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أ

إىل منْ زرعت يف قليب الصرب و األمل والتواضع حببها وحناهنا.
أمي احلنونة  ...أطال اهلل يف عمرها
إىل منْ سقى قليب بالصرب و األمل والتواضع
أبي أطال اهلل يف عمره
إخواني وأخواتي وزمالئي األعزاء .
أُهُدِي إليكم مجيعاً هذا العمل

الباحثة،،

ب

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على الرمحة املهداة رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة وأمت التسليم  ،عن أبي
هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال (:من ال يشكر اهلل ال يشكر الناس ) أخرجه أبو داود ( .باب
شكر املعروف) .الشكرُ هلل تعاىل أن و فقين على إمتام هذا البحث .الشكر أوله وأخره هلل الذي وفقين هلذا وما توفيقي
إال باهلل ربّ العاملني  ..أشكرك ربي وأمحدك محداً األولني اِمتثاالً لقولك ﴿ :وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ ألَزِيدَنَّكُمْ ولَئِن
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ صدق اهلل العظيم  ،سورة إبراهيم اآلية ()7
والشكر موصول إىل جامعة أفريقيا العاملية ثَمّ الشكر إىل عمادة الدراسات العليا وكلية الرتبية ومن ثَمّ الشكر إىل األستاذ
املشرف على هذا البحث  :د عمر إبراهيم الذي مل يبخل مبعاونيت يف كل مراحل البحث .و أعرتف بالفضل لكل من ساهم
معي جبهد أو نصيحة،
وجزاهم اهلل خري اجلزاء .

الباحثة

ج

مستخلص البحث
هدف هذا البحث إلى معرفة صعوبات تعلم مادة للغة العربية للصف الثامن مرحلة
األساس ،والتعرف على صعوبات التعلم في القراءة والكتابة ،واالهتمام بفئة التالميذ ذوي
صعوبات التعلم للغة العربية للصف الثامن مرحلة األساس.
القيام بهذه الدراسة التطبيقية تعضد ما جاء في اإلطار النظري وفق اإلحصائيات
والبيانات ،حيث اتبعت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة هذا البحث.
استخدمت الباحثة االستبانة ،وتوصل البحث إلى بعض النتائج من أهمها وجود
عوامل مدرسية تتسبب في صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة
أساس من وجهة نظر المعلمين ،وأكدت الدراسة أن منهج اللغة العربية يتسم باإليجابية ويتناسب مع
قدرات تالميذ الصف الثامن مرحلة األساس ،وأههرت الدراسة وجود صعوبات تواجه معلمي اللغة العربية
بالصف الثامن مرحلة أساس ،وأكدت إنتشار هذه الصعوبات بنسبة كبيرة.
وتوصي الباحثة اإلدارة التعليمية بتحسين البيئة المدرسية ،وتطوير المناهج ،وتوفير الكتاب
المدرسي ،وضرورة االهتمام بالمعلم والمتعلم.

د

Abstract
This research aims to knowing the difficulties of teaching Arabic
language subject for the eighth grade, at the basic stage, to identify the
difficulties of teaching, reading and writing, and to pay attention to the
group of pupils with difficulties in nearing Arabic language at the eighth
grade. The researcher used the descriptive and analytical method for its
relevance to the nature of this research.
the questionnaire was used, and the research reached the a numeral
important results, including: The study revealed the existence of school
factors that cause difficulties in teaching Arabic to eighth grade pupils,
from the teachers point of view, and the study confirmed that the Arabic
language curriculum is positive, commensurate with the abilities of eighth
grade pupils, the basic stage , and the study showed that there are
difficulties facing Arabic language teachers among eighth-grade pupils, a
basic stage.
The researcher also recommends That educational administration
should improve the school environment, develop curricula, provide a
textbook, pay attention to the teacher, and provide educational aids.
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الفصل األول
أساسيات البحث
المقدمة:
تعتبر صعوبات التعلم من أكثر اإلعاقات تعقيدا ،وغموضا ،نظ ار ألنها إعاقة
غير واضحة المالمح ،و متعددة األنواع ،وتشمل مستويات متفاوتة الحد.
وتتطلب في تشخيصها وعالجها إلى اختبارات ،ومقاييس ،وأساليب متنوعة،
وبيئات تعليمية مجهزة ،و إمكانيات مادية وبشرية متخصصة لخدمة هذا النوع من
اإلعاقة ويكون ذلك داخل نطاق المدرسة العادية

)1(.

في اآلونة األخيرة زادت المشاكل التي يعاني منها التربويون في المجال
التدريسي واألكاديمي مع الطلبة ،وههرت الكثير من مشاكل التعليم ،ولم تحدد لها
الحلول المناسبة؛ وذلك بسبب عدم فهم بعض المعلمين للطلبة الذين يعانون من
صعوبات التعلم ،ولم يحاولوا أن يكتشفوها مبك ار ليقوموا بعالجها مبك ار وذلك لتزايد
عدد المدرسين ممن ال يملكون الخبرة المناسبة في التدريس والطرق التعليمية الحديثة،
وفهم المشاكل التي يعاني منها طالب ذوي صعوبات التعلم .ويعني مصطلح

1طه علي حسين الدينامي ،سعاد عبد الكريم عباس اللغة العربية منهجها وطرق تدريسها ،ط ، 1دار الشرق
للنشر و التوزيع عمان،األردن2005 ،م.
1

صعوبة التعلم النوعية أو المحددة اضطراب العمليات السيكولوجية األساسية لفهم أو
استخدام اللغة سواء الشفوية أو المكتوبة .وهو إضراب قد يظهر على هيئة قصور في
القدرة على اإلنصات ،أو التفكير ،أو التحدث ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو التهجي ،أو
إجراء العمليات الحسابية ،وهؤالء الطالب يمتلكون قدرات تخفي جوانب الضعف في
أدائهم ،فقد يسردون قصصاً رائعة بالرغم من أنهم ال يستطيعون الكتابة ،وهم قد
ينجحون في تأدية مهارات معقدة جداً رغم أنهم قد يفشلون في إتباع التعليمات
البسيطة ،وهم قد يبدون عاديين تماماً وأذكياء ليس في مظهرهم أي شيء يوحي بأنهم
مختلفون عن الطالب العاديين ،إال أن هؤالء يعانون صعوبات كثيرة في تعلم بعض
المهارات في المدرسة ،فبعضهم ال يستطيع تعلم القراءة وبعضهم عاجز عن تعلم
أخطاء متكررة و يواجه صعوبات حقيقية في تعلم اللغة
الكتابة وبعضهم اآلخر يرتكب
ً
العربية .وبذلك يظهر لديهم التباين في القدرات التعليمية ،وهذا التباين يوجد بين
التحصيل والذكاء ،ولذلك يشير األخصائيون إلى أن المشكلة الرئيسة المميزة
()1

لصعوبات التعلم هي التفاوت بين األداء والقابلية.

1أحمد إبراهيم محمد  .الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية ،دار الفكر العربي ،القاهرة 1998 ،م.
2

أهمية البحث:
 .1قد يفيد هذا البحث الباحثين والمهتمين في مجال تدريس اللغة العربية.
 .2قد يفيد هذا البحث المكتبة العلمية.
 .3قد يفيد هذا البحث معلمي ومعلمات مرحلة األساس .
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى :
 .1معرفة صعوبات تعلم مادة للغة العربية للصف الثامن مرحلة األساس.
 .2التعرف على صعوبات التعلم في القراءة والكتابة .
 .3االهتمام بفئة التالميذ ذوي صعوبات التعلم في اللغة العربية

للصف الثامن

مرحلة

األساس .
مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة الدراسة في وجود نسبة ال ُيستهان بها من تالميذ مرحلة األساس
يعانون من صعوبات في تعلم القراءة والكتابة مما يترتب على ذلك تكرر رسوبهم ،ومن ثم
ترسب نسبة كبيرة منهم في التعليم .ولدراسة هذه المشكلة تحاول الدراسة اإلجابة عن
التساؤل الرئيس التالي:
ما أهم صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن ؟
3

أسئلة البحث:
1ـ ما العوامل المدرسية التي تتسبب في صعوبات تعلم اللغة العربية من وجهة نظر
المعلمين؟
2ـ هل محتوى منهج اللغة العربية للصف الثامن يتناسب مع عقل وقدرات تالميذ
الصف الثامن أساس من وجهة نظر المعلمين؟
3ـ ما مدى اإلعداد الجيد لمعلمي اللغة العربية بالصف الثامن مرحلة األساس؟
فروض البحث:
 .1هنالك عوامل مدرسية تتسبب في صعوبات تعلم اللغة العربية بالصف الثامن
أساس.
 .2محتوى منهج اللغة العربية يتناسب مع عقل و قدرات تالميذ الصف الثامن
أساس.
 .3هنالك إعداد جيد لمعلمي اللغة العربية بمرحلة األساس.
منهج البحث:
المنهج الوصفي التحليلي

4

أداة البحث:
االستبانة
حدود البحث:
الحدود الموضوعية :صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة
األساس من وجهة نظر المعلمين( محلية الخرطوم ـ ـ وحدة الشجرة)
الحدود المكانية  :مدارس مرحلة األساس محلية الخرطوم وحدة الشجرة
الحدود الزمانية 2018 :م – 2019م
مصطلحات البحث:
اللغة العربية :هي النظام الرمزي الصوتي الذي اتفق عليه العرب منذ القدم،
واستخدموه في التفكير والتعبير والتفاهم واالتصال و التواصل

()1

.

مرحلة األساس:
هي المرحلة التي يعتبر التعليم فيها حظاً لكل فرد من أفراد المجتمع ينال فيه
المعارف والمهارات التي ينبغي أن ينالها الفرد صغي اًر أو كبي اًر.

( )1طه علي حسين الدينامي  ،سعاد عبد الكريم عباس اللغة العربية منهجها وطرق تدريسها ،ط  ، 1دار الشرق
للنشر والتوزيع عمان  ،األردن 2005 ،م ،ص .59
5

وهي البداية النظامية التي يلزم بها التعليم في السودان()1وتمتد لثمان سنوات
()2

تبدأ من سن السادسة وتؤهل للمرحلة الثانوية.
صعوبات التعلم لغة:

هي عقبه أو مشكلة تعيق عن الوصول إلى األهداف المنشودة وتحول بين
االستجابة وتحقيق الهدف ويعجز الفرد (المتعلم) عن الحصول على النتائج المتوقعة
و بالتالي هي نتيجة غير مرغوب فيها تحتاج إلى تعديل.

()3

وعرفها زياد باإلعاقة التي ترافق األشخاص بجانب معين مع إعاقة جسدية أو
عقلية أو سلوكية إعاقة قد تكون في الحواس كالسمع و البصر أو أسباب خارجية .

()4

اصطالحا:
هي حالة حيرة وقلق تمتلك فكر اإلنسان وتدفعه إلى التأمل والتفكير إليجاد
حل أو جواب للخروج من الحيرة .

()5

التعريف اإلجرائي:
هي ما يواجهه تالميذ مرحلة من معوقات تحول دون تعلمهم مادة اللغة العربية
بحيث تؤثر سلباً على مستواهم العلمي.

 )1أحمد إبراهيم محمد  .الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية  -.القاهرة :دار الفكر العربي 1998 ،م ،ص .7
( )2سمية الخليفة  -تطور التعليم في السودان ماجستير غير منشور جامعة الخرطوم  ،كلية التربية  ،ص.35

3كيرك ،صعوبات التعليم األكاديمية  ،و اإلنمائية  ،مكتبة الصفحات الذهبية ،الرياض ص 1977 ،16
54ـ زياد ،هاهرة الصعوبات التعليمية و أثرها علي الطالب  ،ص ،44ب ط200 ،

5جابر موسى  ،مقدمة في صعوبات التعليم و تشخيصها  ،ص 58ـ  59ب ط 1967
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هيكل البحث
يتكون البحث من خمسة فصول على نحو التالي
الفصل األول :أساسيات البحث
الفصل الثاني :اإلطار النظري و الدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري
المبحث األول  :مفهوم التعليم و أهدافه
المبحث الثاني  :صعوبات التعليم
المبحث الثالث  :أهمية اللغة العربية ومكانتها
المبحث الرابع  :تعليم مرحلة األساس
ثاني ًا :الدراسات السابقة
الفصل الثالث :إجراءات البحث
الفصل الرابع :تحليل البيانات ومناقشة النتائج
الفصل الخامس :خاتمة البحث
النتائج و التوصيات و المقترحات و المصادر و المراجع.

7

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري
المبحث األول  :صعوبات التعلم
المبحث الثاني  :مفهوم التعليم وأهدافه
المبحث الثالث  :أهمية اللغة العربية و أهدافها و خصائصها
المبحث الرابع  :تعليم مرحلة األساس
ثانيا :الدراسات السابقة

8

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري
المبحث األول :صعوبات التعلم
تشمل صعوبات التعلم اإلنمائي المهارات التي يحتاجها الطفل بهدف التحصيل في
الموضوعات األكاديمية ،مثال يتعلم الطفل كتابة اسمه عن طريق تطوير الكثير من
المهارات مثل اإلدراك ،التأزر البصري الحركي ،الذاكرة فحين تضطرب هذه الوهائف
بدرجة كبيرة ويعجز الطفل عن تعويضها من خالل وهائف أخرى ينتج عنها صعوبة لدى
الطفل في تعلم الكتابة أو التهجي أو إجراء العمليات الحسابية.
أوالً :التعلم
مفهوم التعلم عملية عقلية تستوعب مجاالت عديدة في الحياة وتمتد من المهد إلى
ن
ش ْيئًاإ َ
ي  َ
ني َُر دُّإلَى أ َ ْرذَل  ْالعُ ُمر ل َك ْ
اّللُ َخلَقَ ُك ْمث َُم يَت ََوفَا ُك ْم  َوم ْن ُك ْم  َم ْ
اللحد ( َو َ
ل يَ ْعلَ َم بَ ْع دَع ْلم  َ
عليمقَدير(.)1())70
ََ
اّلل َ
التعريف اللغوي لكلمة صعوبات :
جاء في لسان العرب البن منظور مفردها صعب والصعب خالف السهل في
فيض الزلول وصعب األمر وأصعب الجمل لم يركب قط و أصعبه صاحبة تركه عفه من
الركوب(.)2
األصل اللغوي لكلمة تعليم:
جاء في لسان العرب البن منظور علم من صفات هللا عز وجل العليم والعالم
وقال عالم الغيوب فهو هللا قبل أن يكون لم يزل عالما وبما ال يخفى علية خافية من في
األرض وال في السماء سبحانه وتعالى أحاط علمه األشياء

1
2

سورة النحل اآلية70

وباطنها

وهاهرها،

جمال الدين ابن منظور العريفي المصري  ،لسان العرب ،دار التراث العربي  ،بيروت  ،لسان العرب ( ،ج

 ،)71ص 1999، 34م.
9

ن عبَاده )( .)1فخير هللا
اّلل م ْ
ودقيقها وجليلها على أتم اإلمكان قال تعالى ( :إنَ َما  َي ْخشَى  ََ
عز وجل أن من عباد من يخشى وأنهم العلماء ويضيف العلم يفيض الجهل ،علم العلماء
()2

رجل عالم وعليم من قوم علماء

.

تعليم من وجهة نظر إسالمي :
ُّك
علَق( )2ا ْق َرأْ  َو َرب َ
سانَ م ْ
قال تعالى ( :ا ْق َرأْ باسْم  َرب َ
ن َ
ك الَذي  َخلَقَ(َ  )1خلَقَ  ْاْل ْن َ
سانَ َمالَ ْم َي ْعلَ ْم(.)3())5
علَ َمب ْالقَلَم(َ )4
ْاْل َ ْك َر ُم()3الَذي َ
علَ َم ْاْل ْن َ
لقد تم الجمع بين القراءة والكتابة منذ اللحظة األولى عندما خاطب جبريل علية
السالم سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وهما يرتبطان بالنمو العقلي( .)3وقد مجد اإلسالم
العلم كثي ار و رفع من شأنه و كرم العلماء وذلك أنه كلما زاد اإلنسان من العلم و بلغ فيه
ن عبَاده  ْالعُلَ َما ُء )( .)4كما حفلت
اّلل م ْ
درجة كبيرة كلما ازداد خشيته من هللا (إنَ َما يَ ْخشَى  ََ
ل  ُه َو  َو ْال َم ََلئ َك ةُ  َوأُولُو  ْالع ْلم
ل إلَ هَ إ َ
اّللُ أَنَ هُ  َ
آيات القرآن بتقدير العلم والمشتغلين به (شَه دَ  َ
يز  ْال َحكي ُم )
ل  ُه َو  ْال َعز ُ
ل إلَ هَ إ َ
قَائ ًما ب ْالقسْط  َ

()5

اّللُالَذينَ آ َ َمنُوا م ْن ُك ْم
و يقول تعالى ( :يَ ْرفَع  َ

اّللُب َمات َ ْع َملُونَخَبير) (.)6
َوالَذينَأُوتُوا ْالع ْل َمدَ َر َجات َو َ
قال بن عباس رضي هللا عنهما ( ...للعلماء درجات فوق درجات المؤمنين
َل
ل ه ْ
بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام) ،وأيضا قال تعالى( :قُ ْ
ليَ ْعلَ ُمونَ)(.)7
يَ ْست َويالَذينَيَ ْعلَ ُمونَ َوالَذينَ َ
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ومن األحاديث التي تمجد العلم  :عن أبى الدرداء رضي هللا عنة قال :سمعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول( :من سلك طريقا يبغي فيه علما سهل هللا له به طريقا
إلى الجنة ،وأن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع ،وأن العالم
ليستغفر له من في السموات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء ،وفضل العالم
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ،وأن العلماء ورثة األنبياء ،وأن األنبياء
لم يورثوا ال دينار وال درهماً ،وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر)
(رواه أبوالترمذي) وحثنا ديننا الحنيف إلى االستمرار في طلب العلم .قال تعالى( :وقل
رب زدنني علماء) ،ثالثة مراحل متفاعلة هي االكتساب واالحتراف واالستبعاد.
وهذه المراحل ال يمكن مالحظتها بل يمكن استنتاجها والتنبؤ يحدث نتيجة الخبر.

()1

مقدمة تاريخية لتطور صعوبات التعلم:
تعتبر صعوبات التعلم من الموضوعات

التي شغلت الكثيرين من الذين

يعملون في مجال التربية و تدرجت صعوبات التعلم تحت ثالث فترات زمنية هي:
فترة األصول أو الجذور ( 1800إلى )1960
فترة االنطالق(  1961إلى )1974
فترة القانون العام ( 1975إلى )1978
ويتم تناول هذه المراحل الثالثة لتصبح المراحل التاريخية التي مرت بها:
أوال فترة األصول أو الجذور (  1800إلى )1960

1

محمد بن حامد الغزالي  ،أحياء علوم الدين ط ، 1ص8
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يقول فتحي الزياد شهد مفهوم صعوبات التعلم و التطورات هامة خالل القرن التاسع
و الثالث األول من القرن العشرين و كان االهتمام بحق جميع األطفال من الحصول
على فرص تعليمية متكافئة و ينعكس ذلك على المسارات الخمسة التالية.
 .1السياسات الحكومية
 .2المنظمات
 .3نوع العجز أو القصور
 .4النظرية السلوكية
 .5النظرية المعرفية.
تشخيص صعوبات تعليم:
يتفق كل من محمد على كامل 35 ،1969مع نايفة قطامي  1993على أن كيرك
و ضع عام  1984ثالثة محاكاة لتشخيص ذوى صعوبات التعلم و هذه المحاكاة
()1

هي

 .1محك التباين أو التباعد:
و يشير إلى وجود تباعد بين القدرة العقلية العامة للفرد الذكاء العام و بين تحصيله
األكاديمي و يظهر هذه التباعد بجوانب النمو مثل أن النمو الطفل حركيا في سن
مبكر يتماشى في السنة األولى بينما يتأخر في التلفظ بالكلمات حتى سن الخامسة
إلى يتأخر نمو اللغوي بصورة واضحة.

1

 .نايفة قطامي  ،أساسيات علم النفس المدرسي  ،عمان  -األردن  -دار الشروق ( – )1992ص (– ) 202

()203
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 .2محك االستبعاد:
يشير هذه المحك األيام صعوبات التعلم ال ترجع إلى حاالت التخلف العقلي والء إلى
حاالت اإلعاقة السمعية البصرية أو االنفعاالت أو الحرمان الثقافي.
 .3محك التربية الخاصة:
يشير هذه المحك إلى ذوى صعوبات التعلم ال يمكن تعليمهم بالطرق العادية و ال
األساليب و الوسائل التي تقدم لألطفال العاديين في المدارس النظامية بل البد من
تعليمهم المهارات األكاديمية المختلفة بطرق التربية الخاصة.
يضيف فتحي عبد الرحيم محكين هما:
.1محك المشكالت المرتبط بالنضج
تختلف معدالت النضج أو العمليات أو اإلمالئية من الطفل إلى أخر لذلك وجه بعض
الباحثين اهتماماتهم إلى احتمال وجود حالة من عدم االنتظام إلى الخلل في عملية
النضج كأحد األسباب المؤدية إلى صعوبات التعلم فاألطفال ذوى صعوبات التعلم
يبدو أدائهم عاديا في بعض المجاالت األكاديمية أو المهام اإلمالئية على حيث
يظهرون قصو ار حادا في مجاالت أو مهام أخرى ومن ثم ينشا االفتراض القائم أن
نمو العمليات المسئولة عن األداء القاصر وهذا يعكس حالة عدم االنتظام في نمو
الوهائف والعمليات العقلية المسئولة عن األداء و يؤكد فتحي عبد الرحيم  94هذه
الفكرة بإشارته إلى وجود عدد من األطفال غير مستعدين أو مهيئين من ناحية
المظاهر اإلدراكية والمهارات الحركية لتعلم المتميزة بين الحروف في مثل هذه
الحاالت ترتبط هذه المشكالت لتخلف في النضج أكثر من ارتباطها باضطراب فعلى
كامل في الطفل نفسه ويترتب على ذلك أن كثير من األطفال الذين يشخصون أنهم
يعانون من صعوبات تعلم في حقيقة األمر متحالفون في النمو.
13

 .2محك المؤشرات االنيرولوجية
يركز هذا المحك في تحقيق حاالت صعوبات التعلم على التلف العضوي
واالضطراب الوهيفي لدى األطفال واإلشارة في تعريف صعوبات التعلم إلى الظروف
الطبية كاإلصابة في المخ أو التلف العضوي البسيط في المخ أو اإلعاقات اإلدراكية
تتمشى مع نتائج قدر كبير من البحوث والدراسات التي امتدت على مدى سنوات
طويلة و أههرت أن صعوبات التعلم ترجع إلى أسباب نير ولوجيه اآلن التشريعات
الحديثة تميل إلى استبعاد حاالت التلف العضوي في المخ وتشير إلى احتمال وجود
إضراب وهيفي في المخ وليس تلفا عضويا لدى األفراد ذوى صعوبات التعلم).(1
العوامل المؤثرة في صعوبات تعليم :
أن األفراد ذوى صعوبات التعليمية بشكل عام تفاعل غير مالئم بين العوامل
الفسيولوجية والبيئية

وان الحديث عن العوامل في هذا المجال أكثر مالئمة من

الحديث على األسباب ال تزال في مراحله مبكرة يصعب معها الحديث عن العالقات
مسببة على هذا فانه يمكن اإلشارة إلى أهم العوامل التي تؤدى إلى صعوبات التعلم
والتي يمكن حصرها فيما يلي (:)2
أوال العوامل الفسيولوجية
أ .العوامل الوراثية:
هناك شواهد عديدة على أن صعوبات التعلم وخاصة صعوبات القراء والكتابة او
العجز القرائي الشديد تظهر ضمن أفراد األسرة الواحدة ولكن ههور هذه الصعوبات
( (1فتحي عبد الرحيم سيكولوجية األطفال غير العاديين واالستراتيجيات التربية الخاصة ج  2ط  2الكويت دار
القلم  1988ص (.)94

 .2نبيل عبد الهادي – عمر نصر – سمير سفير  ،بطا التعلم و صعوباته  ،ب ط  ،دار وائل للنشر – عمان –
2000م – ص ()153
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بين أفراد األسرة الوحدة ال يعود للتعامل الوراثي وحده بل يمكن كذلك إلى عوامل
الوراثية قد تقرر مدى القدرة الكاملة إلى العوامل البيئية واختيار المدرسة وكفاية التعلم
والمنهج والدعم األسري تقرير في نهاية درجة التحصيل .
ب .عوامل جينية و والدية:
أن صعوبات التعلم لدى األطفال قد تكون نتيجة مشكالت تحدث قبل الوالدة أو
إثنائها او بعدها واألطفال ذوى صعوبات التعليمية غالبا يكونوا ناتج فترات حمل
الوالدة معقده مثل تسمم أو النزيف الوالدة باستعمال األدوات الوالدة المبسترة.
ج .خلل وهيفي بسيط في الدماغ:
هناك افتراض بان الدماغ بسيط وما يعيفه من خلل وهيفي بسبب صعوبات في
التعلم ويقرر الفحص اإلكلينيكي ألعصاب وجود نوعين من األعراض األولى أعراض
تتغير بمرور الوقت وتعتبر طبيعية لدى األطفال الصغار ولكنها تشير في نفس الوقت
إلى عدم نضج عصبي لدى األطفال الكبار كالخلط بين استعمال اليد اليمنى و
اليسرى والثانية أعراض بسيط تعتبر غير طبيعية عند أي مستوى عمري وقد تشير
إلى عجز عصبي من كالرجفة أو الهزة أو القزمة بالعين وغير ذلك من العادات
العصبية المختلفة.
د .النضج:
أن عدم النضج في مجراه الطبيعي قد يكون مرتبطا بتخلف بعض العناصر الجهاز
العصبي المركزي.
ه .سواء التغذية :
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أن سواء التغذية سبب محتمل لصعوبات التعلم او يؤثر علي النمو المباشر والغير
مباشر في نمو الجهاز العصبي المركزي وتطوره.

و .األمراض والعدوى:
أن اإلصابة في الفترة ما قبل الوالدة تنتج عنه أثار متعددة من بينهما ما ينتج عنه
صعوبات التعلم وكذلك ألمر بالنسبة ألمراض ما بعد الوالدة كالحساسية والتهاب
األذن الوسطى ومشكالت النظر.
ثانيا العوامل النفسية:
قد يظهر األطفال ذوى الصعوبات التعليمة اضطراب في الوهائف النفسية األساسية
كاإلدراك و التذكر وتكوين

المفاهيم بعض األطفال ذوى الصعوبات التعليمة ال

يستطيعون على سبيل المثال فهم االتجاهات المكانية أو تذكر المادة التعليمية التي
تعلموها حديثا أو كتابة جمل مفيدة ويذهب البعض إلى أن مثل الصعوبات النفسية
هي سبب االضطراب في التعليم أو على األقل تسهم فيه وتشير دراسات في هذه
المجال إلى أن التأثير النفسية اثر واضح على صعوبات التعلم وتمثل ذلك في خوف
()1

والقلق فاضطرابات النفسية لها اثر كبير على وجود صعوبات تعلم.
ثالثا العوامل البيئية:
يتفاعل األطفال

مع بينهم خالل فتره تطورهم وفى عملية التفاعل تتشكل

الظواهر الجسمية والنفسية والتربوية األساسية وبين التشجيع والحب والنجاح ويالحظ
( )1نبيل عبد الهادي _ عمر نصر _ سميرة سفير _ بط التعلم وصعوبات دار وائل للنشر عمان  200ص
 153ونبيل عبد الهادي وآخرون.
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في هذه الصدد أن بعض األطفال ذوى الصعوبات التعليمية يأتون من بيئات ذات
عيوب قليه حين يكون آخرون ضحايا بيئات غير مناسبة تماما كما هي الحال في
الفقر الدافئ أن الصعوبات التعليمية كثي ار ما تكون ناجمة عن هذه العيوب البنية
أو على األقل تفاهمهم بسببها تمثل العوامل الخارجية التي تأثر مباشر أو غير
مباشره فمنذ أن تتم عملية االختصار تحد العوامل الوراثية وتشمل البيئية لهذا المعنى
العوامل المادية واالجتماعية والثقافية والحضرية ونقصد بالبيئية المحيطة بنها التي
ينتمي إليها الطفل آو الفرد سوء كانت على صعيد مادي أو فيزيائي أو ثقافي أو
اجتماعي ونقصد بها المثيرات التي تجذب االستجابات ولذلك نجد أن العوامل
البيئية لها اثر واضح على وجود صعوبات التعلم .
رابعا  :العوامل المدرسية
أن نجاح الطالب ذوى صعوبات التعليمية و أفشلهم ناجم عن التفاعل بين نقاط القوه
والضعف لديهم وبين العوامل الضعيفة التي يوجهوه لها بما فيها الفروق الفردية بين
المعلمين وطرق التدريس المختلفة ونعنى بالتفاعل مطتا لبات حاجات األطفال
التعليمية مع ما يقدم لهم من حجره الصف بالطابق المالئم أو تعنى في نهاية التحليل
نجاح جميع األطفال والمعلمين فالمدرسة لها تأثير واضح على تكييف األطفال الذين
يعانون من صعوبات في التعلم وخاصة إذا وفرت لهم المتغيرات التي تؤدى إلى تفعيل
دورهم أن قيام المدرسة مهمة يؤدى في المحصلة النهائية إلى وجود تسهيالت تعليمية
تربوية ويتم ذلك عن طريق توفير البرنامج التعليمية المناسبة التي تؤدى معالجة
صعوبات التعلم وهذا يتطلب تحديد ما يلي:
 /1تشخيص الصعوبات بشكل دقيق لكل األطفال .
 /2تكيف المختصين بتنفيذ العالج .
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 /3إيجاد المناهج واألساليب المناسبة وتشير الدراسات ف هذا المجال إلى أن
أفضل برنامج يتلقاه التالميذ هو برنامج الذي يوفر لهم احتياجاتهم السلوكية
واالجتماعية والتعليمية ويرعى قدراتهم التعليمية ويتمشى معها ويمكن تحقيق ذلك
بتحديد فتره زمنيه محدده .

()1

أنواع صعوبات التعلم  :يرى جمال مصطفى  200يمكن تصنيف صعوبات التعلم
إلى مجموعتين هما:
المجموعة األولى صعوبات التعلم اإلمالئية
المجموعة الثانية صعوبات التعلم األكاديمية
أوال  :صعوبات التعليم النمائية :
وهى االضطرابات في وهائف والمهارات األولية التي يحتاجها الفرد بهدف التحصيل
في الموضوعات األكاديمية كمهارات اإلدراك والتناسق الحركي وتناسق حركة العين
واليد وان المهارات السابقة وغيرها من المهارات كالتميز السمعي و البصري والذاكرة
السمعية والبصرية واللغة المناسبة هي مهارات أساسية في التعلم الكتابة والقراء و
التهجئة أو إجراء العمليات الحسابية و أن االضطراب الكبير في تلك المهارات
وعجز الفرد عن تعويضها من خالل مهارات ووهائف أخرى هو دليل واضح على
أن الفرد يعانى من صعوبات تعلم اإلمالئية ويمكن حصر الصعوبات في بعدين هما:
أ -الصعوبات اإلمالئية الثانوية وهى التفكير واللغة الشفهية
ب -الصعوبات اإلنمائية األولية هي االنتباه و الذاكرة واإلدراك وبالنظر المباشر
للصعوبات اإلنمائية األولية نجدها عمليات عقلية أساسية وهى كما هو معروف
متداخلة ويؤثر بعضها في البعض األخر ولذا سميت أولية فإذا أصيبت احدهما
()1نبيل عبد الهادي مرجع سابق ص .157
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باالضطراب فإنها تؤثر على القدرة على التحصيل األكاديمي للطفل ولقد سمى
التفكير

واللغة الشفوية

بالصعوبات الثانوية ألنهما يتأثران يشكل الصعوبات

()1

األولية

 .1انتباه :هي القدرة على اختيار العوامل المناسبة وثيقة الصلة بالموضوع من بين
مجموعة المثيرات الهائلة السمعية أو لمسية أو بصريه أو إحساس بالحركة التي
يصادف الكائن الحي في كل وقت فحيث يحاول الطفل االنتباه واالستجابة لمثيرات
كثي ار جدا فأننا نعتبر الطفل مشئت و يصعب عليه تعلم إذا لم يتمكن من تركيز
انتباهه للمهمة بين يديه .
 .2الذاكرة :هي القدرة على استدعاء ما تم مشاهدته أو سماعه أو ممارسته أو التدريب
علية فاألطفال الذين يعانون من مشكالت واضحة في الذاكرة أو السمعية قد تكون
لديهم مشكله في تعلم القراء و التهجئة وإجراء العمليات الحسابية .
 .3العجز في العمليات اإلدراكية  3تضمن عدم التناسق الحركي و إعاقة ف التميز
البصري السمعي و اللمسي والعالقات المكانية وغيرها من العوامل اإلدراكية .
 .4اضطراب التفكير  :وتتألف من مشكالت في العمليات العقلية التي تتضمن الحكم
المعارف وإجراء العمليات الحسابية والتحقق واالستدالل والتفكير النافد وأسلوب حل
المشكلة واتخاذ القرار.
 .5اضطراب اللغة الشفهية :وسبها صعوبة في فهم اللغة و تكامل اللغة الداخلية و
التعبير لفظيا .

()2

ثانيا :صعوبات تعليم األكاديمية :
1جمال مثقال أساسيات فى صعوبات التعلم دار صفاء للنشر والتوزيع عمان الطبقة األولى عام  200ص 20
() 2جمال مثقال مرجع سابق ص 22
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يقصد به صعوبات التعلم التي تظهر أصال من قبل األطفال المدارس الصعوبات
الخاصة بالقراء مفهوم القراء عمليه فكريه شديد التعقيد ارتباطها بالنشاط العقلي
والفسيولوجي لإلنسان إضافة على حاسة النظر أداة النطق والحالة النفسية .
يقترن بمصطلح صعوبات القراء ومصطلح عسر القراء و الذي عرفة (فرير
سون) بأنه عجز جزئي في القدرة على القراء أو فهم ما يقوم بقراءته الفرد قراءة
صامته أو جهرية تعد الصعوبات القرائية من أكثر الحاالت انتشا ار بين التالميذ
ذوى صعوبات التعلم  ،وأيضا يقصد بها عدم القراء بالمستوى يتناسب مع العمر
العقلي للتلميذ أو وجود تأخر ملحوظ في القراءة فالقارئ المتأخر هو الشخص الذي
أتيحت له فرصة تعلم القراءة ولكنه ال يق ار كما يتوقع منه حسب قدرته اللفظية
والشفهية وقدرته العقلية .
لقد اتفق كل من السرطاوي  1988وفهيم مصطفى  1990ورسالة المعلم المجد(
 )2،3عام  1996أو جمال مثقال ( 200م ) على بأنه صعوبات القراءة من أكثر
الجوانب التي يقصر فيما التالميذ ذوى صعوبات التعليمية وتمثل هذه الخصائص
فيما يلي

()1

:

 .1حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة وعلى سبيل المثال عادت فريال
وقد يقرأها فريال .
 .2إضافة بعض الكلمات إلى الجملة أو بعض المقاطع أو بعض المقاطع أو بعض
الحروف إلى الكلمة المقروءة فمثال جملة (عادت فريال قد يقرأها عادت فريال من
السفر وكلمة العرب قد يقرأها العرب) .
 .3إبدال بعض الكلمات بأخرى قد تحصل بعض من معناها فمثال يمكن أن يق ار كلمة
( مؤدب بدال من مهذب ) أو (نظيف بدال عن مرتب ) أو (رمح بدال عن ركض ) أو
1

عطية محمد عطية  ،طرق تعليم األطفال القراء والكتابة1998 ،م ص () 5
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يق ار (على ولد نظيف بدال من على ولد مرتب ).

()1

 .4تكرار بعض الكلمات أكثر من دون مبرر مثال يق ار (حضرت ماما إلى المزرعة )
فيقوم بتكرار عبارة (حضرت ماما إلى) عدة مرات دون إكمالها لعدم قدرته على قراءة
كلمة مزرعة.
عالج صعوبات القراءة:
تعتبر القراءة جزء من النظام اللغوي وترتبط ارتباطا وثيقا بالصيغ األخرى للغة :
اللغة الشفهية والمطبوعة والقراء تشكل احد المحاور األساسية الهامة لصعوبات التعلم
األكاديمية وتمثل السبب المدرسي ألنها تؤثر في كافة الجوانب األخرى ربما تمتد
للحياة بصوره عامه لذلك تناول وجوب التعرف على أسس عالج صعوبات التعلم .
تباين وتعددت البرنامج واألساليب التي صمتت لعالج صعوبات ومشكالت القراء
لدي األطفال وستناول أكثر الطرق شيوعا واستخدامها فهي (:)2
طريقة تعدد الوسائط أو الحواسيب
وهذه الطريقة تعتمد على الحواسيب األربعة فهي حاسة وحاسة السمع والحاسة الحس
حركية وحاسة اللمس ف تعليم القراء  ،وتقوم هذه الطريقة على االفتراضات التالية :
 .1تباين األفراد في االعتماد على الحواسيب أو الوسائط المختلفة في الحصول على
المعلومات أو المثيرات
 .2تباين هذه الوسائط أو الحواس فكفاءتها النسبية داخل الفرد الوحدة .

( )1حمزة السعيدة صعوبات التعلم القراء ومظاهرها أسبابها و عالمتها وطرق تشخيصها ،مجلة التربية العدد
( )140قطر اللجنة الوطنية القطرية للثقافة واإلعالم  ،عام 2002م  ،ص ()179
2
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 .3يمكن من خالل هذه الطريقة إحداث نوع من التكامل هذه الوسائط أو الحواسيب بحيث
تصبح أكثر فعالية في االستقبال النشط للمعلومات أو المثيرات
 .4استخدام الوسائط أو الحواس المتعدد تعلم الطفل المادة المراد تعلمها .

()1

طريقة فرنالد :
ال تختلف عن الطريقة السابقة في االستعمال المدخل المتعدد الحواس لكنها تختلف
عن طريقة  vaktفي نقطتين هما :
 .1تعتمد على أعمال الخبرة اللغوية للطفل فى اختيار للكلمات والنصوص
 .2اختيار الطفل للكلمات مما يجعله أكثر ايجابية ونشاطا و إقباال عن مؤلف القراء .
وتمر طريقة فرنالد بأربعة مراحل هي :
أ .يختار الطفل بنفسه الكلمة المراد تعلمها ويقوم المعلم بكتابة الكلمة على ورق
بطباشير ملون يقوم التلميذ بتتبع الكلمة بأصبعه مع نطق الحروف الكلمة (وهنا
تستخدم حاستي اللمس والحركة) وينطق المدرس الكلمة ليسمعها وهنا أعمال لحاسة
السمع .ثم تتكرر هذه العملية وتجمع الكلمات التي تعلمها وتوضع في ملف أو
صندوق خاص به ثم يطلب منه كتابه القصة مستعمال الكلمات التي تعلمها وهذا
يمثل اختيار لذاته .
ب.يطلب من الطفل تتبع الكلمات التي تعلمها مع تعليمه كلمات جديدة خالل رؤية
للمدرس أثناء كتابتها مع ترديدها من جانب التلميذ نفسه ثم يكتبها .
ج.يتعلم الطفل كلمات جديدة عن طريق اطالعه على الكلمات المطبوعة وتكرارها ذاتيا
أو ذهنيا قبل كتابتها وبهذا يستطيع الطفل القراءة والكتابة في الكتب المالئمة
د .يمكن للطفل أن يتعرف على الكلمات الجديدة من خالل ممارستها بالكاملت المطبوعة
أو أجزاء الكلمات التي تعلمها ومن هنا يستطيع الطفل تعميم المعرفة المكتسبة من
1
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خالل مهارات القراء فاهم ما تتميز به طريقة فالرنالد أنها تتناول التعرف على كلمات
وإدراك معانيها من خالل كتابة القصة تستخدم في تعليم مهارة التهجي .

ثالث ًا :الصعوبات الخاصة بالكتابة:
يفقد الطفل الذي يعاني من صعوبات الكتابة مجموعة من القدرات المالئمة للقيام
بنشاط الكتابة بشكل صحيح ومعبر ومن أهم تلك القدرات للنضج العقلي ،الضبط
الحركي  ،والحركي البصري – التوجه المكاني البصري  ،التميز البصري  ،وضبط
الجسم بما يخدم الكتابة ومفهوم الكتابة من اليمين إلى اليسار وان أهم مظاهر
الصعوبات الكتابية هي :
 .1عكس كتابة الحروف بحيث تكون كما تبدو في المرأة (خ ) أو عكس األعداد ( )2أو
عكس كتابة الكلمات
 .2الخلط في االتجاهات فهو قد يبدأ بكتابه الكلمات و المقاطع من اليسار بدال من
كتابتها من اليمين وتبدو صحيحة بعد كتابتها و ال تبدو معكوسة .
 .3ترتب حروف الكلمة والمقاطع بصوره غير صحيحة عند الكتابة فمثال كلمة (رسور )
قد يكتبه (روس ) كلمة عيب بيع .
 .4خلط في كتابة بين األحرف المتشابهة فقد يرى كلمة فان على جاف وكلمة نعل
يكتبها لعل
 .2الصعوبة في التزام بكتابه على خلط مستقيم واحد .
صعوبة قراء الخط المكتوب ودراية رسم الحروف رسما خاطئا بالزيادة أو النقصان(.)1
عالج صعوبات الكتابة:
1

جمال مثقال مرجع سابق ص (124
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تتدخل صعوبات الكتابة ويؤثر كل نمط منها باقي األنماط األخرى وعالج أي جانب
منها يسهم على نحو إيجابي على المهارات األخرى وتشمل استراتيجيات العالج ما
يلي:
 -1إستراتيجية تدريس ومعالجة صعوبات الكتابة اليدوية  :تمثل معالجة الصعوبة
اليدوية في األتي  :أنشطة السبورة الطباشيرة يمكن أن يبدأ المدرس على السبورة
بالدوائر والخطوط
واألصابع

وتدريب التالميذ عليها لتحريك عضالت األكتاف والدرعين

توفير مواد أخرى لممارسة الحركات للكتابة تدريب الطفل على األلوان

والصلصال حتى يتعود على اكتساب المهارات والحركات الدقيقة للكتابة المتعلقة
بالحروف واألشكال واألرقام.
طريقةمسكالقلمالتأكدمنأنالقلمبينأصابعالسبابةوالوسطىوتعلوالسبابة
يساندهااْلبهام.كمايجبأنتكونمسكهالقلمأعلىقليَلمنالمنطقةالمبرأ المعدة
للكتابة.
استراتيجياتتدريسومعالجةصعوبةالتهجئةمنها:
اْلدراكالسمعيوذاكرةنطقالحروف :
قدم ممارسة فعلية لمهام اإلدراك السمعي لنطق الحروق مع تقوية عدم المعرفة
باألصوات وتحليل وتركيب الكلمات .
اإلدراك البصري وذاكرة الحروف :
يساعد الطفل على تقوية اإلدراك البصري وذاكرة الحروف فيمكن تقوية وعدم الصور
البصرية للكلمة واالحتفاظ بها.
استراتيجيات تدريس معالجة صورة التعبير الكتابي:
وهى أكثر الصعوبات شيوعا وتحتاج إلى الوقت والجهد والتدريب على مختلف أنماط
التعبير الكتابي المدرسة وخارجها .
24

عدد من المبادئ منها ما يلي :
 .1قدم الفرض المتكررة لكتابة مهتمة و مدعمه بأشرافك المباشر وتوجيهاتك أعطى
التالميذ  50دقيقة يوميا لمدة أربعة أيام في األسبوع لتعبير الكتابي أو إنشاء
.ويمكن تقيم الوقت إلى أن يصل  50دقيقة ف مجموعها.
 .2أسس مجتمع أو جمعية للتعبير الكتابي .بمعنى اعرض بعض النماذج من الكتاب
التالميذ داخل الفصل وتوفير الكتب والقواميس والمجالت و حصاصات الورق حتى
إذا كانت استجابة الختبارات الذاتية .
 .3نموذج عملية الكتابة والتعبير اإلستدراجي لتصبح الكتابة أكثر متعة إذا قام المعلم
والتالميذ بنموذج األنشطة والعمليات المعرفية مثل الفكرة والخلفية العناصر السياقة
االنتباه اإلدراك الذاكرة التفكير  ....الخ .1
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المبحث الثاني  :مفهوم التعليم و أهدافه
.1التعليم األساسي  :مفهومه أهميته
التربية و التعليم يسير في معناه الواسع إلى الطرائق التي يكتسب بها الناس
المهارات و المعارف و يتوصلون بها إلى الفهم الصحيح للدنيا و ألنفسهم
و التربية و التعليم ليس كلمتين مترادفتين بل بينهما عموم و خصوص فالتربية اشمل
من التعليم الذي هو جزء من التربية بينما يكون التعليم محدد بما يقدمه المعلم من
المعلومات و مهارات و اتجاهات داخل الصف و خارجه  ،و يقوم بها المعلم  ..ولعل
أفضل طريقة لمناقشته مفهوم التربية و التعليم هي تقسيم أساليب التعليم هذه إلى
ثالثة أنواع (نظامي  ،تلقائي  ،غير رسمي).

()1

التعليم  :هو الجانب المتخصص من التربية الذي يتم في إطار مؤسسة تربوية تزود
الناشئة بالمعارف و االتجاهات و المهارات و هو يعتمد على مصادر محدودة ،
المعلم و الكتاب و الوسائل المصاحبة.

()2

و أيض َا التعليم :هو تحديد السلوك الذي يجب نقله و وصف الظروف أو الشروط
التي يتم فيها التعلم في تلك الظروف .

1

()3

 -مصطفي باهي ،و منى احمد األزهري  ،معجم المصطلحات التربوية  –.مكتبة االنجلو 2015م  ،ص 70

2

 -عبد الغني إبراهيم  ،أحمد عمر  ،عثمان عوض السيد ،أصول التربية العامة  ،برنامج التربية ط2006 4م،

3

 -المرجع السابق  ،ص.102

ص . 100
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و كذلك التعليم هو السبيل لحصول التعليم على ضرورات الحياة لنفسه و ألسرته و
تقدم مجتمعه لكل اتجاهاتها ثقافية اقتصادية سياسية دينية و إبعادها حاضر أو
مستقبل

()1

التعليم األساسي  :يقصد به ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يأخذ مكانة في أول
السلم وهو يمثل مرحلة التعليم اإللزامي.

()2

وتحتل مرحلة التعليم األساسي مكانة الصدارة بالنسبة لمراحل التعليم المختلطة و نظ ار
لسعة حجم هذا التعليم و أهميه بوصفه مرحلة عامة أساسية ينبغي أن يحصل عليها
كل أبناء الشعب و يعد الحد األدنى الذي ال يمكن االستغناء عنه ألنه يجسد
المضمون المنطقي لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة الطفولة فهي األساس لنمو
الشخصية اإلنسانية و تشكيل سماتها و توريثها لتنشئه مواطن صالح نافع و إعداد
جيل متعلم مدرك لمسؤوليته في مواجهة التحديات المستقبلية أضافه إلى مرحله التعليم
األساسي تعد مرحله إلزامية يحصل عليها المتعلم من خاللها الحد األدنى من
المعارف و المهارات و يتم النقل الحي للمعتقدات و العادات السائدة في المجتمع و
يكتسب الناشئة عادة الراشدين و يتمرسون بمواقفهم االنفعالية و العقلية عن طريق
اإلسهام الذي يقوم مقام التعليم و التعلم(.)3

1

 -مصطفي باهي  ،المرجع السابق  ،ص71

3

 -عبد هللا عبد الدائم التربية عبر التاريخ بيروت – دار العلم للماليين  ،ط1998، 4م ،ص.15

2

 -فاخر عاقل مرجع سابق ،ص12
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المبحث الثالث  :أهمية اللغة العربية و أهدافه و خصائصها
أوالَ :أهمية اللغة العربية :
اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية ،وتعد اللغة العربية أقدم اللغات الحية على
وجه األرض وعلى اختالف الباحثين حول عمر اللغة العربية  :ال نجد شكاً في أن
العربية التي نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد على ألف وستمائة سنة و ما زالت في
عنفوان شبابها وستبقي بإذن هللا تعالى الذي تكفل بحفظها حتى يرث هللا األرض ومن
ن ن ََز ْلنَا الذ ْك َر  َوإنَا لَ هُ لَ َحاف ُ
ظونَ )( )1واللغة العربية بعد
عليها  ،قال تعالى ( :إنَا ن َْح ُ
ح
الرو ُ
ل  َرب  ْالعَالَمينَ ( )192نَزَ َ
ذلك هي لغة البيان ،قال تعالى َ ( :وإنَ هُ لَتَ ْنزي ُ
ل به  ُّ
ع َربي ُمبين(  . )2وكذلك
علَىقَ ْلب َ
ْاْلَم ُ
سان َ
ين(َ )193
كلت َ ُكونَمنَ ْال ُم ْنذرينَ()194بل َ
الحديث الشريف الذي هو جزء من السنة النبوية الشريفة ،وهذه السنة هي المصدر
الثاني للتشريع .فعليه يجب تعلم اللغة العربية واألخذ بسنة النبي محمد صلى هللا عليه
وسلم.
هي أكثر اللغات تحدثاً ونطقاً ضمن مجموعة اللغات السامية  ،و إحدى أكثر
اللغات انتشا ار في العالم يحدثها أكثر من  422مليون نسمة  ،ويتوزع متحدثوها في
الوطن العربي  ،باإلضافة إلى العديد من المناطق األخرى المجاورة مثل :األهواز
وتركيا وتشاد ومالي وغيرهم  ،واللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين  ،وأثر
( ) 1سورة الحجر اآلية٩ :

( ) 2سورة الشعراء :اآلية( .)١٩٥ – ١٩٢
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انتشار اإلسالم و تأسيسه دوالً عديدة في ارتفاع مكانة اللغة العربية  ،وأصبحت لغة
السياسة والعلم واألدب لقرون طويلة في األراضي التي حكمها المسلمون  ،وأثرت
اللغة العربية تأثي اًر مباش اًر أو غير مباشر على كثير من اللغات األخرى في العالم
اإلسالمي كالتركية والفارسية.
واللغة العربية هي أغزر اللغات من حيث المادة اللغوية وهي تحتوي على 28حرفاً
مكتوباً. )1(.
ثانياً :األهداف العامة للغة العربية بمرحلة األساس
هنالك عدة أهداف لتعلم اللغة العربية في مرحلة األساس نوردها في األتي(: )2
 .1تمكين الطالب من إتقان العربية تدريجياً ليتزود بقدر كبير من مفرداتها ومختلف
أساليب التعبير .
 .2أن يكتسب الطالب القدرة على التعبير الصحيح.
 .3تنمية مشاعر الطالب و اتجاهات االيجابية نحو اللغة العربية وثقافتها.
 .4أن يتمكن الطالب من االطالع على ما في المكتبة من مؤلفات.
 .5تنمية الحصيلة اللغوية لدى الطالب من المفردات والتراكيب والقدرة على توهيفها في
المواقف المختلفة .
 .6أن لم الطالب بالقواعد األساسية لفروع اللغة وينتفع بها.
 .7أن يجعل الطالب دراسته للغة العربية وسيلة لفهم القران الكريم والسنة النبوية .
 .8تنمية المهارات اللغوية التي اكتسبها التلميذ في المرحلة االبتدائية.
 .9أن يتدرب الطالب على أنواع القراءات المختلفة بعد تنمية مهارات القراءة لديه.
1
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مناهج التعليم العربي الفرنسي لمرحلتي اإلعدادية والثانوية جمهورية النيجر  ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

ما دقت على هذه المناهج ندوة وطنية  ،انعقد في شهر سبتمبر2010م.
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.10أن ينمي الذوق األدبي الرفيع لدى الطالب .
 .11تنمية القدرة لدى فهم واالستماع واستخالص المعاني واألفكار .
 .12أن يحسن الطالب التعبير عما في نفسه وما تقتضيه المواقف سوأ كان هذه التعبير
شفهياً أو كتابياً يلغه مستقيمة.
األهداف العامة لمهارة القراءة

()1

تعرف الدارس على حروف العربية تعرفاً دقيقاً والتمييز بينها.
ُ .1
 .2الربط الصحيح بين الحرف والصوت .

 .3التمكن من تكوين كلمات من مجموعة من الحروف .
التعرف على الجمل المقدمة في البرامج العام.
ُ .4
 .5ضبط الكلمات ضبطاً صحيحاً.

 .6فهم معنى الكلمات فهماً صحيحاً  ،وفهم األفكار الرئيسية في النص المقروء.
األهداف العامة لمهارة الكتابة
 .1تعويد الدارس على الكتابة من اليمين إلى الشمال .
 .2نسخ الحروف العربية نسخاً صحيحاً في أول الكلمة وفي أوسطها وأخرها.
 .3كتابة بعض العبارات والجمل المقدمة في نهاية كل موضوع .
 .4كتابة الكلمات والجمل الموجودة في الكتاب المقرر كتابة صحيحة.
 .5تلخيص بعض الموضوعات المقررة.
 .6إتقان استخدام الكتابة العربية (المد ـ التنوين ـ التاء المربوطة)
 .7التمكن من معرفة القواعد اإلمالئية في اللغة العربية.
تدريس القراءة الصامتة

()1

( )1يوسف الخليفة أبو بكر1423ه الموافق 2007م ،منهج تعليم اللغة العربية األساسي  ،المرجع في دول
الساحل اإلفريقي
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النوع الذي يتلَقى التلميذ ما يقرؤه عن طريق النظر فقط من غير لفظ بالمقروء
وهي ّ

وال جهر وال تحريك لسان أو شفتين

()2

.

وترجع أهمية القراءة الصامتة إلى أنها سهلة االستخدام؛ فالقارئ يستخدم حاسة
البصر دون النطق بالكلمات كما في القراءة الجهرية.
الخطوات التي يتبعها المعلم في تدريس القراءة الصامتة هي(:)3
 .1تحديد الموضوع المراد فهمه ومناقشته.
 .2تحديد وقتاً مناسباً لقراءة القطعة قراءة صامتة.
 .3مناقشة التالميذ في الفكرة العامة للدرس .
 .4إتاحة الفرصة لقراءة الموضوع مرة ثانية قراءة الصامتة لمزيد من الفهم.
 .5مناقشة الجزئيات واألفكار الفرعية .
 .6تقويم الموضوع واستخالص المبادئ المنشودة.
ثالثاً :خصائص اللغة العربية:
إن للغة العربية خصائصها التي تميزها عن سائر لغات العالم ومن هذه الخصائص
ما يلي(:)1

( ) 1الصادق مرغيني  ،الكفاية المهنية لمعلم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية وأثرها في تحصيل الطالب  ،والية
الخرطوم معهد الخرطوم الدولي 2010م ،ص.، .70-69

2

محمد صالح سمك  ،فن التدريس التربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية

،ط1،1977م،القاهرة،دن،ص265،267
3
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 .1اللغة العربية لغة القرآن.
 .2أن اللغة العربية له ثالثية الجذور.
 .3يكثر فيها استعمال زمن الماضي واالستقبال.
 .4أنها لغة معربة ،وإعرابها يمكن المستعملين أن يتالعبوا بتراكيب الجمل والتعبير.
 .5كثيرة المفردات.
 .6في ألفاهها نغمة ،وفي أوزانها دقة ،وفي النطق بها جرس ،ولها في األذان وقع.
 .7اللغة العربية أول لغة في العالم تستخدم حرف الضاد ؛ والضاد :خامس عشر من
حروف الهجاء حسب ترتيبها الشائع  ،والعاشر حسب ترتيب الخليل بن احمد في
كتابة (العين)  ،والتاسع حسب ترتيب (سيبويه)  ،والسادس والعشرون في ترتيب أبجد
هوز) ،وقيمتها في حساب الجمل ( )800ثمانمائة.
 .8صيغة المثني احد مميزات اللغة العربية.
 .9إن اللغة العربية لغة اشتقاق  ،إن هاهرة االشتقاق أكثر وضوحاً في العربية ،
واالشتقاق معناه إن للكلمة ثالثة أصول  ،إنها تتمثل في عائلة من الكلمات بعضها
أفعال  ،وبعضها أسماء وبعضها صفات .
 .10لغة غنية بأصواتها :يقول العقاد ـ رحمه هللا ـ في ذلك  :ليست األبجدية العربية أوفر
عدداً من األبجديات في اللغة الهندية

الجرمانية أو اللغات السامية

فإن اللغة

الروسية مثال يبلغ عدد حروفها خمسة وثالثين حرفا وقد تزيد بعض الحروف ولكنها
على هذه الزيادة في حروفها ال تبلغ مبلغ اللغة العربية في الوفاء بالمخارج الصوتية

1
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على تقسيماتها الموسيقية ألن كثي ار من هذه الحروف الزائدة إنما هي حركات مختلفة
لحرف واحد.
 .11لغة صيغ  :بناء الصيغ مع االشتقاق أساسات لتوليد المفردات وإثراء اللغة  ،ويقصد
ببناء الصيغ أنه يمكن تشكيل قدر كبير من الصيغ في أصل واحد.
 .12لغة تصريف  :في اللغة العربية قد يتغير حرف بحرف آخر كأن يترتب عليه الثقل ،
فكلمة ميزان كانت حقها أن تكون ميزان فتغيرت وصارت ميزان تجنباً للثقل.
 .13لغة إعراب :اإلعراب أساس المعنى  ،ويقصد باإلعراب إن للغة قواعد في ترتيب
الكلمات وتحديد وهائفها وضبط أواخرها  ،وهذا مما يساعد على دقة الفهم.
 .14لغة غنية في التعبير  :يقصد بذلك تزايد مترادفاتها فمن الممكن تقديم الخبر والمفعول
به ....إلخ.
 .15لغة متنوعة في أساليب الجمل :إن العربية ذات أنماط مختلفة  ،فهناك الجمل الخبرية
والجمل اإلنشائية وهناك الجمل االستفهامية .
 .16لغة تتميز بظاهرة النقل  :تتميز اللغة العربية بظاهرة النقل بالنسبة لوهائف المفرد
والجمل فالمعنى الواحد يمكن التعبير عنه بصيغة ثم يعبر عنه بصيغة أخرى.
 .17لغة غنية بوسائل التعبير عن األزمنة النحوية إن الزمن النحوي يمكن التعبير عنه
بأكثر من طريقة  ،فمن الممكن استعمال النواسخ الفعلية مع األفعال .
 .18لغة تزاحمها العامية :تشترك لغات العالم في هذه الظاهرة  ،إال أن العربية لتاريخها
العريق ولسعة انتشارها بين شعوب مختلفة اللغات  ،قد تباعدت فيها بين العربية
الفصحى والعاميات .
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كذلك من خصائص اللغة العربية أنها في بنيتها وتركيبها ال تحتاج الجمل الخبرية
فيها إلى إثبات ما يسمى في اللغات األوربية "فعل الكينونة" في اإلنجليزية مثال( (To
 . beفنحن نقول في العربية على سبيل اإلخبار(فالن شجاع) دون الحاجة إلى أن
نقول(فالن هو الشجاع).)1(.

رابعاً :وظائف اللغة العربية:
اللغة عموما مظهر السلوك البشري وهى وسيله لنقل المعلومات واآلراء وعامل
ربط الفرد الجماعة ليتبادل معهم األفكار والحاجات اليومية ويعرف مطالبهم
وحاجاتهم  .وتلعب اللغة دو ار أساسيا في تكوين المفاهيم والمدركات وفى القيام
بالعمليات العقلية كالتحليل والتعميم واإلدراك والحكم واالستنتاج  .وتبعا كما تؤديه
اللغة من وهائف يمكن تعريفها كما أوردها محمد رجب محمد اللغة نظام عرفي
مكون من رموز وعالمات يستغلها الناس في االتصال بعضهم

ببعض .وفى

التعبير عن أفكارهم  .أو هي األصوات التي يحدثها جهاز النطق اإلنساني وتدركها
اإلذن فيؤدى إلى دالالت اصطالحيه معينه في المجتمع المعنى  .واللغة بهذا
االعتبار لها جانب اجتماعي وأخر نفس من التعريف السابق فأن للغة عموما
خصائص مميزة منها

1

()2

:

فتحي علي يونس  ،محمود كامل الناقة  ،علي أحمد مدكور  ،أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية ،

جمهورية مصر العربية  ،دار الثقافة 1981 ،م ،ص8
2محمد رجب فضل هللا  ،اتجاهات المعاصرة لتدريس اللغة العربية  ،القاهرة مصر عالم الكتاب ط2003 ،2م
مرجع السابق ،ص 190
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 .1أنها نظام تحكمه قواعد معينه ولكل لغة نظامها الخاص من الناحية الصوتية و النحوية
و الصرفية و اإلمالئية ـ ويمكن االستفادة من هذه الخاصية عند تعلم اللغات الثانية
يمكن توهيف الظواهر المشتركة بين اللغات .
 .2اللغة الصوتية والصوت يسبق الشكل المكتوب و يتخذ اإلنسان هذه األصوات كوسيط
تنتقل خالله األفكار فالرمية من خصائص اإلنسان وبناء على هذه الخاصية يبقى
مراعاة الجانب الشفهي خاصية في أولى مراحل تعليم اللغة أضافه إلى تدريب المتعلم
على تنمية قدرة على االتصال بغيره ،لمعرفه متطلباتهم وحاجاتهم .
 .3تتميز اللغة بأنها اجتماعيه إنسانيه .أن البيئية األساسية التي تنشا فيها اللغة هي
المجتمع اإلنساني واإلنسان مستمد بفطرته للكالم ولديه أجهزته الصوتية وأعضاء نطقه
وينمو هذا االستعداد للكالم حيث ينشا الطفل في المجتمع اإلنساني  .و اإلنسانية
اللغة تحتم عليها أن تكون محققه لتطلعات اإلنسان الذي يستخدمها وميله لمطالبه
األساسية ولمطالب المجتمع الذي نشأ ضرورة االهتمام بتحقيق الجانب االتصال و
االجتماعي للغة.
 .4اللغة سلوك مكتسب وهذا يعنى أن العادات اللغوية يكتسبها الفرد من المجتمع الذي
يعيش فيه .
اللغة العربية من فضيلة اللغات السامية وقد تفردت إلى جانب الخصائص التي
تشترك فيها مع اللغات العالمية األخرى بخصائص تميزها عن غيرها من اللغات و
ال يمكن اإللمام بكل خصائص اللغة العربية  .و إنما يمكن ذكر ماله صلة باعتماد
اللغة العربية لغة للتدريس في مؤسسات التعليم العالي في السودان وقد أوردها محمد
رجب فضل هللا في ما يلي(:)1

1
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 تمايزها الصوتي و المقصود بمرونة اللغة طوعية األلفاظ للداللة على المعنى واكتسبت
اللغة العربية هذه المرونة ألسباب منها االشتقاق وقبول الكلمات الداخلية والتغريب
حيث عربت اللغة العربية كلمات ثم نقلها من لغات كالفارسة و الرومية كذلك اكتسبت
اللغة العربية مرونتها من النحت واالستخدام المجازى وبهذه المرونة استطاعت أن
تغطى كل مجاالت النشاط اإلنساني للتعبير عن حاجات المجتمع واألفراد .
 تتميز اللغة العربية بأنها لغة أعرب ولها قواعدها التي تنظم الجمل وتضبط أواخر
الكلمات مما يساعد على تحديد وهيفة كل كلمة و تحديد الفكرة بدقه .
 تتميز اللغة العربية بتغير الدالالت وبتغير بنيه الكلمة مما يدل على دقة المعاني
وهى على كثرتها واتساعها تجد ألفاظ تعبر عن دقتها وهو عامل من العوامل تطوير
اللغة.إلى غير ذلك من الخصائص المميزة للغة الغربية و يمكن القول أن هذه
الخصائص جعلت اللغة العربية لغة مرونة وقادرة على التطور مع االحتفاظ
بشخصيتها وقدراتها على أن تستوعب لغة العصر باستيعابها لكل ما جاءت به
مصطلحات و ألفاظ خاصة فيما يتعلق بالطب والهندسة والكيمياء و الطبيعة وغيرها
مما جاءت به الحضارة الحديثة

()1

.

وتأتى أهمية اللغة ألنها عاشت و تغلبت على المؤامرات على مر التاريخ واستوعب
كثير من الفارسية و الهندية و اليونانية و بها تم نقل العلوم اليونانية و الفارسية و
المنطق و الطب و الفلك و بها تتحدث األمة العربية من المحيط إلى الخليج و
يتحدث بها عدد كبير من غير العرب ويحرصون على تعليمها إلى أبنائهم وقد صارت
لغة رسميه في كثير من المنظمات الدولية والمؤتمرات و الندوات الرسمية و تتلخص
أهمها كما أوردها رشدي خاطر وآخرون في أنها مقوم رئيسي من مقومات القومية
ومحور رئيسي و تربط بين الدول العربية وغير العربية سياسيا و ثقافيا و اجتماعيا ،
1
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من أهم وسائل االرتباط وتكوين االتجاهات المشتركة بين أفراد المجتمع بمختلف
تكويناته العرقية وتنوعه البيئي و الديني على اختالف عاداته و تقاليده  .وغيرها من
الفوارق االجتماعية و االقتصادية و بالرغم من ذلك تظل هذه الشعوب متحدة
متماسكة الن اللغة المستخدمة في االتصال و التواصل واحدة  .من أهم مقومات
حياة اإلنسان في عملية التفاهم مع غيره وللتعبير عن نفسه وأحاسيسه ومشاعرها
وجد هللا اإلنسان بما وهبه من عقل وضع فيه من أجهزه للنطق والكالم لتكون
وسيلته في بناء حياته الخاصة ومجتمعه و العمل على تطوير نفسه وتطوير
مجتمعه و تتمثل هذه الوهائف في الوهائف النفسية الوهائف االجتماعية الوهائف
(. )1

العقلية

المبحث الرابع  :تعليم مرحلة األساس:
هي المرحلة التي يعتبر التعليم فيها حظاً لكل فرد من أفراد المجتمع ينال فيها
المعارف والمهارات التي ينبغي أن ينالها الفرد صغي اًر أو كبي اًر وهي البداية النظامية
التي يلزم بها التعليم في السودان(.)2وتمتد لثماني سنوات تبدأ من سن السادسة وتؤهل
للمرحلة الثانوية وعرفه منصور حسين بقوله يقصد بمرحلة األساس التعليم األساسي
للفكر التربوي الجديد في مجال التعليم إعداد المتعلمين  ،الذي أخذت به الدول العربية
واألجنبية  ،وهو دمج المرحلة االبتدائية واإلعدادية في مرحلة واحدة مدتها ثماني
سنوات

()3

 1محمود رشدي خاطر وآخرون تعليم هللا العربية والتربية الدينية ،دار الثقافة و النشر والتوزيع

-القاهرة

200م ص 43
( )2أحمد إبراهيم محمد  .الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية  -.القاهرة :دار الفكر العربي 1998 ،م ،ص .7
( ) 3سمية الخليفة .تطور التعليم في السودان ماجستير غير منشور جامعة الخرطوم  ،كلية التربية  ،ص.35
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ومن هنا جاء هدف التعليم بتمكين كل أفراد الدول من مواصلة تعليمهم إلى مستويات
أرفع  ،أو خروجهم إلى الحياة العامة  .وهم أكثر قدرة على العطاء  .بما يمكنهم من
القيام بأنشطة اجتماعية متعددة.
فالتعليم في مرحلة األساس يجمع بين الدراسات النظرية والنشاط الطبيعي المتمثل في
تنمية المهارات اليدوية ،والقدرات اإلنتاجية ،فهو تعلم شامل يعمل على تنمية جوانب
الشخصية الفكرية والجسمية واالجتماعية.
ومن هنا أصبح تعليم األساس يشمل :
 .1محو األمية وتعليم الكبار.
 .2التعليم ما قبل المدرسي وضم رياض األطفال و الخالوي من 3سنوات إلى  6سنوات.
 .3مراحل األساس وتضم االبتدائي و المتوسط و تمتد لثماني سنوات أي من عمر 6
سنوات إلى  13سنة.
و بنهايته يصبح الفرد متحمالً أعباء الحياء المختلفة و تعتبر هذه المرحلة هي طلب
الدراسة الحالية .
أهمية مرحلة األساس:
إذا كانت مرحلة األساس هي المرحلة التي تبدأ من الطفولة المتأخرة من عمر
السادسة و ما بعدها فإن طبيعة الطفل في هذه المرحلة تتميز بمظاهر بنائية خطيرة
فكل جوانب النمو الحركي و الحسي و االنفعالي و االجتماعي و اللغوي و العقلي
تمر بتطور جديد يجعل الطفل أكثر قابلية و استعداداً للتفاعل مع البيئة أو الوسط كما
أن تثقيف القدرات الذهنية تزداد بدرجة تجعل التلميذ يميل نحو حاجاته النفسية متأث اًر
بعوامل متطلبات مرحلة النمو التي يعيشها وتبدو أهمية هذه المرحلة باعتبارها قاعدة
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التعليم النظامي و ألنها تمثل المرتكز األساسي الذي يقوم عليه التلميذ و تتشكل وفقه
معالم شخصية في المستقبل.

()1

األهداف المرحلية لمرحلة األساس :
تعتبر هذه المرحلة أساس تكوين المهارات األساسية في القراءة و التعامل مع الحروف
واألرقام والجمل وغرس االستعداد لتعمق و التوسع في هذه المهارات فكانت أهداف
التعليم لهذه المرحلة.
 .1أن ينمي الطفل مهارات الحصول علي المعلومات بحيث يستطيع االعتماد علي نفسه
في االستزادة بالمعرفة .
 .2أن يتعرف الطفل من المعرفة العلمية من الحياة اليومية والمواقف المتعددة
 .3آن يتعرف الطفل علي العالقات االرتباطين بالحياة االجتماعية واالقتصادية و
السياسية.
 .4إن ينمي الطفل المهارات الترويجية المتعلقة بالناشطة التي تؤدي السالمة الصحة
الجسمية و العقلية و النفسية .
 .5أن ينمي الطفل مهارات التعبير عن األفكار واالتصال باآلخرين
 .6أن ينمي ذخيرة االتجاهات السلوكية والقيم التربوية المرغوبة لألنشطة اإلنسانية و
التذوق الرفيع تلك هي األهداف الموضوعية و يجب علي المسئولين عن هذا المجال
االهتمام بطبيعة المادة و كيفية تنظيمها بحيث تتناسب مع نوع الخبرات التي تالءم
تالميذ هذه المرحلة ومن جهة أخرى فان ازدياد التقدم العلمي والتكنولوجي جعل من

( )2صالح عبد العزيز و عبد العزيز عبد المجيد  ،المرجع سابق ص108
39

العسير التكهن بنوع المجتمع الذي سوف يعيش فيه أطفال هذه المرحلة مستقبال
حينما يصيرون شباباً .
أهداف مرحلة األساس:
تعد هذه المرحلة أساس تكوين المهارات األساسية في القراءة والتعامل مع الحروف
و األرقام و الجمل ،وغرس االستعداد للتعمق و التوسع في هذه المهارات فكانت
()1

أهداف التعليم لهذه المرحلة.

 .1أن ينمي الطفل مهارات الحصول على المعلومات بحيث يستطيع االعتماد على نفسه
في االستزادة من المعرفة.
 .2أن يتعرف الطفل من المعرفة العلمية من الحياة اليومية والمواقف المتعددة.
 .3أن يتعرف الطفل على العالقات االرتباطية بالحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
 .4أن ينمي الطفل المهارات الترويحية المتعلقة باألنشطة التي تؤدي إلى سالمة الصحة
الجسمية والعقلية والنفسية.
 .5آن ينمي الطفل مهارات التعبير عن األفكار و االتصال باآلخرين.
 .6أن ينمي ذخيرة االتجاهات السلوكية والقيم التربوية المرغوبة  ،لألنشطة اإلنسانية
والتذوق الرفيع.
تلك هي األهداف الموضوعية و يجب على المسئولين عن هذا المجال االهتمام
بطبيعة المادة ،وكيفية تنظيمها بحيث تتناسب مع نوع الخبرات التي تالءم تالميذ هذه
المرحلة  ،و من جهة أخرى فأن ازدياد التقدم العلمي و التكنولوجي جعل من العسير

( ) 1سليمان شعالن – مفاهيم واتجاهات أطفال مرحلة األساس  ،عالم الكب  ،القاهرة 1991 ،م  ،ص .16
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التكهن بنوع المجتمع الذي سوف يعيش فيه أطفال هذه المرحلة مستقبالً حينما
يصيرون شباباً.
خصائص التالميذ الصف الثامن
تعتبر المرحلة العمرية لتالميذ الصف الثامن هي مرحلة البلوغ و المراهقة وتحدث
للتالميذ من الجنسين والعديد من التغيرات النفسية والجسمية في هذه المراحل .
وهذه المرحلة معقدة نسبيا وترتبط بالتعقيدات الثقافية وبالنظم والقيم والتقاليد ويسعى
علم النفس االرتقائي إلى معرفة التغيرات النفسية والجسمية التي تطره في هذه
المرحلة ،والبد من توجيه التالميذ الوجهة السالبة التي ينبغي أن يسير عليها ليصبح
موطنا صالحا يهتم التربويون بإيجاد أسس ومعايير تربوية ونفسية تساهم في طبيعة
النمو في هذه المراحل و فهم أبعاد التكوينية بغرض إعداد برامج تربوية ونفسية مع
طبيعة هذه المراحل .

()1

ولهذا المرحلة العديد من المظاهر والخصائص التي تساعد المربيين في وضع
المنهج(:)2
أوال :الخصائص الحركية :
هناك زيادة واضحة في القوة والطاقة و يميل إليها التلميذ إلى العمل يود أن يضع
شيئا لنفسه و تزداد الكفاءة والمهارات اليدوية وتكون هنتك سيطرة تامة على الكتابة
واهم التطبيقات التربوية لهذه الخاصية  .استغالل هذه المرحلة في التدريب على
المهارات الحركية وأيضا االهتمام التعليم عن طريق الممارسة والتطبيق وتشجيع
التالميذ على توزيع نشاطه في الحركة وتوجيههم إلى ما يفيد .والبد من تدريبهم على
1
2

عبد الرحمن أحمد عثمان ،علم النفس النمو جامعة السودان المفتوحة رسالة دكتوراه  2005.ص 257
حامد عبد السالم زهران  ،علم النفس الطفولة والمراهقة 2002 ،ص 129
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الحرف واألعمال المنزلية و خدمة أنفسهم تدريبهم على بعض األلعاب الرياضية
المنظمة ثانيا الخصائص الحسية ويتطور اإلدراك الحسي و خاصة إدراك الزمن
واألحداث التاريخية وتزاد دقة السمع ويتميز بين األلحان و يزول طوال البصر
ويستطيع التلميذ ممارسة األشياء الغربية منة وتتحسن الحاسة العقلية وهذا عامل من
عوامل المهارات اليدوية .
أهم التطبيقات التربوية في هذه المرحلة
يعتبر العلم كفيلم متحرك ناطق أمام التالميذ و لذلك يجب أن يراعى فيما يقدم للتلميذ
أن يكون واقعيا يسهل تصور الوسائل السمعية والبصرية لها ضرورياتها و أهميتها في
هذه المرحلة.
بجانب النماذج الجسمية التي تنتج للتلميذ فرصة اإلدراك البصري وأيضا رعاية النمو
الحسي للتلميذ والعناية بالمهارات اليدوية .
ثالثا  :الخصائص الفعلية
تشهد هذه المرحلة منذ بدايتها الظفر النهائية في نمو العقلي و تتميز بأنها فترة
تمييز ونضج ف القدرات وفى النمو العقلي وان الذكاء العام ينمو ويسمى القدرات
العقلية العامة و كذلك تتصحح االستعداد و القدرات الخاصة و تزاد قدرة التلميذ في
هذه المرحلة على القيام بكثير من العمليات العقلية العليا كالتفكير والتحليل وتزداد
قدرة التحصيل و إمكانات وتنمو القدر على التعلم والقدرة على اكتساب المهارات
والمعلومات وينمو اإلدراك واالنتباه و ينمو التذكر معتمدا على الفهم و االستنتاج
وتنمو القدرة على االستدعاء و التعرف على المفاهيم المعرفية وتزداد القدرة على
اإلدراك مفهوم الزمن خاصة .
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المستقبل و التخطيط وتزداد القدرة على التحرير وفهم الرموز وان عمليات التفكير
تحل إلى مستوى أعلى فان تحصيله يعتمد على النمو العقلي وما تقدمه له البيئية من
مشاورات ويصبح لتفكير نتيجة العقل تفكير افترضا قياسيا ويشمل التفكير في هذه
المرحلة التحليالت التركيبة أو توحيد مجموعه العمليات في تسلسل منطقي بتكوين
هذه واحد أيضا هناك زيادة في هذه المرحلة حب االستطالع  .و الوراثة للعب دو ار
كبي ار في وجود فروق فرديه في الذكاء والقدرات العقلية وان العوامل االنفعالية تمثل
الخمول و التمرد تؤثر في األداء العقلي للفرد وفى قياسه ويؤثر ذلك ف التحصيل
الدراسي كما تصيف وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون و اإلذاعة للعديد من األفكار
والخبرات في هذه المرحلة تعتبر مرحلة اإلرشاد التربوي ويعتبر المستوى العقلي في
هذه عامال مها لإلرشاد التربوي

()1

نتيجة النمو العقلي في هذه المرحلة تنمو مهارة القراء لدى التلميذ ويحب التلميذ القراءة
بصفه عامه وتتضح تاريخيا القدرة على ابتكار
ويزداد تعلم المفاهيم كالصواب و الخطاب ويزداد استعداد التلميذ لدراسة المناهج
األكثر تعقيد ويزداد مدى االنتباه و مدته و حدثه و يزداد لديه حب االستطالع
لمعرفة الكثير و يالحظ النقد الموجه على كبار و النقد الذاتي.

()2

أهم التطبيقات التربوية لهذه المرحلة
البد من أهمية العالقة السالبة بين المعلم والتلميذ والبد من العمل على تنمية وتشجيع
المواهب والميول باإلجابة على كل أسئلة التلميذ العمل على تنمية من كل االبتكار
عنده  .و البد من العمل على تنمية المفاهيم قبل العمل على تكديس المعلومات
1
2
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وأيضا تدريب التلميذ على سلوك النقد الذاتي وأيضا تشجيع على أن يتعلم من خبراته
الخاصة و البد للمعلم أن يختار طريقة التدريس المناسبة للمادة و الدرس .

1

الخصائص االنفعالية
تتعدد مظاهر النمو االنفعالي ف الجنسين في هذه المرحلة و تتصحح فيها الفروق
الفردية بين األفراد وبين الجنسين وتصنف االنفعاالت فيها بأنها انفعاالت عنيفة
متهورة إال تتناسب مع مثيراتها والسبب الرئيسي زيادة االنفعاالت خالل هذه المرحلة
الجديدة .
و المظاهر االنفعالية ف هذه المرحلة يطفئ عليها مالحظه السيولة االنفعالية وعدم
الثبات االنفعالي ويكون هناك تقلب في سلوك المراهق التلميذ بين سلوك األطفال و
تصرفات الكبار و يالحظ السعي نحو تحقيق االستغالل االنفعالي وتكون شخصية
المستقلة وقد يالحظ الخجل و الميل و االنطوائية و التمركز حول الذات نتيجة
للمتغيرات الجسمية المفاجئة .
أهم التطبيقات في هذه المرحلة :
مساعدة التلميذ على السيطرة على االنفعاالت وفهم ما يقول التلميذ نحو نفسه والعلم
المحيط به ودفعه نحو العمل يقدمه حتى يمكن توجهها وأيضا إشباع حاجاته النفسية
خاصة الحب و التقدير و النجاح و البد من االهتمام بالهوايات .
الخصائص االجتماعية :

1
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أن النمو االجتماعي في هذه المرحلة يتصف بمظاهر رئيسة وخصائص أساسية
تميز إلى ما عن مرحل وتظهر مع اآلخرين ويظهر تالف التلميذ في هذه المرحلة من
خالل تطور االجتماعي

وتكتمل ثقة نفسه وتأكيد لذاته واتساع ميدان تفاعله

االجتماعي في صوره كاملة ويرى زهران  556 1977أن عملية التنشئة االجتماعية
و التطبع االجتماعي تستمر بالنسبة للمراهق حيث البلوغ إدخال القيم و المعايير
االجتماعية من الولدين والمدرسين ومن الرفاق و من الثقافة العامة التي يعيش بها
هذه المراحل من مرحله التطبع االجتماعي ٍ.
و البد من االعتراف بوجود عقبات و عوائق إال أن الوطن العربي قد اتجه إلى
توطيد مسيرة التعريب و كل الدالئل

الظاهرة تشير

إلى اللغة العربية هي لغة

المستقبل في التعليم العالي.
وقد أورد حسام الخطيب مؤشرات متعدد لتكوين اللغة العربية لغة للتدريس في التعليم
العالي ما يلي :
 .1إن إجماع أالمه معقود على صالحية اللغة العربية للحياة والعصر والتعليم العالي
وان هذا اإلجماع وهو غير وليد اليوم أو الساعة يزاد تمكنا يوما بعد يوم ويخرج
تدريجيا من حيز النظرية و التمني إلى حيز التطبيق والواقع الملموس إال أن المشكلة
تمكن في بط مسيرة التحقق من جهة وعدم تمكن القائمين عليها من ضبطها
باتجاه الغايات القومية والعلمية واالجتماعية المنشودة من جهة أخرى .
 .2وجود لوجهة نظر متما سكه تقف فيوجه عملية التعريب أو مناهضة اللغة العربية
مناهضه مبدئية ولكن هناك عقبات تعترض طريق التعريب وهى ذات طابع علمي
وهى ال تتعلق باللغة العربية بوضعها لغة مطلقه ولكنها تتعلق بالوضع االجتماعي
و الثقافي و العلمي الذي لم يستطع حتى اآلن توهيف اللغة العربية لخدمة
االحتياجات العصرية وال سيما في مجال التعليم العالي  .وقد طرحت في ندوات و
45

مؤتمرات مختلفة األشكال الحلول

للعقبات التي تعترض تعريب التعليم الجامعي

ويمكن القول بوجود أساس لموقف مشترك منها و لكن يالحظ وجود عجز في
االنجاز أو بط ناجم أحيانا عن االختالف حول التفاصيل  .حول التفاصيل .وفى
أكثر األحيان عن عدم التزام بسبب عوامل أداره أو نفسيه مع العلم أن العامل
االقتصادي يشير إلى اإلنجابية في قضية التعريب.
 .3مهما تكون من شان المعالجة فال يجوز أن يسمح الوطن العربي بان تكون اللغة
حمال مضاعفات على كاهل الطالب الجامعي بل يجب أن تكون له يدا وعونا وأداة
تدفعه عمليا إلى األمام  .وذلك ممكن من خالل تسهيل تدريس اللغة العربية
وإخضاعها للدراسات العلمية الحديثة و العناية بتأهيل الهيئة التدريسية لغويا وتوفى
السهولة و البساطة في التعبير. 1
 .4إن تعريب التعليم قد يؤدى إلى الوضاعة العلمية ويكون مراهنة على السهل
والميسور وذلك من الخطورة بمكان ولذلك يجب أن تقترن عملية التعريب بعملية
نهوض علمي شامل وان التعريب على الوجه السليم يمكن أن يؤدى إلى تحرير
العقل العربي من االزدواجية واالستيعاب اللغوي وبذلك يجعل الطريق معبدة اإلمام
التطورات العلمية المنشود.
 .5يجب أن تتوالى حلقات التعريب وتتكامل حتى تنتهي في مراحله إدماج خطه التعريب
في عناصر الخطة اإلنمائية العربية على أساس جولية مفتوحة لعناصر اإلشكالية
العربية ترمى بالخصوص إلى توزيع األعمال بين مختلف األقطار العربية والتمييز
بين عناصر الخطة التي تدخل في السياسات اإلنمائية القطرية وبين العناصر التي
تمثل عمال قوميا مشتركا للبحوث العلمية و التقنية وبذلك يمكن للتعريب أن يحقق
أهدافه في النهوض الحضاري وفى تحرير العالم العربي من التبعية اآلخر ومن
جعله أليفا عقليا و نفسيا واجتماعا أي جزء عضويا من الحياة االجتماعية .
1
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 .6للتعريب وجه أخر مكمل للتنمية الشاملة وهو الوجه الديمقراطي ذلك أن العلم والتعليم
العالي ال يمكن أن يصبحا مكسبا شعبيا وجزء من البرنامج اليومي ألبناء المجتمع
العربي المعاصر إال إذا كانت أو تمما هي اللغة العربية التي هي لغتهم منذ أقدم
العصور .و لغة قراءتهم وتراثهم و لغة أدبهم ولغة ماضيهم وحاضرهم وقد ربط مفكر
جزائري بين مفهومي التعريب و الديمقراطية هكذا نرى أن فرق بين الديمقراطية
والتعريب من حيث الغاية فإذا كانت األولى تهدف بين جعل الثقافة و المعرفة ف
متناول الجميع فليس تريد ذلك في أي إطار كان  .و بدون نظر إلى متطلبات
شخصيتنا  .فهي إذا تريد أن يتعلم كل مواطنين  .إنما تريد أن يتعلموا ما يفيد
وطنهم و ال يتعارض مع شخصياتهم وتقاليدهم  .وهذا النوع الديمقراطية هو
ماد يه إليه التعريب أو ما نصل إليه في آخر األمر إذا عملنا تعليم اللغة القومية
وجعلناها لغة العلوم والتكوين والتربية).
 .7أن مسألة تعريب التعليم العالي مسألة شموليه متعددة الجوانب وذات طابع جدي
(دياكيتي) االسكوتي ،وأنها ليست عمليه جاهزة تتم وفق مواصفات محدده ،وهذا ال
ينفي وضع الخطط المحكمة و برامج التنفيذ ولكنها عمليه تتطلب األناة و الحكمة
والتدريب ،ألنه كلما توفر جو الطوعية واالقتتال كانت النتائج ذات ديمومة أفضل
وتأثير أعمق ،وهكذا يجب أن تستمر جهود اإلقناع والحوار ،إلى جانب الخطط
والبرنامج ،و يجب عليهم بوجه خاص أن يثبتوا أن تأخر العالم العربي له أسباب
أعمق من األسباب اللغوية العربية .
 .8من الناحية العملية هناك اتفاق عربي شامل على وجوب تدريس العلوم باللغة
العربية في مؤسسات التعليم العالي ،وهناك برامج متدرجة وحلول نوعية للمشكالت.
وبالطبع ال يوجد حل نهائي ،ولكن المؤشرات قويه ،ويمكن إعداد برنامج علمي شامل
ومفصل من خالل مقررات مؤتمرات .التعريب ،ومؤتمرات مجتمع اللغة العربية،
ومؤتمرات اتحاد الجامعات العربية  ،وغيرها من الهيئات ذات االختصاص ،إذ مهما
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قيل في هذا الموضوع فإن قوة الحلول ستأتي من خالل المشاركة الواسعة ألهل
الرأي واالتصال .أن استخدام اللغة العربية لغة للتدريس ف التعليم العالي في
السودان تؤكد .ضرورة الدور الذي تؤديه اللغة العربية في السودان باعتباره من
المجتمعات متداخلة اللغات و من خالل المكانة التاريخية للغة العربية في السودان.

ثاني ًا :الدراسات السابقة
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الدراسة األولى :دراسة أم الحسين إبراهيم بخيت2009م :
عنوان الدراسة :صعوبات تعلم كتاب الينبوع للصف السادس مرحلة األساس
مكان الدراسة :معهد الخرطوم الدولي للغة العربية.
درجتها :ماجستير غير منشور.
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على موضوعات األدب بكتاب الينبوع.
 .2التعرف على نوعية وعدد التدريبات اللغوية المصاحبة للنصوص الشعرية.
 .3المساهمة في تطوير منهج اللغة العربية لمرحلة األساس.
المنهج :الدراسة الوصفي.
أهم النتائج:
 .1محتوى األدب بكتاب الينبوع يحقق األهداف التربوية المنشودة.
 .2استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة يساعد على تنمية المهارات اللغوية.
الدراسة الثانية دارس :موسى عثمان علي محمد 1990م
عنوان الدراسة :المشكالت النحوية للتالميذ في مرحلة األساس1990.
الدرجة :ماجستير غير منشور
المنهج :المنهج الوصفي.
أهم النتائج:
 .1وجود نقص في عدد المعلمين المدربين لتأثير اللغة سلبياً على اللغة العربية.
 .2عدم توفير الجو المناسب للمعلمين حتى تكون مهنة المعلم مهنة جذابة ليؤدي الدور
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على الوجه األكمل.
 .3عدم وجود المعلم المتخصص في اللغة العربية.
الدراسة الثالثة دراسة  :زكية أحمد علي الهاشمي 2006م
عنوان الدراسة :صعوبات التعلم و عالقته بالتوافق النفسي لدي تالميذ مرحلة األساس
الصف السابع
المنهج :الوصفي التحليلي
األهداف الدراسة:
 .1تهدف الدراسة إلى معرفة الفروق بين صعوبات التعلم في الجنسين.
 .2إن معرفة صعوبات التعلم تساعد علي معرفة وفهم نقاط الضعف و القوة لدي
األطفال في وضع األسلوب التربوي المناسب لعالج حاالت الضعف و تعميق و
تثبيت الجوانب القوية.
الدراسة الرابعة :دراسة محمد عبد المؤمن1991م
عنوان الدراسة :صعوبات التعلم و عالقته بالتوافق الشخصي و االجتماعي.
الدرجة العلمية :ماجستير
أهم النتائج:
 جاءت الفروق الفردية دالة إحصائياً لعينة صعوبات التعلم و عينة العاديين في أبعادالتوافق االجتماعي.
 جاءت الفروق بين العينتين غير دالة في األبعاد التالية: -احترف الطفل بالمستويات االجتماعية و عالقته في البيئة المحلية.
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أهداف الدراسة:
تهدف إلى معرفة الفروق بين الجنسين من صعوبات التعلم و التالميذ العاديين في
التوافق النفسي و االجتماعي و بين التالميذ ذوي صعوبات التعلم و العاديين في
التوافق العام.
الدراسة الخامسة :دراسة داوود محمد المعايطه 1999م
عنوان الدراسة :صعوبات التعلم في مهارات (القراءة ـ الكتابة ـ الحساب)
الدرجة العلمية :ماجستير غير منشورة
األهداف:
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية البرنامج الذي يقدم للصفين الثاني و الثالث
أساس من ذوي المشكالت التعليمية لمعالجة الصعوبات التي يعانون منها.
النتائج:
 .1إن البرنامج المقدم للطلبة في الصفوف العادية ال تلبي احتياجات فئة الطلبة في هذه
الصفوف والبد من توفير خدمات مساندة لفئات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
وخاصة خارج نطاق الصف.
 .2يعزز التعليم الفردي ثقة الطالب بنفسه و يكسبه القدرة على استغالل طاقاته أقصى ما
لديه من مشكالت.
الدراسة السادسة :دراسة عبد العظيم سليمان2000م
عنوان الدراسة :التغيرات االنفعالية لدى تالميذ صعوبات التعلم للمرحلة االبتدائية
جامعة الخرطوم.
51

األهداف الدراسة:
 .1التعرف على حاالت صعوبات التعلم في القراءة و الكتابة من تالميذ المرحلة األولى.
 .2تحديد بعض المتغيرات االنفعالية التي تميز التالميذ ذوي صعوبات التعلم التي تميز
التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
 .3التعرف على العالقات بين صعوبات التعلم في القراءة و الكتابة.
أهم النتائج:
.1عدم وجود فروق الدال بين جنسين و صعوبات التعليم القراءة و الكتابة.
 .2وجود أثر الدال بين جنسين و صعوبات التعليم عن متغير لمعرفة أسلوب المعرفي
 .3لتحقق الفرض وجود األثر للتفاعل بين جنسين و صعوبات التعليم عن متغير ات
االنفعالية.
الدراسة السابعة :دراسة فيصل محمد خير الزراد1991م
عنوان الدراسة :صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية  ،جامعة
إفريقيا العالمية ،ماجستير غير منشور
المنهج :الوصفي
أهدف الدراسة:
تهدف إلى التعرف على التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم و العمل على تميز
حاالت الضعف للتحصيل تمهيدًا لوضع خطة تربوية مناسبة لهذه الصعوبات .تزويد
المربين و المعلمين بمرجع بسيط يساعدهم على فهم مشكلة صعوبات التعلم و إلقاء
الضوء على أبعادها.
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النتائج:
 .1نسبة صعوبات التعلم تتراوح ما بين  %7ـ .%15
 .2نسبة الذكور في صعوبات التعلم أعلى من اإلناث و أن نسبة الصعوبات تختلف
باختالف الصف الدراسي.
 .3تأتي الصعوبة المتعلقة باللغة والكالم في المقدمة من حيث الحجم والترتيب وهي
تتركز في الصف الرابع و تالميذ الصف الرابع و الخامس يعانون من اضطرابات في
االدراك بكثرة في الصف السادس.
الدراسة الثامنة  :دراسة محمد البيلي وآخرون1991م
عنوان الدراسة :صعوبات التعلم و عالقته ببعض الخصائص المعرفية ،رسالة
ماجستير
أهدف البحث:
تهدف إلى تحديد ذوي صعوبات التعلم في نهاية المرحلة بدولة اإلمارات بالتعرف على
بعض الخصائص المعرفية و الغير معرفية التي يتصف بها التالميذ الذين يعانون من
صعوبات التعلم و تميزهم عن التالميذ األسوياء تحصيالً.
أهم النتائج:
 .1هنالك حوالي  %4.36من الصف السادس يعانون من صعوبات التعلم في اللغة
العربية و %5.45منهم يعانون من صعوبات التعلم في الرياضيات و %3.96
منهم يعانون من صعوبات في المادتين.
 .2توجد فروق فردية على االختبارات في القدرة اللفظية بين أفراد المجموعة المقارنة و
أفراد صعوبات الرياضيات و صعوبات المادتين معاً لصالح مجموعة المقارنة بينهما
ال توجد في الفروق في المجموعة المقارنة ومجموعة صعوبات اللغة العربية.
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 .3عدم وجود تفاعل دال إحصائياً لمتغير نوع التالميذ و متغير المجموعة على أداء
المقاييس الفرعية و االختبارات الشخصية و على مقاييس الدافعية لإلنجاز.

تعقيب حول الدراسات السابقة
تناولت الباحثة الدراسات السابقة في الصفحات الماضية التي تم إجراؤها في السنوات
الماضية عن صعوبات التعلم في مهارات (القراءة – الكتابة -الحساب)
تناولت الباحثة في عرض ما تيسر لها من الدراسات السابقة متناوال اسم الباحث
والعنوان والهدف والعينة والنتائج .الغرض من استعراض بعض الدراسات السابقة
حول موضوع الدراسة الحالية في الوصول إلى مجموعة من النقاط المنهجية والنظرية
التي تقود الباحثة باستناد من إطار مرجعي في معالجة دراستها نظريا وميدانياً جديداً
أن تشير الباحثة إلى مدى استفادة الباحثة من الدراسات لسابقة واالختالف واالتفاق
بينهما وبين دراستهما الحالية .
استفادة الباحثة من الدراسات السابقة
 .1ل قد أتاحت الدراسات السابقة للباحثة فرصة اختيار المنهج المناسب لدراستها وهو
المنهج الوصفي ألنه مالئم لمثل هذه الدراسة
 .2ومن جانب اإلطار النظري إن الدراسات السابقة أعانت الباحثة في إثرائها لتقديم
الجانب النظري
 .3ومن جانب الخطوات المتبعة وصوال إلى النتائج ساعدت هذه الدراسات الباحثة في
إتباع لخطوات الالزمة من اإلحصائيات من اختيار األسلوب اإلحصائي المناسب.
االختالفات بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
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اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات التي تناولت صعوبات تعليم اللغة العربية لدى
تالميذ مرحلة األساس مع بعض المتغيرات األخرى في العينة ومجتمع البحث واألداة
والمنهج المستخدم.
االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات تناولت صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ
مرحلة األساس مع بعض المتغيرات األخرى في العينة ومجتمع البحث في الهدف
والمنهج المتبع.
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إجراءات الدراسة الميدانية
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الفصل الثالث
إجراءات البحث الميدانية
تناول الفصل

وصف مجتمع وعينة الدراسة وثبات وصدق االستبانة واألساليب

اإلحصائية المستخدمة وأدواته المتمثلة في االستبانة.
وتتناول الباحثة بالتحليل والمناقشة ما ورد في إجابات االستبانة التي تم إعدادها،
وتحكيمها وتوزيعها على عينة من مدارس المرحلة األساس محلية الخرطوم وحدة
الشجرة ،حيث قامت الباحثة بعرض محتوياتها ثم تحليلها ومناقشة النتائج التي
توصلت إليها الدراسة.
أوال :منهج البحث:
يميز هذا
المنهج الذي استخدمته الباحثة هو المنهج الوصفي وأسلوب التحليل وأهم ما ِّّ
المنهج أنه يتناول الوصف الدقيق والتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد على صورة

نوعية أو كمية أو رقمية ثم تحليل الوصف والوصول إلى نتائج.
ثانياً :مجتمع الدراسة:
يقصد بمجتمع الدراسة كما يعرفه أحمد سعد (: )2008 ،37هو المجموعة الكلية من
العناصر التي ي سعى الباحث إلى أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة
المدروسة .المجتمع الذي تم اختياره ليكون محل كم عددهم معلمين ومعلمات مدارس
المرحلة األساس محلية الخرطوم وحدة الشجرة .
ثالث ًا :عينة الدراسة:
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يعرفها مختار عثمان( :)63،2004هي جزء من مجتمع البحث وممثلة لعناصر
المجتمع أفضل تمثيل بحيث يمكن تعميم نتائج تلك العينة على المجتمع بأكمله.
العينة التي تم اختيارها إلجراء هذه الدراسة هي العينة الطبقية العشوائية ،تم اختيارها
بما تمتاز من صفات تساعد وتخدم الغرض والهدف األساسي لهذه الدراسة ٠وهم
عينة متجانسة من ناحية المستوى العلمي والفكري والثقافة مع تفاوت في سنوات
الخبرة قامت الباحثة بطرح االستبانة عليهم ،وهم معلمو مدارس المرحلة األساس
وتم اختيار عينة تتكون من  30مفحوصاً.
محلية الخرطوم وحدة الشجرةَّ ،
رابعا :توصيف عينة البحث:
جدول رقم ( )1يوضح تكرار ونسبة عينة البحث تبعاً لمتغير النوع
النوع

العدد

النسبة المئوية

ذكر

16

%53.3

أنثى

14

%46.7

المجموع

30

%100

شكل رقم ( )1يوضح تكرار ونسبة عينة البحث تبعاً لمتغير النوع
100%

100.00%
80.00%

46.70%

53.30%

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

المجموع أنثى

ذكر

من الجدول والشكل أعالهما يتضح أن أفراد العينة من الذكور بلغت نسبتهم %53.3
بينما بلغت نسبة اإلناث من أفراد العينة .%46.70
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جدول ( ) 2المؤهل العلمي:
التكرار النسبة المئوية %

المؤهل العلمي
بكالوريوس

14

%46.7

دبلوم عالي

11

%36.7

ماجستير

3

%10.0

دكتوراه

2

%6.7

حجم العينة الكلى

30

%100.0

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )2020
شكل بياني()2المؤهل العلمي:
100.00%

100.00%
80.00%
60.00% 46.70%

36.70%
10.00% 6.70%

40.00%
20.00%
0.00%
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يالحظ من الجدول أعاله بأن غالبية المفحوصين من أفراد العينة من البكالوريوس
حيث بلغ عددهم 14فرداً بنسبة مئوية  ،%46.7ومن دبلوم عالي بلغ عددهم
11فرداً بنسبة مئوية  ،%36.7ومن ماجستير بلغ عددهم  3فرداً بنسبة مئوية
 ،%10.0ومن الدكتوراه بلغ عددهم  2فرداً بنسبة مئوية  ،%6.7ولعل ذلك يدل
على التأهيل الجيد ل لمفحوصين من أفراد العينة ومن ثم مقدرتهم على تقديم إجابات
تفيد الدراسة.
جدول ( ) 3التدريب :
التدريب

التكرار النسبة المئوية %

مدرب

24

%80.0

غير مدرب

6

%20.0

حجم العينة الكلى

30

%100

شكل بياني( )3التدريب:
100%
80.00%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%

20.00%

20.00%
0.00%

حجمالعينةالكلى

غيرمدرب

مدرب

تالحظ من الجدول أعاله بأن غالبية المفحوصين من أفراد العينة من مدربين حيث
بلغ عددهم  24فرداً بنسبة مئوية  .%80.0مما يدل على التأهيل الممتاز بالنسبة
للمعلمين.
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جدول ( ) 4سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار النسبة المئوية %

 5سنة فأقل

8

%26.7

 10 – 5سنة

5

%16.7

 15 – 11سنة

7

%23.4

 15سنة فأكثر

10

%33.3

حجم العينة الكلى

30

%100

المصدر :إعداد الباحث (من بيانات االستبيان – )2020
شكل بياني( )6سنوات الخبرة:

61

100%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
33.30
60.00% 26.70
23.40
16.70
50.00%
%
40.00% %
%
%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

حجم 5 – 5 11 15
العينة سنة –  10سنة
الكلى فأكثر  15سنة فأقل
سنة

تالحظ من الجدول أعاله بأن غالبية المفحوصين من أفراد العينة كانت سنوات
خبراتهم  15سنة فأكثر حيث بلغ عددهم  10فرداً بنسبة مئوية  ،%33.3ويليهم
خبرتهم اقل من  5سنوات حيث بلغ عددهم  8فرداً بنسبة مئوية .%26.7

خامساً :أداة الدراسة:
هنالك عدة وسائل تستخدم في جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة موضوع الدراسة،
وقد اعتمدت الباحثة في هذا البحث على االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من
عينة الدراسة واشتملت االستبانة على أسئلة عن البيانات الشخصية لعينة الدراسة
النوع  ،والمؤهل العلمي ،التدريب ،

سنوات الخبرة  .كما اشتملت على محورين ،

وفى هذه المحاور ( )25عبارة  ،وقد طلب من أفراد العينة أن يحددوا إجاباتهم عن ما
تتصف كل عبارة وفقا لمقياس لديكارت الثالثي المتدرج والذي يتكون من ثالث
مستويات (أوافق  ،محايد  ،ال أوافق).
صدق االستبانة :
بعد صياغة االستبانة بصورتها األولية قامت الباحثة بعرضها على المشرف الذي
اقترح بدوره عرضها على مجموعة من المحكمين لالستفادة من آرائهم في سالمة
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صياغة عبارات االستبانة ومناسبتها ألهداف البحث وإمكانية الحصول بواسطتها على
المعلومات والبيانات الضرورية ومناسبتها للتطبيق وأنها شاملة .
وقد رأى بعض المحكمين إعادة صياغة بعض العبارات وكذلك حذف بعض الكلمات
تذكر ،وبذلك قد تحقق الصدق الظاهري لالستبانة بناء على توصيات واقتراحات
المحكمين بعد موافقة المشرف.
ثبات االستبانة :
ثبات االستبانة يعتبر من الشروط الواجب توفرها لقياس مدى مناسبته لتحقيق
األهداف ،ومن أجل الحصول على ثبات االستبانة قامت الباحثة بعرضها في مرحلتها
األولى على مجموعة من الطالب فجاءت آراؤهم متقاربة َّ
جداً  ،ونظ اًر لتنوع عناصر
االستبانة وشمولها فقد تركت الباحثة لكل فرد فرصة كافية لإلجابة ٍ
بتأن وهدوء.

األساليب اإلحصائية المستخدمة -:
لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها  ،استخدم الباحثة األساليب اإلحصائية
التالية-:
 .1الجداول التك اررية والنسب المئوية
 .2األشكال البيانية
 .3الوسط الحسابي
 .4اختبار ألفا كرو نباخ
هذا وقد استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي Statistical (spss
( .)Package For Social Sciencesالحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية)
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تطبيق أداة الدراسة :
يستخدم معامل الثبات (ألفا كرو نباخ) للحكم على دقة قياس مفاهيم الدراسة ،أي
بمعنى أنه عند قيام باحث آخر بالدراسة نفسها سوف يتوصل إلى النتائج نفسها،
وكذلك من أجل قياس مدى توافق اإلجابات مع بعضها البعض بالنسبة للمتغيرات
المدروسة و موثوقية النتائج.
وعند حساب معامل ألفا كرو نباخ من أجل مجموعة من المتغيرات فيجب أن تكون
قيمته أكبر من  0.6حتى نستطيع القول بأنه يمكن الوثوق بالنتائج ،فإذا لم يكن
هنالك ثبات في البيانات تأخذ قيمة المعامل الصفر  ،ويزيد ثبات البيانات كلما
اتجهت قيمة المعامل نحو الواحد الصحيح  ،وفيما يلى اختبار ثبات البيانات.

جدول رقم( )5يوضح قيمة معامل ألفا كرو نباخ الختبار ثبات االستبيان
عدد العناصر

معامل ألفا كرو نباخ

25

.874

من خالل الجدول رقم (  )5نجد أن معامل ألفا كرو نباخ .874وهو مرتفع جداً  ،مما
يدل على ثبات االستبيان وصالحيته للقياس.

64

الفصل الرابع
65

تحليل البيانات وتفسيرها

الفصل الرابع
تحليل البيانات وتفسيرها
تحليل المحور األول :العوامل المدرسية التي تسبب في صعوبات تعلم اللغة العربية
لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة أساس من وجهة نظر المعلمين
جدول رقم ( )6اختبار {ت} العينة الواحدة للمحور األول :
العبارات
البيئة

المدرسية مالئمة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.6000

.49614

قيمة (ت)
20.396
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درجة

القيمة

االستن

الحرية

االحتمالية

تاج

29

.000

دالة

التفسير
أوافق

إحصائ

لدى صعوبات تعلم اللغة

ياً

العربية
المقرر الحالي يحتاج إلى

1.6250

.58562

29 17.550

.000

إحصائ

تطوير

يا

التدريبات الموجودة تكشف
عن

دالة

مواضيع

القوة

1.5750

.54948

29 18.129

دالة

.000

و

المستمر

التقويم

يساعد

يا
1.4750

.55412

29 16.835

دالة

.000

محايد

إحصائ

المتعلم على فهم المادة

يا

المعلومات مرتبطة منطقياً

1.6000

.59052

29 17.136

دالة

.000

أوافق

إحصائ

وسيكولوجيا

يا
الفروق

يراعي

أوافق

إحصائ

الضعف في أداء التالميذ

بين

1.7000

.72324

29 14.866

دالة

.000

أوافق

إحصائ

المعلمين

يا

يجد المعلم صعوبة في
شرح

أوافق

موضوعات

1.5750

.59431

29 16.761

اللغة

العربية

المقررة

لتالميذ

الصف

الثامن

مرحلة

 .000دالة
إحصائ
يا

أساس

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة األولى ( )1.6000وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).49614وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
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أوافق

وبلغت قيمة (ت) ( )20.396عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن البيئة
االحتمالية (ّ )0.000
المدرسية مالئمة لدى صعوبات تعلم اللغة العربية.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الثانية ( )1.6250وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).58562وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )17.550عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنالمقرر الحالي
االحتمالية (ّ )0.000

يحتاج الى تطوير.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة ( )1.5750وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).54948وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )18.129عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن التدريب
االحتمالية (ّ )0.000
الموجودة تكشف عن مواضيع القوة والضعف في أداة التالميذ.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة ( )1.4750وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).55412وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )16.835عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنالتقويم
االحتمالية (ّ )0.000
المستمر يساعد المتعلم على فهم المادة

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الخامسة ( )1.6000وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).59052وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )17.136عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن المعلومات
االحتمالية (ّ )0.000

مرتبطة منطقياً وسيكولوجيا.
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بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة السادسة ( )1.7000وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).72324وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )14.866عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنيراعي الفروق
االحتمالية (ّ )0.000

بين المعلمين.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة السابعة ( )1.5750وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).59431وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )16.761عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنيجد المعلم
االحتمالية (ّ )0.000
صعوبة في شرح موضوعات اللغة العربية المقررة لتالميذ الصف الثامن مرحلة

أساس.
جدول رقم ( )7اختبار{ ت } العينة الواحدة المحور االول :
المتغير

المتوسط

الوسط

االنحراف

المحكي

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

العوامل المدرسية

النتيجة
العوامل

1.2

1.6000

.59052

17.136

29

 0.000المدرسية تتسم
باإليجابية

من الجدول أعاله يالحظ أن الوسط الحسابي للمحور األول ( )1.6000وهو أكبر من
الوسط المحكي ( )1.2وبلغت قيمة االنحراف المعياري له ( ).59052وبلغت قيمة
(ت) ( )17.136تحت درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05وقيمة احتمالية
( )0.000مما يدل على أن العوامل المدرسية تتسم باإليجابية.
مناقشة الفرض األول:
تحقق هذا الفرض بوجود بأن هنالك العوامل المدرسية التي تسبب في صعوبات تعلم
اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة أساس من وجهة نظر المعلمين تتمثل
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في :البيئة المدرسية مالئمة لدى صعوبات تعليم اللغة العربية ،والمقرر الحالي يحتاج
إلى تطوير التدريب الموجودة تكشف عن مواضيع القوة والضعف في أداة التالميذ،
والتقويم المستمر يساعد المتعلم على فهم المادة ،والمعلومات مرتبطة منطقياً
وسيكولوجيا يراعي الفروق بين المعلمين ،ويجد المعلم صعوبة في شرح موضوعات
اللغة العربية المقررة لتالميذ الصف الثامن مرحلة أساس .
تعزي الباحثة ذلك الن العوامل المدرسية له دور في صعوبات التعليم.

تحليل المحور الثاني :منهج اللغة العربية يتناسب مع قدرات تالميذ الصف الثامن
مرحلة أساس :
جدول رقم ( )8اختبار { ت} العينة الواحدة المحور الثاني:
العبارات
محتوى كتاب اللغة العربية مالئم

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.7500

.74248

لتالميذ الصف الثامن من حيث

قيمة (ت)
14.907

درجة

القيمة

الحرية االحتمالية
29

.000

االستنتاج التفسير
دالة
إحصائياً
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أوافق

أعمارهم
منهج اللغة العربية مالئم للتالميذ

1.6000

.70892

14.274

29

.000

من حيث منهج اللغة العربية

إحصائيا

بيئاتهم
التدريبات مناسبة داخل المنهج
عند الدروس المقرر بهذا الكتاب

دالة

أوافق

1.4750

.59861

15.584

29

.000

1.6000

.67178

15.064

29

.000

دالة

محايد

إحصائيا

مناسبة للغة العربية

دالة

أوافق

إحصائيا

المادة التعليمة متدرجة في منهج

1.7500

.63043

17.556

29

.000

اللغة العربية

دالة
إحصائيا

الوسائل المصممة في المنهج

1.6250

.66747

15.398

29

.000

تناسب التالميذ

دالة
إحصائيا

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة األولى ( )1.7500وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).74248وهي توضح التجانس بين خيارات ا المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )14.907عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن محتوى
االحتمالية (ّ )0.000
كتاب اللغة العربية مالئم لتالميذ الصف الثامن من حيث أعمارهم.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الثانية ( )1.6000وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).70892وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )14.274عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن منهج اللغة
االحتمالية (ّ )0.000
العربية مالئم للتالميذ من حيث منهج اللغة العربية بياناتهم.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة ( )1.4750وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).59861وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
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محايد
أوافق

وبلغت قيمة (ت) ( )15.584عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن التدريبات
االحتمالية (ّ )0.000

مناسبة داخل المنهج.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة ( )1.6000وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).67178وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )15.064عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن عند تدريس
االحتمالية (ّ )0.000
المقرر بهذا الكتاب مناسبة للغة العربية .

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الخامسة ( )1.7500وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).63043وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت)  )17.556( .عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ()0.05
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن
والقيمة االحتمالية (ّ )0.000
المادة التعليمة متدرجة في منهج اللغة العربية.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة السادسة ( )1.6250وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ().66747وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )15.398عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن الوسائل
االحتمالية (ّ )0.000
المصممة في المنهج تناسب التالميذ.

جدول رقم ( )9اختبار {ت} العينة الواحدة لمجتمع المحور الثاني :
المتغير
منهج اللغة
العربية

المتوسط

الوسط

االنحراف

المحكي

الحسابي

المعياري

1.2

1.4750

.59861

قيمة (ت)

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

15.584
29
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0.000

النتيجة
منهج اللغة العربية
يتسم باإليجابية

من الجدول أعاله يالحظ أن الوسط الحسابي للمحور الثاني ( )1.4750وهو أكبر من
الوسط المحكي ( )1.2وبلغت قيمة االنحراف المعياري له ( ).59861وبلغت قيمة
(ت) ( )15.584تحت درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05وقيمة احتمالية
( )0.000مما يدل على أن منهج اللغة العربية يتسم باإليجابية.
مناقشة الفرض الثالث:
تستنتج الباحثة أن منهج اللغة العربية تتناسب مع قدرات لدى تالميذ الصف الثامن
مرحلة أساس :يتمثل في محتوى كتاب اللغة العربية مالئم لتالميذ الصف الثامن من
حيث أعمارهم منهج اللغة العربية مالئم للتالميذ من حيث منهج اللغة العربية بيئاتهم،
والتدريبات مناسبة داخل المنهج عند تدريس المقرر بهذا الكتاب مناسبة للغة العربية
والمادة التعليمية متدرجة في منهج اللغة العربية الوسائل المصممة في المنهج تناسب
التالميذ .كما أكده دراسة فيصل محمد خير الزراد1991م الواردة في هذا البحث.

تحليل المحور الثالث :توجد صعوبات تواجه معلمي اللغة العربية لدى تالميذ
الصف الثامن مرحلة أساس:
جدول رقم ( )10اختبار {ت} العينة الواحدة المحور الثالث:
العبارات
الطريقة الكلية مناسبة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.8000

.60764

قيمة (ت)
18.735

لتدريس كتاب اللغة العربية

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

29

.000

االستنتاج
دالة
إحصائياً
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التفسير
أوافق

طريقة تدريس المتبعة في

1.6750

.61550

17.211

29

.000

الكتاب تراعي الفروق

إحصائيا

الفردية بين التالميذ
أجد صعوبة عند توصيل

1.6750

.57233

18.510

29

.000

المادة للتالميذ
الطريقة الكلية تساعد

دالة

اوافق

دالة

اوافق

إحصائيا
1.7250

.64001

17.046

29

.000

التالميذ على ممارسة

دالة

موقف التعليم المختلفة

إحصائيا

اوافق

بأنفسهم
تتناسب طريقة السرد مع

1.7250

.64001

17.046

29

.000

هذا المقرر

دالة

اوافق

إحصائيا

استخدام أكثر من طريقة

1.6500

.62224

16.771

في تدريس المقرر

29

.000

دالة
إحصائيا

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة األولى ( )1.8000وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).60764وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )18.735عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنه الطريقة
االحتمالية (ّ )0.000
الكلية مناسبة لتدريس كتاب اللغة العربية.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الثانية ( )1.6750وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).61550وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )17.211عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنطريقة تدريس
االحتمالية (ّ )0.000
المتبعة في الكتاب تراعي الفروق الفردية بين التالميذ.
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اوافق

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة ( )1.6750وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).57233وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )18.510عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنأجد صعوبة
االحتمالية (ّ )0.000

عند توصيل المادة للتالميذ.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة ( )1.7250وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).64001وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )17.046عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنالطريقة الكلية
االحتمالية (ّ )0.000
تساعد التالميذ على ممارسة موقف التعليم المختلفة بأنفسهم.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الخامسة ( )1.7250وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).64001وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )17.046عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنه تتناسب
االحتمالية (ّ )0.000

طريقة السرد مع هذا المقرر.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة السادسة ( )1.6500وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).62224وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )16.771عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنه يستخدم
االحتمالية (ّ )0.000
المعلمين طرق في تدريس المقرر.
جدول رقم ( )11اختبار {ت} العينة الواحدة لمجتمع المحور الرابع:
المتغير

المتوسط الوسط
المحكي

الحسابي

االنحراف قيمة
المعياري

(ت)
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درجة القيمة
الحر االحتما

النتيجة

ية
طريقة

1.7250

التدريس

1.2

17.04 .64001
6

لية
طريقة التدريس

29

0.000

المستخدمة
فعالة

من الجدول أعاله يالحظ أن الوسط الحسابي للمحور الثالث ( )1.7250وهو أكبر
من الوسط المحكي ( )12وبلغت قيمة االنحراف المعياري له ( ).64001وبلغت قيمة
(ت) ( )17.046تحت درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05وقيمة احتمالية
( )0.000مما يدل على أن طريقة التدريس المستخدمة فعالة.
مناقشة الفرض الثالث:
تستنتج الباحثة أن هنالك صعوبات تواجه معلمي اللغة العربية لدى تالميذ الصف
الثامن مرحلة أساس :تتمثل في الطريقة الكلية مناسبة لتدريس كتاب اللغة العربية
طريقة تدريس المتبعة في الكتاب تراعي الفروق الفردية بين التالميذ ،وأجد صعوبة
عند توصيل المادة للتالميذ ،والطريقة الكلية تساعد التالميذ على ممارسة موقف
التعليم المختلفة بأنفسهم ،وتتناسب طريقة السرد معهد المقرر ،ويستخدم المعلمين
طرق في تدريس المقرر كما أكد ذلك دراسة موسى عثمان علي محمد 1990م الواردة
في هذا البحث.

تحليل المحور الرابع :تنتشر صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن
مرحلة أساس بنسبة كبيرة:
جدول رقم ()12اختبار {ت} العينة الواحدة المحور الرابع :
العبارات

الوسط

االنحراف

قيمة (ت)
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درجة

القيمة

االستنتاج

التفسير

ُيعاني التالميذ صعوبة في

الحسابي

المعياري

1.4750

.71567

الحرية
13.035

29

االحتمالية
.000

تذكر الدروس

يتعثر التالميذ أثناء قراءة

1.3750

.49029

17.737

29

.000

الكلمات الطويلة
المقرر الحالي يحتاج الى

1.4500

.55238

16.602

29

.000

تطوير اللغة العربية
أجد صعوبة في ربط مفردات

1.4250

.54948

16.402

29

.000

بالسلوك
التقويم المستمر يساعد المتعلم

1.4500

.59700

15.361

29

.000

على فهم المادة أكثر
التدريبات الموجودة تكشف عن

1.3500

.48305

17.676

مواضيع القوة والضعف في

29

دالة إحصائياً
دالة إحصائيا
دالة إحصائيا
دالة إحصائيا
دالة إحصائيا

.000

اوافق
محايد
اوافق
اوافق
اوافق
محايد

دالة إحصائيا

أداء التلميذ

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة األولى ( )1.4750وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).71567وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )13.035عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنه ُيعاني
االحتمالية (ّ )0.000
التالميذ صعوبة في تذكر الدروس.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الثانية ( )1.3750وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).49029وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )17.737عند درجة حرية 29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أنه يتعثر
االحتمالية (ّ )0.000
التالميذ أثناء قراءة الكلمات الطويلة.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة ( )1.4500وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).55238وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
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وبلغت قيمة (ت) ( ).16.602عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ()0.05
أن
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون ّ
والقيمة االحتمالية (ّ )0.000
المقرر الحالي يحتاج الى تطوير اللغة العربية.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة ( )1.4250وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).54948وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )16.402عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن أجد صعوبة
االحتمالية (ّ )0.000
في ربط مفردات بالسلوك.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة الخامسة ( )1.4500وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).59700وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )15.361عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن التقويم
االحتمالية (ّ )0.000
المستمر يساعد المتعلم على فهم المادة أكثر.

بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة السادسة ( )1.3500وبلغت قيمة االنحراف
المعياري ( ).48305وهي توضح التجانس بين خيارات المفحوصين حول العبارة،
وبلغت قيمة (ت) ( )17.676عند درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05والقيمة
فدل ذلك أن المفحوصين في عينة الدراسة يرون أن التدريبات
االحتمالية (ّ )0.000
الموجودة تكشف عن مواضيع القوة والضعف في أداء التلميذ.

جدول رقم ( )13اختبار{ ت} العينة الواحدة لمجتمع المحور الرابع :
المتغير

المتوسط

الوسط

االنحراف

المحكي

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)
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درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

النتيجة

1.4250

انتشار
صعوبات

.54948

16.402

1.2

انتشار صعوبات

29
0.000

التعليم

التعليم يتسم
باإليجابية

من الجدول أعاله يالحظ أن الوسط الحسابي للمحور الرابع ( )1.4250وهو أكبر من
الوسط المحكي ( )1.2وبلغت قيمة االنحراف المعياري له ( ).54948وبلغت قيمة
(ت) ( )16.402تحت درجة حرية ( )29ومستوى معنوية ( )0.05وقيمة احتمالية
( )0.000مما يدل على أن انتشار صعوبات التعليم يتسم باإليجابية.
مناقشة الفرض الرابع:
تستنتج الباحثة أن انتشار صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن
مرحلة أساس بنسبة كبيرة يتمثل فيُ :يعاني التالميذ صعوبة في تذكر الدروس ،يتعثر

التالميذ أثناء قراءة الكلمات الطويلة ،المقرر الحالي يحتاج الى تطوير اللغة العربية،
أجد صعوبة في ربط مفردات بالسلوك ،التقويم المستمر يساعد المتعلم على فهم المادة
أكثر ،التدريبات الموجودة تكشف عن مواضيع القوة والضعف في أداء التلميذ .كما
أوضح ذلك دراسة محمد البيلي وآخرون1991م
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الفصل الخامس
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النتائج – التوصيات – المقترحات
تناولت الباحثة النتائج التي وصل إليها ،كما قامت ببعض التوصيات والمقترحات
إضافة إلى قائمة المصادر و المراجع و المالحق.
النتائج :
من خالل مناقشة الباحثة للبيانات حسب ما ورد في االستبانة وذلك من خالل اختبار
فروض الدارسة ،توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 .1كشفت الدراسة وجود العوامل المدرسية تسبب في صعوبات تعليم اللغة العربية لدى
تالميذ الصف الثامن مرحلة أساس من وجهة نظر المعلمين
 .2أكدت الدراسة أن منهج اللغة العربية يتسم باإليجابية تتناسب مع قدرات لدى تالميذ
الصف الثامن مرحلة أساس
 .3أههرت الدراسة وجود صعوبات تواجه معلمي اللغة العربية لدى تالميذ الصف
الثامن مرحلة أساس
 .4بينت الدراسة أن هنالك صعوبات تواجه معلمي اللغة العربية لدى تالميذ الصف
الثامن مرحلة أساس.
 .5أكدت الدراسة أنشار صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة
أساس بنسبة كبيرة

أهم التوصيات :
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من خالل نتائج الدراسة توصي الباحثة :
 .1على اإلدارة التعليمية تحسين البيئة المدرسية.
 .2على اإلدارة التعليمية تطوير المناهج.
 .3على اإلدارة التعليمية توفير الكتاب المدرسي
 .4اإلدارة المدرسية االهتمام بالمعلم.
 .5على و ازرة التعليم توفير الوسائل التعليمية.

المصادر والمرجع:
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 .1أحمد إبراهيم محمد ،الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية  ،القاهرة  :دار الفكر
العربي1998 ،م.
 .2جمال الدين ابن منظور العريفي المصري ،لسان العرب دار التراث العربي  ،لسان
العرب .1999،
 .3جمال مثقال أساسيات في صعوبات التعليم  ،دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان
الطبقة األولى عام  ، 2000ص. 20
 .4حامد عبد السالم زهران و زمالئه  ،المفاهيم اللغوية عند األطفال و أسسها  ،مهارات
تدريسها  ،تقويمها ،عمان  ،دار المسيرة ،ط 2007،1م.
 .5حمزة السعيدة ،صعوبات التعليم القراء و مظاهرها أسبابها وعالماتها وطرق تشخيصها
 ،مجلة التربية العدد ( )140قطر  ،الجنة الوطنية القطرية للثقافة و اإلعالم ،عام
2002م
 .6سليمان شعالن  ،مفاهيم واتجاهات أطفال مرحلة األساس ،علم الكتاب ،القاهرة،
1991م.
 .7سمية الخليفة ،تطور التعليم في السودان ،ماجستير غير منشور ،جامعة الخرطوم،
كلية التربية.
 .8الصادق مرغيني ،الكفاية المهنية لمعلم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية و أثرها في
تحصيل الطالب ،والية الخرطوم معهد الخرطوم الدولي 2010م ،ص.70-69
 .9طه علي حسين الدينامي ،سعاد عبد الكريم عباس اللغة العربية منهجها وطرق
تدريسها ،ط  ،1دار الشروق للنشر والتوزيع عمان ،األردن2005 ،م.
 .10عبد الحميد الصيد الزاتاني ،أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية ،ط.1993 ،2
 .11عبد الرحمن أحمد عثمان ،علم النفس النمو جامعة السودان المفتوحة رسالة دكتوراه
.2005،

83

 .12عبد الغني إبراهيم أحمد عمر ،عثمان عوض السيد ،أصول التربية العامة ،ط، 4
برنامج التربية 2006م .
 .13عبد هللا عبد الدائم التربية عبر التاريخ بيروت  ،ط ، 4دار العلم للماليين 1998م.
 .14عطية محمد عطية ،طرق تعليم األطفال القراءة و الكتابة1998 ،م.
 .15فتحي عبد الرحيم  ،سيكولوجية األطفال غير العاديين و االستراتيجيات التربية
الخاصة ،ج  ،2ط  2الكويت ،دار القلم .1988
 .16فتحي علي يونس ،محمود كامل الناقة ،علي أحمد ،أساسيات تعليم اللغة العربية و
التربية الدينية ،جمهورية مصر العربية ،دار الثقافة ،ص1981 ، 8م
 .17محمد رجب فضل هللا ،اتجاهات المعاصرة لتدريس اللغة العربية ،القاهرة  ،مصر عالم
الكتاب  ،ط2003 ،2م
 .18محمد صالح سمك ،فن التدريس التربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية،
القاهرة ،ط ،1ص1977 ، 267،265م.
 .19محمود رشدي خاطر وآخرون تعليم اللغة العربية و التربية الدينية ،دار الثقافة و النشر
والتوزيع ،القاهرة 200م
 .20مصطفى باهي ،ومنى أحمد األزهري ،معجم المصطلحات التربوية  ،مكتبة االنجلو
2015م.
 .21نايفة قطامي ،أساسيات علم النفس المدرسي ،عمان  ،األردن – دار الشروق 1992م.
 .22نبيل عبد الهادي ،عمر نصر ،سمير سفير ،بطء التعليم وصعوباته  ،دار وائل
للنشر،عمان2000،م.
 .23يوسف الخليفة أبو بكر  ،منهج تعليم اللغة العربية األساسي ،المرجع في دول الساحل
اإلفريقي1423 ،ه الموافق 2007م.

84

A critical coles, G.s. (1989) Excerpts from the Iearningmystique: .24
Journal of learning disabilities .look atIearning disabilities
22,5,p267-277. 2-Mangrum

المالحق





85




جامعة إفريقيا العالمية
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
السيد.......................:جامعة..................................
الكلية  ......................الدرجة العلمية.........................
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أقوم ببحث لنيل درجة الدبلوم العالي بعنوان /صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف
الثامن مرحلة األساس من وجهة نظر المعلمين( محلية الخرطوم – وحدة الشجرة).
وبين يديكم استبانة لقياس صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة
األساس من وجهة نظر المعلمين؛ ولما تتمتعون به من خبرة ودقة في تحكيم مثل هذه االستبيانات
أرجوا أن تتكرموا بتحكيم االستبانة :
فروض الدراسة :
 .1ما العوامل المدرسية التي تتسبب في صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن
مرحلة األساس.
 .2منهج اللغة العربية تتناسب مع قدرات تالميذ الصف الثامن مرحلة األساس.
 .3توجد صعوبات تواجه معلمي اللغة العربية لتعليم تالميذ الصف الثامن مرحلة األساس.
 .4تنتشر صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة األساس بنسبة كبيرة.
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وجزاكم هللا خير .
المشرف /

الباحثة  /اسمهان حامد رحال

د.عمر إبراهيم.

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة إفريقيا العالمية
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم علم النفس التربوي
أخي المعلم /اختي المعلمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أقوم ببحث مقدم لنيل درجة الدبلوم العالي في التربية  ،قسم علم النفس التربوي بعنوان
 /صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة األساس من وجهة
نظر المعلمين( محلية الخرطوم – وحدة الشجرة).
أرجو التكرم باإلجابة التي تمثل رأيك بصدق  ،بوضع عالمة (√) .
كما أكدت أن المعلومات التي تدلي بها تستعمل فقط ألغراض البحث العلمي .
و أخي اًر أرجو مساعدتك باإلجابة عن جميع العبارات.
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و جزأكم هللا خير،،،
الباحثة  /اسمهان حامد رحال.

البيانات األساسية
أوال :البيانات األساسية :
 .1المؤهل العلمي :
أ /ثانوي

ج /فوق الجامعي

ب /جامعي

 .2نوع المؤهل العلمي :
أ /تربوي

ب /غير تربوي

 .3التدريب :
ب /غير مدرب

أ /مدرب
 .4عدد دورات التعليم :
أ /دورة

ج /ثالثة فأكثر

ب /دورتان

 .5مدة الخدمة في مجال التعليم :
أ /اقل من  5سنوات

ب 10 - 6 /سنوات

ج 15 -11 /سنة

د /أكثر من  15سنة
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المحور األول :العوامل المدرسية التي تتسبب في صعوبات تعليم اللغة العربية لدى
تالميذ الصف الثامن أساس.
الرقم

أوافق

العبارات

محايد

ال اوافق

 .1البيئة المدرسية مالئمة لدى صعوبات تعليم اللغة
العربية
 .2المقرر الحالي يحتاج إلى تطوير
 .3التقويم المستمر يساعد المتعلم على فهم المادة أكثر
 .4المعلومات مرتبطة منطقياً وسيكولوجياً
 .5يراعي الفروق الفردية بين المعلمين
 .6يجد المعلم صعوبة في شر موضوعات اللغة العربية
المقررة لتالميذ الصف الثامن مرحلة األساس
المحور الثاني :منهج اللغة العربية يتناسب مع قدرات تالميذ الصف الثامن مرحلة
األساس.
الرقم

أوافق محايد ال اوافق

العبارات

 .1محتوى كتاب اللغة العربية مالئم لتالميذ الصف
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الثامن من حيث اعمارهم
 .2مالئمة التالميذ من حيث بيئتهم
 .3التدريبات مناسبة للغة العربية
 .4عدد الدروس المقررة بهذا الكتاب مناسبة للغة العربية
 .5المادة التعليمية متدرجة في منهج اللغة العربية
 .6الوسائل المصممة في المنهج تناسب التالميذ
المحور الثالث :توجد صعوبات تواجه معلمي اللغة العربية لتعليم تالميذ الصف
الثامن مرحلة األساس.
الرقم

أوافق

العبارات

.1

الطريقة الكلية مناسبة لتدريس كتابة اللغة العربية

.2

طريقة التدريس المتبعة في الكتابة تراعي الفروق

محايد

الاوافق

الفردية بين التالميذ
.3

توجد صعوبة عند توصيل المادة للتالميذ

.4

تساعد الطريقة الكلية التالميذ على ممارسة موقف
التعليم المختلفة

.5

تتناسب طريقة السرد مع هذه المقرر

.6

يستخدم المعلمين طرق في تدريس المقرر

المحور الرابع  :تنتشر صعوبات تعليم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن مرحلة
األساس.
الرقم

العبارات
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أوافق

محايد

ال أوافق

 .1يعاني التالميذ صعوبة في تركيز
الدروس
 .2يتأثر التالميذ أثناء قراءة الكلمات
الطويلة
 .3المقرر الحالي يحتاج لتطوير اللغة
العربية
 .4أجد صعوبة في ربط المفردات
باألهداف
 .5التقويم المستمر يساعد المتعلم على
فهم المادة أكثر
 .6التدريبات الموجودة تكشف عن
مواضع القوة في أداء التالميذ
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ملحق رقم ( )3قائمة بأسماء المحكمين
االسم

الدرجة العلمية

الجامعة

د عز الدين سعيد علي

استاذ مشارك

جامعة إفريقيا كلية التربية /قسم علم النفس

د .إميان حيىي هارون حممد

استاذ مساعد

جامعة إفريقيا كلية التربية /قسم علم النفس التربوي

د .الطاهر مصطفي

استاذ مشارك

جامعة إفريقيا كلية التربية /قسم علم النفس التربوي

د .عبد هللا محمد عبد هللا استاذ مساعد

جامعة إفريقيا كلية اآلداب  /قسم علم النفس

عجبنا
د .ناصر على بن على

استاذ مساعد

جامعة إفريقيا كلية اآلداب  /قسم علم االجتماع
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