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امل�ستخل�ص
هدفت الدراسة اىل حرص تواتر االخطاء يف اللغة االنكليزية لدى الطالبات العراقيات الالئي

خترجن من الصف السادس اعدادي يف العام الدرايس  .2014/2013حيث شملت عينة

الدراسة مجيع الطالبات اللوايت توزعن مركزيا لقسم اللغة االنكليزية يف كلية الرتبية للبنات او

رغبنا يف الدراسة بالقسم ضمن الدراسة املسائية 170 .طالبة تراوحت اعامرهن بني  18اىل 22
عاما تم اختبارهن باختبار كفاءة باللغة االنكليزية تم اعداده من قبل الباحثة وباالستعانة ببطاريات
اختبارات من االنرتنيت  .شمل االختبار معايري ومهارات اساسية يف اللغة االنكليزية  ،تضمنت

اختبار مهارات االمالء واملعنى والقواعد واالزمنة والضامئر والكتابة ( االنشاء ) ومن خالل اعطاء
ثالث مواضيع لإلنشاء ختتار الطالبة منها واحد فقط .وتم اخضاع االختبار إلجراءات الصدق

والثبات .تم اختبار الطالبات عىل ثالث وجبات للفرتة من  20اىل  27ترشين االول .2013

اظهرت النتائج ضعف عام باللغة االنكليزية فاق املتوقع.كام سيكون لنتائج هذا البحث امهية

قصوى يف اعادة بناء مناهج اعداد الطالبات باللغة االنكليزية يف القسم او من يرغب االستفادة منه
يف اجلامعات املحلية والعربية او يف وزارة الرتبية.
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االخطاء الشائعة يف اللغة االنكليزية

Abstract
This research aims to discover the major errors in English language committed
by students who wanted to enroll Department of English ,College of Education for
women in the academic year 2013/2014.The selected girls were 170 students who
were tested by especial English efficiency test prepared by the researcher . The
English test included different kinds of efficiency basic skills such as dictation
,reading ,grammar ,reading comprehension and writing. The test had the content
validity ,structural validity and reliability procedure . There were different group
applied to the test. The results have shown a large amount of skills deficiency
especially in writing and comprehension i.e., it means that most students need
rebuilding their English skills. This research gave many recommendations and
suggestions.
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املقدمة

يرى ابن خلدون أنه بعد أن انتهى العهد الذي كانت فيه تربية امل َلكة اللسانية طبع ًا وسليق ًة،
فإنه ال بدّ من اصطناع املناخ ال ُّلغوي اصطناع ًا متعمد ًا ،واختاذ الوسائل التي توصل إىل إجادة امل َلكة
اللسانية .وهبذا يقول ’’:إن امل َلكات ال حتصل إال بتكرار األفعال؛ ألن الفعل يقوم أو ً
ال وتعود منه
للذات صفه ،ثم يتكرر فتكون حا ً
ال ومعنى احلال أهنا صفة غري راسخة ،ثم يزيد التكرار ،فتكون

ملكة أي صفة راسخة‘‘ (املركز العريب ،م2011 ،2م .)40:

َّأما البعد النفيس فينظر ل ُّلغة عىل أهنا نظام يمكن بواسطته حتليل أي صورة أو فكرة ذهنية إىل

مرة أخرى يف الذهن بواسطة
أجزائها ،ومعرفة خصائصها الذي به يمكن تركيب هذه الصورة ّ

نظم املعاين وتأليف الكلامت ووضعها يف ترتيب خاص (طعيمة 2006،م  .)17:معنى هذا إن

عملية التصور للمضامني واملدلوالت رضورة وسابقة عىل اختيار الكلامت وتأليفها ،فال ُّلغة ليست
جمرد منهج للتفكري ونظم للتعبري واالتصال فقط ،بل هي طريقة الستثارة أفكار السامع والقارئ

ومشاعرمها ،ودافعة للحركة والعمل واالستجابة.

إن ال ُّلغة عملية نظم ،والنظم عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين هو إدراك املعاين النحوية املالئمة

بينها واملعاين النفسية يف نسج الكالم وتركيبه ،أو بمعنى آخر هو إدراك املعاين النحوية واستغالل
هذا اإلدراك يف حسن االختيار والتأليف (املركز العريب ،م2،2011م ) 37:

إذن تع ّلم ال ُّلغة عملية معقدة ،فهي تشمل الصورة الذهنية أو الفكرة لدى ّ
كل من املتكلم أو

الكاتب ،كام تشمل الرموز أي الكلامت والرتاكيب التي خيتارها ّ
كل منهام ،والتأليف أو الرتتيب

اخلاص الذي توضع فيه هذه الرموز املتجاورة ،واآلثار املعرفية واالنفعالية واحلركية التي تثريها
ّ

الرموز لدى املستمع أو القارئ ،والتي تتوقف عىل َمدى قدرة ّ
كل منهام عىل التحليل والتفسري
والنقد ،والتقويم .إن املعاين ال تنتقل من املتكلم إىل املستمع أو من الكاتب إىل القارئ ،وإنام الذي

حيدث يف عملية االتصال أن املتكلم أو الكاتب يمدُّ املستمع أو القارئ بجملة من الرموز ويساعده
عن طريقها عىل استحضار املعاين التي يرى هو أهنا قريبة أو مماثلة للمعاين التي عنده (شحاتة،

2000م . )138 :
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مل تكن للغة اإلنجليزية قبل  400عا ٍم هبذه السعة واالنتشار كام هي عليه اليوم ،إذ جاء ّ
كل

ذلك نتيجة النمو االقتصادي والعلمي الرسيع والتطور يف شكل الدولة وبنائها ،فبعد أن كانت
بريطانيا جمرد جزر متصارعة (أسو ًة بالعديد من مناطق أوربا) حتولت وبحكم الرضورة حتت مظ ّلة
دولة واحدة أنشأت أساطيل ضخمة جالت العامل اجلديد ،وشاركت بفاعلية باهلجرات إىل أمريكا

الشاملية ،وكندا ،وأسرتاليا ،وبعد أن كان طابع املهاجرين اقتصادي بدأت بريطانيا بتحويل تلك
األساطيل إىل جيوش متنقلة سامهت باحتالل الشعوب املتناثرة واملتخلفة ذات الثروات الواسعة،

فاحت ّلت بريطانيا اهلند ،وجزء ًا من أفريقيا ،وآسيا ،وسامهت بإسقاط اإلمرباطورية العثامنية .ومن
الطبيعي أهنا محلت معها ُلغتها وثقافتها.
وسعت بعد هجرة أبنائها إىل العامل اجلديد (أمريكا،وكندا،وأسرتاليا) أن ينرشوا اإلنجليزية
ّ

 .)2006 Gإال أن ظروف انتشار ال ُّلغة اإلنجليزية يف
خاصية املواطن الرئيسة (, elderen
ويعدوها ّ

هناية القرن العرشين ،وبداية القرن الواحد والعرشين تكونت بصورة خمتلفة حيث إن انتشار ال ُّلغة
يرافقه دائ ًام االنتقال التارخيي احلضاري بني احلضارات الصاعدة ،واحلضارات التي ختلفت عرب
.))2008 M
حقب التغريات املادية والفكرية , esthrie& Bhatt

ويف عرص أصبح فيه العامل قرية صغرية ،صارت اإلنجليزية ال ُّلغة املهيمنة عىل بقية ال ُّلغات،

وصاحب ذلك تغلغلها وانتشارها يف مجيع مناحي احلياة ،فهي ال ُّلغة الرئيسة يف التجمعات السياسية
الدولية ،وهي ال ُّلغة الرسمية لـ  %86من املنظامت العاملية ،ويف الكثري من املؤمترات الدولية ،و ُلغة
التداول األوىل يف املجال التكنولوجي ،والتجاري ،واملرصيف ،والسياحي ،ولغالبية األبحاث

العلمية واملراجع ،واملصطلحات ،واالقتصاد واملال واألعامل ،وغالبية الصحف املشهورة وبرامج
التلفزيون واألفالم ،ورشكات الطريان ،والرشكات املتعددة اجلنسيات والعاملة األجنبية ،ولـ

, Zughoul ;2011 O
 %90من املادة املوجودة عىل اإلنرتنت (; , rtega ;1999 ,.Held, et al

2003اخلالدي2005 ،م; اجلرف2005 ،م).
الشك أن ال ُّلغة اإلنجليزية ُلغة االتصال املشرتكة بني األشخاصLingua Franca
 ),2004 Mو ُلغة العوملة  ،Global languageإذ إن شخص ًا من بني ّ
كل
, et ;2007 (, Jenkins

أربعة أشخاص يف العامل يستطيع التواصل بال ُّلغة اإلنجليزية يف الوقت احلارض ،وهناك أكثر من
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ٍ
مخس وسبعني دولة متقدمة مدني ًا وصناعي ًا تستخدم ال ُّلغة اإلنجليزية بشكل واسع ،ويشكل هؤالء
ٍ
ٍ
شخص يتكلمون ال ُّلغة اإلنجليزية باعتبارها ال ُّلغة
شخص) ،بينام أكثر من  400مليون
(ملياري

ٍ
شخص يتحدث هبذه ال ُّلغة بعدّ ها لغ ًة ثاني ًة
األم ،واألكثر أمهية أن أكثر من سبعامئة ومخسني مليون

.)2007 G
(, raddol ;2009 Heather

نظر ًا ألمهية ال ُّلغة اإلنجليزية يف مجيع املجاالت ،يزداد عدد الراغبني يف تع ّلمها يوم ًا بعد يوم ،إذ

اخلاصة
ال توجد دولة يف العامل ال تُع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية يف مدارسها وجامعاهتا .ويزداد عدد املعاهد
َّ

التي تقدم دورات مكثفة يف ال ُّلغة اإلنجليزية للناطقني بغريها ،حيثلم يعد تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية يف
عرص احلياة الرقمية  the digital lifeمن قبيل الرتف والرفاهية احلياتية ،بل رضورة متليها طبيعة

العرص .فشعوب العامل تتنافس عىل تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية ملا تتيحه من فكر وإمكانات.

يشري بيكر (2000م )33 :إىل أن التقدم احلضاري ألي بلد يتوقف عىل التعليم العايل ،وينعكس

عليه متكن مؤسساته من جلب البحوث والنظريات احلديثة.فكثرة اجلامعات ،ورقي مستواها
العلمي ،وأصالة األبحاث التي تقوم هبا من شأنه أن يرفع مكانة األمة حضاري ًا ،و ُيساهم يف رقيها

العلمي واالقتصادي والثقايف.

لقد تم حتويل تعليم ال ُّلغة األجنبية اليوم من التعليم إىل التع ّلم ،ومل ُيعدّ االهتامم باملع ّلم ومادة
التع ّلم ،بل صار املتع ِّلم هو حمور عملية التع ّلم بحاجاته ،ودوافعه ،وخرباته السابقة ،وبدأت فكرة

حيز ًا واسع ًا يف برامج تعليم ال ُّلغة
أن نبدأ بعملية التدريس من النقطة التي انتهى منها املتع ِّلم تأخذ ّ
األجنبية ،السيام األخذ يف االعتبار البعد الوجداين عند املتع ِّلم واملتمثل يف امليول واالجتاهات.
وبالنسبة للدارسني اجلامعيني (البكالوريوس أو الدراسات العليا) يكون ربط التع ّلم ال ُّلغوي بحقل

التخصص واحلاجة العلمية رضورة حتمية ،ناهيك عن احلاجة إىل مهارة استخدام القواميس،
ودوائر املعارف ،واإلنرتنت واملكتبات ،واألنشطة األخرى.

خيتلف تصميم منهج ال ُّلغة اإلنجليزية للناطقني بغريها إىل حدّ كبري عن تصميم املناهج للموا ّد
التعليمية األخرى ،اذأن هناك خصوصيات أكاديمية تدخل بتفاعل يّ
كل يف تصميم وبناء املنهج هلذه

الرشحية وهذه ال ُّلغة؛ إذ ينبغي أن تؤرش اإلنجليزية كأي ُلغة برشية هلا خصائصها تؤخذ يف االعتبار
يف املنهج وهذا يقع مسؤوليته عىل خمتيص ال ُّلغة التطبيقي ،وعلم نفس ال ُّلغة الذين ينبغي بتجارهبم
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وبحوثهم أن المسوا موضوع املهارات واكتشفوا أهيا ينبغي التعامل معه وملاذا؟ وكيف ندرس

املفاهيم ال ُّلغوية والنحو وكيف نعلمها؟ أما أصحاب املجال األنثروبولوجي فهم يربطون تعلم
ال ُّلغة بثقافة املتع َّلم ،ويوازنون بني الثقافة الغربية وثقافة املتع َّلم ،وحياولون أن يقربوا الصور الذهنية
للمتعلم بام جيعله أكثر تقب ً
ال للثقافة التي يفكر فيها بال ُّلغة اجلديدة.وهذا ما سنحاول الكشف عنه

بجميع تفاصيله هبذا البحث.
مشكلة البحث:

يدخل قسم اللغة االنكليزية يف كلية الرتبية للبنات عامه الثاين بعد جتربة صعبة قضاها يف صحبة

الدورة األوىل التي اتسمت الطلبات فيها بالفروق الفردية العالية وفقدان بعض منهم أيرس اساسيات
اللغة االنكليزية ال عىل مستوى املهارات فقط بل حتى عىل مستوى حفظ املعاين او التعامل بام هو

مألوف من مفردات  ،مما أدى اىل ظهور نسب فشل اكاديمي غري مألوف يف احلقل اجلامعي.وهلذا
صار قرار القسم حتام ان تكون لدينا يف القسم اجراءات جديدة جتنبنا كارثة العام املايض .وعليه تم

تكليف جلنة خاصة عمدت عىل اجياد معايريموضوعية وذات طابع عاملي للقبول ،وكانت املشكلة
الرئيسية تتلخص باإلجابة عىل االسئلة االتية :

 -1ما هي نوع املعايري التي ينبغي ان يتم تبنيها ؟ وكيف؟

 -2كيف سيتم فرز تلك املعايري وحتديدها واستخدامها بموضوعية يف عملية القبول؟

 -3هل يمكن استخدام املعايري اخلاصة بكفاءة اللغة االنكليزية لتأشري حجم الضعف لدى

طالباتنا يف كلية الرتبية او يف عموم كليات الرتبية يف القطر ؟
اهداف البحث:

هيدف البحث احلايل اىل الوصول اىل النتائج االتية:

 -1تصميم معيار عراقي لقياس كفاءة اداء خرجيات الدراسة الثانوية يف اللغة االنكليزية.

 -2درجة صالحية هذا املعيار يف حرص وتصنيف احصائي دقيق لألخطاء الشائعة يف اللغة

االنكليزية التي يقع فيها الطلبة.

 -3وضع صورة شاملة عن واقع كفاءة أداء اخلرجيات يف اللغة االنكليزية.

 -4اخلروج باستنتاجات دقيقة عن واقع تعليم اللغة االنكليزية يف النظام الرتبوي العراقي.
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يتحدد البحث احلايل بام يأيت:

 -1الطالبات اللوايت قدمن للقبول يف اللغة االنكليزية للعام الدرايس 2013/2012لكلية

الرتبية للبنات  /اجلامعة العراقية.

 -2اعتمدت اجراءات مجع البيانات عىل اختبار مقنن اعد فنيا من قبل الباحثني وتم تنظيم

اجراءات صدقه وثباته داخل قسم اللغة االنكليزية يف الكلية.
تعريف املصطلحات:

 -1االخطاء الشائعة لغويا

 -2معايري قياس الكفاءة اللغوية

 -3نظام تعليم اللغة االنكليزية قبل اجلامعي.

االطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
اوال -االطار النظري

متثل املهارة ال ُّلغوية جمموعة املهارات التي تظهر يف مواقف معينة ،وتنمو وتتطور بالتكرار

واملامرسة .وحيتاج تع ّلم ال ُّلغة األجنبية إىل تع ّلم جمموعة مهارات سمعية ،وبرصية ،وصوتية ،ويدوية
ك ّلام احرتفت هذه املهارات كانأداءاها أفضل.
أصبحت ال ُّلغة اإلنجليزية ُلغة واسعة االنتشار يف كافة األقطار العربية ،وحتولت من ُلغة أجنبية
إىل ُلغة ثانية يف بعض األقطار نتيجة ظروف تارخيية مما زاد من إقبال الطلبة وغريهم عىل تع ّلم هذه
ال ُّلغة يف السنوات األخرية .ويف رأي أحد املختصني يف تعليم ال ُّلغة اإلنجليزية أن طلبة األقطار

العربية هم مصدر تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية يف األقطار العربية ويف بريطانيا.
ولقد اختلفت دوافع تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية فمنها :

أ -ال ُّلغة اإلنجليزية هلا عالقة ببعض األعامل واملهن والصناعات.
ب -هي وسيلة الدراسات العليا يف معظم املقررات التعليمية.

ج -أصبحت اإلنجليزية ّ
حتتل مكانة علمية وعاملية بوصفها لغة اتصال.
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د -أصبحت ال ُّلغة األجنبية الرئيسة يف أكثر البلدان العربية الرتباطها أيض ًا بالتقنيات احلديثة.
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ومع ّ
كل تلك األمهية إال أن مشكالت تعليم ال ُّلغة اإلنجليزية يف نظم التعليم العربية منذ

اخلمسينات زادت وتنوعت ومل تنته .وأمام هذه احلالة غري املرضية ظلت احلاجة قائمة إىل اإلجابة

عن سؤالني مهمني،ومها:
 -أين يكمن اخللل؟

 -الذي قاد إىل تلك احلالة ال ُّلغوية املرتدية؟

واجلواب عىل ذلك أن هناك العديد من املعوقات املتنوعة التي َّمتت دراستها من قبل باحثني

من خمتلف االقطار العربية ،وبوسائل ومناهج خمتلفة والتي كشفت عن وجود عوامل عدة َّأدت إىل
غوي ضعيف ،والتي يمكن تقسيمها إىل:
خلق نتاج تعليمي ُل ّ
 -1معوقات تتعلق بالطالب.

 -2معوقات تتعلق باملنهج بمفهومه الواسع.
باملدرسُ ،
وطرق إعداده.
 -3معوقات تتعلق
ِّ

 -4وأخري ًا معوقات ترتبط بالنظام التعليمي وإمكاناته.

وسنحاول من خالل هذه اإلطاللة املقتضبة مناقشة ّ
معوق ،ورصد ظواهره ،وتتبع مسبباته،
كل ّ

ونتائجه.

أ -الطالب:

ُيقدّ م الطالب العريب يف مرحلة التعليم العام عىل تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية من غري إبداء أي قدر

من احلامس ،والرغبة اجلادة يف تع ّلمها؛ والسبب يف ذلك يعود يف املقام األول إىل شعوره بأهنا ليست
مهمة يف حياته ،ومن هنا ينصب تركيز الطلبة عىل حتصيل ّ
أقل قدر من ال ُّلغة الذي
ذات أولوية ّ

يؤدي هبم إىل االنتقال إىل املستوى الدرايس الالحق ،ولذا فهم يقومون فقط بحفظ قواعد ال ُّلغة
اإلنجليزية ،وبعض النصوص ،والكلامت من أجل جتاوز االختبار النهائي.ويضاف إىل ذلك أيض ًا

أن رغبة الطالب ،وتفاعلهم مع جتربة تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية ،وإدراكهم ألمهية تع ّلمها تأثرت سلب ًا

ّ
ويؤكد ذلك ما أشارت إليه بعض الدراسات
جراء ضعف تشجيع ودعم أولياء األمور ألبنائهم.
ّ
امليدانية إىل أن املستوى التحصييل للطالب يف ال ُّلغة اإلنجليزية يرتفع بارتفاع املستوى التعليمي
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لألبوين ،وأنه يف حالة قناعتهم بأمهيتها ينعكس ذلك إجيابي ًا عىل مستوى حتصيل أبنائهم ال ُّلغوي
(احلمداين2005 ،م).
ب -املناهج

معوقات تعليم ال ُّلغة اإلنجليزية ،وذلك يعود إىل أن املناهج املطبقة
ت َُعدُّ املناهج احلالية من أبرز ّ
حالي ًا يف معظم األنظمة الرتبوية العربية تفتقر إىل األهداف الواضحة ،واملحتوى الذي يتناسب مع

تلك األهداف ،وربط طرق التدريس باملحتوى وأساليب التقويم ،وتفتقر إىل الرتابط والتسلسل
املنطقي للموضوعات والوحدات التي يدرسها الطالب ،كام أن املناهج املقررة فيها تفتقر إىل جودة
اإلخراج الفني ،والصور امللونة التي جتذب الطالب ،وجتعل الكتاب حمبب ًا إليه ،عالوة عىل أساليب

تعود الطالب عىل احلفظ ،وحتصيل الدرجات ،وليس التع ّلم احلقيقي.
االمتحانات والتقويم ،فهي ّ

وتركز املناهج أيض ًا بدرجة كبرية عىل املعلومة أو اجلانب املعريف قبل املهارة أو إعطاء مساحة أكرب
جلانب املهارة التطبيقي .ولذا فليس هناك وقت خمصص يف املنهج يتيح للطالب التدرب عىل ما

درسه ،كام أن املنهج -أيض ًا -ال يويل اهتامم ًا كبري ًا لرغبات الطالب وحاجاهتم ،وال حيتوي عىل

موضوعات هلا عالقة بواقعهم ومستقبلهم (عقل1986،م).

املعوق الفني اآلخر يظهر يف أن الزمن املخصص لتدريس ال ُّلغة اإلنجليزية يف مدارسنا العامة
ّ

ليس كافي ًا .هذا الزمن املحصور بـ  4حصص يف األسبوع بمعدل 45دقيقة ّ
لكل حصة هو زمن
غري ٍ
يتم يف بيئات لغوية منعزلة لساعات حمدودة
كاف (،)2004 I, brahim
ّ
وبخاصة أن التدريس ّ
يف األسبوع يزول أثره رسيع ًا بسبب عدم توافر عنارص مماثلة كتلك التي يمكن أن تتوافر يف البيئة
األصلية لتع ّلم ال ُّلغة؛ مما يولد لدى املتع َّلم الشعور بأن عالقته بال ُّلغة تنقطع بمجرد مغادرته حجرة
عمق من إشكالية الوقت الكثافة الطالبية يف الفصول الدراسية التي سامهت مع الزمن
الدرس .ومما ّ

معوق آخر يتعلق بالنقص
القليل املخصص لتعليم ال ُّلغة اإلنجليزية يف ضعف ناتج تع ّلمها.وهنالك ّ
احلا ّد بالتجهيزات التعليمية والفنية التي تفتقر إليها مدارسنا العامة؛ إذ ال توجد فيها التجهيزات

واملختربات ال ُّلغوية التي يمكن أن تُتيح للطالب االستامع إىل ال ُّلغة اإلنجليزية من خالل أرشطة
تسجيل ،أو مشاهدة موا ّد تعليمية ُلغوية يمكن أن تعرض عن طريق أرشطة فيديو ،وعدم احتواء
املشوقة التي تشجع الطالب عىل القراءة بال ُّلغة اإلنجليزية،
مكتبات مدارسنا عىل القصص القصرية ِّ
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وأيض ًا تفتقر إىل الربامج التعليمية ال ُّلغوية احلاسوبية التي يمكن أن تستخدم داخل الصف أو
خارجه وتعطي الطالب فرصة أكرب إلجراء تدريبات ُلغوية معززة(.الزبيدي .)2011
ومن هنا يمكن القول إن مدارسنا تفتقر إىل الوسائل التعليمية املساعدة ،واملصادر اإلثراءية

احلديثة ،وقد بلغت نسبة عدم توافر الوسائل التعليمية التي تُسهم بقدر كبري يف تعليم ال ُّلغة
اإلنجليزية بطرائق ووسائل أكثر كفاءة حسب بعض التقديرات نحو  ،%70ويالحظ أنه متى ما

وجدت فإهنا تستخدم استخدام ًا حمدود ًا وعىل نطاق ضيق(الصغري2009 ،م) ،ومما أعاق إقبال

الطالب عىل تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية ،وقبوهلم لالستمرار يف اإلقدام عىل تع ّلمها بحامسة ورغبة أن
هناك تذبذب ًا ملحوظ ًا يف مفهوم تعليم ال ُّلغة اإلنجليزية ،وأمهيتها يف البيئة املحيطة بالطالب بام يف
ذلك إدارة املدرسة ،واملعلمني ،وأقران الطالب وأقربائه.

كام أن هناك معوق فني آخر يتمثل يف ضعف استخدام معايري اجلودة – بام يف ذلك معيارا

التدريس اجليد ( ، )teaching standardوالتع ّلم اجليد ( )learning standardالتي تُبنى

عليها السياسات ،والنظم والربامج والتطبيقات الرتبوية والتعليمية ،وما يرتتب عليهام من نظم
املحاسبة الرتبوية النافذة ( ،)educational accountabilityوكذلك عدم استخدام وسائل
مقننة عاملي ًا لقياس كفاءة معلمي ال ُّلغة اإلنجليزية ،ووضعها بوصفها رشط ًا أساسي ًا للتوظيف يف

مدارس التعليم العام.

ومما أعاق تعليم ال ُّلغة اإلنجليزية يف البالد العربية عدم توافر التقويم الدوري لربامج إعداد

معلمي ال ُّلغة اإلنجليزية يف الكليات واجلامعات والذي يمكن أن تقوم به ّ
كل أربع سنوات عىل أقل
تقدير مؤسسات أكاديمية مستقلة لضامن قدر أكرب من املصداقية ،ود ّقة عملية التقويم وحياديتها
(الصغري2009 ،م).
ج -املعلم

املعوقات اإلدارية ،والنظامية
املعوقات النفسية والفنية السابقة هناك جمموعة أخرى من ّ
إىل جانب ّ

الرتبوية والتي تشمل اخللل يف برامج إعداد معلمي ال ُّلغة اإلنجليزية ،والطرق املتبعة يف تدريس
ال ُّلغة اإلنجليزية ،وعدم فتح باب التعاون والرشاكة مع اخلربات واملراكز العلمية املتخصصة حملي ًا،

وإقليمي ًا ،وعاملي ًا .فالربامج أو األقسام التي تُعد معلمي ومعلامت ال ُّلغة اإلنجليزية يف أقسام ال ُّلغة
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اإلنجليزية باجلامعات ضعيفة ،وتشكو من غلبة الكم عىل الكيف ،وضعف استخدام التكنولوجيا،

مدرسيها ،فعىل سبيل املثال تعمل كليات الرتبية واملعلمني
وق ّلة اهتامم اجلامعات بتطوير أقسامها أو ِّ
يف معظم البالد العربية عىل تأهيل معلمي ال ُّلغة اإلنجليزية ،وتقوم بتخريج املئات سنوي ًا ،وتركز

جهودها عىل إعطاء الطالب (املعلم) كماّ ً كبري ًا يف مواد األدب اإلنجليزي ،والرتمجة ،والنقد األديب،

واملواد ال ُّلغوية الرصفة كالنحو ،والرصف والصوتيات وغريها ،لكنها هتمل إىل حدّ كبري مواد
ُطرق التدريس ،وتدريس نظريات تع ّلم ال ُّلغة األجنبية ،وغريها من القضايا ذات العالقة بتع ّلم

ال ُّلغة اإلنجليزية (أبو جاللة وعليامت .)2001 ،كذلك هتمل هذه الربامج إىل حدّ كبري تنمية
وبخاصة املهارات األساسية األربع :االستامع ،والتحدث،
مهارات الطالب (املعلم) ال ُّلغوية
ّ
والقراءة ،والكتابة مما نتج عن ذلك ضعف يف برامج اإلعداد وكذلك انخفاض ملحوظ يف مستوى

الكفايات ال ُّلغوية واملهنية ملعلمي ال ُّلغة اإلنجليزية ،وعزز ذلك أيض ًا اخللل يف نظم تقويم أدائهم،
وندرة الفرص التدريبية املتاحة أثناء ممارستهم عملية تدريس ال ُّلغة اإلنجليزية ،ويضاف إىل ذلك

ك ّله ضعف أو غياب يف املحاولة اجلادة؛ لتلمس أسباب التطوير الذايت للمعلمني عىل الصعيدين
ال ُّلغوي والرتبوي.

وهذا ك ّله ترمجته إحدى الدراسات امليدانية التي أجرت مؤخر ًا عىل اختبارات الكفايات ال ُّلغوية

املعروف بـ ( )TOEFLعىل عينة مكونة من  515معل ًام للغة اإلنجليزية يف إحدى البلدان العربية
حيث حصل فيها  )%87( 447معلام عىل أقل من  ،500وحصل فقط  )%13( 68عىل  500فأكثر

مهمة تدريس ال ُّلغة اإلنجليزية يف مراحل التعليم
عل ًام بأن احلدّ األدنى ملستوى الكفاية ال ُّلغوية ألداء ّ
العام املعتمد عاملي ًا – حسب بعض املراجع العلمية – جيب أال ّ
يقل عن  500درجة يف اختبار

(التوفل) (الصغري2009 ،م).
د -معوقات تنظيمية

خلص عقل ( )1986مشكالت تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية آنفة الذكر فيام يأيت:
 -1نظم الكتابة يف اإلنجليزية صعبة عىل الطلبة العرب.

 -2يشيع التلقني يف تعليم ال ُّلغة اإلنجليزية يف املدارس العربية.

 -3يركز نظام االمتحانات عىل احلفظ ،والتلقني أكثر من بقية املهارات.
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 -4رصامة املناهج التي حت ّتم عىل املعلمني أن يتبعوا الكتاب املقرر من بدايته إىل هنايته ،وال

يوجد فراغ ألي يشء إضايف.

 -5ضعف مستوى الطلبة يف ال ُّلغة اإلنجليزية بشكل عام ،والرتباط النجاح هبذا املوضوع

بالدخول للكليات املتميزة سعى العرشات من الطلبة بااللتحاق بالدروس اخلصوصية سعيا وراء

النجاح ،وليس تع ّلم ال ُّلغة.

مهمة صعبة عىل الطالب واملعلم سوي ًا،
 -6ازدحام الطلبة يف الصفوف مما جيعل تعليم ال ُّلغة ّ

عل ًامأن هناك إمجاع ًا بني املختصني يف تعليم ال ُّلغة ينبغي أن يكون يف صفوف مناسبة احلجم.

 -7ق ّلة املوارد والوسائل التعليمية املساعدة يف التدريس كاملخترب ،واملجالت ،والكتب

اإلضافية حتى يف حالة وجودها فان املعلمني غري قادرين عىل االستفادة منها واستعامهلا .إن املوارد

املستعملة يف األقطار العربية جيب أن تأخذ يف االعتبار الوضع االقتصادي ،والثقايف ،واالجتامعي،

والتعليمي.

 -8معظم َم ْن ُيدرس ال يمتلك شهادة تؤهله لذلك.

 -9االختالفات بني ال ُّلغتني العربية واإلنجليزية من حيث اجلذر ،والصوت ،وطريقة الكتابة
ُ
اجلمل وغريها ،مما جيعل املتع َّلم العريب باستمرار
واجتاهها من اليسار إىل اليمني ،وأسلوب تكوين

يعاين من تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية.
ثانيا-الدراسات السابقة

’’ )2010 Aمشكالت الكتابة يف ال ُّلغة اإلنجليزية لدى
دراسة اخلصاونة (, l-Khasawneh

طلبة الدراسات العليا العرب‘‘.

هدف البحث الكشف عن املشكالت املتعلقة بمهارة الكتابة يف ال ُّلغة اإلنجليزية لدى طلبة

الدراسات العليا العرب يف ختصص إدارة األعامل الذين يدرسون فرتة حتضريية لتع ّلم ال ُّلغة
تم يف استعراض
اإلنجليزية بوصفها لغة ثانية .تناول البحث املوضوع من جانبني األول نظري َّ

واسع للدراسات التي تناولت الصعوبات األساسية يف تع ّلم مهارة الكتابة يف ال ُّلغة اإلنجليزية،
وذلك بعد أن ّمتت مقارنة نوعني من الكتابة :األوىل هي الكتابة ألغراض وظيفية ( ،)EOPوالثانية

هي الكتابة ألغراض أكاديمية ( .)EAPأفرزت هذه املقارنة وجود عدد من الصعوبات التي بدأ
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 -10التكرار املخل لرتاكيب األفعال واألسامء.

 -11االستخدام غري السليم لضامئر الشخص الثالث.

خاصة البعد املعريف ،وطبيعة املحتوى.
 -12خلل يف سالمة اإلنتاج الكتايب ّ

 -13ضعف االلتزام بنمط الكتابة ( )styleيزود الطالب بقواعد حمددة توجهه أثناء تكوين

ُ
اجلمل.

نص ال يتسم بالوضوح.
 -14ضبابية أهداف ما يكتب أو تعددية األغراض تؤدي إىل إنتاج ّ
أما يف اجلانب التطبيقي فقد حاول الباحث التعرف عىل ما يأيت:

أ -أنامط الكتابة لدى الطلبة العرب الذين يدرسون يف مستوى الدراسات العليا بتخصص إدارة

األعامل يف جامعة اوتارا (.)UUM
ب -صعوبات الكتابة.

ج -مسببات تلك الصعوبات والتعرف عىل جذورها.

تضمنت عينة الدراسة عرشة طالب يدرسون يف قسم إدارة األعامل يف مستوى املاجستري ممن

جلسوا ألخذ اختبار حتديد املستوى يف ال ُّلغة اإلنجليزية يف اجلامعة ،وثالثة منهم فقط اجتازوا
االمتحان .ينحدر أفراد العينة من األردن ( )5طالب ،ومن ليبيا ( ،)2ومن العراق( )1( ،)2من

اليمن .تراوحت أعامرهم بني  40 -25عام ًا.

استخدم يف هذه الدراسة املنهج النوعي ( )Qualitativeمن خالل مقابالت مقننة وحمددة

األسئلة (.)Semi-structured

وأظهرت النتائج من أهم أسباب ضعف الطلبة العرب يف ال ُّلغة اإلنجليزية هو ضعف تع ّلمهم

أساسيات ال ُّلغة اإلنجليزية يف املرحلة قبل اجلامعية ،مما أثر عىل مستوى دافعيتهم يف تع ّلم ال ُّلغة
اإلنجليزية ،وضعف الثقة بأنفسهم ،مما أعطى مردود ًا سلبي ًا إلمكانية تطور تع ّلمهم ال ُّلغة اإلنجليزية

مستقب ً
ال .أعزى بعضهم ضعف مستواه يف ال ُّلغة اإلنجليزية إىل طرق التدريس اخلاطئة املستخدمة

يف املدارس العربية .ويف كثري من دروس ال ُّلغة اإلنجليزية يف البالد العربية تستخدم ال ُّلغة العربية

مدرس ال ُّلغة اإلنجليزية ،وقلة دروس النشاط الذايت .اقرتح
مع ال ُّلغة اإلنجليزية لضعف إعداد ِّ
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الباحث رضورة تطوير نشاطات املؤسسة التعليمية وتكليف املتع َّلمني بواجبات تعليمية خمتلفة،

اخلاصة بالكتابة ،كذلك منح الطلبة كورسات مكثفة ذات عالقة
وزيادة التدريبات والتامرين
ّ

بتخصصهم.

’’ )2010 Aطلبة الدراسات العليا
دراسة الزبيدي وريتشاردز (, l-Zubaidi&Rechards

العرب يف ماليزيا :تشخيص وجتاوز الصعوبات الثقافية وال ُّلغوية‘‘.

هدفت الدراسة إىل تشخيص الصعوبات الثقافية وال ُّلغوية التي تواجه الطلبة العرب ،واقرتاح

احللول والوسائل لتطوير دراستهم يف ماليزيا .وكذلك حماولة تبيان وجهات نظر طلبة الدراسات
العليا العرب وخرباهتم .شخصت الدراسة بعمق أربع صعوبات رئيسة ،وهي :صعوبات ثقافية،

(خاصة).
صعوبات اجتامعية– نفسية ،صعوبات أكاديمية ،صعوبات ذاتية
ّ

ولغرض الكشف عن الصعوبات التي يعاين منها الطلبة العرب يف اجلامعات املاليزية ،تم

االستعانة بعينة من طلبة الدراسات العليا العرب ممن يدرسون يف مخس جامعات ماليزية ،وهي:

جامعة ماليزيا (مااليا) ( ،)UMاجلامعة التكنولوجية بامليزيا ( ،)UTMجامعة بوترا ماليزيا

( ،)UPMواجلامعة الوطنية (( ،UKMواجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا ( .)IIUMبلغ

جمموع أفراد العينة ( )326طالب ًا من  14بلد ًا عربي ًا يقيض هؤالء بني سنة إىل سنة ونصف باملعدل
لدراسة ال ُّلغة اإلنجليزية أو أن حيقق الطالب  550درجة يف امتحان الكفاءة اللغوي التوفل
( )TOFELأو درجة  6يف امتحان الكفاءة الدويل ( .)ILETSيف اجلوانب األساسية التي ُسئِل
فيها الطلبة ظهر اآليت:

 %50-15من العينة أشارت إىل أن برنامج ال ُّلغة اإلنجليزية املقدّ م ُم ْر ٍ
ض.

 %52 -16من العينة اقتنعوا بأن االختبارات واملقاييس املقدمة حتدد مستواهم بد ّقة  -أي أن

نصفهم غري مقتنع بطرق تقويمه.

 130-17طالب ًا وبنسبة  %39أشاروا إىل أن زمن التعليم مالئم ملستواهم ،أي أن  %61غري

ٍ
راض عن ذلك.

ٍ
طالب ،وبنسبة  %30مقتنع بام يقدّ م هلم من برامج دراسية ،و  %70غري مقتنع.
100 -18

 116 -19طالب ًا ،وبنسبة  %35أكدّ عىل أن املحارضات كانت مفيدة أي نسبة  %65مل يأكدّ وا
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ذلك.

 %39 -20من الطلبة اعتقد أن مادة الدراسة ال تلبي وحاجاهتم وأن  %34يرى أن املادة

التعليمية املستخدمة ملبية حلاجاهتم.

 %58 -21من الطلبة اعتقد أن اجلانب التعليمي يف ال ُّلغة كان جيد ًا.
 %60 -22من الطلبة انتقد وبشدّ ة الوسائل التعليمية املستخدمة.

 -23عموم ًا أكثر الطلبة أشار إىل ضعف حمتوى املواد التعليمية املقدمة عىل مستوى الصفوف،

أو يف املكتبة.

 -24أشار الطلبة إىل أن االستامع مل يأخذ ّ
حظه من التغطية يف برامج ال ُّلغة اإلنجليزية كذلك

احلال يف مهاريت القراءة والكتابة.

 -25كام أعزى الطلبة أن سبب ضعف الربنامج يعود إىل كرب حجم الصف ،وكثرة غياب

العطل.
املدرسني ،وكثرة أيام ُ
ِّ

يف اخلالصة انتهت الدراسة إىل تشخيص ثالث صعوبات رئيسة مرتبة بنا ًء عىل وجهة نظر
الطلبة ،وهي :صعوبات أكاديمية ،وصعوبات ُلغوية ،وصعوبات ثقافية.
’’ )2009 Aتدريس ال ُّلغة اإلنجليزية املهنية للطلبة السعوديني الذين
دراسة اجلرف (, l-Jarf

يدرسون يف اخلارج‘‘.

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع تع ّلم الطلبة السعوديني الدارسني يف عدة دول عاملية

تقدّ م برامج الدراسات اجلامعية األولية والعليا هلؤالء الطلبة مرشوطة بأخذهم امتحانات ال ُّلغة
اإلنجليزية املعيارية ( .)TOEFL, ILETS or Placement Testيف ضوء هذه االختبارات يتم

فيتم توزيعه
تقرير مستوى الطالب يف ال ُّلغة .يف معظم األحيان يفشل الطالب السعودي يف االمتحان ّ
اخلاص باجلامعة املستضيفة.
عىل أحد املستويات ال ُّلغوية السبعة تبع ًا لنتيجته باالمتحان
ّ

خاص ًا لتعليم ال ُّلغة اإلنجليزية لـ ( )1400طالب سعودي
أعدت تسع جامعات بريطانية برناجم ًا ّ

ركزت عىل
من خرجيي الدراسة الثانوية .استخدمت الباحثة املنهج النوعي بأسئلة مغلقة مفتوحة ّ
تقويم الربامج املتقدمة وقد منح الطالب حرية االختيار يف اإلجابة باللغة العربية أو اإلنجليزية.

أظهرت النتائج بشكل عام أن الطلبة ضعاف يف ال ُّلغة اإلنجليزية ،فبعد  18-3شهر ًا من دراسة
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ال ُّلغة اإلنجليزية مل يتع ّلم الطلبة باملستوى املطلوب .فاملحادثة ،وفهم األسئلة ،والنقاش كان صعب
عليهم للغاية .كانت قراءاهتم ضعيفة ،وبطيئة ،إذ يقرأون كلمة كلمة وبتلفظ خاطئ ،وغري قادرين

النص ،معرفتهم باملفردات قليلة ،وهناك ضعف عام باإلمالء .ورغم اعتامد الربنامج عىل
عىل فهم ّ
تقديم دروس مكثفة بالقواعد ،إال أن الطلبة ما زالوا خيطئون يف استخدام أزمنة األفعال ،وأدوات

الربط ،وتكوين جمُ ل مركبة .وجدت الباحثة أن معظم الطلبة باخلارج يفضلون الدراسة ضمن
جمموعات داخل الصفوف مما يتيح هلم التحدث بال ُّلغة العربية دون اإلنجليزية.
ختص تعليم املهارات ،وتدريس القواعد ،وتنمية
يف النهاية قدّ مت الباحثة جمموعة توصيات ّ

املفردات ،ومعاجلة مسألة إدارة الزمن ،واالنتباه داخل الصف ،وطريقة املذاكرة بالشكل املقبول.

دراسة(’’ )2009 S, hawانطباعات الطلبة العرب وخرباهتم الرتبوية واسرتاتيجيات الدراسة

التي يقضوهنا يف الواليات املتحدة األمريكية‘‘.

تم دراسة اخلربات الرتبوية للطلبة العرب هبدف املقارنة بني اسرتتيجيات التع ّلم التي اعتاد
ّ

عليها الطلبة يف بالدهم ومثيلتها يف الواليات املتحدة باستخدام املنهج النوعي وطريقة البحث

الصوري ،وذلك باالستعانة بـ  25طالب ًا يتع ّلمون يف بيئات خمتلفة يف الواليات املتحدة.

أشار الطلبة إىل أن الثقافة ونظام الدراسة يف جامعات الواليات املتحدة خيتلف متام ًا عن مثيالهتا

يف البالد العربية ،فالتفاعل بني الطلبة والتع ّلم املستقل ،واستخدام التكنولوجيا ،والدراسة مع
اجلنس اآلخر (االختالط) جتدها يف اجلامعات األمريكية مع توفر مكتبات عالية املستوى ،وهي

جوانب مفقودة يف اجلامعات العربية .كذلك اسرتاتيجيات النجاح التي احتاجها الطلبة ارتبطت

بتطوير مهارات الدراسة ،وبذل جهد أكثر يف الدراسة ،واستثامر مصادر اجلامعة بد ّقة ،والتع ّلم عن
طريق املجموعات ،وتنظيم عامل الزمن ،واإلستمرارية persistenceوقضاء زمن غري قليل
يف املثابرة والعمل األكاديمي .وقد ساهم أمران بشكل كبري يف نجاح الطلبة مها البيئة األكاديمية،

وإحساس الطلبة بعدم تعرضهم لضغوط نفسية مما ساعدهم عىل التوافق الطبيعي مع بيئة الدراسة.
أشار البحث إىل أن أكثر الطلبة العرب يقضون ست سنوات كحد أدنى يف دراسة ال ُّلغة

ويمر بعض الطلبة املبتعثون يمرون بربامج تدريب
اإلنجليزية قبل جميئهم للواليات املتحدة،
ّ

عىل تعلم اللغة اإلنجليزية ،ومع هذا فإهنم ال يتمكنون من اجتياز اختبار التوفل ( )TOFELبام
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يؤهلهم لدخول اجلامعات املبتعثني إليها ،لذا فإهنم يقضون فرتات طويلة لدراسة ال ُّلغة اإلنجليزية
ٍ
فرتات حتضريية .من بني العينة التي تناوهلا هذا البحث  %40مل يكونوا عىل استعداد ُلغوي
بوصفها
بالشكل املطلوب ،وفقط  %32كان غري ذلك يف مرحلة التحضري ،و %4مل جييبوا.

أظهرت نتائج املقابالت أيض ًا أنه كلام كان الطلبة عىل استعداد يف تقبل التغيري ،والتكيف للبيئة

هيتم القائمون
اجلامعية كانوا أكثر قدرة عىل النجاح األكاديمي .وأوصت الدراسة برضورة أن ّ
بتدريس الطلبة العرب بثقافة ال ُّلغة ،والتأكد من متكنهم من مهارات ال ُّلغة تطبيقي ًا قبل حتويلهم إىل

مدارس التخصص .كام اقرتحت مساعدة الطلبة العرب عىل تنمية مهارات االتصال بينهم ،وبني
اآلخرين من املتحدثني للغة اإلنجليزية كي تساعدهم عىل التوافق مع بيئة الدراسة اجلديدة.
 ’’ ))2002 Bتطوير وتنمية مهارة الكتابة يف التعليم العايل‘‘.
دراسة باشا , acha

هدفت هذه الدراسة إىل البحث عن أفضل السبل لتطوير الكتابة بال ُّلغة اإلنجليزية للطلبة

العرب املنخرطني يف الدراسات العليا من خالل تقديم بعض الطرق اجلديدة لتطوير تعليم الكتابة
تم استخدمه يف هذه الدراسة هو استخدام املوضوعات
لطلبة الدراسات العليا العرب .املنهج الذي َّ
املقالية ( ،)Using the Essayوشملت عينة الدراسة ( )30طالب ًا عربي ًا من الذين حيرضون

وتم تقديم خطوات
فصول إحدى املواد الدراسية بال ُّلغة اإلنجليزية يف جامعة بريوت األمريكيةّ .
لتطوير الكتابة كام يأيت:

الصحة ،املجتمع،
 -1اختيار موضوع الكتابة وتضمنت :جوانب متعلقة بالعمل ،السياسة،
َّ

وأخري ًا التعليم.

 -2قام الطلبة بمناقشة أين جيدون الشواهد ملا اختاروه من موضوعات (املكتبة ،أصدقاء،

حوار ،وغريه).

 -3القيام بمقابالت من قبل الباحثة للعينة ومناقشة موضوعاهتم بشكل مجاعي ،وفردي عند

احلاجة.

 -4تلخيص املوضوع.

 -5كتابة الصيغة األولية من املوضوعات.
 -6إعادة كتابة الصيغة األوىل.
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أظهرت النتائج أنه ك ّلام تنوعت أساليب تعليم الكتابة؛ حدث تطور ملحوظ يف مهارة تع ّلم

الطلبة هلذه املهارة وزيادة فاعلية تع ّلمهم هلذه املهارة املهمة.

دراسة 2010( Caiم) «تصميم منهج ،والكفايات ال ُّلغوية ،وحتقيق الذات  :دراسة حالة

لتصميم منهج ال ُّلغة اإلنجليزية لطلبة الدراسات العليا الصينيني من ختصصات غري اللغة
اإلنجليزية».

هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني إعادة تصميم مناهج ال ُّلغة اإلنجليزية ،وتطوير

الكفايات ال ُّلغوية ،وحتقيق الذات لدى طلبة الدراسات العليا الذين يدرسون ال ُّلغة اإلنجليزية
بوصفها لغة ثانية .كذلك حماولة التعرف عىل الفصول األكثر فاعلية يف تعزيز الثقة بالنفس هلؤالء

الطلبة.

تألفت عينة الدراسة من طلبة الدراسات العليا يف جامعة ( )Yunnan Normalالذين

يدرسون ال ُّلغة اإلنجليزية ملدة سنة كمتطلب للدخول إىل الكليات ،والبالغ عددهم ()100
طالب ًا موزعني عىل مجيع التخصصات العلمية واإلنسانية ،أما من خالل اإلجابة عىل االستبانة أو
تم استخدام استبانة مخاسية بأعىل املوافقة إىل أدناها
مقابلة جزء منهم ( )12طالب ًا بعد ذلك .فقد َّ
حسب تصنيف ليكرت .تكونت من ( )3أجزاء )47( ،سؤا ً
ال من نوع االختيار من متعدد)3( ،

أسئلة مفتوحة –مغلقة ( .)open-endedتركزت أسئلة االستبانة عىل جوانب املنهج األربعة،
األهداف ،واملحتوى ،وطرق التدريس ،والتقويم .بينام تركزت الكفايات ال ُّلغوية عىل التمكن من

ال ُّلغة اإلنجليزية .وبلغ عينة املقابلة ( )12طالب ًا من العينة ذاهتا ،إذ كانت أكثر عمق ًا يف احلديث عن
الرضا عن الذات والثقة بام تع ّلمه الطالب من منهج ال ُّلغة اإلنجليزية.

أظهرت النتائج أن الكفاءة ال ُّلغوية يف مهارة القراءة هلا ارتباط ضعيف مع حتقيق الذات،

فالتمكن من القراءة خري دليل عىل ثقة الطالب يف كفاءته يف ال ُّلغة ،بينام الكفاءة يف مهارة التحدث
باإلنجليزية كان ارتباطها ٍ
عال مع حتقيق الذات ،لذا جيب أن متنح فرتة زمنية أطول .وعليه جيب
االهتامم باالستامع الرتباطه الوثيق بالتحدث .وبالنسبة إىل الكفاءة يف مهارة الكتابة فقد كان

ارتباطها قوي مع حتقيق الذات.
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أوىص الباحث بعد هذه النتائج برضورة الرتكيز عىل االستامع واملحادثة أو ً
ال ،ثم الكتابة أثناء

تصميم املنهج ،ووضع منهج يتناسب مع البعد املعريف والنفيس للطلبة ،وكذلك حماولة زيادة زمن

التدريب واملامرسة عىل مهاريت االستامع ،والتحدث.

دراسة 2010( Peacockم) ’’ نظرية العزو وتع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية‘‘.

هدفت الدراسة إىل تطبيق نظرية العزو ( )attributionيف النجاح واإلخفاق لـوينر

( )Weinerعىل الطلبة األجانب الذين يدرسون ال ُّلغة اإلنجليزية يف جامعة هونغ كونغ بوصفها
لغة أجنبية.

إن هذه النظرية التي نرشها وينر يف كتابه عام 1992م تشري إىل ثالتة أنواع من التفسريات

للنجاح ،واإلخفاق يف التع ّلم ،وهي:

 -8أما أن يكون السبب داخيل (اجتهاد) ،أو سبب اإلخفاق خارجي (احلظ والقدر).

 -9أما أن يكون اإلخفاق موجود ( )stableأو قابل للتغيري ،فالشخص الذي يرى ّ
حظه سيئ ًا

ال أمل ُيرجى منه ،لكن الذي يرى أنه يستطيع أن يقدّ م األفضل بالعطاء واالجتهاد ،بمعنى أنه
يستطيع أن يتغري.

 -10من املمكن السيطرة عىل العزو إذا كان داخلي ًا (زيادة أو نقصان باملسببات) أو ال يمكن

تغيري مشيئة القدر مهام أويت من عطاء.

ٍ
طالب جامعي يف مستوى دراسة البكالوريوس
تكونت عينة الدراسة من مخسة ومخسامئة ()505

مدرس ًا للغة اإلنجليزية.
يدرسون ال ُّلغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية بجامعة هونغ كونغ ،وِّ 40
وتضمنت إجراءات البحث مراحل عدّ ة ،منها :مسح األدبيات واستخراج  26سبب ًا لإلخفاق

والنجاح يف ال ُّلغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية ،ومقابلة  60طالب ًا وسؤاهلم عن أسباب النجاح

تم بناء استبانة من 41
واإلخفاق يف تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية .أعطى الطلبة  15سبب ًا ،يف ضوء ذلك َّ
سؤا ً
ال مستخدم ًا معها منظومة ليكرت اخلامسية من أقىص املوافقة إىل أدناها.
أظهرت النتائج أن تفسري الطلبة املتفوقني لنجاحهم بال ُّلغة اإلنجليزية يعود إىل جهودهم املبذولة

املدرسون
يف تع ّلمها ،وأهنم يتدربون بجدية داخل الصف وخارجه عىل ممارسة مهاراهتا .وأكدّ
ِّ
املدرسون
املدرسني ،إذ أعزى ِّ
النتيجة ذاهتا .أما الطلبة املخفقون فقد اختلف عزوهم عن عزو ِّ
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إخفاق الطلبة إىل القلق وضعف الثقة بالنفس .وبصورة عامة كان الطلبة أكثر مي ً
ال لتفسري نجاحهم

أو إخفاقهم نحو احلظ أكثر مما هو داخيل .كام ظهر بوضوح أن طلبة هونغ كونغ أكثر إيامن ًا باحلظ يف
النجاح والفشل أو اإلخفاق مما عرضته الدراسات السابقة مث ً
ال من طلبة الغرب.

املدرسني باستيعاب معنى نظرية العزو ،وطريقة عزو طلبتهم
أقرتحت الدراسة رضورة قيام ِّ

ملادهتم الدراسية قبل قيامهم بتدريسها ،ألن ذلك يدخل كثري ًا يف موضوع البعد النفيس؛ لتقبل مادة

الدرس من عدمها.

دراسة ’’ )1996( Abdul Karimالعوامل املؤثرة يف أداء طلبة جامعة اوتارا ماليزيا يف ال ُّلغة

اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية‘‘.

هدفت الدراسة إىل قياس العالقة بني االجتاهات اإلجيابية والدوافع الداخلية ودرجة استعامل

ال ُّلغة اإلنجليزية ،وأخري ًا اسرتاتيجيات تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية .لتقرير طبيعة العالقة بني هذه
املتغريات إضافة إىل عامل اجلنس ،وحتصيل الطلبة يف ال ُّلغة اإلنجليزية.

وتم مجع البيانات من عينة تتكون ( )294طالب ًا
واستخدم يف هذه الدراسة املنهج املسحيَّ ،

يدرسون يف مركز التأهيل اللغوي يف جامعة أوتارا ماليزيا ( .)Utara Malaysiaوقد خضع
الطلبة ملستويني من العمل ،األول قياس مستوى كفاءهتم بال ُّلغة اإلنجليزية بواسطة اختبار حتديد

املستوى ( ،)Placement Testوالثاين استبانة لقياس املتغريات :االجتاه ،الدافعية ،وحجم

استعامل ال ُّلغة اإلنجليزية اليومي ،واسرتاتيجية تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية .حاول البحث الربط بني
مجيع هذه املتغريات كام قيست يف االستبانة ،ونتائج الطلبة يف اختبار ال ُّلغة.

أظهرت النتائج أن نصف طلبة جامعة أوتارا هلم إجتاه سلبي نحو ال ُّلغة اإلنجليزية ،كام أن

معظمهم مل يكن أداؤهم ُمرضي ًا يف اختبار ال ُّلغة .وهذا يعني أن لالجتاه واسرتاتيجيات التع ّلم عالقة
طفيفة يف حتصيل الطلبة بال ُّلغة اإلنجليزية .كام أن دافعية الطلبة نحو تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية كان

متوسط ًا أو كان قريب ًا من املتوسط ،وقد ظهر وجود عالقة بني الدافعية نحو ال ُّلغة ،ودرجة استعامهلا.
كام وجد أن واحدة من إسرتاتيجيات التع ّلم وهي احلفظ هلا عالقة إجيابية بمستوى األداء يف ال ُّلغة
اإلنجليزية.

أوصت الدراسة برضورة االهتامم بتحسني اجتاهات الطلبة نحو تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية،
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والكشف عن أسباب العزوف عن تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية ،وحماولة بناء دافعية خارجية تُسهم يف
استثارة الطلبة إجيابي ًا نحو تع ّلم ال ُّلغة اإلنجليزية.

اجراءات البحث
منهجية البحث واجراءاته

وفعال تم االستعانة بنوعني من االجراءات  ،االول اجراء اختبار لكفاءة اللغة االنكليزية مقنن

وموائم خلرجيي املرحلة الثانوية( وهو مركز حتليلنا يف هذه الدراسة ) والثاين العمل عىل اجراء اختبار

شفوي جيمع بني مهارات اللغة االنكليزية االربعة( الفهم والتحدث والكتابة والقراءة ) .كذلك

قياس درجة الرغبة واملوائمة لعملية التدريس وقوة الشخصية وذلك من خالل املقابالت املبارشة.
أوال-منهجية البحث:

ملا كان هدف البحث الكشف عن األخطاء األكثر شيوعا يف اللغة اإلنكليزية لدى الطالبات

املتقدمات واملقبوالت يف قسم اللغة اإلنكليزية /كلية الرتبية للبنات لذا فان افضل منهج حلرص

Mcmillan&Bedhaouzer C
وحتليل تلك األخطاء هو املنهج التقويمي(, reswell2008

 ) 2009الذي يمتاز بكونه منهجا وصفيا يساهم بالكشف عن جوانب القوة والضعف الي ظاهرة
ويساهم يف اختاذ القرارات العالجية الالزمة .وهذا النوع من مناهج البحث هو األكثر مالئمة
ألهداف هذا البحث.

ثانيا -جمتمع البحث وعينته

يمكن بشكل عام اعتبار مجيع الطالبات اللوايت تقدمن او قبلن يف اقسام اللغة اإلنكليزية يف

جامعات القطر كافة يمثلون جمتمع البحث .وهؤالء ترتاوح اعامرهن بني أعوام 1995/ 1992
(عدا حاالت استثنائية حمدودة) .كام ان مجيع الطالبات الالئي خترجن من الثانوية قد مروا بصورة

عامة بامتحان ثانوية مركزي واحد.

اما عينة البحث فقد متثلت بجميع الطالبات الالئي قبلن او تقدمن للقبول يف قسم اللغة

اإلنكليزية يف اجلامعة العراقية  /كلية الرتبية للبنات حرصا .والبالغ عددهن  176طالبة تم اعتامد

 170استامرة اختبار صاحلة منها فقط.
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ثالثا -أداة البحث:

58

لقد تطلب حتقيق اهداف البحث اعداد اختبار كفاءة للغة اإلنكليزية يمتاز بالشمول واملوضوعية

والصدق والثبات ،وعليه تم القيام بااليت:

 -1مسح عدة اختبارات يف اللغة اإلنكليزية من خالل االنرتنيت.

 -2االطالع عىل اختبارات دليل تعليم اللغة اإلنكليزية واختباراهتا للمبتدئني.

 -3القيام بتحديد املعايري والعنارص املوجب وضعها يف االختبار اخذين بعني االعتبار مسألة ان

يكون االختبار مالئم للفئة العمرية وخربات خرجيات املرحلة الثانوية.

 -4ظهرت نتائج التحليل ومسح االختبارات السابقة وادلة اللغة اإلنكليزية رضورة تضمني

املهارات واملعايري اللغوية يف االختبار وهي
أ -مهارة االمالء Spelling

ب -مهارات استخدام قواعد اللغة( كاألزمنة ،والضامئر  ،واالفعال املساعدة  ،والتأنيث

والتذكري).....

ج -مهارات فهم اجلمل من خالل اكامل نواقصها.
د -مهارة تكوين اجلمل من مفردات حمددة.
ه -مهارة معرفة معاين املفردات واملفاهيم.

و -أخريا مهارة الكتابة من خالل منح الطالبات ثالث قطع انشائية معروفة املواضيع وهي

تكتب ما ال يقل عن  100كلمة حول املوضوع.

 -5بعد ان تم وضع البطارية األولية لالختبار كان ينبغي وعىل وفق أسس اعداد االختبارات

اللغوية ان يتم التأكد من صدق املحتوى (

 ) content analysisوثبات أسئلة االختبار (

 .) reliabilitytestوفعال ففي جانب صدق املحتوى تم عرض االختبار عىل أربعة تدريسيني
من قسم اللغة اإلنكليزية إضافة للباحثني وهم:

-الدكتورة نجاة املطوع  /طرق تدريس اللغة اإلنكليزية.

-ا د وليد خرض عباس مناهج بحث علمي  /تدريس يف قسم اللغة االنكليزية/خريج جامعة

كاليفورنيا.
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 -املدرسعبري االلويس  /ختصص لغة

57

 -املدرس املساعدسهري  /ختصص لغة

اما بالنسبة للثبات فقد تم جتريب النسخة األولية عىل  12طالبة من املتقدمات وبصورة غري

مبارشة.

 -يف ضوء اليات الصدق والثبات تم تعديل بعض فقرات االختبار  ،بينام سامهت اليات الثبات

بقياس عاميل الزمن املطلوب لإلجابة ووضوح الفقرات بشكل عام.
رابعا -تطبيق االختبار

بعد ان استكملت مجيع اإلجراءات الفنية لالختبار تم طبع  180نسخة منه وطبق يف الوجبة

األوىل عىل  90طالبة يوم الثالثاء  2013 /10/27بينام اعيد تطبيق االختبار عىل الوجبة املتأخرة

والباقني ممن مل يلتحقوا يف االختبار األول يوم  11/2وبلغ عددهم حوايل  80طالبة من خرجيات
املرحلة الثانوية بفرعيها العلمي واالديب وللدراستني الصباحية واملسائية.
خامسا -التحليل االحصائي للنتائج:

تطلب مجع البيانات النوعية (األخطاء) وحتويلها اىل بيانات كمية االستعانة بالوسائل اإلحصائية

االتية:

 -1التكرارات

 -2النسب املئوية  %حلساب معدل جمموع اخلطأ بني األخطاء األخرى أوال عىل أساس جمموع

اإلجابات ثانيا عىل معدل اخلطأ الواحد يف كل اجبة .وهو مؤرش مهم لقياس حجم اخلطأ.

 -3االختبار الزائي Z scoreيمثل هذا نوع من االختبار املقارن لدرجة حدة اخلطأ بني جمموع

درجات االختبار.

عر�ض النتائج

اجلداول من -1اىل  12متثل حتليال إلجابات الطالبات اللوايت خضن اختبار الكفاءة باللغة

االنكليزية الذي اعده القسم للفرتة من  15اىل  25نوفمرب .2013حيث تظهر اجلداول نوع

املوضوع تكراره والنسب املئوية .أذ مثلت النسب املئوية يف العمود االول نسبة االجابات اخلاطئة
ملجموع االجابات عىل العنرص الواحد ،بينام مثلت النسبة املئوية يف العمود الثاين نسبة اجابات
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الطالبات اخلاطئة ملجموع االجابات الكلية .ولقد تم البدء بتحليل االختبار تبعا لرتكيبه وكااليت:
اوال -االخطاء االمالئية :Spilling

يف هذا اجلزء من االختبار تم تقديم مخسة كلامت خاطئة وطلب من الطالبات تصحيحها ،

حيث اظهرت النتائج ان كلمة واحدة فقط استطاع عدد مقدر من الطالبات تصحيحها وهي

 CHILDRINبينام فشلت معظم الطالبات من تصحيح باقي الكلامت مما يدلل عىل وجود مشكلة

حقيقية يف موضوع االمالء لدى الطالبات رغم بساطة الكلامت املقدمة.
الكلمة

تكرار
اخلطأ

 %لإلجابة الواحدة
من جمموع العينة

 %من املجموع العام
لنسب االجابات

Absent

119

70

20

Article

148

87

25

Children

59

38

10

Cloudy

137

81

24

Dirty

124

73

21

جمموع نسب االجابات

349

ثانيا -حتويل االفعال من صيغة احلارض اىل املايض:

يف هذا اجلزء من االختبار كان املطلوب ان يتم حتويل مجيع الفعال يف اجلمل الصحيحة املقدمة

من صيغة احلارض اىل صيغة املايض .اظهرت النتائج املعروضة يف جدول رقم 2
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جدول  2يمثل االخطاء يف حتويل االفعال من زمن احلارض اىل املايض مع نسبتها
تكرار االخطاء

 %من جمموع
املمتحنني

النسبة لكل مفردة
من نسب املفردات

1

Close

45

27

14

2

Cry

55

33

17

3

Stop

49

29

15

4

Rob

80

47

25

5

Buy

95

56

29

ت

الكلمة
close

192

ان هناك نسب عالية من الكلامت فشل الطالبات من حتويلهن اىل زمن املايض رغم بساطتهن

وجاءت كلمة  BUYيبيع باملرتبة االوىل مما يدلل عىل ضعف استخدام هلذه املهارة عىل مستوى

مدارسنا الثانوية.

ثالثا -وضع كلامت بجمل :

يتضمن السؤال الثالث الطلب من الطالبات وضع عرشة مفردات يف مجل مفيدة وواضحة

وصحيحة نحويا ،وهذا يتطلب منهن معرفة معنى الكلمة ومن ثم صياغتها نحويا بجملة مفيدة
كي توضع بشكل مالئم يف مجلة تتالءم مع املعنى .اظهرت النتائج املعروضة يف جدول  3نتائج
خميبة متاما  ،اذ من بني عرشة مفردات بسيطة مل تستطع نصف الطالبات معرفة سوى مفردتني مها

 BEATIFLمجيل و  SUMMERصيف بينام معظم املفردات االخرى فشلت الطالبات بوضعها

بجملة مفيدة  ،واالكثر خطورة ان ثالث مفردات من بني العرشة حققت نسبة خطأ وصل اىل اكثر
من  ،77 ،88 ،92باملئة عىل التوايل وهي. RISKY ،PAINFUL، Faithful
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يظهر اجلدول  3توزيع االخطاء لكل مفردة .
 %من املجموع

 %من جمموع النسب
8

املفردة

اخلطأ التام

Dog

93

58

Plant

120

71

10

Sky

115

68

10

Bird

104

62

8

Faithful

131

77

12

Beautiful

83

49

7

Painful

150

88

13

Risky

155

92

14

Summer

82

48

7

Trip

126

74

11

5911

687

رابعا -تصحيح الضامئر

الكيل للعينة

املئوية

100

يظهر اجلدول رقم  4النتائج النهائية إلجابات الطالبات عىل السؤال اخلاص بتصحيح الضامئر،

حيث تم ادخال الضامئر ضمن مخسة مجل بصورة خاطئة وطلب من الطلبة تصحيحها ،ظهرت
النتائج بصورة خمجلة اذ ان معظم الطالبات فشلن من تصحيح الضامئر ال بل ان مجيع الطالبات

بدون استثناء حققن صفر يف السؤال رقم  .3ماذا يعني ذلك؟
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جدول رقم  4يمثل تكرار االخطاء ونسبها ملوضوع تصحيح الضامئر.
اجلملة

تكرارها

%

1

157

92

2

142

84

3

170

100

4

158

92

5

134

79

54

خامسا -ترمجة املفردات للغة العربية :يظهر اجلدول رقم  5املفردات االنكليزية التي طلب من

الطالبات معرفة معناها باللغة العربية لغرض قياس درجة معرفة املعاين املتداولة باللغة االنكليزية

وكام يأيت:

املفردة

التكرار

Sugar

8

Rice

52

59

Salt

162

Silk

110

Glass

91

Dust

71

Wood

125

Iron

10

Tea

165

Sand

املجموع 853

%

7
09
6

19
13
11
8

15
1

19

%

6

07
6

18
12
12
6

14
09
18

108
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اظهرت النتائج املعروضة يف جدول رقم  5ان نتائج الطالبات توزعن ضمن ثالث اصناف

صنف يتضمن معرفة الطالبات ملعنى الكلامت واملتمثلة بكلمتي سكر وشاي وحققتا اعىل نسبة

من املعرفة .والصنف الثاين واملتمثل بالكلامت اللوايت حققن نسبة وسط من املعرفة مثل ملح  ،ورز
وخشب .بينام كان هناك مخسة كلامت حازت عىل  %60صعودا من اخلطأ ككلمة غبار ،وزجاج
وحديد وسلك  ،ورمل وغريها .وملا عدنا اىل حمتوى كتب التعليم الثانوي وجدنا ان مجيع هذه
املفردات موجودة ولكن جمال استعامهلا وطريقة استعامهلا وزمنه حمدودة جدا.

سادسا -اختيار من متعدد للحجم والعدد والكمية (many, a little, a few ,much

:) ,any ,a lot of

يظهر اجلدول رقم  6نتائج الطالبات عىل سؤال اختيار الكلمة الصحيحة من ثالث بدائل

داخل مجل كاملة يدل كل منها اما عىل العدد او عىل الكمية او عىل احلجم  ،اظهرت النتائج ان

اجابات الطالبات عىل هذا التمرين كان افضل بكثري من سابقيه فرغم ان نسبة من اجبن بشكل
خاطئ عىل االختيار من متعدد تراوحت بالعام عند الوسط اال ان هذه النسبة تكاد تكون مقبولة

قياسا لإلجابات عىل االسئلة االخرى .ومع هذا فان الطالبات بشكل عام ال يمتلكن مهارة اولية يف
صناعة اجلمل البسيطة التي قدمت هلن كبدائل وربام باملصادفة اجبن عىل االسئلة.
جدول رقم  6يبني نتائج الطالبات عىل اسئلة الكم واحلجم والعدد
الرقم
Many
Many
A lot of

121

552

100

التكرار
75
72
59

%

44
42
35

%

36
35
29

املدرس /هند حامد حممد
) am i, s , are, was w
سابعا -اختيار من متعدد  ،افعال مساعدة ( , ere

52

جدول رقم  7يظهر نتائج الطالبات عىل استخدام االفعال املساعدة يف املايض واحلارض
الرقم
Are
were-2
Am

التكرار
26

107
9

%

18
76
6

141

تظهر النتائج املعروضة يف جدول  7ان معظم الطالبات قد اخفقن يف استخدام الفعل املساعد

الدال عل مجع املايض وهو  wereويبدو ان اجلملة ذاهتا رغم وضوحها مل تكن مفهومة لدهين.
ثامنا -استخدام االزمنة

جدول رقم  8يظهر عدد االخطاء ونسبها يف اجابات الطالبات عىل اختيار من متعدد (ازمنة )
الرقم
comes-1
speak-2
Makes

التكرار
89
83

110

%

52
49
65

282

اظهرت النتائج املعروضة يف جدول  8اداء» ضعيفا للغاية للطالبات يف هذا النوع من القواعد

اذ ان معظم الطالبات اخفقن يف االجابة الصحيحة وبحدود فاقت الوسط بكثري احيانا وجلميع
االسئلة .رغم ان االسئلة الثالثة كانت اختيار من متعدد وواضحة القواعد.
تاسعا – افعال االزمنة املستمرة

shall, will ,going to , am , would be ,shall be ,is , will be

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

553

االخطاء الشائعة يف اللغة االنكليزية

البحوث املحكمة

جدول رقم  9يبني اخطاء الطالبات عىل اسئلة االفعال املستمرة اخلاصة باالزمنة.

51

السؤال

التكرار

is going-1

44

Will be

59

117

will -2

%

20
53
27

220

تظهر النتائج بوضوح ان هناك خلل واضح يف استخدام االزمنة سيام يف جمال استخدام will

 . < shall & will beنحن نشعر ان االجابات الصحيحة ذاهتا مل تكن عن يقني بل عن حدس
لكوهنا اختيار من متعدد مما جيعلنا نشدد عىل ضعف استيعاب القاعدة ذاهتا من قبل الطالبات.
عارشا-تكوين سؤال

يف هذا التمرين البسيط تم منح الطلبة ثالث فقرات وامام كل منها اداة استفهام مناسبة  ،وما

عىل الطالبة سوى ان تقلب العبارة اىل مجلة استفهامية تتامشى ما منح هلا من اداة استفهام.

اظهرت النتائج املعروضة يف اجلدول رقم 10ان هناك ضعف تام عرب عنه بعدد االخطاء فاق ما

هو متوقع اذ ان اكثر من ثلثي الطالبات فشلن يف اداء هذا التمرين وهو مترين اويل وأسايس يفرتض
خلرجيات املتوسطة ضبط مثل هذه املهارة.

جدول رقم  10يمثل عدد االجابات اخلاطئة للطالبات عىل مهارة اعداد سؤال
ت
1
2
3

%

133

78

130

76

121

71

384

احلادي عرش -التعبري

متثل مهارة التعبري الوسيلة التي من خالهلا يمكن الكشف عن قدرة الطالبات عىل التعبري عىل
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انفسهن كتابيا .وتتطلب مهارة التعبري مجع االفكار وصياغتها بقوالب نحوية صحيحة ومن ثم

وضعها بصيغة مكتوبة تعرب عن فكرة او افكار متعددة .تضمن االختبار ثالثة مواضيع ذات طابع

عام ومهم للمرأة وتعليمها بشكل خاص اضافة اىل دورها يف املجتمع وكنا نتامل من الطالبات ان

يعربن ولو بمئة كلمة عن أي من املواضيع الثالث.

اظهرت النتائج املعروضة يف جدول رقم  11نتائج غاية يف الغرابة اذ من بني 170طالبة كانت

هناك  18طالبة فقط وبنسبة  %11فقط استطعن ان جيتزن درجة النجاح ( 10فام فوق ) بينام حققت
حوايل  75طالبة درجة اقل من  10وبنسبة . %44وحققت الطالبات درجة صفر أي مل يكتبن أي

يشء نسبة وقدرها %45

ماذا يعني ذلك ؟ ان  %89من الطالبات فشلن بتقديم احلد االدنى املطلوب تعبرييا عىل مستوى

الفكرة او النص والكتابة وهذا مؤرش خطري ينبغي ان يؤخذ باالعتبار يف بناء منهج تعليم الكتابة يف

املستوى اجلامعي.

جدول رقم  11يؤرش عدد ونسب اخطاء الطالبات يف مادة التعبري
الفئة

11

6

6

47

27

15-20

7

10_5

28

15_10
5_1

Zero

17096

التكرار

%

%

77

4

4

14

15

45

47

28

100
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تف�سري النتائج
من الواضح ان هناك ظاهرة خطرية لدى املوزعني عىل اقسام اللغة االنكليزية اذ ان معظم

الطلبة حيتاجون اىل ضبط املهارات االساسية يف اللغة االنكليزية سيام الفهم والكتابة والقراءة اي
ان معظم املهارات االساسية للغة االجنبية غري متوفرة لطالباتنا قبل دخوهلن للجامعة  .والسؤال
ماذا ينبغي عىل قسم اللغة االنكليزية ان يعمل؟ ان تعلم اللغة االنكليزية حيتاج اىل ضبط مهارات

اساسية كي يتم اعداد املدرسة اعداد جيدا ويف اللغة هناك اربعة مهارات ينبغي ان تتمكن منها
خرجية الثانوية قبل دخوهلا اجلامعة وهي االنصات وبشكل جيد الفهم وهذا يتطلب وجود ذخرية
لغوية واسعة لدى الطالبات ثم القراءة بطالقة مقبولة واخريا متلك مهارة كتابة اجلمل يف االقل
بصورة صحيحة قبل االنتقال يف اجلامعة لكتابة الفقرات.

اظهرت النتائج بشكل عام احلاجة اىل اعادة النظر يف مناهج املرحلة الثانوية وبأسس التدريس

وبنوع االمتحانات فالتصفية ال تبدأ باجلامعات بل باملراحل التي تسبقها  .انسجمت هذه النتيجة

مع نتيجة  2010 Al-Zubaidi&Retchardsالذي وجد ضعف عام لدى الطلبة العرب
املبتعثني من بلداهنم يف اللغة االنكليزية  .كذلك دراسة اخليال 2014التي وجدت ان معظم الطلبة

العرب الدارسني يف ماليزيا يقضون اكثر من سنة حتضريية قبل متكنهم من االنخراط يف كليات
التخصص.

التوصيات :يويص البحث برضورة قيام وزارة الرتبية من االستفادة من نتائج هذا البحث

وتشكيل جلنة من مرشفيها يف اللغة االنكليزية ومن املختصني يف املناهج ومن اساتذة اكفاء من
االقسام املختلفة للغة االنكليزية يف اجلامعات لدراسة ما خرج به البحث من نتائج ووضع احللول

الالزمة لتطوير تدريس اللغة االنكليزية يف البلد .كام ينبغي ان تساهم اقسام اللغة االنكليزية يف

ادخال املعلمني واملدرسني وحتى املرشفني دورات ختصصية هدفها تطوير تعليم اللغة االنكليزية.

وما دامت الوزارة تضغط لقبول اعداد كبرية من الطلبة من الرضوري التفكري بفصل لإلعداداملهاري

للطلبة ان مل نقل سنة حتضريية قبل انخراط الطالبات بالدراسة النظامية.
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