ،النوع األول وهو االضطرابات العضوية مثل:
اضطرابات في احاواس ،خلل في احجهاز العصبي يؤدي إلى قلة اإلدراك ،ولكن هناك صعوبة في تحديد أن كان
لالضطرابات العضوية سبب للتأخر الدراس ي .والنوع الثاني يعود إلى االضطرابات النفسية مثل :الشعور
بالنقص ،ضعف الثقة بالنفس ،انخفاض مستوى الدافعية ،االنجاز ،الطموح واالستخفاف بالدراسة.
 -2مستوى ذكاء التالميذ :هناك عالقة طردية بين الذكاء والتحصيل الدراس ي ،فكلما زاد الذكاء يتفوق التلميذ
ً
ً
دراسيا ،وانخفاض نسبة الذكاء يؤدي إلى تخلفه دراسيا.
 -3الوضع األسري :األسرة التي تسودها املحبة ،االستقرار ،الراصحة النفسية ،االهتمام باألبناء والهدوء هذا
ُ
ينعكس على نفسية الطالب ويجعله على أتم االستعداد لإلنجاز والتمييز ،في صحين أن األسر التي تفتقر للبيئة
ً
النفسية املناسبة تؤثر على الطالب بشكل سلبي ويؤدي إلى تدني تحصيله دراسيا.
وكما الصحظ الباصحثة من خالل خبرتها في مجال التدريس للغة اإلنجليزية للمرصحلة الثانوية االتجاهات السلبية
للطلبة نحو هذه اللغة ،وهذا يؤثر على تقبلهم للمادة وتحصيلهم الدراس ي.
مشكلة الدراسة:
وبالرجوع إلى تحليل نتايج الثانوية العامة للدورة الشتوية ملادة اللغة اإلنجليزية الصادر عن قسم التدريب
والتأهيل واالشراف التربوي في محافظة الطفيلة ( ،)2017فقد لوصحظ أن نسب النجاح للفرع األدبي ( )%0في 7
ً
ً
مدارس من أصل  17مدرسة ،و( %17وأقل) في  7مدارس ،و( %33وأقل) في  3مدارس ،ذكورا وإناثا.
أما تحليل نتايج الفرع العلمي ،فقد صحصلت مدرسة امللك عبد هللا الثاني للتميز على نسبة ( )%100ويعود
ذلك لقلة عدد الطلبة في الصف ،بينما صحصلت املدارس األخرى على نسبة ( %72وأقل) ،في صحين أدنى نسبة كانت
ً
ً
( ،)%22ذكورا وإناثا.
وبذلك تكمن مشكلة الدراسة في وجود غموض صحول األسباب املؤدية لتدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في
مادة اللغة اإلنجليزية ؛ ويمكن تحديدها من خالل األسئلة اآلتية:
أسئلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 -1ما أسباب تدني املستوى التحصيلي لطلبة الثانوية بمحافظة الطفيلة في مادة اللغة اإلنجليزية ؟
 -2هل تختلف وجهات نظر املعلمين صحول أسباب تدني التحصيل عند مستوى الداللة ( )0.05≤αباختالف
احجنس وسنوات احخبرة للمعلم؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احاالية إلى:
 .1تحديد أسباب تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة اإلنجليزية في مديرية تربية وتعليم قصبة
محافظة الطفيلة من وجهة نظر املعلمين.
 .2فحص مدى تأثير متغيرات (املؤهل العلمي ،احجنس ،سنوات احخبرة للمعلم) عند مستوى الداللة()0.05≤α
على وجهات نظر املعلمين صحول أسباب تدني التحصيل.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة احاالية من الناصحيتين النظرية والعملية:
 .1قد تفيد نتايج هذه الدراسة القايمين على التعليم بمحافظة الطفيلية بمعاحجة األسباب التي تؤدي إلى تدني
تحصيل طلبة الثانوية العامة في مادة اللغة اإلنجليزية.
 .2تزود املعنيين من املشرفين ،الباصحثين التربويين ،مطوري املناهج واملعلمين لوضع مقررات وبرامج تدريبية
ملعاحجة أسباب تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مادة اللغة اإلنجليزية في محافظة الطفيلة.
حدود الدراسة:
 الحدود املوضوعية :أسباب تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة اإلنجليزية في محافظة الطفيلةباألردن من وجهة نظر املعلمين
 الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على معلمي اللغة اإلنجليزية للصف الثاني ثانوي (التوجيهي). الحدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة على مدارس مديرية تربية وتعليم قصبة محافظة الطفيلة. الحدود الزمانية :اقتصرت هذه الدراسة على الفصل الدراس ي األول .2016/2017مصطلحات الدراسة:
ّ
 التحصيل الدراس ي :أ .لغة :مشتق من الفعل صحصل عليه أو جمعه.ب .اصطالصحا :يعرفه علي ،عبد الكريم ( )2001بأنه بلوغ مستوى معين في مادة أو عدة مواد تجدده املدرسة،
وتعمل من أجل الوصول إليه بهدف مقارنة الفرد بنفسه ،أي املدى الذي صحققه في استيعاب املعارف املتعلقة باملادة
في فترة زمنية محددة ملقارنته بتالميذ في صفه .ويعرفه قادري ( )2018على أنه احاصول على املعارف واملهارات..
ج .التعريف اإلجرائي :هو صحصيلة ما اكتسبه الطالب من املعارف املأخوذة من املعلم واملقرر الدراس ي.
 تدني التحصيل :أ .لغة :التحصيل في اللغة هو جمع الش يء ،ولذلك سميت صحويصلة الطاير ألنه يجمع فيها .ويقالأن أصل التحصيل استخراج الذهب أو الفضة من اححجر أو من تراب املعدن ،ويقال لفاعله املحصل (مقاييس
اللغة).
 التحصيل الدراس ي لغة :كل أداء يقوم به الطالب في املوضوعات املدرسية املختلفة والتي يمكن إخضاعه للقياسعن طريق درجات اختبار وتقديرات املدرسين أو كليهما (شعالن.)2006 ،
ً
ب .اصطالصحا :وكما عرفها قادري (" )2018بأنها ضعف مستوى التلميذ من تمكن مادة اللغة اإلنجليزية من
صحيث القراءة والكتابة والتحدث والتي تعيق تعلمها ويرجع أسبابها إلى املتعلم أو األستاذ أو املجتمع ".وعرفها ذياب
( )2006بأنها "انخفاض أو تدني نسبة التحصيل الدراس ي للتلميذ دون املستوى العادي املتوسط ملادة دراسية أو أكثر
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نتيجة ألسباب متنوعة ومتعددة ،منها ما يتعلق بالتلميذ نفسه ومنها ما يتعلق بالبيئة األسرية واالجتماعية والدراسية
والسياسية".
ُ
ج .التعريف اإلجرائي :هو ما صحصل عليه الطالب من درجات منخفضة في االختبارات التحريرية املعدة من
قبل املعلم أو وزارة التربية والتعليم.
ً
 الثانوية العامة :أ .اصطالصحا :تعد الثانوية العامة صحسب ما عرفها  ،)2015( Singerبأنها املؤهل الرييس ي لدخولاحجامعات واملعاهد العليا في أغلب الدول العربية .مدة املرصحلة الثانوية ثالث سنوات (أو سنتان في بعض الدول).
يمكن لطالب الثانوية العامة اختيار املواد التي يدرسها عن طريق التخصص الذي يختاره صحسب رغبته :علمي أو
أدبي .وفي بعض الدول ،يوجد تخصص إنساني واجتماعي ،تمريض ي ،نظم معلوماتية وصناعي.
ب .التعريف اإلجرائي :هي املرصحلة األخيرة في التعليم املدرس ي والتي تنتهي بانتقال الطلبة إلى النظام احجامعي
وتسمى باألردن (التوجيهي) وهي الصف الثاني ثانوي.
 مبحث اللغة اإلنجليزية :أ .لغة :اإلنجليزية أو اإلنغليزية (باإلنجليزية ،)English :هي لغة جرمانية نشأت في إنجلترا.ً
وهي ثالث أكثر اللغات األم انتشارا في العالم ( 402مليون نسمة بحسب تعداد عام .)2002
ً
ب .اصطالصحا :وعرفها الضمور(" )2013بأنها إصحدى املباصحث اإلجبارية وأنها اللغة األجنبية املقررة على معظم
الصفوف في اململكة األردنية الهاشمية".
ج .التعريف اإلجرائي :هو أصحد املنهج املقرر من وزارة التربية والتعليم ويجب تدريسه لطلبة الصف الثاني
ثانوي (التوجيهي) في األردن.
 محافظة الطفيلة :هي إصحدى محافظات األردن في القطاع احجنوبي من اململكة األردنية الهاشمية .تحدها منالشمال محافظة الكرك ومن الشرق واحجنوب محافظة معان ومحافظة العقبة .توجد فيها أصحد أهم وأروع
محميات الشرق األوسط وهي محمية ضانا .تقع املحافظة في احجهة الغربية من األردن ،عاصمة املحافظة هي

كيلومتر.
مدينة الطفيلة .وتبعد عن العاصمة عمان صحوالي 180

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة:
التحصيل الدراس ي
التحصيل الدراس ي يعد واحد من الدالئل الواضحة ذات التأثير الكبير على حياة التالميذ حيث أنها تقود إلى
تطوير ثقافتهم وقدراتهم مما يعمل علي زيادة توافق سلوك التالميذ وردود أفعالهم ويقيم هذا األمر باالعتماد على
درجة تحصيل التالميذ .ومن الجدير بالذكر أن التحصيل الدراس ي يعول بالدرجة األولى علي مهارات التالميذ وخبراتهم
وقدراتهم املعرفية عالوة على طبيعة الظروف املحيطة بهم ,حيث انه ال يمكن للتالميذ اإلبداع وتقديم أداء عالي ما لم
يت م اقتران ذلك بدافعيتهم نحو تحقيق اإلنجاز ،فوجود دافعية لدى التالميذ سوف يقودهم إلى تحقيق اإلنجاز الكبير
وتحقيق الدرجات العالية في التحصيل( .عبد الرصحمن عبدالرزاق.)2010 ،
تكمن أهمية التحصيل الدراس ي في الوصول إلى أعلى مراحل التطور والقضاء على كافة مراحل التخلف ,وال
سيما وان جميع املجتمعات تحدد مقدار تقدمها وازدهارها باالعتماد على مخرجات طالبها وإنجازاتهم والتي يتم قياسها
عن طريق التحصيل الدراس ي) .مدانات(2001 ،وعالوة على ذلك فان التحصيل الدراس ي يعتبر واصحد من أهم املعايير
التي تستخدم لتقييم النشاط العقلي والذي يظهر تميز الطالب عن غيره من الطلبة ،كما ويعمل على تحديد كمية
املعرفة واملهارة التي اكتسبها التالميذ إلى جانب تحديد نقاط الضعف التي تواجه الطالب ومحاولة تجاوزها.
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هناك الكثير من احجوانب التي تؤثر على التحصيل الدراس ي للطلبة منها ما هو مرتبط بالطالب ومنها ما هو
مرتبط باملعلم أو باملدرسة أو صحتى باألسرة ،بالنسبة للجوانب املتعلقة بالطالب فان دافعية الطالب لإلنجاز تقوده إلى
تحقيق افضل أداء في تحصيله الدراس ي وهذا احجانب يمثل تناسبا طرديا بحيث كلما زادت الدافعية عند الطالب
ارتفع تحصيل الطالب (عابد .)2008 ،وبما أن التحصيل الدراس ي يعتبر مقياس ألداء الطلبة فان ذلك يرتبط بثقة
الطالب بنفسة وثقته بانه أهل لتحقيق األفضل ومقدرته لتحقيق افضل درجات التحصيل الدراس ي( .صحمدان،
 .)2001وكذلك فهناك أمران مهمان يتعلقان بالطالب وهما استعداد الطالب وقدرته العقلية صحيث أن التحضير
وكمية االستعداد املبذولة من قبل الطالب لها الدور الكبير في تجديد املستوى الفعلي للطالب وال سيما اذا كان لدى
الطالب القدرة العقلية احجيدة التي تؤهله من استغالل كافة مهارات التفكير في اإلجابة عن أسئلة التحصيل الدراس ي.
وكما اشرنا سابقا فان هناك أسباب متعلقة باملعلم فمثال إن كفاءة املعلم واصحترافيته وأسلوبه التدريس ي
ومقدرته على العطاء إلى جانب احخبرة يمثل جانب مؤثرا على التحصيل الدراس ي ومن األمور املرتبطة باملعلم أيضا
توظيفه للكتاب املدرس ي واجتهاده في ادراك أهمية تكيفه مع محتوى املنهاج ً
بناء على قدرات طالبه ومقدرته على
الربط بين احاقايق التي يسوقها الكتاب املدرس ي مع مواقف صحقيقة من صحياة الطلبة واستخدامه للتعليم الدمجي
الذي يدمج بين العديد من استراتيجياته التدريس معا لتحقيق افضل أداء في تمكين الطلبة من اكتساب املعلومة
ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة واختالف مستويات عقولهم.
أما بالنسبة للجوانب املتعلقة باألسرة  ،فان لهذا احجانب الدور الكبير في تشجيع الطالب ومتابعته وتعزيزه
األمر الذي يحقق لدى الطالب الثقة بالنفس ويحقق لهم االستقرار النفس ي ،صحيث إن لألسلوب الذي يتعامل به أولياء
األمور مع أبنائهم الدور الكبير في تحسين مستوى التحصيل لديهم( .موس ى .)2008 ،وكذلك األمر توطيد عالقتهم مع
املدرسة صحيث أن املدرسة أيضا تعتبر من احجوانب املهمة للتأثير على تحصيل الطلبة صحيث أن املدرسة هي املحيط
الذي يعنى بتنظيم االختبارات واإلشراف عليها ومراقبة أداء الطلبة ومستوياتهم وعالقة الطلبة مع بعضهم البعض
(الداهري ،الكبيس ي.)2000 ،
للتحصيل الدراس ي نوعان أساسيان هما :التحصيل الدراس ي احجيد والضعيف ,ويكون التحصيل الدراس ي
جيدا عندما يتجاوز األداء التحصيلي للطالب أداء زمالئه من نفس املرحلة العمرية .وبالعكس بالنسبة للتحصيل
الدراس ي الضعيف ,والذي يمكن أن يكون عاما وذلك عندما يكون مستوى الطالب ضعيف في جميع املباحث أو
يكون خاصا بمباحث معينة( .عواد.)2012 ،
ضعف التحصيل الدراس ي-:
يشير مفهوم ضعف التحصيل الدراس ي إلى صحصول الطالب على درجات غير متوقعة في اختبارات التحصيل
املقررة خاصة اذا ما قورنت درجت الطالب بمستواه العقلي ومهاراته املعرفية ،ويتم تقسيم درجات الطلبة في
االختبارات إلى ثالثة أصناف هي :الدرجات املرتفعة أو املتوسطة أو الضعيفة( .رشوان . )2017 ،كما ويعول ضعف
التحصيل الدراس ي إلى العديد من العوامل منها معاناة الطالب من الشرود الذهني والسرصحان املستمر الذي يمكن
تسببه الضغوطات واملشكالت األسرية .عالوة على عدم انتباه الطالب للمعلم وسوء املشاركة والتفاعل مع أقرانه
وزماليه في الصف وعدم املواظبة على تأدية واجباته البينية وعدم االلتزام باحاضور إلى املدرسة (النعامي.)2008 ،
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أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية وأثرها على التحصيل الدراس ي
تعلم اللغة اإلنجليزية أمر مهم جدا ،والناس في جميع أنحاء العالم يقررون دراسته كلغة ثانية ألن العديد
من دول العالم تعتبر اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في املنهج املدرس ي ،ويبدأ األطفال في تعلم اللغة اإلنجليزية في سن
مبكرة.
ومع ذلك ،ملاذا يعتبر تعلم اللغة اإلنجليزية هو في غاية األهمية؟ فيما يلي مجموعة من األسباب التي تساهم
في االستفادة من اللغة اإلنجليزية في احاياة العلمية أي بزيادة التحصيل الدراس ي باإلضافة إلى أهميتها في احاياة
العملية:
ً
شيوعا في العالم ،يستطيع واصحد من بين كل خمسة أشخاص التحدث أو
 .1اللغة اإلنجليزية هي اللغة األكثر
فهم اللغة اإلنجليزية على األقل!
 .2اللغة اإلنجليزية هي لغة العلوم ،والطيران ،واحاواسيب ،والسياسة ،والسياصحة ،فتزيد معرفة اللغة اإلنجليزية
من فرصك في احاصول على وظيفة جيدة في بلدك أو في العثور على عمل في احخارج.
 .3من خالل تعلم اللغة اإلنجليزية ،سوف تتعلم ً
أيضا الثقافات األخرى وستجعلك تتعلم القيم والعادات
وطريقة احاياة في ثقافة مختلفة عن ثقافتك.
ً
نظرا ألن اللغة اإلنجليزية يتم التحدث بها في العديد من البلدان املختلفة ،فهناك اآلالف من املدارس صحول
.4
العالم التي تقدم برامج باللغة اإلنجليزية .إذا كنت تتحدث اإلنجليزية ،فهناك الكثير من الفرص إليجاد
مدرسة ودورة دراسية مناسبة لتناسب اصحتياجاتك األكاديمية وخصوصا بعد احاصول على الثانوية العامة
(التوجيهي) وهو ما نسعى له بزيادة التحصيل في هذه اللغة في هذه املرصحلة.
الواقع التعليمي في محافظة الطفيلة:
يبلغ العدد العام للمدارس في محافظة الطفيلة ( )122مدرسة اشتملت على ( )23630طالب  ،و()2260
معلم ،وبالنسبة لعدد املدارس في قصبة املحافظة فقط فقد بلغ ( )75منهم ( )225معلم يدرسون اللغة اإلنجليزية .
وسجلت محافظة الطفيلة ما نسبته ( )%13كنسبة للتسرب وهي أدنى نسبة على مستوى اململكة األردنية الهاشمية،
كما وكانت نسبة النجاح في الثانوية العامة هي األدنى على مستوى اململكة وقد سجلت ( ،)%24أم بالنسبة للمدارس
املستأجرة فقد بلغت ( )%27وهي األعلى على مستوى اململكة .أما بالنسبة لنسبة األمية فقد بلغت ( )%2كأعلى نسبة
على مستوى ألردن (،دايرة اإلصحصاءات العامة )2017،وصحسب سجالت وزارة التربية والتعليم األردنية فقد كان أكثر
نسب رسوب الطلبة في مبحثي الرياضيات واإلنجليزية  ،ولكون الباصحثة معلمة لغة إنجليزية جاء االهتمام بعمل دراسة
للبحث في أسباب تدني تحصيل اللبة وبشكل خاص طلبة الثانوية العامة في هذا املبحث.
اضطلعت الباصحثة على عدد من الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية ذات العالقة بعنوان الدراسة،
وكان أهمها ما يلي:
دراسة قسم التدريب والتأهيل واالشراف التربوي في مديرية تربية وتعليم محافظة الطفيلة ( ،)2017والتي
هدفت إلى الوقوف على نتايج الثانوية العامة للدورة الشتوية  2017والبحث عن أسباب الضعف وإعداد احخطط
العالجية لها .واعتمد التحليل على نتايج الطلبة في االمتحان الوزاري للفرعين العلمي واألدبي في  9مباصحث ومن ضمنها
ً
مبحث اللغة اإلنجليزية  .وكانت النسب منخفضة جدا وهي كالتالي للفرع األدبي ( )%0في  7مدارس من أصل 17
ً
ً
مدرسة ،و( %17وأقل) في  7مدارس ،و( %33وأقل) في  3مدارس ،ذكورا وإناثا .وأما الفرع العلمي ،فقد صحصلت
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مدرسة امللك عبد هللا الثاني للتميز على نسبة ( )%100ويعود ذلك لقلة عدد الطلبة في الصف ،بينما صحصلت
ً
ً
املدارس األخرى على نسبة ( %72وأقل) ،في صحين أدنى نسبة كانت ( ،)%22ذكورا وإناثا.
وفي دراسة قسم االمتحانات في مديرية تربية وتعليم محافظة الطفيلة ( ،)2017والتي تكشف عن نسب
ً
النجاح في مدارس مديرية التربية والتعليم ملنطقة الطفيلة للدورة الشتوية المتحانات الثانوية العامة ،ووضات أيضا
ً
ً
عدد املتقدمين لها وكانوا ( )1560ذكورا وإناثا ،وعدد الناجاين منهم ( ،)368أي بنسبة (.)%24
ودراسة تحليلية أخرى صدرت عن قسم االمتحانات في مديرية تربية وتعليم محافظة الطفيلة (،)2016
والتي كشفت عن وجود  6مدارس من أصل  18مدرسة لم ينجح منها أصحد في امتحانات الثانوية العامة ،وكان عدد
ً
ً
املتقدمين للدورة الشتوية ( )1121ذكورا وإناثا ،وعدد الناجاين منهم ( ،)179أي بنسبة (.)%16
وبينت دراسة تحليلية صادرة عن قسم االمتحانات في مديرية تربية وتعليم محافظة الطفيلة ( ،)2015والتي
ً
ً
بينت عدد املتقدمين للدورة الشتوية المتحانات الثانوية العامة في ذاك العام وعددهم ( )1152ذكورا وإناثا ،وعدد
الناجاين لكال احجنسين ( ،)223ونسبة النجاح الكلية (.)%19
وأجرى الضمور( )2013دراسة هدفت إلى تحديد مشكالت تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة الصف األول
ثانوي في مديريات تربية الكرك من وجهة نظر املعلمين ،واتبع الباصحث املنهج الوصفي ،وتمثلت األداة في استبانة تحدد
املشكالت التي تواجه معلمي اللغة اإلنجليزية في الصف األول ثانوي خالل تدريسهم ملادة اللغة اإلنجليزية ،تم تطبيقها
على عينة من  60معلما ومعلمة من معلمي اللغة اإلنجليزية في مديريات تربية الكرك ،وبينت نتايج الدراسة أن
ً
مستوى املشكالت ذات العالقة بالطالب والكتاب الدراس ي كانت مرتفعة جدا ،بينما املتعلقة باملعلم متوسطة ،وأنه ال
يوجد فروق ذات داللة إصحصايية تعزى ملتغير جنس املعلم وإنما تعزى ملتغيرات احخبرة وكانت لصاحح أكثر من 5
سنوات خبرة تدريسية ولصاحح املؤهل العلمي وهم صحملة البكالوريوس والدراسات العليا.
وبحثت دراسة ) )Azher, Anwar& Naz,2010عن القلق في فصول اللغة اإلنجليزية للمرصحلة احجامعية األولى
فيما يتعلق بنوع املواقف التي تثير القلق خالل املراصحل املختلفة لعملية التعلم وعالقة القلق بتحقيق املتعلمين .من
ً
بين املشاركين في الدراسة ً 149
جامعيا مسجلين في الفصل الدراس ي الثاني والسادس من مختلف أقسام جامعة
طالبا
سارجودا الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية .االستبيان املستخدم في هذه الدراسة هو الشكل املختصر
ملقياس قلق الفصول الدراسية األجنبية ( .)FLCASيستخدم احجرد ً
أيضا في املواقف املختلفة املحددة التي تثير القلق.
ً
أخيرا ،يتم أخذ معدل الطالب في فصول اللغة اإلنجليزية إليجاد عالقتها بقلق اللغة .أظهرت النتايج أن القلق اللغوي
واإلنجاز مرتبطان ً
سلبا ببعضهما البعض .كما وجد أن الطالبات أقل رغبة في تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية من
الطالب الذكورُ .يعتبر "التحدث أمام اآلخرين" أكبر سبب للقلق يليه "القلق بشأن األخطاء النحوية" و"النطق" و"عدم
ً
تلقاييا"ُ .يقترح أن تكون البيئة الصفية مشجعة ومحفزة .عالوة على ذلك ،يحتاج املعلمون إلى
القدرة على التحدث
التعامل مع املواقف املثيرة للقلق بعناية.
وأظهرت دراسة ل ) (Prinsloo, Rogers,& Harvey,2018أنه ال يزال التحصيل الدراس ي للمتعلم من جنوب
ً
ضعيفا ،على الرغم من االستثمار الكبير في التعليم خالل العقدين األخيرين .األدب ونتايج البحوث ال تقدم أي
إفريقيا
تفسير أو صحل واصحد .في هذه الدراسة ،استكشف الباصحثون املساهمة النسبية للعوامل اللغوية املحددة مثل دور
معادلة اللغة في املنزل واملدرسة ،ورأس املال الثقافي واالقتصادي ،وعوامل املدرسة والفصول الدراسية األخرى في
التحصيل العلمي .صحدد التحليل عوامل محددة لها تأثير كبير على تحصيل املتعلم .تم تحقيق ذلك من خالل التحليل
الثانوي لبيانات الصف التاسع في جنوب إفريقيا ( )000 ،N = 12من اتجاهات دراسة الرياضيات والعلوم الدولية
( .TIMSS (2011وتشير نمذجة االنحدار املتعدد باستخدام بيانات السياق واإلنجاز إلى أن معادلة اللغة املحلية
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ً
ارتباطا ً
واملدرسة تعني ارتبط عدد مرات استخدام املتعلمين للغة املدرسية في املنزل
وثيقا بنتايج التحصيل العلمي
ملتعلمي الصف التاسع في جنوب إفريقيا .العديد من العوامل اللغوية األخرى التي يمكن اعتبارها عاصمة ثقافية ،إلى
ً
نطاقا ،وبعض الظروف السياقية املرتبطة بالفصل وعوامل مختارة على مستوى
جانب رأس املال االقتصادي األوسع
املدرسة ،أظهرت ً
أيضا تأثيرات قوية .وخلص إلى أن اللغة ،وتدريب املعلمين ،وتغييرات السياسة االقتصادية األوسع
نطاقا وتنفيذها الشامل مطلوبان ملعاحجة هذه املخاوف.
وأوضات دراسة جزالي ودوني ( )Gazeley & Dunne,2008أن معاحجة "فجوة التحصيل الطبقي االجتماعي"
في التعليم أولوية صحكومية في إنجلترا .ومع ذلك ،على الرغم من املبادرات املتعددة ،لم يعاحج سوى القليل من
التحصيل الدراس ي لتالميذ الطبقة العاملة داخل الفصل الدراس ي .من أجل تطوير فهم أوضح لإلنجاز في الطبقة
العاملة في هذا املستوى ،ركزت هذه الدراسة البحثية الصغيرة على العمليات االجتماعية املحلية من خالل
استكشاف كيفية تحديد ومتابعة معلمي املدارس الثانوية في فصولهم الدراسية .يوضح تحليل الباصحثان كيف تداخل
تعريف املعلمين لتالميذ التحصيل الدراس ي مع وفهمهم الضمني ملكانة الطبقة االجتماعية للتالميذ .في صحين قاوم
العديد من املعلمين تأثير الطبقة االجتماعية ،استخدموا الصور النمطية لتبرير ممارساتهم وتوقعاتهم ،ووضع التالميذ
في التسلسل الهرمي التعليمي واملنهي .وخلصت الدراسة إلى أن هذا يشير إلى احااجة إلى مزيد من االهتمام املنهجي
للعمليات االجتماعية الصغيرة التي توفر الظروف التي يتم من خاللها إنتاج التحصيل الدراس ي للطبقة العاملة.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة ما يلي:
 -1أن هذه الدراسات تعددت واختلفت باختالف األهداف التي سعت إليها ،واختالف الصفوف التي تناولتها،
واختالف املجتمعات التي تمت فيها.
 -2أغلب الدراسات التي أجريت تهتم بالطلبة في مراصحل عمرية مختلفة مثل دراسة &(Prinsloo, Rogers,
) Harvey,2018بينما أهتمت الدراسة احاالية بالصف الثاني ثانوي (التوجيهي) فقط.
 -3أغلب الدراسات هدفت إلى البحث عن أسباب تدني مستوى التحصيل في اللغة اإلنجليزية على اعتبار أن القلق
هو السبب الرييس ي مثل دراسة ) ،)Azher, Anwar& Naz,2010بينما ركزت الدراسة احاالية على مجموعة من
األسباب التي من شأنها أن تكون سبب لتدني التحصيل في اللغة اإلنجليزية .
استفادت الدراسة احاالية من الدراسات السابقة في تطوير األداة واإلطار النظري ولكنها تميزت عن
الدراسات السابقة كونها تبحث في أسباب تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مادة اللغة اإلنجليزية في محافظة
الطفيلة -األردن من وجهة نظر املعلمين ،وباألخص الصف الثاني ثانوي .بينما ركزت الدراسات السابقة على املراصحل
األساسية واالبتدايية واختصت بجوانب معينة من أسباب الضعف أو املشكالت املتعلقة في تدريس اللغة اإلنجليزية
وبعضها كانت تكشف النسب احخاصة في نتايج الثانوية العامة دون التخصيص ملبحث معين.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها:

ً
نظرا ألن هذه الدراسة تهدف إلى تقص ي أسباب تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة
اإلنجليزية في محافظة الطفيلة باألردن من وجهة نظر معلميهم ،فإن الباصحثة قامت باستخدام املنهج الوصفي ملناسبته
ألغراض هذه الدراسة.
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مجتمع الدراســة وعينتها :مجتمع الدراسة :جميع معلمي اللغة اإلنجليزية في قصبة محافظة الطفيلة
وعددهم  225معلم ومعلمة.
عينة الدراسة كانت عشوايية طبقية من معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية في محافظة الطفيلة صحيث بلغ
عدد أفراد العينة  25معلما ومعلمة.
متغيرات الدراسة:
انقسمت متغيرات الدراسة إلى نوعين:
أوال :املتغيرات املستقلة :وهي سنوات احخبرة مقسمة إلى ثالث فئات(اقل من  5سنوات ،من  5إلى 10
سنوات ،اكثر من  10سنوات) واحجنس مقسم إلى فئتين(ذكر وأنثى) ،صحيث كانت قيم املتغيرات مبينة في احجدول أدناه:
ً
جدول رقم ( )1توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات املستقلة
املجموع
النسبة املئوية
العدد
الفئة
اسم املتغير
%16
4
أقل من  5سنوات
%100
%44
11
من  5إلى 10
سنوات احخبرة
%40
10
أكثر من  10سنوات
ذكور
%40
10
%100
احجنس
%60
15
إناث
ثانيا :املتغيرات التابعة :أسباب تدني املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية في محافظة
الطفيلة.
أداة الدراسة:
قامت الباصحثة بإعداد أداة الدراسة التي تتمثل في استبانة التعرف على أسباب تدني تحصيل الطلبة في
مبحث اللغة اإلنجليزية في محافظة الطفيلة ،واستعانت الباصحثة خالل ذلك بعدد من الدراسات السابقة املرتبطة
بموضوع الدراسة احاالية .وشملت االستبانة  40فقرة وبعد التحكيم شملت االستبانة على  36فقرة مقسمة ألربعة
مجاالت هي :أسباب تتعلق بالكتاب املدرس ي ،أسباب تتعلق باملعلم ،أسباب تتعلق 3بالطلبة ،أسباب تتعلق بالتقويم.
صدق أداة الدراسة:
قامت الباصحثة بالتحقق من صدق االستبانة عن طريق عرضها على عدد ( )9من املحكمين منهم ثالثة من
أساتذة احجامعات احاكومية وجميعهم من صحملة درجة الـدكتوراه فـي التربيـة ،وكذلك تم عرضها على ثالثة من
مشرفي اللغة اإلنجليزية في مديريات التربية وثالثة من املعلمين احخبراء ،وذلك لالستفادة من اقتراصحاتهم صحول مدى
تمثيل االستبانة لوصف املشكالت التي تواجه الطلبة ومدى ماليمتها ألهـداف الدراسـة ،وبعـد وقوف الباصحثة على
آرائهم ومقترصحاتهم ومناقشتها معهم ،قامت بإجراء التعديالت الالزمة على صياغة االستبانة النهايية بناء على
توجيهاتهم ،وبعد إجراء هذه التعـديالت فـي االستبانة واسـتجابة املحكمين وموافقتهم على فقراتها ،قامت الباصحثة
بتجهيز االستبانة.
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ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة استخدمت الباصحثة معامل كرونباخ ألفا وكانت العينة االستطالعية  10معلمي
للغة اإلنجليزية ،صحيث بلغ في مجاالت الدراسة األربعة ( )%88وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث العلمي.
توزيع فقرات االستبانة وفق مجاالتها األربع ومعامل الثبات كرونباخ ألفا موضاة في احجدول ( )2أدناه.
الجدول ( )2معامل الثبات كرونباخ ألفا
معامل الثبات كرونباخ ألفا
عدد الفقرات
املجال
م
0.84
9
الطلبة
1
0.86
16
املعلمين
2
0.68
6
املنهاج
3
0.86
5
التقويم
4
0.88
36
الكلي
تـم صحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ( )10معلمين من
خارج عينة الدراسة  ،ثم تم التحقق من ثبات األداة بطريقة االتساق الداخلي وفقا ملعادلة كرونباخ ألفا وقد بلغت
قيم معامالت الثبات لألداة ومجاالتها األربعة كما في احجدول ( )2وهذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة احاالية.
وقد قسمت الباصحثة سلم االستجابة على فقرات االستبانة إلى خمسة مستويات صحسب تدرج ليكرت
احخماس ي وهي :موافق بشدة( 5نقاط) ،موافق( 4نقاط) ،محايد( 3نقاط) ،غير موافق(نقطتان) ،غير موافق بشدة
(نقطة واصحدة).
املعالجات اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،تم إجراء املعاحجات اإلصحصايية باستخدام برنامج الرزم اإلصحصايية للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSSوقد استخدمت األساليب اإلصحصايية التالية:
 -1لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام املتوسطات احاسابية واالنحرافات املعيارية والترتيب.
 -2لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام اختبار "ت" للعينات املستقلةIndependent Samples t-test ،
لكشف عن داللة الفروق في تقديرات املعلمين ألسباب تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة
اإلنجليزية تبعا ملتغير احجنس (ذكر وأنثى) وتم استخدام التباين األصحادي ( )One Way ANOVAتبعا ملتغير
سنوات احخبرة (اقل من  5سنوات  ،من  5إلى  10سنوات  ،اكثر من عشرة سنوات).

 -4عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول( :ما أسباب تدني املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية ؟)
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباصحثة باستخراج املتوسط احاسابي واالنحراف املعياري ألسباب تدني
املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية وقد كانت على النحو التالي:
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الجدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ملجاالت الدارسة -مرتبة تنازليا
التقدير
االنحراف
املتوسط
الرتبة
املجال
م
املعياري
اللفظي
الحسابي
كبيرة
1
1.00
4.04
أسباب تتعلق بالطلبة
3
كبيرة
2
1.1
3.62
أسباب تتعلق باملعلم
2
متوسطة
3
1.02
3.37
أسباب تتعلق بالكتاب املدرس ي
1
متوسطة
4
1.29
3.34
أسباب تتعلق بالتقويم
4
كبيرة
1.1
3.59
املتوسط احاسابي الكلي
يتبين من احجدول السابق املتوسطات احاسابية واالنحرافات املعيارية ألبرز أسباب تدني املستوى التحصيلي
للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية ،صحيث تراوح املتوسط احاسابي بين ] [4.04-3.34صحيث تقدم مجال األسباب املتعلقة
بالطلبة على املجاالت األخرى بمتوسط صحسابي ( ،)4.04وهذا مطابق للنتيجة الواردة في دراسة (الضمور )2013 ،في
صحين جاء املجال املتعلق باملعلم باملرتبة الثانية بمتوسط ( ،)3.62أما املتوسط احاسابي حجميع املجاالت فقد كان
( )3.59مما يشير إلى أن هناك تأثير متوسط للمجاالت األربعة على تحصيل الطلبة ،وقد يعزى ذلك إلى ضعف تأسيس
الطلبة في مادة اللغة اإلنجليزية ،وعدم قناعة الطلبة بانها لغة سهلة التعلم لعدم انعكاس أثر التعلم على صحياتهم
اليومية ضمن املناهج التدريسية.
املجال األول :أسباب تتعلق بالكتاب املدرس ي
هدف هذا املجال إلى معرفة أسباب تدني املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية تبعا للمحتوى
التعليمي ،واحجدول التالي يبين االنحرافات املعيارية واملتوسط احاسابي والرتبة لكل فقرة من فقرات املجال.
الجدول رقم ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة والتقديرات اللفظية إلجابات العينة على
ً
األسباب املتعلقة بالكتاب املدرس ي -مرتبة تنازليا
التقدير
املتوسط االنحراف
الرتبة
الفقرة
م
الحسابي املعياري
اللفظي
اإلخراج الس يء لكتاب اللغة اإلنجليزية الفتقاره لعناصر
كبيرة
1
1.11
3.68
1
التشويق
ضعف ارتباط املواد املطروصحة في كتاب اللغة اإلنجليزية
كبيرة
1.12
3.60
3
2
باحاياة اليومية للطلبة
ضعف تركيز الكتاب الدراس ي على تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة
كبيرة
3
1.08
3.44
6
تواصل
اقتصار كتاب اللغة اإلنجليزية على املستويات الدنيا من
متوسط
4
0.95
3.32
2
تصنيف بلوم للمجال املعرفي (احافظ والفهم والتطبيق)
عدم مراعاة كتاب اللغة اإلنجليزية للخطوط العريضة واإلطار
متوسط
5
0.88
3.12
5
العام للمنهاج
متوسط
6
0.01
3.08
ضعف اهتمام كتاب اللغة اإلنجليزية بمهارات االتصال
4
متوسطة
1.02
3.37
املتوسط احاسابي العام
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يبين احجدول ( )4أن الفقرات األولى والثالثة والسادسة من مجال الكتاب املدرس ي جاءت ضمن واقع التقييم
الكبير أو املرتفع في صحين جاءت فقرات الثانية والرابعة واحخامسة ضمن واقع التقييم املتوسط ،كما أن املتوسط
احاسابي العام للمجال بلغ ( )3.37إلجابة أفراد عينة ّ
الدراسة فيما يتعلق بمجال الكتاب املدرس ي والتي تراوصحت ما
ِّ
بين ] ،[3.68-3.08وقد صحلت الفقرة األولى "اإلخراج الس يء لكتاب اللغة اإلنجليزية الفتقاره لعناصر التشويق" في
الترتيب األول وبمتوسط صحسابي ( )3.68وانحراف معياري ( )1.11في صحين جاءت الفقرة الرابعة "ضعف اهتمام كتاب
اللغة اإلنجليزية بمهارات االتصال" في الترتيب األخير بمتوسط صحسابي ( )3.08وانحراف معياري (.)0.01
وفي ضوء النتايج املتعلقة بهذا املحور التي جرى التوصل إليها باإلجابة عن هذا السؤال يمكن القول َّ
إن
معلمي اللغة اإلنجليزية يرون أن اإلخراج الس يء لكتاب اللغة اإلنجليزية وافتقاره لعناصر التشويق تحول دون عملية
تحقق النتاجات للطلبة في مبحث اللغة اإلنجليزية بدرجة مرضية.
املجال الثاني :أسباب تتعلق باملعلم
هدف هذا املجال إلى معرفة أسباب تدني املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية تبعا ألسباب
تتعلق باملعلم ،واحجدول التالي يبين االنحرافات املعيارية واملتوسط احاسابي والرتبة لكل فقرة من فقرات املجال.
الجدول رقم ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة والتقديرات اللفظية إلجابات العينة على
ً
األسباب املتعلقة باملعلم -مرتبة تنازليا.
م

الفقرة

15
12
8
2
13
3
1
7
6
4

ضعف تأسيس الطلبة في مبحث اللغة اإلنجليزية
ارتفاع نصاب املعلم من الحصص األسبوعية
تدني رواتب املعلمين
استخدام املعلم اللغة العربية داخل حصة اللغة اإلنجليزية
عدم توظيف املعلم وسائل التكنولوجيا الحديثة خالل الحصة الدراسية
اعتماد املعلم أسلوب املحاضرة واإللقاء في التدريس
قلة استخدام املعلم للوسائل التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية
عدم إملام املعلم بالنظريات التربوية والنفسية الحديثة
عدم تشجيع املعلم للطلبة على املحادثة باللغة اإلنجليزية
ضعف الخلفية النظرية والعملية للمعلم في طرائق التدريس الحديثة
عدم مراعاة الفروق الفردية عند طرح املواضيع داخل الحصة من قبل
املعلم
تركيز املعلم على الطلبة املتميزين لحل األنشطة وشرح الدرس
عدم متابعة املعلم لحل الطلبة ألوراق العمل واألنشطة املنزلية
ضعف قدرة املعلم على إدارة الصف
لجوء املعلم إلى الكتب املساندة الجاهزة لحلول التمارين واألنشطة
عدم تمكن املعلم من املادة الدراسية
املتوسط الحسابي العام

9
10
11
16
14
5

املتوسط
الحسابي
4.60
4.44
4.28
4.04
3.88
3.84
3.8
3.76
3.52
3.36

االنحراف
املعياري
0.816
1.044
1.1
0.889
1.166
0.987
1.041
1.052
1.229
1.186

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.36

1.036

11

متوسط

3.20
3.20
3.04
2.84
2.80
3.62

1.155
1.041
1.399
1.179
1.225
1.1

12
13
14
15
16

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الرتبة

التقدير
اللفظي
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسط

يتبين من احجدول ( )5أعاله أن مجال األسباب التي تتعلق باملعلم صحصل على متوسط صحسابي ()3.62
وانحراف معياري ( .)1.1كما وان النتايج في هذا احجدول تشير إلى أن فقرات هذا املجال جاءت ما بين واقع التقييم
الكبير واملتوسط ،صحيث جاءت الفقرة احخامسة عشر "ضعف تأسيس الطلبة في مبحث اللغة اإلنجليزية " ضمن واقع
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التقييم الكبير وبالترتيب األول وبمتوسط صحسابي ( )4.6وانحراف معياري ( ،)0.81في صحين جاءت الفقرة احخامسة
"عدم تمكن املعلم من املادة الدراسية" في الترتيب األخير بمتوسط صحسابي ( )2.8وانحراف معياري (.)0.225
املجال الثالث :أسباب تتعلق بالطالب
هدف هذا املجال إلى معرفة أسباب تدني املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية املتعلقة
بالطالب والذي تم قياسه اعتمادا على ( )9فقرات ،واحجدول التالي يبين االنحرافات املعيارية واملتوسط احاسابي
والرتبة لكل فقرة من فقرات املجال.
الجدول رقم ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة والتقديرات اللفظية إلجابات العينة على
ً
األسباب املتعلقة بالطلبة  -مرتبة تنازليا.
التقدير
املتوسط االنحراف
الرتبة
الفقرة
م
الحسابي املعياري
اللفظي
قلة اهتمام الطلبة بتطوير أنفسهم في مهارات االتصال في اللغة
كبيرة
1
0.821
4.44
2
اإلنجليزية
ميل الطلبة للتحدث في اللغة العربية بدال من اللغة اإلنجليزية
كبيرة
2
0.988
4.32
1
داخل احاصة
كبيرة
3
0.891
4.28
اعتماد الطلبة على الكتب املساندة احجاهزة
5
تركيز الطلبة على قواعد اللغة اإلنجليزية على صحساب املهارات
كبيرة
4
0.943
4.16
3
األخرى
كبيرة
5
1.035
4.125
اعتماد الطلبة على املراكز احخاصة
6
كبيرة
6
0.954
4.08
عدم دافعية الطلبة لتعلم اللغة اإلنجليزية
7
كبيرة
7
0.997
3.92
قلة التزام الطلبة بتوجيهات املعلم
4
كبيرة
8
1.013
3.88
عدم اهتمام الطلبة في صحل الواجبات املطلوبة
8
متوسط
9
1.313
3.16
كثرة غيابات الطلبة عن صحصة اللغة اإلنجليزية
9
كبيرة
1
4.04
املتوسط العام
يتضح من احجدول أعاله أن املتوسطات احاسابية لفقرات مجال األسباب املتعلقة في الطالب كانت ضمن
الفترة ] ،[4.44-3.16ويتبين من النتايج أن جميع فقرات هذا املجال جاءت ضمن واقع التقييم الكبير عدا الفقرة
التاسعة "كثرة غيابات الطلبة عن صحصة اللغة اإلنجليزية " والتي جاءت ضمن واقع التقييم املتوسط ،صحيث صحلت
هذا الفقرة في الترتيب األخير بمتوسط صحسابي بلغ ( )3.16وانحراف معياري بلغ ( ،)1.13بينما اصحتلت الفقرة الثانية
املرتبة األولى بمتوسط صحسابي ( )4.44وانحراف معياري(.)0.82
ً
ومن البديهي أن وجود مثل هذه العوايق خصوصا قلة اهتمام الطلبة بتطوير انفسهم في مهارات االتصال في
اللغة اإلنجليزية وميلهم للتحدث باللغة العربية داخل احاصة ،كل ذلك أدى إلى تدني في تحصيل طلبة الثانوية
العامة وعايق دون تحقيق نتاجاتهم املرجوة من تدريس هذه املادة.
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املجال الرابع :أسباب تتعلق بالتقويم
هدف هذا املجال إلى معرفة أسباب تدني املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية تبعا ألسباب
تتعلق بالتقويم ،واحجدول التالي يبين االنحرافات املعيارية واملتوسط احاسابي والرتبة لكل فقرة من فقرات املجال.
الجدول رقم ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة والتقديرات اللفظية إلجابات العينة على
ً
األسباب املتعلقة بالتقويم -مرتبة تنازليا.
التقدير
املتوسط االنحراف
الرتبة
الفقرة
م
الحسابي املعياري
اللفظي
كبيرة
1
1.287
3.64
تغير نمط أسئلة الوزارة النهايية على الطلبة
5
كبيرة
2
1.261
3.56
عدم مناسبة أسئلة الوزارة النهايية ملستوى الطلبة
3
متوسط
3
1.422
3.24
عدم التوافق بين أسئلة املعلم وأسئلة الوزارة النهايية
4
1

عدم مناسبة أسئلة املعلم ملستوى الطلبة

3.20

1.19

4

متوسط

متوسط
5
1.306
3.04
عدم شمولية أسئلة املعلم للمادة الدراسية
2
متوسط
1.29
3.34
املتوسط العام
ّ
الدراسة فيما يتعلق بمجال التقويم تراوصحت
يبين احجدول ( )7أن املتوسطات احاسابية إلجابة أفراد عينة ِّ
ما بين ] ،[ 3,64 - 3,04كما وان املتوسط احاسابي العام كان ( ،)3.34وتشير أيضا النتايج إلى أن فقرات هذا املجال
جاءت ما بين واقع التقييم الكبير واملتوسط ،بحيث جاءت الفقرتان احخامسة والثالثة ضمن واقع التقييم الكبير بينما
جاءت الفقرات الرابعة واألولى والثانية ضمن واقع الترتيب املتوسط .وفي ضوء النتايج املتعلقة بهذا املحور التي جرى
التوصل إليها باإلجابة عن هذا السؤال ،يمكن القول أن معلمي اللغة اإلنجليزية يرون أن تغير نمط أسئلة الوزارة
النهايية على الطلبة من أبرز العوامل التي تحول دون تحقيق نتاجات اللغة اإلنجليزية بدرجة مرضية.
السؤال الثاني؟ (هل تختلف أسباب تدني التحصيل باختالف الجنس وسنوات الخبرة للمعلم؟)
ً
للتحقق من صاة هذه الفرضية تم تطبيق اختبار ( )Independent Samples T-Testعلى أداة الدراسة تبعا
ملتغير احجنس (ذكر ،أنثى) ،وسنوات احخبرة ،كما هو موضح في احجدولين( .)9,8صحيث تم استخراج املتوسطات
احاسابية واالنحرافات املعيارية على أداة الدراسة ومجاالتها األربعة باإلضافة إلى استخدام التباين األصحادي ( One
 )Way ANOVAوكانت النتايج كما في احجدول ()8
ً
الجدول رقم ( )8نتائج تطبيق اختبار ت ( )Independent Samples T-Testعلى أداة الدراسة تبعا ملتغير الجنس
مستوى
أنثى
ذكر
قيمة ت
املجال
الداللة
املحسوبة
االنحراف
املتوسط
االنحراف
املتوسط
0.45
-0.033
1
3.38
1.05
3.35
مجال الطالب
0.515
-0.052
1.13
3.62
1
3.62
مجال املعلم
0.511
-0.091
-0.09
4.09
0.85
3.96
الكتاب
0.407
1.101
1.35
3.21
1.17
3.52
التقويم
0.47
0.23
1.13
3.57
1.01
3.61
الكلي
يظهر من نتايج احجدول أعاله أن أسباب تدني املستوى التحصيلي للطالب في مادة اللغة اإلنجليزية ال تتأثر
عند مستوى داللة ( ) α=0.05بمتغيرات احجنس بحيث صحققت مستوى داللة كلي ( )0.53وهو اكبر من ( ،)0.05وقد
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تم إجراء اختبار "ت" للعينات املستقلة للكشف عن داللة الفروقات اإلصحصايية في ضوء متغير احجنس (ذكر  ،أنثى)،
صحيث تراوصحت قيمة "ت" املحسوبة لها ما بين ( )1.101و( ،)-0.091وأشارت النتايج إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إصحصايية بين تقديرات املعلمين تعزى حجنسهم ،وهذه النتيجة متوقعة ألن معظم املعلمين واملعلمات يعملون في نفس
البيئة وتتوفر لهم ظروف متشابهة من صحيث البنية التحتية ونوعية الطلبة،
ولإلجابة عن الشطر الثاني من السؤال الثاني "(هل تختلف أسباب تدني التحصيل باختالف سنوات احخبرة
للمعلم " وبهدف الكشف عن داللة الفروق في تقديرات املعلمين ألسباب تدني تحصيل طلبتهم في مبحث اللغة
اإلنجليزية تبعا لسنوات خبرتهم فقد تم استخراج املتوسطات احاسابية واالنحرافات املعيارية على أداة الدراسة
ومجاالتها األربعة ،كما استخدام التباين األصحادي ( )One Way ANOVAوكانت النتايج كما في احجدول (.)10,9
الجدول رقم ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألسباب تدني تحصيل الطلبة في مبحث اللغة
ً
اإلنجليزية تبعا ملتغير الخبرة
أكثر من 10
بين  5و10
أقل من 5
املجال
االنحراف
املتوسط
االنحراف
املتوسط
االنحراف
املتوسط
0.98
3.45
1.14
3.22
0.97
3.11
مجال الطالب
1.09
3.73
0.85
3.68
0.76
3.72
مجال املعلم
0.79
4.28
0.9
3.9
1.12
3.44
الكتاب
1.4
3.38
0.66
4.2
0.88
3.86
التقويم
1.06
3.71
0.88
3.75
0.93
3.53
الكلي
تشير املتوسطات احاسابية في احجدول ( )9إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات املعلمين ألسباب تدني
تحصيل طلبة لثانوية العامية في مبحث اللغة اإلنجليزية ،وذلك تبعا حخبرتهم ،وملعرفة مستوى الداللة اإلصحصايية
للفروق في املتوسطات احاسابية لتقديرات املعلمين تم استخدام تحليل التباين األصحادي( ،)One Way ANOVAوكانت
النتايج كما هو موضح في احجدول (.)10
ً
الجدول رقم ( )10نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي( )One Way ANOVAعلى األداة الدراسة تبعا ملتغير
الخبرة
املجال

مجال الطالب

مجال املعلم

الكتاب

مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف
املحسوبة

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
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1.913
8.578
10.491
0.655
8.981
9.637
0.103
9.690
9.793

2
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24
2
22
24
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22
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0.957
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املجال

مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع
املربعات

متوسط
املربعات

قيمة ف
املحسوبة

مستوى
الداللة

0.821
1.106

2
1.643
بين املجموعات
0.487
0.742
22
24.335
داخل املجموعات
التقويم
24
25.978
املجموع
0.149
2
0.297
بين املجموعات
0.554
0.607
0.245
22
5.391
داخل املجموعات
الكلي
24
5.688
املجموع
تشير املتوسطات احاسابية في احجدول ( )10إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات املعلمين ألسباب
تدني تحصيل طلبة الثانوية العامة في مبحث اللغة اإلنجليزية عن داللة تلك الفروق في ضوء متغير سنوات خبرة
املعلم ،صحيث أظهرت النتايج أن تلك الفروق لم تكن دالة إصحصايية على األداة (الكلي) ،وعلى كل مجال من مجاالت
الدراسة األربعة ،كما تراوصحت قيم "ف" املحسوبة لها ما بين ( )0.117و( .)2.454وهذه القيم غير دالة إصحصاييا عند
مستوى الداللة ( ،)0.05≤αبمعنى أن تقييم معلمو اللغة اإلنجليزية للمرصحلة الثانوية ال يختلف باختالف سنوات
خبرتهم ،صحيث أن معظم املعلمين لديهم خبرة في التدريس كافية ملزاولة املهنة بطريقة فاعلة.

التوصيات واملقترحات:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

في ضوء النتايج التي توصلت إليها الدراسة ،توص ي الباصحثة بما يلي:
ضرورة أن يطور معلمو اللغة اإلنجليزية ومؤلفو املناهج من البيئة التعليمية ،باستخدام موارد غير تقليدية
وتفعيل أدوات التكنولوجيا للوصول إلى نتايج أفضل .كذلك إشراك املعلم في إعداد املناهج وإجراء التعديالت
عليها وذلك انطالقا من املتوسط العالي الذي صحققته الفقرتين األولى والثانية من املجال األول في هذه
الدراسة.
ضرورة عقد مؤتمرات تربوية في احجامعات احاكومية ملناقشة املشكلة من جميع جوانبها بمشاركة وزارة
التربية والتعليم واإلجابة عن السؤال التالي :هل قامت احجامعات بدورها في إعداد خريجين مؤهلين اكاديميا
وتربويا لتدريس مبحث اللغة اإلنجليزية ؟
تشجيع الطلبة على استخدام املعاجم اللغوية للبحث عن املفردات ،مما يساعد على زيادة مخزون عدد
الكلمات اإلنجليزية عند الطالب ،وهذا من شأنه رفع مهاراتهم في القراءة والكتابة للغة اإلنجليزية.
التنويع في التمارين واألفكار التي تقدم للطلبة ،وتنفيذها في الغرفة الصفية ،مما يقلل من اعتماد الطلبة
استخدام الكتب املساندة.
ضرورة عقد دورات تدريبية مستمرة ملعلمي الثانوية العامة للغة اإلنجليزية  ،وصحثهم على تطوير استراتيجيات
تدريسهم ،مما يساعد على متابعتهم بشكل مستمر وتبادل احخبرات فيما بينهم.
اطالع الطلبة واملعلمين على نماذج مقترصحة شبيهة بأسئلة الوزارة املستحدث ،مما يحد من مفاجأة الطالب
من تغير الشكل املعتاد لألسئلة وذلك انطالقا من ارتفاع املتوسطات احاسابية لتقديرات املتعلمين فيما
يتعلق بفقرات املجال الرابع من هذه الدراسة.
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 .7اعتماد النتايج التي أظهرتها هذه الدراسة وخاصة في املجال الثاني فيما يتعلق بارتفاع أنصبة املعلمين .وذلك
إعادة النظر في أنصبة املعلمين من احاصص ،صحيث ال تكون احاصص متتالية عند معلم اللغة اإلنجليزية
خالل اليوم ،مما يتيح له فرصة لالستعداد احجيد لكل صحصة.
 .8إجراء املزيد من الدراسات للتعرف على واقع التحصيل الدراس ي في مبحث اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة بشكل
عام وطلبة الثانوية العامة بشكل خاص والوقوف على أسباب مشكالت تدني التحصيل وإيجاد صحلول لهذه
املشكالت.
التوجه املستقبلي ألعداد املزيد من األوراق البحثية املماثلة لهذه الدراسة للبحث في أسباب تدني مستوى
التحصيل عند الطلبة في مختلف املراصحل الدراسية وعلى مستوى جميع املباصحث وخاصة الرياضيات ال سيما وان
االطار النظري في هذه الدراسة أشار إلى تدني التحصيل فيهذا املبحث.
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