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تقييم األداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد مبدارس التعليم العام،
وعالقته باجتاهاتهم نحو مهنة التدريس

د .إياد إبراهيم عبد اجلواد
د .أنيسة عطية قنديل

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة تقديرات م�رشيف اللغة العربية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة
العربية اجلدد ،والفروق فيها التي تعزى جلن�س املعلم ،وتخ�ص�صه يف الثانوية العامة،
التعرف �إىل اجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س،
واجلامعة التي تخرج فيها ،كما هدفت �إىل
ّ
تعرف
والفروق فيها التي تعزى جلن�س املعلم ،وتخ�ص�صه يف الثانوية العامة ،ثم هدفت �إىل ّ
العالقة بني م�ستوى الأداء اللغوي ،واالجتاه نحو مهنة التدري�س.
وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،فقاما ببناء �أداتني ،الأوىل :بطاقة
مالحظة ،والثانية مقيا�س اجتاهات ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على �سبعة وخم�سني معلم ًا
ومعلمة.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الأداء اللغوي للمعلمني بلغ ( ، )%70.3و�إىل
وجود فروق يف م�ستوى الأداء اللغوي تعزى للجن�س ل�صالح املعلمات ،وكذلك اجلامعة التي
تخرج منها املعلم.
وبلغ م�ستوى اجتاهات معلمي اللغة العربية ( ، )%75.4ودلت النتائج �إىل عدم
وجود فروق فيها تعزى للجن�س ،عدا حمور املكانة االجتماعية ،وعدم وجود فروق دالة
تعزى للتخ�ص�ص ،و�أ�شارت �إىل وجود عالقة بني الأداء اللغوي ،وبني اجتاهات املعلمني
نحو مهنة التدري�س.

الكلمات املفتاحية:
تقومي الأداء اللغوي – معلمي اللغة العربية اجلدد – االجتاهات نحو مهنة التدري�س-
مدار�س التعليم العام
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Linguistic performance evaluation of the new Arabic Language
teachers at public schools and its relationship
to attitudes towards teaching Profession

Abstract:
The aim of this study is to identify Arabic language supervisors›
assessment of linguistic performance of Arabic language newly appointed
teachers, and the differences due to sex, field of specialization at secondary
school, the university from where he graduated and the attitudes towards the
teaching profession .
The researchers used the descriptive analytical method, the Observation
Card and Measurement Attitudes .The study sample consists of (57) male and
female .
The conclusions of the study showed that the level of linguistic
performance for the teachers was (70.3%) and there is differences at the
level of linguistic performance due to sex, and in favor of females and the
university the teacher graduate from .
The level of Arabic language teachers attitudes was (75.4%) and showed
that there is no differences due to the sex except in social status, and that
there is no differences due to specialization .There is relationship between
linguistic performance and teachers attitudes towards teaching profession .
Keywords:
linguistic performance assessment, newly appointed Arabic teachers,
attitudes towards the teaching profession, public schools.
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مقدمة:
رض يف حياة
رض َها باحثة عن
ٍ
ُ
م�ستقبل �أكرث �سهولة و�سعادة ،لأن ُه احلا� ُ
أمم حا� َ
تعي�ش ال ُ
الب�رش ،وهو اجلدير باالهتمام لأية �أمةٍ تخططُ لأهدافها وت�سعى لتحقيقها ،فامل�ستقبلُ ملكٌ
تعي�ش الآن .
أجيال
أجيال قادمةٍ  ،لك َّن ُه يف الوقت نف�سِ ِه جه ٌد
علمي موج ٌه ل ٍ
ل ٍ
ُ
ٌّ
وللرتبية دور كبري يف بناء الفرد واملجتمع على ح ٍد �سواء ،فهي ت�شكّل مبفهومها ال�شامل
الرتبوية
أهم معامل املجتمعات ،ومن خاللها تربز خ�صائ�صها وروحها ،و�إن كانت املنظومة
� ً
ّ
تقوم على عدد من العنا�رص ،التي تتبادل الت�أثري فيما بينها؛ ف�إن الباحثني يجمعون على
و�صف املعلم ب�أنه الركيزة الأ�سا�سية لتحقيق جودة النظام التعليمي ،نظراً لأهمية دوره
يف االرتقاء مب�ستوى الطلبة ،فمهما كانت حالة املدر�سة ،وكثافة حجرات الدرا�سة بها،
وطبيعة املناهج ونوعية التكنولوجيا وم�صادر التعلم ،ومقومات البيئة التعليمية� ،إال �أنها
تظل عدمية اجلدوى ،ما مل يتوافر املعلم القادر على توظيف ذلك بفاعلية ،وتوجيهه �صوب
الأهداف الرتبوية املن�شودة (البيالوي و�آخرون. )2006 ،
ومن هنا كانت مكانة املعلم بني الأمم مكانة رفيعة جداً ،ولعل �أرفع ما و�صلت �إليه
هذه املكانة ،ما قررته الثقافة العربية عرب تاريخها جتاه املعلم ،فكانت مكانته يف الرتاث
العربي الإ�سالمي مكانة تعرب عن عظيم تقدير الأمة له ،كما �أنها مكانة م�ستمدة من العقائد
والقيم الدينية التي تنتمي �إليها الأمة العربية وتفخر بها ،باعتبارها قيم ًا �إن�سانية ح�ضارية
ال تقت�رص على عرق �أو جن�س �أو لون (الرتتوري والق�ضاة. )2006 ،
وال عجب يف ذلك لأن املعلمني يحملون �أنبل ر�سالة �أال وهي �صناعة العقول وتكوين
إن�سانية يف نفو�س الأجيال ،فهم الذين
والقومية وال
الوطنية
ال�ضمائر احلية ،وغر�س القيم
ّ
ّ
ّ
يبنون الفكر املبدع الذي ال يتو ّقف عند حد ،وال يح�رص نف�سه يف قالب واحد جامد ،وهم
ال�سلبية للعوملة ،ويع ّدون النا�شئة ملواجهة احلياة بكل
يح�صنون النا�شئة من الآثار
الذي
ّ
ّ
التحديات التي تواجه الوطن والأمة (ال�سيد. )2009 ،
وقوة ،وي�سمون بهم �إىل م�ستوى
ّ
ثقة ّ
الرتبوية وبناء
أهمية املعلِّم يف املنظومة
ّ
وي�شري الباحثان �إىل �أن ك ّل ما ذكر �آنف ًا عن � ّ
ال ّأمة ،وت�شكيل الأجيال وتكوين املجتمعات ،ينطبق على معلِّم اللّغة .لأن اللغة �رضورة
حيوية ومطلب �أ�سا�سي على كل امل�ستويات :الإقليمية واالجتماعية والفردية؛ فهي �سجل
لتاريخ الإن�سانية ،وحاملة لثقافتها التي هي منطلق تقدمها وتطورها ،فهي الرابط بني
�شعوب الأمة الواحدة ،اجلامع لطوائفها وف�صائلها (عطا. )1990 ،
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وملعلمي اللغة العربية ب�شكل خا�ص منزلة عظيمة؛ لأن اللغة العربية تتبو�أ مكانة
عالية بني اللغات العاملية ،فهي لغة القر�آن الكرمي ،وال�سنة ال�رشيفة ،جتمع بني �أبناء الأمة
العربية يف وعاء لغوي واحد ،كذلك فالعربية متتلك كل مقومات اللغة القادرة على ا�ستيعاب
العلوم والفنون والآداب كافة� ،أي �أنها لغة احل�ضارة العاملية ،كما �أن �أ�صحابها يحملون
على عواتقهم م�س�ؤوليات للحفاظ عليها ،يف الوقت الذي تتعر�ض فيه لهجمات وحتديات
تهددها بالرتاجع �أمام لغات �أكرث تداو ًال على امل�ستوى العاملي ،وهذا ما �أ�شار �إليه تقرير
ق�سم اللغات باليون�سكو �إىل �أن �ستة �آالف لغة ت�ستعد للقتال ،و�أن ما �آل �إليه موقع اللغة
العربية بالن�سبة للغات يبني تفاقم اخلطورة املتمثلة يف عدم �إعادة النظر يف �إعداد معلم
اللغة العربية بكليات الرتبية ب�صفة خا�صة .
ولقد بات من ال�رضوري تقومي �أدوار املعلمني اللغوية داخل املدر�سة وخارجها،
فالتحديات التي تواجه املعلمني ب�صفة عامة هي �أي�ض ًا تواجه معلم اللغة العربية ،بل
ي�ضاف �إليها التحديات التي تواجه اللغة العربية وتعليمها وت�أثريها الرتبوي ،ومن ثم
يقع على عاتق معلم اللغة العربية ،خيار ال مفر منه ،يتطلب �أداء �أدوار لغوية تنا�سب هذا
الع�رص ،ومتطلباته املتجددة ،وما يرتتب على م�ستجداته ،والنظرة امل�ستقبلية له (قناوي
و �صالح. )2001 ،
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه يغلب على �إعداده الطابع ال�شكلي مما �أدى �إىل معاناة حقيقية
تتمثل بال�شعور بالفجوة بني �إعداده الأكادميي ،الذي يفتقر يف كثري من الأحيان �إىل امتالك
�أ�سا�سيات مادة التخ�ص�ص ،وما يواجهه يف حياته العملية من مواقف وم�ستجدات ،ويعزو
(هيكل )2001 ،ذلك �إىل طبيعة الدرا�سة يف الكليات والأق�سام العربية املتخ�ص�صة ،فال
متار�س التعامل التطبيقي ال مع اللغة وال مع �أدبها ،ولذا يتخرج كثري من معلمي اللغة
العربية واملتخ�ص�صون فيها وهم �ضعاف ،ويقومون بتدري�س اللغة ،وهم على هذا ال�ضعف،
وتكون النتيجة زيادة تدهور امل�ستوى اللغوي لتالميذ التعليم العام ،بالإ�ضافة �إىل تدنيه
يف مرحلة التعليم العايل .
فهناك عدد من الدرا�سات العربية ت�شري �إىل �ضعف هذا امل�ستوى وق�صوره يف الوطن
أي�ضا ،ففاقد ال�شيء ال يعطيه،
العربي ،وانعكا�س ذلك على م�ستوى الأداء اللغوي لدى الطلبة � ً
كدرا�سة (الن�صار ، )2005 ،ودرا�سة ( )Dunki، 1997ودرا�سة (عاف�شي ، )2013 ،حيث
�أ�شارت �إىل �أن من �أهم �أ�سباب ال�ضعف اللغوي لدى الطلبة �ضعف م�ستوى معلميهم يف مراحل
التعليم العام؛ �إذ �إن كثرياً منهم تعوزهم القدرة على التحدث باللغة العربية ال�سليمة� ،أو يف
�إلقاء الن�صو�ص الأدبية �أمام طالبهم .
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ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن هناك �ضعف ًا يف م�ستوى معلمي اللغة يف الدول املتقدمة
�أي�ضاً ،فقد و�ضعت �صحيفة « نيوزويك » يف �أحد �أعدادها �صورة على غالفها ملدر�س لغة
�إجنليزية �أمام �سبورة ف�صل درا�سي ،وقد كتب عليها بخط يده كلمة فيها خط�أ �إمالئي �صارخ،
معربا ودا ًال على ما �آلت �إليه الأمور ،وكان التعليق
وكتبت ال�صحيفة حتت ال�صورة تعلي ًقا
ً
على النحو الآتي“ :املعلمون غري قادرين على التعليم �. . .أنقذوا مدار�سنا” (ال�سيد. )2005 ،
وقد الحظ الباحثان من خالل عملهما ومتابعتهما امليدانية يف مدار�س التعليم العام،
انت�شار كثري من الأخطاء ال�شفوية والكتابية ،املتنوعة كم ًا وكيفاً ،ومل يقت�رص الأمر على ذلك
فح�سب ،بل امتد �إىل ا�ستعمال العامية يف العملية التعليمية التعلمية على �أل�سنة املعلمني،
ومنهم معلمو اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام ،وكذلك يف �أق�سام اللغة العربية
باجلامعات �أحيا ًنا ،ومن �أجل التعرف على حقيقة هذه امل�شكلة ،وحتديدها ب�شكل علمي
دقيق ،ق�صد الباحثان �إعداد درا�سة علمية حول هذه امل�شكلة ،خا�صة يف ظل خلو املجال
الرتبوي يف حدود علم الباحثني من الدرا�سات امليدانية التي تبحث يف الأداء اللغوي لدى
معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام مبحافظة غزة ،من هنا نبع الإح�سا�س
مب�شكلة الدرا�سة احلالية .

مشكلة الدراسة:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة الآتية:
1.1ما تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية

اجلدد يف مدار�س التعليم العام مبحافظة غزة؟

2.2هل يوجد اختالف يف تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي
ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام مبحافظة غزة؟
3.3ما م�ستوى اجتاهات معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو مهنة
التدري�س؟
4.4هل تختلف اجتاهات معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س العليم العام نحو مهنة
التدري�س؟
5.5هل توجد عالقة بني م�ستوى الأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد مبدار�س
التعليم العام ،واجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س؟
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فروض الدراسة:
1.1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني تقديرات م�رشيف
اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام
مبحافظة غزة ،تعزى ملتغري جن�س املعلم.
2.2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني تقديرات م�رشيف
اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام
مبحافظة غزة ،تعزى ملتغري تخ�ص�ص املعلم يف الثانوية العامة.
3.3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني تقديرات م�رشيف
اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام
مبحافظة غزة ،تعزى ملتغري اجلامعة التي تخرج فيها املعلم.
4.4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف م�ستوى اجتاهات
معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو مهنة التدري�س تعزى للجن�س.
5.5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف م�ستوى اجتاهات
معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو مهنة التدري�س تعزى لتخ�ص�ص
املعلم يف الثانوية العامة (علمي – �أدبي).
6.6ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني الأداء اللغوي
ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام واجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س .

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل:
♦ ♦�إبراز تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية
اجلدد يف مدار�س التعليم العام مبحافظة غزة .
♦ ♦البحث يف الفروقات الإح�صائية يف تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية للأداء
اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام مبحافظة غزة ،التي تعزى
للمتغريات الآتية( :اجلن�س ،التخ�ص�ص يف الثانوية ،اجلامعة التي تخرج فيها) .
تعرف م�ستوى اجتاهات معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو
♦♦ ّ
مهنة التدري�س .
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تعرف الفروق يف م�ستوى اجتاهات معلمي اللغة العربية يف مدار�س التعليم العام
♦♦ ّ
نحو مهنة التدري�س ،التي تعزى ملتغريي (اجلن�س – التخ�ص�ص يف الثانوية العامة) .
تعرف �إن كان هناك عالقة بني م�ستوى الأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد
♦♦ ّ
مبدار�س التعليم العام و اجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س .

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف النقاط الآتية:
● ●تزويد املعلم الفل�سطيني اجلديد مب�ستوى �أدائه اللغوي وتقدمي املقرتحات التي
ت�ساعده على حت�سني هذا الأداء .
● ●تزويد امل�سئولني يف وزارة الرتبية والتعليم والإدارات التعليمية بالنتائج التقييمية
لأداء املعلم ،ليتم تاليف �أوجه الق�صور بعقد دورات تدريبية له .
● ●تزويد امل�س�ؤولني الرتبويني والعاملني يف كليات الرتبية باجلامعات الفل�سطينية
بنتائج تقومي الكفاءة اخلارجية ملخرجات الكليات ،وما ا�شتمل عليه الواقع امليداين
للمعلمني املتخرجني من �إيجابيات و�سلبيات .
جتر � ُّأي درا�سة – وفق
● ●حاجة امليدان الرتبوي ملثل هذه الدرا�سات ،خا�صة و�أنه مل َ
تحَ َ ِّري الباحثني� -شاملة التعليم العام للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س
التعليم العام باملحافظات اجلنوبية يف فل�سطني .

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدرا�سة مبا ي�أتي:
Ú Úاحلد الب�رشي :معلمو اللغة العربية اجلدد ومعلماتها يف مدار�س التعليم العام
احلكومية مبحافظة غزة .
Ú Úاحلد الزماين :طُ ِّبقت الدرا�سة يف العام الدرا�سي . 2013-2012
Ú Úاحلد املكاين :طُ ِّبقت الدرا�سة يف مدار�س التعليم العام احلكومية مبديريتي الرتبية
والتعليم (�رشق ،غرب) حمافظة غزة .

مصطلحات الدراسة:
◄◄التقومي :التقومي يدل على �إعطاء قيمة لل�شـيء فقـط �( .أبو لبدة ، )1982 ،و منهم
266

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )12تشرين األول

2015

من عرفه ( )Terry & Tanbnnk, 1994ب�أنه “ عملية احل�صول على معلومات و�إ�صدار
�أحكام تفيد يف اتخاذ القرارات” .
كما �أنه» الو�سيلة الأ�سا�سية للح�صول على معلومات دقيقة عن الواقع الرتبوي،
(اجلبان،
وت�شخي�ص مكوناته ،ويف �ضوء نتائج التقومي يعاد تنظيم الأفكار وتوجيهها»
ّ
. )2002
يعرف الأداء اللغوي ب�أنه ممار�سة اللغة بوجه �أو �أكرث من وجوهها
◄◄الأداء اللغويّ :
املهارية املختلفة ،ا�ستماع ًا �أو حتدث ًا �أو قراءة �أو كتابة (عاف�شي� ، )2013 ،أو هو ممار�سة
اللغة العربية يف نطاق مهارات حمددة ،مع مراعاة �أحكامها وقوانني علومها املنظمة
لأمناط الأداء املختلفة (الدخيل. )2009 ،
ويعرّف الباحثان الأداء اللغوي �إجرائياً :ب�أنه كل ما ي�صدر عن معلم اللغة العربية
اجلديد يف املوقف التعليمي من �سلوك لغوي (منطوق -مكتوب) ي�ساعده على حتقيق م�ستوى
ال�صحة اللغوية .
◄◄االجتاه نحو مهنة التدري�س :هو مواقف املعلم التي يكونها نحو مهنة التدري�س،
وتظهر هذه املواقف يف مدى قبوله �أو حياده �أو رف�ضه� ،أو مدى حبه للعمل فيها ،ف�ض ًال عن
مدى تقديره لأهميتها (مو�سى. )2011 ،
و �إجرائي ًا تقا�س اجتاهات معلمي اللغة العربية اجلدد يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي
يح�صل عليها امل�ستجيبون (عينة الدرا�سة) على مقيا�س االجتاهات .
◄◄التعليم العام :يعرفه الباحثان �إجرائي ًا ب�أنه مرحلة من مراحل التعليم الفل�سطيني،
تبد�أ من ال�صف الأول حتى العا�رش الأ�سا�سي� ،إ�ضافة �إىل ال�صفني الأول والثاين الثانوي .

اإلطار النظري:
اللغة �أحد �أهم مكونات ال�شخ�صية ،و�أحد �أهم عوامل متا�سكها ،وثباتها ،وا�ستقرارها،
وهذا حقيقة مل تعد مو�ضع �شك� ،أثبتتها درا�سات علم االجتماع اللغوي ،كما نبهت �إىل
خطورة �إهمالها ،فالتمكن من اللغة يخلق االعتزاز بها ،ومينح الفرد ثقة قوية بنف�سه ،تقوي
بدورها متا�سك �شخ�صيته ،وتر�سخ لديه الوالء �إىل اجلماعة اللغوية التي ينتمي �إليها (عمار،
. )2010
فتعليم اللغة العربية بحاجة ملحة �إىل نظرية تعليمية لغوية ،م�ستمدة من فهم عميق
للغة نف�سها ،وطبيعة تعلمها وتعليمها ووظيفتها يف املجتمع ،ودورها يف التنمية ال�شاملة
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للمتعلمني :معرفي ًا ووجدانياً ،ومهارياً ،ونف�سياً ،وفكرياً ،واجتماعياً ،بحيث تظهر نتائج
تعليمها وا�ضحة يف الأداء اللغوي للمتعلمني (ال�شيزاوي. )2010 ،فمعلم اللغة العربية
العمود الفقري يف امليدان التعليمي ،لأنه يعلم اللغة التي يتم بها تعليم املواد الدرا�سية
الأخرى ،ومن �أ�سا�سيات �إعداده �أكادميياً� ،أن يكون قادراً على ر�سم احلروف ر�سم ًا �صحيحاً،
و�إال ا�ضطربت الرموز ،وا�ستحالت قراءتها ،و�أن يكون قادراً على كتابة الكلمات بالطريقة
التي اتفق عليها �أهل اللغة ،و�إال تعذرت ترجمتها �إىل مدلوالتها ،و�أن يكون قادراً على اختيار
الكلمات ،وو�ضعها يف نظام خا�ص ،و�إال ا�ستحال فهم املعاين والأفكار التي ت�شتمل عليها،
ف�أهمية اللغة غري قا�رصة على تعلم الهجاء واخلط ،بل ت�شمل القدرة على التعبري عن املعاين
والأفكار تعبرياً منطوق ًا �أو مكتوباً ،وتعد الكتابة ب�صفة خا�صة املر�آة التي تظهر فيها كل
عنا�رص القدرة اللغوية لدى الفرد وهي املقيا�س الذي ال يخطئ يف حتديد القدرات الفكرية
واللغوية لأفراده .
ولن يتمكن املعلم القيام مبا �سبق �إال �إذا توافرت لديه قاعدة معرفية جيدة ،وهو �أمر
يف غاية الأهمية يف عملية التدري�س ،فال ميكن ملعلم ال ميلك القاعدة املعرفية املنا�سبة �أن
يقوم بالتدري�س والنجاح فيه ،فالقاعدة املعرفية يف جمال التخ�ص�ص �أمر حموري يف مهنة
التدري�س؛ لذا ينبغي �أن يكون معلم اللغة العربية حائ ًزا الكفايات التالية (ال�سيد: )2008 ،
التمكن من املادة ،والتكامل املعريف يف تكوينه ،والربط بني املعارف النظرية والعملية،
والرتكيز على اجلوانب التطبيقية ،وامتالك مهارات التعلم الذاتي ،الذي هو �أ�سا�س للتعلم
امل�ستمر مدى احلياة ،و�إذا كان �أرقى �أنواع التعلم �أن يتعلم الطالب كيف يتعلم ب�إر�شاده �إىل
�أ�ساليب التعلم الذاتي ،ف�إن �أرقى �أنواع التنمية املهنية للمعلم �أن يتعلم كيف ينمي نف�سه،
ويطور �أداءه ،وكيف يحل م�شكالته املهنية .
ويف �ضوء هذه الكفايات كان ال بد من �إعادة النظر يف خطط �أق�سام اللغة العربية
يف كليات الآداب والعلوم الإن�سانية وكليات الرتبية ،على �أن ي�ؤخذ باحل�سبان ما يلي

(ال�سيد: )2005 ،
�1.1إعادة النظر يف مدخالت كليات الرتبية والآداب (لغة عربية)  ،على �أن يكون القبول

يف �ضوء الرغبة والقدرة و�إجراء مقابالت للراغبني يف االنت�ساب �إليها .
2.2الرتكيز على املنحى الوظيفي يف اختيار مفردات املقررات ،واعتماد معيار
التواتر وال�شيوع يف عملية االختيار ،واالبتعاد عن املماحكات والت�أويالت وال�شذوذات
واال�ستثناءات يف املادة النحوية .
3.3حتقيق وحدة اللغة وتكاملها يف املقررات الأدبية واللغوية ويف �أ�ساليب التدري�س .
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4.4الإكثار من ممار�سة اللغة بغية تكوين املهارات اللغوية والكفايات لدى الدار�سني .
5.5تخ�صي�ص مقرر للمحادثة والتعبري ال�شفهي و�إعادة االمتحانات ال�شفهية �إىل
�أ�ساليب التقومي وعدم االكتفاء باالمتحان الكتابي .
وقد حددت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية �أهداف ًا لتعليم اللغة العربية يف مراحل
التعليم العام كما ورد يف اخلطوط العري�ضة للمنهاج الفل�سطيني ،وجعلت الهدف الأول من
�أهدافها �أن يكت�سب املتعلم مهارات االت�صال اللغوية الأ�سا�سية (اال�ستماع ،التحدث ،القراءة،
والكتابة)  ،وهذا الهدف ال ميكن حتقيقه ما مل يت�صد لتعليم اللغة العربية معلمون �أكفاء
يلتزمون العربية قراءة ،وحمادثة ،وكتابة (اخلطوط العري�ضة ملنهاج اللغة العربية و�آدابها،
. )1998و�إذا �أردنا �أن ن�ستعر�ض بع�ض الأمور التي عن طريقها نزيد من م�ستوى املهارات
اللغوية ،جند �أن الأن�شطة اللغوية من الأمور التي حتقق قدراً من انخراط املتعلم يف املواقف
اللغوية احلقيقية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل منو لغته عن طريق تفاعله معها ،وا�ستجابته
مل�ؤثراتها ،فمثل هذا النوع من املمار�سة يدفع �إىل االهتمام باللغة ،والتدرب على حل
م�شكالتها ،و�إدارة الذات ،وبناء توا�صل �إيجابي ،وعالقات تعاونية بني املتعلمني وتركيز
االنتباه على ق�ضايا �أو �أ�سئلة مثرية تدفع ال�ستك�شاف عميق ملوا�ضيع مهمة (الها�شمي،
. )2010
ويرى (زروق� )2010 ،أن �ضعف ًا بين ًا وا�ضح ًا يف الأداء اللغوي ملدر�سي اللغة العربية
ب�صورة عامة ،مرجعه ال يرد �إىل خلل يف التكوين بال�رضورة ،بل هو ناجت عن قلة االطالع،
فمعلم اللغة العربية ال تكفيه �شهادة البكالوريو�س يف اللغة العربية لأداء العملية التدري�سية،
لكنه بحاجة دائمة �إىل جتديد معارفه ،فهو حني يعر�ض يف در�سه �إىل �رشح ن�ص� ،أو بيان
ظاهرة لغوية ،بحاجة �إىل �أن تنقاد له اللغة العربية ،التي يجب �أن تكون لغة التوا�صل بينه
وبني طالبه حتى يقدم لهم النموذج احل�سن .

الدراسات السابقة:
ا�ستطلع الباحثان املواقع االلكرتونية ملجالت كليات الرتبية باجلامعات العربية
وبع�ض اجلامعات الأجنبية ،بحث ًا عن درا�سات �سابقة ترتبط بالأداء اللغوي للمعلمني ،ومما
الحظه الباحثان ندرة هذه الدرا�سات ،لذلك اكتفيا بعر�ض ملخ�صات لبع�ضها والتي �أجريت
على املعلمني �أو الطلبة �أو الطلبة املعلمني ،ح�سب ت�سل�سلها الزمني من احلديث �إىل

القدمي كما يلي:
درا�سة عاف�شي ( : )2013هدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على مدى متكن الطالبات معلمات
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ال�صفوف الأولية بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن من مهارات الأداء اللغوي الالزمة
لهن ،فا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وبلغت عينة الدرا�سة ثماين و�ستني اختريت
بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة البالغ �أربعمائة و�ستني ،وا�ستخدم الباحث قائمة
االحتياجات اللغوية واختبار املهارات ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن معدل الأداء اللغوي
جاء دون امل�ستوى املقبول تربوي ًا واملحدد بن�سبة ثمانني باملائة .
تعرف م�ستوى الأداء اللغوي لطالب
درا�سة الدخيل ( : )2009هدفت الدرا�سة �إىل ّ
كلية العلوم االجتماعية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،وتكونت عينة الدرا�سة
من طالب امل�ستويني ال�ساد�س وال�سابع من الأق�سام جميعها مبا ن�سبته ()%55.68
من املجتمع ،و�أعد الباحث �أداة الدرا�سة لقيا�س م�ستوى الأداء اللغوي بناء على قائمة
املهارات ،كما مت اعتماد ن�سبة ( )%60كلحد �أدنى للأداء اللغوي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
تدين م�ستوى الأداء اللغوي للطالب ب�شكل عام عن احلد الأدنى للأداء .
درا�سة يون�س ( : )2006هدفت �إىل تنمية املهارات الأدائية املتعلقة بال�صوت ،واللغة
والأ�سلوب واملهارات املرتبطة ب�أفكار اخلطبة واملهارات املتعلقة بالإ�شارات والتلميحات
ومهارات الأداء اللغوي ال�شفوي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث ببناء برنامج مقرتح
يف اللغة العربية للطالب الدعاة بجامعة الأزهر لتنمية الأداء اللغوي ال�شفهي لديهم،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج ع َّدة مهمة فقد �أظهر التطبيق العملي لأدوات الدرا�سة �ضعف
وق�صور الدعاة يف اجلوانب اللغوية التح�صيلية ومهارات الأداء اللغوي ال�شفهي ،بينما �أظهر
التطبيق البعدي لأدوات الدرا�سة جناح الربنامج املقرتح يف اللغة العربية يف حتقيق �أهدافه
.
درا�سة �سالمة ( : )2005هدفت �إىل حتديد مهارات الأداء اللغوي الالزمة ملعلمات
ريا�ض الأطفال ،وبناء برنامج لتنميتها ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن نتائج ع َّدة من �أهمها :تدنى
م�ستوى الأداء اللغوي ملعلمات ريا�ض الأطفال ،ومن مظاهره عدم التمكن من �إخراج �أ�صوات
احلروف العربية من خمارجها ال�صحيحة ،كما ي�شري الواقع �إىل تدنى م�ستوى الأداء اللغوي
لتالميذ ال�صفوف الأوىل من املرحلة االبتدائية – باعتباره ناجت ًا لأداء معلمات ريا�ض
الأطفال .
درا�سة الن�صار ( : )2005هدفت �إىل تعرف واقع �أداء معلمي اللغة العربية يف املدار�س
قراءة ،وكتا ًبة ،وحمادثة
احلكومية يف مدينة الريا�ض ،من حيث تطبيقهم اللغة العربيةً ،
بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني معلمي اللغة العربية من
املتخ�ص�صني وغريهم يف ال�صفوف الأولية ،من حيث متكنهم من اللغة العربية ،وتكونت
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عينة الدرا�سة من �ستني معلماً ،و�أعد الباحث بطاقة مالحظة يحدد من خاللها الأداءات
اللغوية للمعلمني ،وقد تو�صل الباحث �إىل النتائج التالية� :أن معلمي اللغة العربية عامة من
املتخ�ص�صني يف اللغة العربية وغري املتخ�ص�صني يف ال�صفوف الأولية متمكنون يف �أدائهم
(قراءة ،وكتا ًبة ،وحماد ًثة) بدرجة �ضعيفة ،ويف جمال القراءة بدرجة متو�سطة ويف
اللغوي
ً
جمال الكتابة بدرجة �ضعيفة يف جمال املحادثة بدرجة متو�سطة .كما �أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،تعزى �إىل متغري (التخ�ص�ص -اخلربة -ال�صف) .
درا�سة عبد ال�صمد ( : )2002هدفت �إىل حتديد مهارات الأداء اللغوي الالزمة للطالب
املعلمني غري املتخ�ص�صني يف اللغة العربية ،وبناء برنامج لتنميتها ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة قام الباحث ب�إعداد بطاقة مالحظة لتحديد م�ستوى الأداء اللغوي (ال�شفوي) له�ؤالء
الطالب ،على �ضوء قائمة املهارات التي و�ضعت للهدف نف�سه ،وكذلك بناء اختبار لقيا�س
م�ستوى الأداء اللغوي (التحريري) لهم ،ثم بناء الربنامج املقرتح وقيا�س فعاليته على عينة
الدرا�سة املكونة من طلبة التاريخ والفل�سفة واالجتماع والبيولوجي والطبيعة والكيمياء،
بكلية الرتبية ببنها ،ومت تطبيق بطاقة املالحظة واالختبار على العينة ،و�أ�سفرت الدرا�سة
عن نتائج عدة من �أهمها� :أن �أداء الطالب يف جمموع مهارات الأداء اللغوي ،ال�شفوي
والتحريري قد حت�سن ،مما دل على فعالية الربنامج يف تنمية هذه املهارات التي من بينها
«اختيار املفردات اللغوية ال�صحيحة� ،ضبط املثنى �ضبط نحويا �صحيحا « .
درا�سة ( : )Préfontaine, Lebrun, 2000هدفت �إىل حتديد مهارات �أداء معلمي
اللغة الفرن�سية املتعلقة بالتعبري ال�شفوي كمعيار �أ�سا�سي لتقومي املعلم .وقد �أعد الباحثون
ا�ستمارة للتقومي الذاتي الدقيق للأداء اللغوي للمعلم ت�ضمنت جمموعة من املهارات اللغوية:
مثل :نربة ال�صوت واللفظ والرتاكيب النحوية واملفردات واحلوار ومهارات االت�صال التي
تت�ضمن التفاعل مع املتعلمني ،وا�ستخدام الإمياءات لإي�صال املعلومة حيث ي�ساعد منوذج
التقييم هذا على حتديد نقاط القوة وال�ضعف .

التعقيب على الدراسات السابقة:


درا�سة .

تباينت �أهداف الدرا�سات ال�سابقة بح�سب اختالف مو�ضوعاتها وطبيعة م�شكالتها

 تنوعت الأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سات ال�سابقة ومما �أفاده الباحثان ا�ستخدام
بطاقة املالحظة ك�أداة للدرا�سة .
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 اختلفت الدرا�سات ال�سابقة من حيث جمتمعاتها ،وحدودها الزمانية واملكانية
املتباعدة .
 النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سات ال�سابقة كانت متباينة فيما بينها ،ويعود
ذلك �إىل اختالف ظروف العينات ،ومكان االجراء ف�ض ًال عن الإجراءات امل�ستعملة والأدوات،
واختالف العينات وطبيعتها .
 تربز الإ�ضافة العلمية لهذه الدرا�سة ومتيزها عن الدرا�سات ال�سابقة يف كونها تركز
على الأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف بداية حياتهم العملية لتقومي م�سارهم
املهني.

إجراءات الدراسة امليدانية:
●

●منهج الدرا�سة :اتبع الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي.

● ●جمتمع الدرا�سة وعينتها :متثلت عينة الدرا�سة يف جميع �أفراد جمتمعها ،حيث
اختار الباحثان جميع معلمي اللغة العربية اجلدد مبدار�س التعليم العام مبديريتي �رشق
وغرب غزة و البالغ عددهم خم�سة و�ستني معلم ًا ومعلمة ممن ُعينوا يف العام الدرا�سي
 2013-2011م ،ويربر الباحثان لهذا االختيار ب�أنهم �آخر دفعة ُع ِّينت يف مدار�س التعليم
العام ،ومل تلتحق ب�أي دورات تن�شيطية �أو تربوية �أو �أكادميية ميكن �أن ت�ؤثر على �أدائهم
اللغوي ،وعند جمع بطاقات املالحظة اُ�ستبعدت ثماين بطاقات ،وال�سبب يف ذلك �أن امل�رشف
الرتبوي على ه�ؤالء املعلمني حديث العهد يف العملية الإ�رشافية ،فلم ي�ستطع تعبئة بطاقات
املالحظة اخلا�صة باملعلمني لديه يف الوقت املطلوب ،لذلك �ستقت�رص عينة الدرا�سة الفعلية
على �سبعة وخم�سني معلم ًا و معلمة.واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة بحسب الجنس والتخصص

التخ�ص�ص

معلمني

الإجمايل

معلمات

عدد

%

عدد

%

عدد

%

علمي

5

%8.8

5

%8.8

10

%17.5

�أدبي

24

%42.1

23

%40.4

47

%82.5

29

%50.9

28

%49.1

57

%100.0

الإجمايل
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أداتا الدراسة:
أوالً -بطاقة مالحظة األداء اللغوي:
بعد اطالع الباحثني على الدرا�سات ال�سابقة ،والإفادة منها يف و�صف بناء �أدواتها،
قاما ببناء بطاقة املالحظة التي وزعت فقراتها على حمورين( :الأداء ال�شفوي ،والأداء
الكتابي) حيث بلغ عدد هذه الفقرات يف �صورتها الأولية خم�س ًا وثالثني فقرة.
صدق البطاقة (: )Card Validity
♦

♦�صدق املحكمني (: )Trusties Validity

عر�ض الباحثان بطاقة املالحظة على خم�سة من املحكمني املتخ�ص�صني يف اللغة
العربية و�أ�ساليب تدري�سها وكذلك ُعر�ضت البطاقة على ثالثة من م�رشيف اللغة العربية
ممن زادت مدة خدمتهم عن ع�رش �سنوات للحكم على �صالحية الأداة ومدى انتماء فقراتها
ملحوريها ،ويف �ضوء �آراء املحكمني قام الباحثان بتعديل �صياغة ثالث فقرات من املحور
الأول ،و�إ�ضافة خم�س فقرات للمحور الثاين لت�صبح بطاقة املالحظة مكونة من �أربعني فقرة

موزعة على حموريها على النحو الآتي:
●
●

●املحور الأول -الأداء ال�شفوي :وتكون من ثالث وع�رشين فقرة.
●املحور الثاين -الأداء الكتابي :وتكون من �سبع ع�رشة فقرة.

صدق االتساق الداخلي (: ) Internal Consistency Validity
♦

♦�صدق املفردات:

حتقق الباحثان من �صدق املفردات لبطاقة املالحظة بعد تطبيقها على العينة
اال�ستطالعية البالغ عددها ثالثون معلماً ،ثم ُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني درجات
كل فقرة من فقراتها ،والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي �إليه ،وذلك با�ستخدام الربنامج
الإح�صائي ( ، )SPSSحيث تبني �أن معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات البطاقة
والدرجة الكلية دالة عند م�ستوى (� )0.01أو عند م�ستوى داللة (.)0.05
♦

♦ال�صدق البنائي:

وللتحقق من ال�صدق البنائي ملحوري بطاقة املالحظة ،ح�سب الباحثان معامالت
االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية ،وتبني من ح�ساب معامل ارتباط بري�سون �أن
هناك عالقة ارتباطية دالة عند م�ستوى ( ، )0.01واجلدول التايل يبني ذلك:
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الجدول ()2
الصدق البنائي لمحوري بطاقة المالحظة

املحور

معامل ارتباط املحور بالدرجة الكلية للبطاقة

الأداء ال�شفوي

**0.835

الأداء التحريري

**0.863

يت�ضح من اجلدول الثاين �أن قيم معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( ،)0.01وهذا يدل على �أن بطاقة املالحظة على درجة عالية من االت�ساق الداخلي.
ثبات األداة: )Questionnaire Reliability( :
ا�ستخدم الباحثان طريقة اتفاق املالحظني (كوبر) التي تعتمد على ح�ساب عدد مرات
االتفاق واالختالف بني املالحظني (�شخ�صان يقومان باملالحظة ال�صفية يف فرتة زمنية
معينة)  ،وقد حدد كوبر م�ستوى الثبات بداللة ن�سبة االتفاق التي يجب �أن تكون ()% 85
ف�أكرث لتدل على ارتفاع ثبات الأداة( .املفتي ، )61 :1984 ،وقد قام الباحثان مبالحظة
�أداء ع�رشة معلمني وكانت ن�سبة االتفاق بني املالحظني بني (� 85.0%إىل  )97.5%و هي
ن�سبة ثبات مر�ضية.
ثانياً -مقياس االجتاهات:
اطلع الباحثان على مقايي�س عدة لالجتاهات مبا فيها مقايي�س اجتاهات نحو مهنة
التدري�س حيث مت الإفادة منها يف بناء املقيا�س ب�صورته الأولية التي تكون فيها من �أربعني
فقرة موزعة على �أربعة حماور.
صدق املقياس :Scale Validity
♦

♦�صدق املحكمني :Trusties Validity

عر�ض الباحثان املقيا�س على �ستة من املحكمني املتخ�ص�صني يف علم النف�س
واملناهج وطرق التدري�س ،ممن يعملون يف جامعات قطاع غزة ،للحكم على �صالحيته،
ومدى انتماء فقراته ملحاوره ،ويف �ضوء �آراء املحكمني �أ�ضاف الباحثان �أربع فقرات ،فقرة
للمحور الأول ،وفقرتان للمحور الثاين ،وفقرة للمحور الثالث ،لي�صبح املقيا�س بعد تعديالت
املحكمني مكون ًا من �أربع و�أربعني فقرة ،موزعة على �أربعة حماور على النحو الآتي:
● ●املحور الأول -االجتاه نحو مكانة مهنة التدري�س االجتماعية واالقت�صادية،
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وا�شتمل على �إحدى ع�رشة فقرة.
● ●املحور الثاين -النظرة ال�شخ�صية ملهنة التدري�س ،وا�شتمل على اثنتي ع�رشة فقرة.
● ●املحور الثالث -االجتاه نحو طبيعة مهنة التدري�س ،وا�شتمل على �إحدى ع�رشة
فقرة.
● ●املحور الرابع -االجتاه نحو امل�ستقبل يف مهنة التدري�س ،وا�شتمل على ع�رش فقرات.
صدق االتساق الداخلي :Internal Consistency Validity
♦

♦�صدق املفردات:

حتقق الباحثان من �صدق املفردات ملقيا�س االجتاهات بعد تطبيقه على العينة
اال�ستطالعية ،والبالغ عددها ثالثني معلماً ،فتم ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجات
كل فقرة من فقراتها ،مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي �إليه ،ومع املقيا�س ككل ،وذلك
با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( ، )SPSSحيث تبني �أن معامالت االرتباط دالة عند
م�ستوى (� ، )0.01أو عند م�ستوى داللة (.)0.05
♦

♦ال�صدق البنائي:

وللتحقق من ال�صدق البنائي ملحاور مقيا�س االجتاهات ،ح�سب الباحثان معامالت
االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية ،وتبني من ح�ساب معامل ارتباط بري�سون �أن
هناك عالقة ارتباطية دالة عند م�ستوى ( ، )0.01و اجلدول التايل يبني ذلك:
الجدول ()3
صدق االتساق الداخلي للمقياس

معامل ارتباط املحور باملقيا�س

املحور
االجتاه نحو مكانة مهنة التدري�س االجتماعية واالقت�صادية

**0.762

النظرة ال�شخ�صية ملهنة التدري�س

**0.837

االجتاه نحو طبيعة مهنة التدري�س

**0.805

االجتاه نحو امل�ستقبل يف مهنة التدري�س

**0.798

** معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول الثالث� ،أن قيم معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )0.01وهذا يدل على �أن املقيا�س ب�صفة عامة على درجة عالية من االت�ساق الداخلي.
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ثبات املقياس :Scale Reliability
مت ح�ساب ثبات املقيا�س بطريقتي �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية ،واجلدول التايل
يو�ضح ذلك:
الجدول ()4
معامالت الثبات لمقياس االتجاه باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

عدد الفقرات

املحور

قيمة معامل الثبات
طريقة �ألفا التجزئة الن�صفية

االجتاه نحو مكانة مهنة التدري�س االجتماعية واالقت�صادية

11

0.887

0.864

النظرة ال�شخ�صية ملهنة التدري�س

12

0.907

0.886

االجتاه نحو طبيعة مهنة التدري�س

11

0.853

0.823

االجتاه نحو امل�ستقبل يف مهنة التدري�س

10

0.890

0.861

44

0.913

0.889

املقيا�س ككل

يت�ضح من اجلدول الرابع �أن معامالت الثبات للمقيا�س مرتفعة مما ي�ؤكد على ثباته
و�صالحيته لال�ستخدام.

نتائج الدراسة:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على :ما تقديرات م�رشيف اللغة العربية
التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم
العام مبحافظة غزة؟ ُح�سبت املتو�سطات والتكرارات والأوزان الن�سبية لفقرات كل حمور

من حموري بطاقة املالحظة كما يت�ضح من اجلداول اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع.
الجدول ()5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمحوري البطاقة والدرجة الكلية

الوزن الن�سبي

الرتتيب

م

املحور

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

1

الأداء ال�شفوي

2.10

0.51

%69.8

2

2

الأداء التحريري

2.13

0.53

%70.9

1

البطاقة ككل

2.11

0.50

%70.3
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يت�ضح من اجلدول اخلام�س �أن الوزن الن�سبي لال�ستجابات على البطاقة ككل بلغ
( ، )%70.3مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.11يف حني بلغ الوزن الن�سبي ملحور الأداء ال�شفوي
( )%69.8مبتو�سط ح�سابي (� ، )2.10أما حمور الأداء الكتابي فبلغ الوزن الن�سبي له
( )%70.9مبتو�سط ح�سابي (.)2.13وهذا ي�شري �إىل �أن الأداء اللغوي ب�شقيه الكتابي وال�شفوي
مل يرق �إىل الدرجة املقبولة ( )% 80كحد �أدين التي �أ�شارت �إليها الدرا�سات ال�سابقة ،ومن
الدرا�سات التي ت�شابهت نتائجها مع هذه النتيجة�( :سالمة ( )2005الن�صار .)2005
الجدول ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لالستجابات على محور األداء الشفوي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

 1التحدث بالعربية الف�صيحة

2.30

0.53

%76.6

5

 2التحدث باللغة العربية بطالقة

2.12

0.71

%70.8

12

 3ا�ستخدام اللغة املنا�سبة للمتعلم

2.33

0.58

%77.8

4

 4قراءة الن�صو�ص املقررة قراءة م�ضبوطة

2.46

0.57

%81.9

2

 5نطق الأ�صوات العربية نطقا �صحيحا

2.47

0.57

%82.5

1

 6توظيف �أنواع النرب والتنغيم بطريقة �سليمة

1.82

0.54

%60.8

21

 7مراعاة ال�رسعة املنا�سبة عند التحدث

2.21

0.62

%73.7

6

 8اختيار الوقت املنا�سب للتحدث.

2.19

0.64

%73.1

7

 9دقة النطق و�إخراج احلروف من خمارجها

2.14

0.72

%71.3

11

 10توفر ثروة لغوية متكنه من االختيار الدقيق للكلمات املعربة

1.86

0.69

%62.0

20

 11ا�ستخدام الرتاكيب اللغوية ا�ستخداما �صحيحا

2.18

0.73

%72.5

8

ا�ستخدام الإ�شارات والإمياءات واحلركات غري اللفظية ا�ستخداما
12
معرباً

2.00

0.76

%66.7

15

 13توظيف اجلوانب البالغية يف �أثناء التحدث مبا يخدم املعنى املراد

1.81

0.67

%60.2

22

توظيف الأ�ساليب اللغوية الأ�سا�سية (اال�ستفهام -التعجب -النداء-
14
اخلرب)..

1.75

0.66

%58.5

23

 15التعبري عن الفكرة بال �إ�سهاب ممل وال �إيجاز خمل

2.00

0.68

%66.7

16

 16توظيف القواعد النحوية �أثناء التحدث توظيفا �سليما

2.05

0.72

%68.4

13

 17توظيف القواعد ال�رصفية �أثناء التحدث توظيفا �سليما

1.93

0.65

%64.3

17

م

الفقرة
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

 18تنوع م�ستوى الإيقاع التعبريي عند التحدث

1.91

0.61

%63.7

18

 19انعكا�س ثقافته العامة ،ومدى ان�سحابها مع الفكرة التي يتحدثها

1.89

0.72

%63.2

19

 20ح�سن االنتقال من فكرة �إىل �أخرى

2.18

0.66

%72.5

9

 21التوقف عن الكالم حلظة لتحقيق هدف

2.05

0.67

%68.4

14

 22تغيري جمرى احلديث بكفاءة مبا يتطلبه املوقف.

2.16

0.70

%71.9

10

 23رباطة اجل�أ�ش و الثقة بالنف�س عند التحدث

2.37

0.75

%78.9

3

2.10

0.51

%69.8

م

الفقرة

املحور ككل

بالنظر �إىل الفقرات التي ح�صلت على وزن ن�سبي �أعلى من ( )%70.0مما اعتربته
الدرا�سات ال�سابقة التي �سبق ذكرها معياراً للحكم على الأداء ب�أنه متو�سط ،يعلل الباحثان
ح�صول هذه الفقرات على هذه الن�سب مقارنة بالفقرات الأخرى مبا ي�أتي:
�أن هذه الفقرات تعد من �أبجديات الأداء اللغوي ،والتي حتقق احلد الأدنى منه للمعلم،
فكان لزام ًا على �أي معلم للغة العربية �أن يتمثلها ،كما يعلل الباحثان لذلك ب�أن امل�ساقات
الدرا�سية التي يدر�سها الطالب اجلامعي مثل م�ساق ا�سرتاتيجيات تدري�س اللغة العربية
تركز على �رضورة �إتقان الطلبة لها ،ومما يف�رسه الباحثان حل�صول هذه الفقرات على هذه
الن�سب �أنها تعد من املحكات العملية التي يركز عليها امل�رشفون عند زياراتهم ملعلمي اللغة
العربية ،بل هي �إحدى عنا�رص التقومي للمعلم بعد زيارته.
وبالنظر �إىل الفقرات التي ح�صلت على �أدنى ا�ستجابات املحور الأول ،يتبني �أنها
ح�صلت جميعها على وزن ن�سبي �أدنى من ( )%70.0مما اعتربته الدرا�سات ال�سابقة التي
�سبق ذكرها معياراً للحكم على الأداء ب�أنه �ضعيف ،ويف�رس الباحثان تدين ن�سب هذه الفقرات
مقارنة بالفقرات الأخرى مبا يلي:
�أن �أكرث هذه الفقرات ترتبط بالبالغة العربية ،فالرتكيز يف تدري�س البالغة العربية
بعلومها املختلفة لطلبة اجلامعات – وهذا ما يالحظه الباحثان – على اجلانب النظري
ال التطبيقي ،وقلما يطبق حما�رضو امل�ساقات اللغوية هذه الأ�ساليب �شفوياً ،فيغلب على
�أدائهم اللهجات العامية.
ومن العوامل التي قد تكون �سبب ًا يف هذا ال�ضعف خجل بع�ض معلمي اللغة العربية
من توظيف �أ�ساليبها و�صورها يف �سياق ي�ضعف فيه ا�ستخدام اللغة الف�صيحة ،كما يرى
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الباحثان �أن مادة الأ�صوات ال حتظى باالهتمام و احليز الكايف �ضمن خطة طالب اللغة
العربية حيث تخلو خطة طلبة اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها يف جامعة الأق�صى من
م�ساق “�أ�صوات ومعاجم” حيث يتقرر على الطلبة درا�سة م�ساق “علم الأ�صوات “ ب�ساعتني
�أكادمييتني فقط ،كما �أن مادة ال�رصف حالها كحال مادة الأ�صوات حيث يدر�س الطالب
م�ساقي �رصف ( )2+1بوزن �ست �ساعات مقابل �ستة م�ساقات نحو� ،أي ما يعدل ثماين
ع�رشة �ساعة ،ومن العوامل التي تدفع لهذه النتيجة ،عدم وجود خمتربات لغوية يف جامعات
قطاع غزة ،و�إن وجدت فهي لي�ست مفعلة بال�شكل املطلوب.
الجدول ()7
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لالستجابات على محور األداء التحريري

م

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الفقرة

الرتتيب

 24و�ضوح اخلط �أثناء الكتابة.

2.47

0.54

%82.5

1

 25جودة اخلط �أثناء الكتابة.

2.33

0.55

%77.8

5

 26ر�سم احلرف ح�سب قواعد اخلط العربي.

1.95

0.69

%64.9

15

مراعاة التنا�سق فيما يكتبه بال�شكل الذي ي�ضفي عليه م�سحة من
27
اجلمال.

2.14

0.69

%71.3

8

 28التنويع يف حجم اخلط ما بني العناوين الرئي�سة وما يندرج حتتها.

2.00

0.68

%66.7

14

 29جدولة املعلومات ب�صورة منظمة مرتبة.

2.05

0.79

%68.4

12

� 30إتقان الأنواع املختلفة من اخلط العربي (رقعة ،ن�سخ �..,إلخ).

1.53

0.57

%50.9

17

�صحيحا.
 31ا�ستعمال عالمات الرتقيم ا�ستعماال
ً

1.61

0.62

%53.8

16

 32مراعاة ال�رسعة املنا�سبة عند الكتابة.

2.04

0.63

%67.8

13

 33اختيار الوقت املنا�سب للكتابة.

2.14

0.74

%71.3

9

 34مراعاة القواعد الإمالئية يف الكتابة.

2.40

0.70

%80.1

2

 35مراعاة القواعد النحوية يف الكتابة.

2.35

0.67

%78.4

4

 36بناء اجلمل والعبارات ب�صورة �صحيحة.

2.28

0.67

%76.0

7

 37توظيف الرتاكيب اللغوية توظيف ًا �سليماً.

2.30

0.60

%76.6

6

 38املحافظة على رباطة اجل�أ�ش والثقة بالنف�س �أثناء الكتابة.

2.39

0.70

%79.5

3

 39التوا�صل مع املتعلمني �أثناء الكتابة.

2.12

0.71

%70.8

10
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م

د .إياد إبراهيم عبد اجلواد
د .أنيسة عطية قنديل

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الفقرة

 40التوازن بني الأداءين :ال�شفوي والكتابي.
املحور ككل

2.07

0.68

%69.0

2.13

0.53

%70.9

الرتتيب
11

وبالنظر �إىل الفقرات التي ح�صلت على وزن ن�سبي من (� )%76.6إىل ()%82.5
 ،ميكن �أن نحكم على ن�سبة توافرها بناء على نتائج الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها �أعلى من
املتو�سط ،و يربر الباحثان اهتمام معلمي اللغة العربية الذي برز يف ا�ستجابات هذا املحور،
ب�أن هذه الفقرات متثل �أب�سط جوانب الأداء اللغوي الكتابي كالقواعد الإمالئية وو�ضوح
اخلط.
�أما الفقرات التي ح�صلت على �أدنى ا�ستجابات املحور الثاين ،والتي تراوحت بني
(� )%50.9إىل ( )%68.4فت�شري �إىل �أن �أداء معلمي اللغة العربية يف هذه الفقرات �ضعيف،
و يرى الباحثان �أنه �إذا ا�ستثنينا الفقرات املتعلقة ب�أنواع اخلط العربي و قواعده ،والتي رمبا
كان �سبب ال�ضعف فيها �أن اخلط مهارة ال يتقنها �إال هاو لها ،وقد ال يكون للإعداد الأكادميي
اجلامعي كبري �أثر على تنميته� ،أما فيما يتعلق ببقية فقرات املحور التي �أظهرت ا�ستجاباتها
�ضعف ًا وا�ضحاً ،فلم يجد الباحثان تف�سرياً لذلك �إال �إهمال املعلمني ،ورمبا ان�شغالهم بالكم
املعريف من املنهاج ،و�ضيق زمن احل�صة ،والعدد الكبري من التالميذ يف الف�صل.

◄◄و للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على “ هل يوجد اختالف يف تقديرات
م�رشيف اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد
يف مدار�س التعليم العام مبحافظة غزة؟ اخترب الباحثان الفرو�ض الأول و الثاين

والثالث ،وفيما ي�أتي تف�صيل ذلك:

الختبار �صحة الفر�ض الأول الذي ين�ص على ما ي�أتي :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية
للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام تعزى جلن�س املعلم؟
ا�ستخدم الباحثان اختبار( ( )Tلعينتني م�ستقلتني Tow Independent Sa m
 ples T Testوذلك للتعرف على داللة الفروق التي تعزى جلن�س املعلم ،واجلدول الآتي
يو�ضح ذلك:
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الجدول ()8
نتائج اختبار  tلداللة الفروق في مستوى األداء اللغوي التي تعزى لجنس المعلم

املحور
الأداء ال�شفوي
الأداء التحريري

الأداء اللغوي ككل

جن�س املعلم العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة
ذكر

29

1.85

0.47

�أنثى

28

2.35

0.43

ذكر

29

1.90

0.46

�أنثى

28

2.36

0.50

ذكر

29

1.87

0.45

�أنثى

28

2.35

0.44

T

م�ستوى الداللة

**4.22

دالة عند 0.01

**3.58

دالة عند 0.01

**4.09

دالة عند 0.01

يت�ضح من اجلدول الثامن �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (α
 )≤ 0.05يف تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية
اجلدد يف مدار�س التعليم العام يف املحور الأول والثاين ،وكذلك يف الأداء اللغوي ككل تعزى
جلن�س املعلم ل�صالح املعلمات الإناث ،وبذلك ُيرف�ض الفر�ض ال�صفري و قبول الفر�ض
البديل.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (الن�صار ، )2005 ،التي �أكدت نتائجها
عدم وجود فروق يف الأداء اللغوي تعزى للجن�س� ،أما عن تف�سري الباحثني للفروق التي
كانت ل�صالح املعلمات ،فيمكن �أن يرجعاه �إىل طبيعة املر�أة التي تت�سم ب�أنها �أكرث التزام ًا
و�أحر�ص ،كذلك ر�أى الباحثان من خالل عملهما يف جامعة الأق�صى ووزارة الرتبية والتعليم
ومقابالت التوظيف� ،أن الأداء العام و املعدالت الرتاكمية للطالبات �أعلى من الطالب ،الأمر
الذي يربر جودة الأداء عند الإناث عنها عند الذكور.
و الختبار �صحة الفر�ض الثاين الذي ين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي
ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام تعزى لتخ�ص�ص املعلم يف الثانوية
العامة (علمي� ،أدبي).ا�ستخدم الباحثان اختبار مان -ويتني لعينتني م�ستقلتني Mann-
 ، Whitiny For Independent Samplesوذلك نظراً ل�صغر حجم �إحدى العينات
وعدم اعتدالية التوزيع ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك:
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الجدول ()9
نتائج اختبار مان ويتني لداللة الفروق في مستوى األداء اللغوي التي تعزى لتخصص المعلم

املحور
الأداء ال�شفوي
الأداء التحريري

الأداء اللغوي ككل

تخ�ص�ص املعلم العدد متو�سط الرتب جمموع الرتب قيمة
علمي

10

25.8

258.0

�أدبي

47

29.7

1395.0

علمي

10

23.1

231.0

�أدبي

47

30.3

1422.0

علمي

10

24.5

244.5

�أدبي

47

30.0

1408.5

Z

م�ستوى الداللة

0.673

غري دالة

1.242

غري دالة

0.956

غري دالة

يت�ضح من اجلدول التا�سع �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤ 0.05يف تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية للأداء اللغوي ملعلمي اللغة
العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام تعزى لتخ�ص�ص املعلم يف الثانوية العامة ،حيث
تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (الن�صار ، )2005 ،التي �أظهرت عدم وجود فروق دالة
تعزى للتخ�ص�ص ،وميكن �أن يربر الباحثان لذلك ب�أن الأداء اللغوي مهارة مكت�سبة� ،أو فن
ممار�س �أكرث منه علماً ،و بالتايل ت�ساوت قدرات املعلمني من التخ�ص�صني يف اكت�سابها،
ٌ
بغ�ض النظر عما بينهم من فروق يف امليول التخ�ص�صية ،كما يربر الباحثان لذلك ب�أن
كثرياً من طلبة ال�صف احلادي ع�رش يختارون تخ�ص�صاتهم (علمي� -أدبي) بناء على جمال
العمل الأو�سع لكليهما ،ولي�س اعتماداً على الرغبة �أو املعدل �أو امليل املهني.وقد يكون الأمر
مرجعه �إىل �أن اختيار تخ�ص�ص الطالب يف الثانوية العامة قد يكون ع�شوائي ًا �أو تتدخل فيه
عوامل خارجية كرغبة الأهل.
و الختبار �صحة الفر�ض الثالث الذي ين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تقديرات م�رشيف اللغة العربية التقييمية
للأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام تعزى للجامعة
التي تخرج فيها املعلم؟ ا�ستخدم الباحثان اختبار كرو�سكال والي�س (Kruskal-
 )Wallis Testللعينات امل�ستقلة؛ وذلك نظراً ل�صغر حجم العينات ،واجلدول الآتي
يو�ضح ذلك:
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الجدول ()10
اختبار كروسكال واليس لداللة الفروق في مستوى األداء اللغوي التي تعزى للجامعة

املحور
الأداء ال�شفوي

الأداء التحريري

اجلامعة

العدد متو�سط الرتب قيمة

الأق�صى

17

26.3

الإ�سالمية

26

34.0

الأزهر

12

17.5

الأق�صى

17

26.4

الإ�سالمية

26

34.3

الأزهر

12

16.7

الأق�صى

17

25.6

26

34.7

12

17.0

الأداء اللغوي ككل الإ�سالمية
الأزهر

Chi- square

*8.98

**10.25

**10.59

م�ستوى الداللة

اجتاه الفروق

الفروق بني
دالة عند  0.05الإ�سالمية والأزهر
ل�صالح الإ�سالمية
الفروق بني
دالة عند  0.01الإ�سالمية والأزهر
ل�صالح الإ�سالمية
الفروق بني
دالة عند  0.01الإ�سالمية والأزهر
ل�صالح الإ�سالمية

يت�ضح من اجلدول العا�رش وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤ 0.05يف الأداء ال�شفوي بني املعلمني خريجي اجلامعة الإ�سالمية ،واملعلمني
خريجي جامعة الأزهر ل�صالح خريجي اجلامعة الإ�سالمية ،كما �أظهرت وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف الأداء التحريري والأداء اللغوي ككل
بني املعلمني خريجي اجلامعة الإ�سالمية واملعلمني خريجي جامعة الأزهر ل�صالح خريجي
اجلامعة الإ�سالمية ،كما �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤ 0.05يف الأداء ال�شفوي �أو التحريري �أو اللغوي ككل بني املعلمني خريجي اجلامعة
الإ�سالمية واملعلمني خريجي جامعة الأق�صى ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف الأداء ال�شفوي �أو التحريري �أو اللغوي ككل بني املعلمني
خريجي جامعة الأزهر واملعلمني خريجي جامعة الأق�صى.
ويربر الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني جامعة الأق�صى و جامعة
الأزهر و الإ�سالمية ب�أن امل�ساقات الأ�سا�سية ملتخ�ص�ص اللغة العربية تكاد تكون م�شرتكة
بني اجلامعات الثالثة� ،أما عن وجود الفروق بني جامعتي الأزهر و الإ�سالمية ل�صالح
اجلامعة الإ�سالمية رمبا يعود �إىل ما متيزت به اجلامعة الإ�سالمية عن الأزهر من وجود
خم�س م�ساقات قر�آن كرمي بن�صاب (� )3ساعات معتمدة ،حيث يت�ضمن كل م�ساق جانبني
(كتابي و �شفوي).
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تقييم األداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية اجلدد مبدارس التعليم العام،
وعالقته باجتاهاتهم نحو مهنة التدريس

د .إياد إبراهيم عبد اجلواد
د .أنيسة عطية قنديل

◄◄وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على “ما م�ستوى اجتاهات معلمي
اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو مهنة التدري�س؟ ح�سب

الباحثان املتو�سطات والتكرارات والأوزان الن�سبية لفقرات كل حمور من حماور مقيا�س
االجتاهات كما يت�ضح من اجلداول الآتية:
الجدول ()11
المتوسطات واالنحرافات واألوزان النسبية لمحور المكانة االجتماعية واالقتصادية

م

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الفقرة

الرتتيب

� 1أعتقد �أن مهنة التدري�س توفر مركزاً اجتماعي ًا مرموقاً.

3.91

0.872

%78.2

4

� 2أرى �أن مهنة التدري�س ت�ساعد يف �إقامة عالقات اجتماعية وا�سعة.

4.34

0.668

%86.8

2

� 3أرى �أن املجتمع ينظر �إىل مهنة التدري�س نظرة دونية.

4.05

1.216

%81.1

3

� 4أقبل تزويج فتاة �أنا وليها ل�شخ�ص مهنته مدر�س.

4.42

0.844

%88.4

1

� 5أ�شعر �أن الدخل الذي تدره مهنة التدري�س يلبي احلاجات الأ�سا�سية.

2.40

1.100

%48.1

9

� 6أ�شعر �أن دخل املدر�س يتنا�سب مع املجهود الذي يبذله.

2.05

1.059

%41.1

11

� 7أعتقد �أن مهنة التدري�س �أحد �أوجه البطالة املقنعة يف البلد.

3.84

1.099

%76.8

6

� 8أرى �أن �أجور مهنة التدري�س جتعلها مهنة جذابة.

2.37

1.112

%47.4

10

� 9أرى �أن العمل يف مهنة التدري�س يوفر م�ستوى معي�شي ًا كرمي ًا

3.04

1.309

%60.7

8

� 10أ�شعر �أن مهنة التدري�س هي ال�ضمان وقت الأزمات.

3.72

1.082

%74.4

7

� 11أرى �أن املعلمني �أكرث �إنفاقا على �أ�رسهم من غريهم.

3.89

1.220

%77.9

5

3.46

0.418

%69.1

املحور ككل

بالنظرة التف�صيلية لفقرات املحور الأول ملقيا�س االجتاهات ،حاول الباحثان �إعطاء
قراءة تف�سريية لها ،اعتماداً على ا�ستجابات ثلثي الفقرات :الأعلى و الأدنى� ،أما الفقرات التي
ح�صلت على �أعلى ا�ستجابات فهي على التوايل :الفقرة�« :أقبل تزويج فتاة �أنا وليها ل�شخ�ص
مهنته مدر�س « و التي احتلت الرتتيب الأول بوزن ن�سبي (� ، )%88.4أما الفقرة “�أرى �أن
مهنة التدري�س ت�ساعد يف �إقامة عالقات اجتماعية وا�سعة” فقد احتلت الرتتيب الثاين بوزن
ن�سبي ( ، )%86.8يف حني احتلت الفقرة “ �أرى �أن املجتمع ينظر �إىل مهنة التدري�س نظرة
دونية” الرتتيب الثالث بوزن ن�سبي (� ، )%81.1أما الفقرة “ �أعتقد �أن مهنة التدري�س توفر
مركزاً اجتماعي ًا مرموقاً” فقد احتلت الرتتيب الرابع بوزن ن�سبي (.)%78.2
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و بالنظر �إىل هذه الفقرات يتبني �أن اال�ستجابات عليها تتمحور يف اجتاهني :الأول-
ما يرتبط باجلانب احلياتي ملهنة التدري�س الذي يرتبط مبردودها املادي ،حيث ي�شري
ذلك �إىل اجتاهات �سلبية عالية نحو املهنة و ات�ضح ذلك من الفقرة �أ�شعر �أن دخل املدر�س
يتنا�سب مع املجهود الذي يبذله ،والفقرة�“ :أرى �أن �أجور مهنة التدري�س جتعلها مهنة جذابة
“الثاين -ما يرتبط باجلانب املعنوي لهذه املهنة ،حيث تباينت اجتاهات املعلمني عليها
ما بني نظرة ب�أنها تقيم عالقات عالية ،بحكم احتكاك املعلمني بعدة �رشائح اجتماعية من
�أولياء �أمور �أو طلبة �أو معلمني �أو مديرين� ،أو نظرة جمتمعية دونية ملهنة التدري�س ،وك�أن
املعلم يحرتم مهنته رغم دونية نظرة املجتمع �إليها.
�أما الفقرات التي ح�صلت على �أدنى اال�ستجابات للمحور الثاين فهي الفقرة� “ :أ�شعر
�أن دخل املعلم يتنا�سب مع املجهود الذي يبذله “ والتي ح�صلت على الرتتيب احلادي ع�رش
والأخري بوزن ن�سبي (� ، )%41.1أما الفقرة “ �أرى �أن �أجور مهنة التدري�س جتعلها مهنة
جذابة “ فقد احتلت الرتتيب العا�رش للمحور بوزن ن�سبي ( ، )%47.4يف حني احتلت الفقرة
“�أ�شعر �أن الدخل الذي تدره مهنة التدري�س يلبي احلاجات الأ�سا�سية “ الرتتيب التا�سع بوزن
ن�سبي (� ، )%48.1أما الفقرة “ �أرى �أن العمل يف مهنة التدري�س يوفر م�ستوى معي�شي ًا
كرمياً” فقد احتلت الرتتيب الثامن بوزن ن�سبي (.)%60.7و من املالحظ �أن اجتاهات
املعلمني على هذه الفقرات �ضعيفة حيث ارتبطت فقراتها باجلانب املادي الذي ال يلبي
احلاجات الأ�سا�سية للمعلم ،وهذا �أمر منطقي ،فعند مقارنة راتب املعلم مع �أي مهنة �أخرى
كالأجهزة الع�سكرية التي يحمل �صاحبها ال�شهادة العلمية نف�سها جند �أن راتب املعلم �أقل
بكثري.ويرى الباحثان �أن ح�صول هذا املحور يف درجته الكلية على وزن ن�سبي ()%69.1
والذي ي�شري �إىل اجتاهات �سلبية نحو املهنة ،راجع �إىل الفقرات الأربعة املرتبطة بالدخل
كانت �أكرث ت�أثرياً �سلبياً.
الجدول ()12
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمحور النظرة الشخصية لمهنة التدريس

م

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الفقرة

الرتتيب

� 12أ�شعر �أن مهنة التدري�س ال تقل �ش�أناًعن املهن الأخرى

4.53

0.826

%90.5

4

� 13أعتقد �أن مهنة التدري�س �شيء ممتع ومفيد.

4.54

0.683

%90.9

3

� 14أ�شعر �أن التدري�س ر�سالة قبل �أن يكون مهنة.

4.65

0.668

%93.0

1

 15ما كان لدي خيار �آخر �إال �أن �أكون معلماً.

2.30

1.414

%46.0

11
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د .أنيسة عطية قنديل

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الفقرة

الرتتيب

� 16أ�شعر بالفخر النت�سابي ملهنة التدري�س.

4.39

1.031

%87.7

7

 17مهنة التدري�س م�صدر �سعادتي.

4.16

1.251

%83.2

8

� 18أ�شعر باحلرج كوين مدر�ساً.

4.53

0.928

%90.5

4

� 19أرى �أن العمل يف مهنة التدري�س ي�ساعد على مواجهة ال�صعوبات.

4.12

0.867

%82.5

9

 20ال يختار مهنة التدري�س �إال �صاحب ال�شخ�صية القوية امل�ؤثرة.

3.98

1.142

%79.6

10

 21لو �أتيح يل �أن �أختار مهنة �أخرى ما اخرتت �إال مهنة التدري�س.

2.28

1.333

%45.6

12

 22وجودي بني طالبي م�صدر �سعادتي.

4.49

0.658

%89.8

6

 23حبي ملهنة التدري�س يجعلني معلم ًا ناجحاً.

4.60

0.728

%91.9

2

4.05

0.442

%80.9

املحور ككل

بالنظر �إىل الوزن الن�سبي للمجال ككل الذي بلغ ( )%80.9يتبني �أن اجتاهات
املعلمني يف حمور النظرة ال�شخ�صية ملهنة التدري�س عالية ،رغم الدخل املحدود لهذه
املهنة ،وهذا يعك�س االرتباط الوجداين للمعلمني مبهنتهم� ،إ�ضافة �إىل �أن كثرياً من املعلمني
ينظرون بطبيعتهم املتدينة �إىل التعليم على �أنه ر�سالة قبل �أن يكون مهنة.
الجدول ()13
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمجال االتجاه نحو طبيعة مهنة التدريس

م

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الفقرة

الرتتيب

 24ر�ضاي عن مهنة التدري�س يعو�ض ما يكتنفها من �صعاب و م�شقة.

4.37

0.747

%87.4

4

� 25أرى �أن مهنة التدري�س ت�صقل ال�شخ�صية وتقويها.

4.72

0.648

%94.4

1

� 26أعتقد �أن مهنة التدري�س حتتاج �إىل مهارات مركبة ومعقدة.

2.18

1.283

%43.5

11

� 27أ�شعر �أن مهنة التدري�س تتطلب �إعداداً تربوي ًا خا�صاً.

4.54

0.503

%90.9

2

� 28أكون �سعيداً حني �أقوم بالأعمال الإ�ضافية امللقاة على عاتقي كمعلم.

3.63

1.112

%72.6

9

 29يوفر تدريب املعلمني تعلم �أ�شياء تفيد الواقع العملي.

4.11

0.994

%82.1

7

� 30أرى �أن مهنة التدري�س روتينية ت�شعر الإن�سان بامللل.

3.35

1.369

%67.0

10

� 31أعتقد �أن مهنة التدري�س تتطلب من املعلم درجة عالية من املرونة.

4.33

0.740

%86.7

5
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2015

الرتتيب

� 32أرى �أن مهنة التدري�س تتطلب �أن �أكون �إن�سان ًا مثقفاً.

4.47

0.684

%89.5

3

� 33أعتقد �أنه من ال�سهولة مبكان التعامل مع مديري املدار�س و الرتبويني.

4.23

0.846

%84.6

6

لدى القدرة للتغلب على م�شكالت مهنة التدري�س.
� 34أرى �أن ّ

3.96

0.981

%79.3

8

3.99

0.357

%79.8

املحور ككل

وحني يحظى حمور طبيعة مهنة التدري�س على وزن ن�سبي ( )%79.8رغم الأعباء
التي يقوم بها املعلم وتعدد م�س�ؤولياته و ت�شابكها ،فهذا م�ؤ�رش للباحثني �أن اجتاهات
املعلمني نحو مهنة التدري�س مرتفعة.
الجدول ()14
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمحور مستقبل مهنة التدريس

م

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الفقرة

الرتتيب

� 35أ�شعر بالقلق على م�ستقبل �أوالدي.

2.67

1.300

%53.3

9

 36مهنة التدري�س هي مهنة احلا�رض و امل�ستقبل.

4.14

0.972

%82.8

3

 37الفر�صة مفتوحة �أمام املعلم للرتقي و التقدم.

4.26

1.078

%85.3

2

 38ي�رسين �أن يتقلد طالبي مراكز متقدمة �أف�ضل مني.

4.72

0.453

%94.4

1

 39نظام الرتقيات للمعلم ما زال متخلفاً.

2.89

1.448

%57.9

8

 40ال رجاء للنهو�ض مبهنة التدري�س.

3.88

0.965

%77.5

5

� 41أرى �أن طموحات و تطلعات �أبناء املعلمني عالية.

3.30

1.388

%66.0

6

� 42أعتقد �أن من يتقلد املكانة املرموقة يف املجتمع هم �أبناء املعلمني.

3.07

1.252

%61.4

7

� 43أ�شعر �أن تقدم الدول مرهون مب�ستقبل مهنة التدري�س.

4.14

1.093

%82.8

3

 44بالرغم من اجلهود املبذولة من املعلمني �إال �أن املخرجات �ضعيفة.

2.26

1.330

%45.3

10

3.53

0.556

%70.7

املحور ككل

بالقراءة التف�سريية لبع�ض فقرات هذا املحور التي ح�صلت على ا�ستجابات عالية
�أو ا�ستجابات �ضعيفة ،يت�ضح منطقية ومعقولية النظرة �إىل م�ستقبل مهنة التدري�س ،فهي
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معيار تقدم الدول ،وعنوان تقدم �صاحبها وترقيه ،وبالرغم من حماولة املعلمني لرتقية
�أنف�سهم ،ف�إن حوافز ذلك �ضعيفة.
وبالنظر �إىل حماور املقيا�س ككل يف اجلدول اخلام�س ع�رش ،جند �أنه ح�صل على وزن
ن�سبي ( ، )%75.4وهي ن�سبة عالية من وجهة نظر الباحثني ،رغم املردود املايل الذي
تدره املهنة على املعلم ،ورغم الو�ضع االقت�صادي ال�صعب الذي يعي�شه �أبناء قطاع غزة فرتة
�إجراء البحث ،ومما يدفع الباحثني �إىل اعتبار هذا امل�ستوى عالي ًا �أن البحث �أجرى يف الفرتة
التي كان االنق�سام الفل�سطيني يخيم على مناحي احلياة لل�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام ،و
على التعليم ب�شكل خا�ص ،فالوزارة �أ�صبحت وزارتني ،والقرار قرارين ،ناهيك عن ت�أخر
�رصف الرواتب ،و�أحيان ًا انقطاعها ،فرغم ذلك يرتبط املعلمون مبهنتهم ،وهذا ما ي�ؤكده
ح�صول حمور “ االجتاه نحو مكانة مهنة التدري�س االجتماعية واالقت�صادية على الرتتيب
الرابع بوزن ن�سبي ( ، )%69.1مقارنة بالوزن الن�سبي ملحور “النظرة ال�شخ�صية ملهنة
التدري�س ،الذي ح�صل على الرتتيب الأول للمحاور بوزن ن�سبي (.)%80.9
الجدول ()15
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمحاور مقياس االتجاه ككل

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

 1االجتاه نحو مكانة مهنة التدري�س االجتماعية واالقت�صادية.

3.46

0.418

%69.1

4

 2النظرة ال�شخ�صية ملهنة التدري�س.

4.05

0.442

%80.9

1

 3االجتاه نحو طبيعة مهنة التدري�س.

3.99

0.357

%79.8

2

 4االجتاه نحو امل�ستقبل يف مهنة التدري�س.

3.53

0.556

%70.7

3

3.77

0.301

%75.4

م

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املحور

املقيا�س ككل

◄◄وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على « هل تختلف اجتاهات معلمي
اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو مهنة التدري�س؟ اخترب
الباحثان الفر�ض الرابع واخلام�س.
و الختبار �صحة الفر�ض الرابع الذي ين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ()α ≤ 0.05يف م�ستوى اجتاهات معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س
التعليم العام نحو مهنة التدري�س تعزى جلن�س املعلم؟ ا�ستخدم الباحثان اختبار ( )Tلعينتني
م�ستقلتني  ،Tow Independent Samples T Testواجلدول التايل يو�ضح ذلك:
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الجدول ()16
اختبار  tلداللة الفروق في االتجاه نحو مهنة التدريس التي تعزى لجنس المعلم

املحور
االجتاه نحو مكانة مهنة التدري�س
االجتماعية واالقت�صادية.
النظرة ال�شخ�صية ملهنة التدري�س.
االجتاه نحو طبيعة مهنة التدري�س.
االجتاه نحو امل�ستقبل يف مهنة
التدري�س.
املقيا�س ككل

جن�س
املعلم

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكر

29

3.32

0.49

�أنثى

28

3.60

0.27

ذكر

29

4.07

0.56

�أنثى

28

4.02

0.28

ذكر

29

3.96

0.42

�أنثى

28

4.02

0.29

ذكر

29

3.62

0.52

�أنثى

28

3.44

0.59

ذكر

29

3.75

0.36

�أنثى

28

3.78

0.23

قيمة

t

م�ستوى الداللة

 **2.658 -دالة عند 0.01

0.484

غري دالة

-0.600

غري دالة

1.212

غري دالة

0.354 -

غري دالة

يت�ضح من اجلدول ال�ساد�س ع�رش ما ي�أتي:
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف اجتاهات معلمي
اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو مهنة التدري�س تعزى جلن�س املعلم:
(ذكر� ،أنثى) ل�صالح املعلمات الإناث ،وذلك يف جمال االجتاه نحو مكانة مهنة التدري�س
االجتماعية واالقت�صادية.
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف اجتاهات
معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو مهنة التدري�س تعزى جلن�س
املعلم( :ذكر� ،أنثى) يف جميع حماور املقيا�س عدا حمور «مكانة مهنة التدري�س االجتماعية
واالقت�صادية» ،حيث كانت الفروق يف هذا املحور ل�صالح املعلمات.
�أما عن تف�سري الباحثني لعدم وجود فروق يف اجتاهات املعلمني يف املقيا�س ككل،
فمرجعه �إىل الظروف التي يعي�شها اجلن�سان ،والتي ت�سهم بدرجة كبرية يف اجتاهات
املعلمني ،كما يرجع الباحثان الفروق يف املحور املذكور �إىل طبيعة املر�أة والتي تكون يف
�أكرث �أحوالها معالة من رجل ،فاملردود االقت�صادي و�إن كان مهماً� ،إال �أنه ال ي�ؤثر �سلب ًا على
اجتاهات الإناث نحو مهنة التدري�س بخالف املعلمني الذكور الذين ينظرون �إىل املردود
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االقت�صادي نظرة مف�صلية فهم املعيلون ولي�س املعالني.
والختبار �صحة الفر�ض اخلام�س الذي ين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف م�ستوى اجتاهات معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س
التعليم العام نحو مهنة التدري�س تعزى لتخ�ص�ص املعلم يف الثانوية العامة (علمي – �أدبي)
؟ ا�ستخدم الباحثان اختبار مان -ويتني لعينتني وذلك للتعرف على داللة الفروق ،واجلدول
الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()17
اختبار مان ويتني لداللة فروق االتجاه نحو مهنة التدريس التي تعزى لتخصص المعلم

املحور
االجتاه نحو مكانة مهنة التدري�س
االجتماعية واالقت�صادية.
النظرة ال�شخ�صية ملهنة التدري�س.
االجتاه نحو طبيعة مهنة التدري�س.
االجتاه نحو امل�ستقبل يف مهنة التدري�س.

املقيا�س ككل

تخ�ص�ص
املعلم

العدد متو�سط الرتب جمموع الرتب قيمة

علمي

10

31.4

314

�أدبي

47

28.48936

1339

علمي

10

22

220

�أدبي

47

30.48936

1433

علمي

10

29.25

292.5

�أدبي

47

28.94681

1360.5

علمي

10

25.25

252.5

�أدبي

47

29.79787

1400.5

علمي

10

24.7

247

�أدبي

47

29.91489

1406

Z

م�ستوى
الداللة

  0.51غري دالة  1.49غري دالة  0.05غري دالة  0.79غري دالة 0.90 -غري دالة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤ 0.05يف اجتاهات معلمي اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام نحو مهنة
التدري�س تعزى لتخ�ص�ص املعلم (علمي� ،أدبي) يف جميع جماالت املقيا�س ،فالباحثان
يربران ذلك �إىل �أن االختيار التخ�ص�صي للطالب يف الثانوية العامة ال يكون �أ�سا�سه رغبة
وميو ًال لدى الطالب ،بقدر ما ت�ؤثر عوامل �أخرى فيه مثل حر�ص الطالب على �سري �أق�رص
الطرق للح�صول على وظيفة� ،أو رغبة الأهل التي يكون لها غالب ًا �أثر على هذا االختيار.
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◄◄و للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س الذي ين�ص على « :هل توجد عالقة ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني الأداء اللغوي ملعلمي
اللغة العربية اجلدد يف مدار�س التعليم العام ،واجتاهاتهم نحو مهنة
التدري�س؟ اخترب الباحثان الفر�ض اخلام�س الذي ين�ص على :ال توجد عالقة ذات

داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05بني ا لأداء اللغوي ملعلمي اللغة العربية
اجلدد يف مدار�س التعليم العام ،واجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س.فا�ستخدما معامل
ارتباط بري�سون  Pearson Correlation Coefficientواجلدول ا لآتي
يو�ضح ذلك:
الجدول ()18
معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين األداء اللغوي للمعلمين واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس

االجتاه نحو مهنة التدري�س

الأداء
اللغوي
للمعلم

مكانة مهنة التدري�س النظرة ال�شخ�صية االجتاه نحو طبيعة االجتاه نحو امل�ستقبل
يف مهنة التدري�س
مهنة التدري�س
االجتماعية واالقت�صادية ملهنة التدري�س

الأداء
ال�شفوي
الأداء
التحريري
الأداء
اللغوي ككل

املقيا�س
ككل

**0.542

**0.616

**0.625

*0.272

**0.702

0.143

**0.375

**0.565

**0.446

**0.623

**0.457

**0.645

**0.670

**0.727

**0.773

(*) معامل االرتباط دال عند مستوى داللة  )**( 0.05معامل االرتباط دال عند مستوى داللة 0.01

يت�ضح من اجلدول الثامن ع�رش وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.01
بني الأداء اللغوي ككل ملعلمي اللغة العربية و اجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س ،وكذلك بني
الأداء ال�شفوي والأداء الكتابي كل على حدة ،وبني اجتاهات املعلمني نحوها.وبذلك ُيرف�ض
الفر�ض ال�صفري الذي �صاغه الباحثان وقبول الفر�ض البديل.
فمن الطبيعي – من وجهة نظر الباحثني – �أنه كلما كانت اجتاهات املعلم نحو مهنته
�إيجابية ومرتفعة ،زاد انتما�ؤه لها ،وحت�سن �أدا�ؤه فيها.
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توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
1.1على وزارة الرتبية والتعليم الرتكيز يف مقابالت املعلمني اجلدد على مدى �إتقانهم
للأداء اللغوي كمعيار للتوظيف.
�2.2أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بعقد دورات لتح�سني الأداء اللغوي لدى املعلمني
اجلدد.
3.3اهتمام م�رشيف اللغة العربية عند �إ�رشافهم على معلمي اللغة العربية بتقومي الأداء
اللغوي ،وعدم الرتكيز على اجلانب الرتبوي والعلمي فقط.
4.4يتوجب على كليات الرتبية باجلامعات التي يتخرج منها املعلمون� ،إعادة النظر
يف امل�ساقات التدري�سية التي تعطى للطالب ،بحيث يتم االهتمام مب�ساقات اللغة العربية
ب�شكل عملي ولي�س نظرياً.
5.5زيادة ن�صيب مادة الأ�صوات وال�رصف والبالغة ،ملا لها من دور كبري يف �إمناء
الأداء اللغوي.
�6.6رضورة �إيجاد خمتربات لغوية �صوتية للغة العربية يف كليات الرتبية ،وتفعيلها
ب�شكل جيد.
7.7ح�شد كل الطاقات على �صعيد م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتغيري النظرة ال�سلبية من
املجتمع ملهنة التدري�س.
�8.8رضورة �أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم مب�ضاعفة اجلهد لتطبيق الكادر املوحد
الذي يح�سن من دخل املعلم ،لي�ضمن له حياة كرمية.
لهم.

�9.9إعادة النظر يف ال�سلم الوظيفي للمعلمني و�إف�ساح املجال للنمو املهني والرتقية
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1البيالوي ،ح�سن و�آخرون (. )2006اجلودة ال�شاملة يف التعليم بني م�ؤ�رشات التميز
ومعايري االعتماد .دار امل�سرية ،عمان .
2 .2الرتتوري ،حممد عو�ض والق�ضاه ،حممد (. )2006املعلم اجلديد :دليل املعلم يف الإدارة
ال�صفية الفعالة .دار احلامد للطباعة والن�رش ،عمان .
3 .3اخلطابي ،عبد احلميد و�آخرون (. )2005تقومي م�ستوى �أداء خريجي كليات املعلمني
يف اململكة العربية ال�سعودية .الإدارة العامة للدرا�سات والبحوث الرتبوية -ال�سعودية .
4 .4الدخيل ،فهد بن عبد العزيز (. )2009م�ستوى الأداء اللغوي لطالب كلية العلوم
االجتماعية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية .جملة جامعة الإمام حممد
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