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صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية يف مقرر اللغة 
اإلجنليزية املطور للصف األول ثانوي من وجهة 

 نظر املعلمات مبدينة مكة املكرمة
 *عبير بنت محمد بن سعد النفيعي

 

  

على صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة اإلنجليزية املطور للصف األول ثانوي من وجهة  التعرف :هدفت الدراسة إلى_ امللخص

التعرف على الفروق بين متوسط درجات استجابات معلمات الصف األول ثانوي وإعزائها للعوامل  .نظر املعلمات بمدينة مكة املكرمة

 .لدراسة: استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ألنه األنسب ملعرفة الواقع لجوانب الدراسةمنهج ا(. الدورات التدريبية )سنوات الخبرة, التالية

عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من  .أداة الدراسة: استخدمت الباحثة االستبانة لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة

وقد توصلت الدراسة  .من بتدريس مقرر اللغة اإلنجليزية املطور بمدينة مكة املكرمة%( من املعلمات الالتي يق100( معلًمة تمثل نسبة )25)

تواجه معلمات مقرر اللغة االنجليزية املطور في منطقة مكة املكرمة العديد من الصعوبات في مجال تنفيذ األنشطة الصفية  :للنتائج التالية

وبات متعلقة باملعلمة: وصعوبات متعلقة بالطالبة: وصعوبات متعلقة بمقرر الخاصة بهذا املقرر ويمكن تصنيف هذه الصعوبات الى: صع

 صعوبات متعلقة بالوسائل التعليمية
ً
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابات . اللغة االنجليزية املطور و أخيرا

وبناء على النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة، فقد أوصت (. يةالدورات التدريب -معلمات الصف األول ثانوي تعزى ملتغير)سنوات الخبرة

عقد لقاءات دورية مع أولياء أمور الطالبات ملناقشة صعوبات تنفيذ  .االهتمام بمحتويات دورات اللغة االنجليزية وتكثيفها: يلي الباحثة بما

لمات مقرر اللغة االنجليزية املطور للصف األول الثانوي لتشجيعهن تقديم الحوافز ملع .األنشطة الصفية في مقرر اللغة االنجليزية املطور 

 .على االشتراك في الدورات التدريبية الخاصة بذلك املقرر 

 

 مدينة مكة املكرمة، لصف األول ثانوي ، امقرر اللغة اإلنجليزية املطور ، األنشطة الصفية كلمات مفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية   *



 

15 

املطور للصف األول صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة اإلنجليزية 

ثانوي من وجهة نظر املعلمات بمدينة مكة املكرمة
 املقدمة. 1

ذات الوتيرة السريعة, إذ  نعيش اليوم في عصر ثورة التقنية الحديثة,     

أن الحياة اختلفت إيقاعاتها، وأصبحت متطورة, ومتقدمة في كل نواحيها, 

فالعالم اآلن قرية صغيرة, واالنفتاح الثقافي والثورات الصناعية والتقنية, 

من أهم سمات هذا العالم, ويظهر ذلك جليا في كافة مجاالت الحياة 

فاتها, سياسية, واقتصادية, وصناعية, اليومية, ويشمل كل امليادين باختال 

 .وتجارية, وفنية, وغيرها

وُيعدُّ التطور والتقدم في مجال التربية والتعليم من أهم هذه        

التطورات؛ ألن التربية والتعليم نواة كل تقدم, وأساس كل حضارة, فما 

توالت األمم إال األخالق, والتعليم هو اللبنة األولى لكل مجال وميدان, وقد 

النظريات التي تهدف إلى االرتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في كل بالد 

األرض, وبدأ الوعي يدب في كل الدول بأهمية التعليم، وأهمية تطويره؛ من 

 ].2] أجل التقدم والرقي

وفي اململكة العربية السعودية ُسخرت كافة الجهود املالية واإلدارية      

االرتقاء بالعملية التعليمية والتربوية ومواكبة ركبي  والتربوية؛ من أجل

 ].3] التطور والحضارة, واملض ي ِقدما نحو القمة

ومن أحدث الخطوات التطويرية التي قامت بها اململكة العربية      

السعودية في هذا املجال استحداث مقرر جديد للغة االنجليزية للصف 

طوير مقررات اللغة االنجليزية األول ثانوي وذلك كما ورد في مشروع ت

 .هـ1430هـ/1429لعام

[ ودراسة الزهيري 4إذ أثبتت العديد من الدراسات كدراسة املشاري]       

[ أن مقررات اللغة اإلنجليزية في التعليم العام في 6] ودراسة الزهراني [5]

اململكة العربية السعودية تعاني من ضعف مخرجاتها؛ إذ لم تقدم لنا 

ن يتوافق مستواهم فيها مع الكم اللغوي الذي يتعرضون له طيلة متعلمي

 .مسيرتهم التعليمية

, ودراسة أبو [7] كما أشارت العديد من الدراسات كدراسة دونالد بيرد     

[, إلى أنه إذا نظرنا إلى مقررات اللغة اإلنجليزية 9] [, ودراسة سرور8غرارة ]

ن أبرزها: تركيزها بدرجة كبيرة التقليدية, نجد أنها تتصف بسمات عدة م

على املعلومة والجانب املعرفي مقابل اإلجحاف بتنمية املهارة والتركيز على 

الجانب التطبيقي، كما أن املنهج ال يولي اهتماًما كبيًرا لرغبات وحاجات 

الطالبات، وال يحتوي على موضوعات لها عالقة بواقعهن ومستقبلهن 

أن مقررات اللغة اإلنجليزية تنقصها الواقعية؛ واهتماماتهن؛ باإلضافة إلى 

البتعادها عن إمكانيات وقدرات ومتطلبات الطالبات، وعدم توافقها مع 

احتياجاتهن اللغوية واملهارية في الحياة العملية والعلمية، وليس فيها توازن 

كاٍف بين الكم والكيف، وال تجمع بقدر متواٍز بين املعرفة والتطبيق 

تبني في الطالبة املقدرة على التواصل اللغوي، كما أنه تمَّ بناؤها  الكافي، وال

 .على معطيات تحقيق هدف الوصول إلى مرحلة الكفاءة اللغوية

[ أن هذه املقررات التقليدية 11] [ ودبوان10والحظ كلٌّ من األهيدب ]       

ال تعين على االستخدام الوظيفي للغة  تحتوي أنشطة وتدريبات تقليدية,

في مواقف حياتية هادفة، تماثل الواقع املعيش ي الذي ربما تصادفه 

الطالبة خارج صفوف دراسة اللغة اإلنجليزية، وتقدم عوًضا عن ذلك 

أنشطة وتدريبات آلية شفوية، ُينظر فيها إلى اللغة اإلنجليزية على أنها 

اتصال وتعبير عن الذات، والرغبات  منظومة من القواعد، وليست وسيلة

 عن كثافتها، وافتقارها إلى التدرج، واختيارها ملواضيع 
ً

املواقف. هذا فضال

غير مرتبطة بواقع املتعلم واهتمامه, وهذا النقص في كفاءة مقرر اللغة 

اإلنجليزية ُيعدُّ أحد أسباب إخفاق متعلميها السعوديين؛ الذي حدَّ من 

 .ارة استخدامهااكتسابها، وإتقان مه

[ أنه إذا ما نظرنا إلى مقررات اللغة االنجليزية 12وذكر السكران ]       

املطورة, نجد أنها تنادي باالبتعاد عن الطرق التقليدية عند تدريس اللغة 

اإلنجليزية, وتنادي أن تكون الطالبة هي محور العملية التعليمية فيها، 

العرض واملناقشة، وإتباع طرق وتستبدل طرق التلقين واملحاضرة بطرق 

يكون التركيز فيها على الرفع من مهارات التواصل أكثر من اإلغراق في شرح 

قواعد اللغة، وتصميم أنشطة صفية تتيح للمتعلم فرصة ممارسة 

واستخدام مهارات اللغة اإلنجليزية داخل الصف, وتيهئ له فرص املشاركة 

لثنائية والجماعية؛ وذلك والتفاعل في مختلف األنشطة الفردية، وا

 من النظرية 
ً
بسبب اعتمادها على النظرية البنائية في بناء املنهج بدال

السلوكية, والتي تعتبر األنشطة الصفية أفضل منبع يكتسب منه الطالب 

 .الخبرة؛ التي ترسخ في ذهنه مدة أطول 

وقد أكدت الدراسات السابقة أهمية األنشطة الصفية, ودورها في       

لتأكد من فهم الطالبات ومعرفة خبراتهن ومستوى تفكيرهن وأثرها على ا

[ 15] [ والشمري 14] [ والدايل13] تحصيلهن الدراس ي. كدراسة موس ى

 ].17] [ والعيسري والجابري 16والخراش ي ]

وقد تلمست الباحثة من خالل احتكاكها بالعاملين في ميدان التربية       

بات التي تعيق تنفيذ األنشطة الصفية والتعليم, أن هناك بعض الصعو 

في مقرر اللغة االنجليزية املطور داخل الصفوف الدراسية، والتي تشكل 

تحديا قويا أمام عملية التطوير. وعلى حد علم الباحثة لم تالحظ من 

خالل اطالعها أن هناك دراسات سابقة استهدفت هذا املوضوع بشكل 

 لحداثة مشروع تطوير مق
ً
ررات اللغة اإلنجليزية والذي بدأ مباشر؛ نظرا

هـ، ومن خالل هذه الدراسة ستقوم الباحثة 1430هـ/1429بالتطبيق عام 

بتحليل هذه املشكلة, وتقص ي األسباب التي أدت إليها, وكيف غدت تحديا 

من أهم التحديات التي تواجه عملية التطوير, ومدى تأثير عدم تنفيذ 

املطورة على تقديمها للطالبات على  األنشطة الصفية التي تركز املقررات

 من أهداف التطوير, فاملناهج 
ً
تحصيلهن الدراس ي؛ الذي يعدَّ هدفا

املطورة تجعل الطالبة جزءا مهما من العملية التعليمية؛ تبحث عن 

املعرفة وتقدمها بطريقتها؛ مما يشعل روح التنافس بينهن، وبالتالي 

 .يحرصن على التميز والتفوق 

من خالل ما سبق يتضح مدى الحاجة إلى املزيد من الدراسات في       

مجال تدريس مناهج اللغة اإلنجليزية املطورة، وخصوًصا فيما يتعلق 

بتنفيذ األنشطة الصفية, لذا تأتي الدراسة الحالية كمحاولة ملعرفة 

الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه األنشطة في مقرر اللغة االنجليزية 
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يساعد على تنمية وإتقان مهارات اللغة بالشكل الصحيح لدى  املطور, مما

 .طالبات املرحلة الثانوية

 مشكلة الدراسة . 2

 لهجوم شديد من قبل املربين والباحثين       
ً
تتعرض الكتب املدرسية غالبا

والكتاب والنقاد بوصفها املصدر الرئيس ي لتدني مستوى التعلم والتعليم. 

املربين إلى إسناد فشل املتعلمين إلى عدم قدرة وقد وصل الحد ببعض 

الكتب املدرسية على تنمية العديد من املهارات وطرائق التفكير مثل: 

 ].18,19,20,21مفاهيم املواد الدراسية ومبادئها األساسية ]

 أنَّ املعلمة تعدُّ الركيزة األساسية في عملية تدريس هذا املقرر؛       
َّ
إال

ن تقوم به من دور فعال في تخطيط وتنفيذ املقرر وتنظيم وذلك ملا ينبغي أ

نشاطاته الصفية, ولكي تقوم بهذا الدور, فإنه البد من توافر الكفايات 

املعرفية, واملهارية, والوجدانية لديها؛ لتمكنها من القيام بواجباتها 

ومسئولياتها في تدريس هذا املقرر، ألن تطبيق املقرر بما فيه من أنشطة 

يبات, تعمل على االرتقاء بمستوى تحصيل الطالبات، وتحقق وتدر 

 ].22] األهداف املنشودة منه

وقد بينت كثير من الدراسات العربية واألجنبية أهمية األنشطة        

[ حيث توصلت إلى تفوق 23] الصفية بالنسبة للطالبات منها دراسة سالم

[ 16] دراسة الخراش يالطالبات املشتركات في األنشطة الصفية, كما بينت 

أن األنشطة الصفية لها تأثير كبير في عملية إكساب وتنمية املسؤولية 

االجتماعية للطالبات كجانب أساس ي في بناء شخصياتهن, وتوصلت 

[ إلى أن الطالب يحصلون من خالل 17] دراسة العيسري والجابري 

ممارسة األنشطة الصفية على احترام املعلمات وتقديرهم, وكذلك 

إلى أهمية األنشطة الصفية  Hurme, T; Jarvela, S [24] توصلت دراسة

والتي يتم تشكيلها على شكل مجموعات تقوم باألنشطة التعاونية في حل 

املشكالت النفسية, كاالنطوائية, والخجل, والرهاب االجتماعي والتخاطب 

 von [25] ، كما توصلت دراسةفيهابين الطالبات املشاركات 

Aufschnaiter, C; von Aufschnaiter, S.  إلى العالقة املطردة بين

األنشطة الصفية و تنمية التفكير والتعلم للطالبات أثناء املشاركة في 

 .األنشطة الصفية

 أ. أسئلة الدراسة

ومن هنا تولد لدى الباحثة الدافع نحو أهمية القيام بدراسة علمية,  

معلمات الصف األول ثانوي تهدف إلى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه 

عند تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة اإلنجليزية املطور. وفي ضوء ما 

 : سبق تحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

ما صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة اإلنجليزية املطور 

 بمدينة مكة املكرمة؟للصف األول ثانوي من وجهة نظر املعلمات 

 : ومن سؤال الدراسة الرئيس انبثقت التساؤالت الفرعية التالية

ما صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة اإلنجليزية املطور 

  للصف األول ثانوي من وجهة نظر املعلمات بمدينة مكة املكرمة؟

املطور  ما صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة اإلنجليزية

 للصف األول ثانوي من وجهة نظر الطالبات بمدينة مكة املكرمة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابات 

  معلمات الصف األول ثانوي تعزى إلى متغير)سنوات الخبرة(؟

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابات معلمات 

 زى إلى متغير)الدورات التدريبية(؟الصف األول ثانوي تع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابات 

 طالبات الصف األول ثانوي تعزى إلى متغير )ثقافة األب واألم(؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابات 

 يبية(؟طالبات الصف األول ثانوي تعزى إلى متغير)الدورات التدر 

 أهداف الدراسةب. 

 : تهدف الدراسة الحالية إلى

التعرف إلى صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة اإلنجليزية 

 .املطور للصف األول ثانوي من وجهة نظر املعلمات بمدينة مكة املكرمة

التعرف إلى الفروق بين متوسط درجات استجابات معلمات الصف األول 

 (.للعوامل التالية)الخبرة ,الدورات التدريبيةثانوي وإعزائها 

 أهمية الدراسةج. 

تأتي أهمية هذه الدراسة متزامنة مع اهتمام اململكة العربية        

وكون  السعودية بتطوير املقررات الدراسية في وزارة التربية والتعليم,

مشروع تطوير مقررات اللغة االنجليزية هو من أحدث املشاريع التي 

هـ ؛ لذلك تعد هذه الدراسة 1430هـ/1492قامت بها الوزارة وذلك في عام 

من الدراسات الرائدة في هذا املجال باململكة العربية السعودية على 

 لواضعي املقررات امل
ً
طورة حسب علم الباحثة, وذلك ألنها تقدم تصورا

لتجنب الصعوبات التي تواجه املعلمات عند تنفيذ األنشطة الصفية في 

 .مقرر اللغة اإلنجليزية املطور للصف األول ثانوي 

 : وبناًء على ذلك يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة في أنها

قد تساعد معلمات اللغة اإلنجليزية على رفع مستوى مهاراتهن في تنفيذ  

 .لب على الصعوبات التي تواجههناألنشطة الصفية, والتغ

قد تزود الجهات املسئولة بنتائج الدراسة للتغلب على الصعوبات التي  

 .تواجهها

قد تساعد املعنيين بتطوير املناهج في وزارة التربية والتعليم في التخطيط 

 .املستقبلي لحل املشكالت التعليمية

بدراسات في املناهج قد تثري املكتبة السعودية في جانب البحث التربوي 

 .املطورة للنهوض بالعملية التعليمية؛ بما يتمش ى مع متطلبات العصر

قد تساهم في فتح املجال أمام الباحثين إلجراء املزيد من الدراسات 

وخاصة في املقررات املطورة في مراحل التعليم  املماثلة لهذه الدراسة,

 .العام وفي مختلف التخصصات

 مصطلحات الدراسةد. 

  (The difficulty) الصعوبة

لوِل وَصُعَب 26] أورد ابن منظور في لسان العرب
َ
[ "الَصْعُب: نقيض الذ

 واستصعب عليه األمر، أي َصُعَب. واستدّل على ذلك 
ً
األمر صار َصْعبا

 :بقول أعش ى باهلة

تِمُر 
ْ
 يركُبه *** وكلُّ أمٍر سوى الفحشاِء يأ

ْ
 ال يصعَب األمَر إال ريث

"وضع صعب يكتنفه ش يء من الغموض يحول  [ بأنها27] سوي ويعرفها املو 

دون تحقيق األهداف بكفاية وفاعلية، ويمكن النظر إليها على أنها املسبب 

 للفجوة بين مستوى اإلنجاز املتوقع واإلنجاز الفعلي، أو على أنها 

 ."االنحراف في األداء عن معيار محدد مسبقا
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أنها: الصعوبات التي تعرقل وتحد من وتعني بها الباحثة في هذه الدراسة ب

جهود معلمات اللغة اإلنجليزية للصف األول ثانوي بمدينة مكة املكرمة 

عند تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة االنجليزية املطور داخل 

 .حجرات الدراسة تطبيقا مثاليا في مدارسهم من وجهة نظرهم

  (Activities)األنشطة

ألنشطة هي:" جمع نشاط, والنشاط كلمة تدل على [ أن ا28] يذكر النوح

 22بذل جهد في ممارسة عمل ينشط له القائم به ويستمتع به"ص

 (Classroom Activities) األنشطة الصفية

[ األنشطة الصفية بأنها:" ما يقوم به الطالب داخل 27] عرف املوسوي 

غرفة الصف وتحت إشراف مباشر من املعلم وتكون مدتها قصيرة 

تابعتها سريعة وقد ينفذها الطلبة فرادى أو جماعات، مثل: حل بعض وم

 ".التدريبات والبحث في املعجم

 بأنها" مجموعة من األنشطة العقلية والحركية 
ً
وتعرفها الباحثة إجرائيا

واالجتماعية واالنفعالية في مقرر اللغة اإلنجليزية املطور للصف األول 

 " ل حجرة الدراسة بإشراف املعلمةثانوي والتي تقوم بها الطالبة داخ

 (Developed English textbook) مقرر اللغة االنجليزية املطور 

تعني به الباحثة في هذه الدراسة: املرجع املوحد للمعلومات التي يتم       

تدريسها في مادة اللغة اإلنجليزية في مدارس التعليم الثانوي وقد تم 

تصميم هذا املقرر من قبل فريق من املتخصصين التابعين لشركة 

يركز هذا الكتاب  (Traveller) ويطلق عليها  (M M publication)لشركة

كساب الطالبات مهارات اللغة؛ بحيث تكون قاعدة صلبة وأساسية على إ

لهم لتعلم اللغة اإلنجليزية، ويتكون املقرر من كتاب الطالب وكتاب 

 (CD-R) النشاط، باإلضافة إلى كتاب املعلم وأسطوانة مدمجة

 حدود الدراسةه. 

 :تم إجراء هذه الدراسة في ضوء الحدود التالية

 .علمات اللغة اإلنجليزية للصف األول ثانوي اقتصرت الدراسة على م 

اقتصرت الدراسة على صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة 

 .اإلنجليزية املطور للصف األول ثانوي 

بقت الدراسة بمدينة مكة املكرمة في الفصل الدراس ي األول لعام  
ُ
ط

 ليزية املطور هـ على جميع املدارس املطبقة ملقرر اللغة اإلنج1434هـ/1433

(Traveller) وعددها خمس مدارس حكومية ومدرسة أهلية. 

 جراءات. الطريقة واإل 3

من خالل هذا الفصل تشير الباحثة إلى وصف إجراءات الدراسة      

 لتحقيق األهداف املنشودة من هذه الدراسة,
ً
 امليدانية التي تمت سعيا

وقد تم تحديد منهجية الدراسة املالئمة، ووصف املجتمع األصلي 

للدراسة والذي مثل أيضا عينة الدراسة، كما تناول أداة الدراسة من 

حيث التصميم وكيفية تطبيقها ميدانيا على عينة الدراسة، ثم تليها 

األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة واإلجابة على 

 .تساؤالته

 منهج البحثأ. 

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي الذي يقوم "بدراسة الواقع أو       

[؛ 29الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا" عبيدات ]

 من النهاري والسريحي
ً
[ أن املنهج الوصفي في مجملة 30] كما إتفق كال

البيانات للوصول للنتيجة تجميع بيانات حول ظاهرة معينة وتحليل تلك 

النهائية للدراسة كما أن الدراسات الوصفية ال تتحكم في طبيعة املعالجة 

ولكن تدرس املتغيرات كما وجدت في الطبيعة ولذلك هي تجمع املعلومات 

" وذلك للتعرف إلى استجابات أفراد عينة 
ً
 وكيفا

ً
عن الظاهرة لوصفها كما

النجليزية في الصف األول ثانوي إزاء الدراسة من معلمات وطالبات اللغة ا

 .صعوبات تنفيذ األنشطة الصفية في مقرر اللغة االنجليزية املطو

 مجتمع وعينة الدراسةب. 

تألف مجتمع الدراسة من معلمات اللغة االنجليزية للصف األول ثانوي     

في املدارس الحكومية واألهلية)نظام سنوي( والتي تطبق مقررات اللغة 

هـ 1434هـ/1433زية املطوره في مدينة مكة املكرمة للعام الدراس ي االنجلي

معلمة من  25وقد شملت عينة الدراسة   (4)مرقكما هو موضح في امللحق 

معلمات اللغة االنجليزية للصف األول ثانوي والالتي يمثلن كافة مجتمع 

 .الدراسة

 

 1جدول 

 )عينة الدراسة توزيع(

 العدد الكلي عينة الدراسة العدد نوع املدرسة
االستبيانات 

 املوزعة

االستبيانات  

 املستردة

 
 النسبة النسبة

املدارس 

 الحكومية
%100 20 20 املعلمات 5  20 100%  

%100 5 5 املعلمات 1 املدرسة األهلية  5 100%  

%100 25 25 املعلمات املجموع  25 100%  

  الدراسة وعينة مجتمع توزيع
ً
 :الدراسة ملتغيرات وفقا

 
ً
 ( املعلمات) الدراسة عينة توزيع: أوال

ً
 سنوات) الدراسة ملتغيرات وفقا

 (:التدريبية الدورات -الخبرة

 أفراد أن وجد الدراسة عينة بأفراد املتعلقة الشخصية البيانات بتحليل

  توزعن قد املعلمات من العينة
ً
 في واضح هو كما الخدمة لسنوات تبعا

 (.2) رقم الجدول 

 

 

 

 

 2 جدول 
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 الخبرة سنوات متغير  على( املعلمات) الدراسة عينة توزيع

 النسبة املئوية التكرار سنوات الخبرة

 %20 5 5أقل من 

 %60 15 10أقل من

 %20 5 15أقل من

 %0 0 فأكثر 15

 %100 25 املجموع

 سنوات متغير على( املعلمات) الدراسة عينة توزيع( 2) الشكل ويظهر

  املعلمات مجموعة من الدراسة عينة غالبية أن يتضح حيث الخبرة،

 .10 من أقل الخبرة ذوات من كن

 
 1شكل 

 الخبرة سنوات متغير  على( املعلمات) الدراسة عينة توزيع

 3 جدول 

 التدريبية الدورات متغير  على( املعلمات) الدراسة عينة توزيع

 النسبة املئوية التكرار عدد الدورات التدريبية

 %96 24 5أقل من 

 %4 1 10أقل من

 %0 0 15أقل من

 %0 0 فأكثر 15

 %100 25 املجموع
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 2 شكل

 املعلمة عليها حصلت التي التدريبية الدورات متغير  على( املعلمات) الدراسة عينة توزيع

 الدورات متغير على( املعلمات) الدراسة عينة توزيع( 3) الشكل ويظهر 

 في الصفية األنشطة بتنفيذ والخاصة املعلمة عليها حصلت التي التدريبية

 من الدراسة عينة غالبية أن يتضح حيث املطور، االنجليزية اللغة مقرر 

 .دورات 5 من اقل حضرن  ممن كن املعلمات مجموعة

 الدراسة أداةج. 

       
ً
 تنفيذ صعوبات على التعرف إلى تهدف الحالية الدراسة ألن نظرا

 من ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة

 وإلتباع املكرمة، مكة بمدينة ثانوي  األول  الصف معلمات نظر وجهة

 لهذه كأداة االستبانة استخدام الباحثة على تعّين الوصفي املنهج الدراسة

، العلمي البحث أدوات أكثر وهي الدراسة،
ً
 أفضل من وتعتبر استخداما

 لطبيعة ملالمتها وذلك الدراسة مجتمع عينة عن املعلومات جمع وسائل

 أن[ 29] عبيدات ويذكر واإلمكانيات، الجهد حيث من الدراسة، هذه

 مرتبطة وحقائق وبيانات معلومات على للحصول  مالئمة أداة االستبانة"

 اإلجابة يتطلب األسئلة من عدد شكل على االستبانة وتقدم معين، بواقع

 ".االستبانة بموضوع املعنيين األفراد من عدد قبل من عليها

 األول  للصف االنجليزية اللغة ملعلمات استبانه الباحثة أعدت ولقد     

 عرفه والذي املغلق، النوع من وتطبيقها تصميمها تم التي و ثانوي 

 اإلجابة اختيار املفحوص من يطلب الذي بالنوع[ "29] عبيدات

 اشتملت ولقد(" ال، نعم،) مثل اإلجابات من مجموعة من الصحيحة

 إشتمل وقد محاور ( 4) على للمعلمات الباحثة قبل من املعدة"  االستبانة"

, أوافق) التالية الخيارات عبارة كل أمام وتمثل عبارات7 على محور  كل

 على التعرف منها والهدف( معارض, بشدة معارض, محايد, بشدة أوافق

 االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ تواجه التي الصعوبات

 املطور  اإلنجليزية اللغة ومقرر  والطالبات باملعلمات واملتعلقة املطور 

 بمدينة ثانوي  األول  الصف معلمات نظر وجهة من التعليمية والوسائل

 محاور  جميع على الدراسة عينة أفراد إجابة خالل من املكرمة مكة

 .االستبانة

 

 جراءات. الطريقة واإل 4

 عن يمكن حيث الدراسة لهذه أداة لتكون  االستبانة الباحثة استخدمت

 مشكلة حول  الدراسة عينة أفراد نظر وجهة على التعرف طريقها

 .الدراسة

 من إليه الرجوع الباحثة استطاعت ما ضوء في االستبانة تصميم تم وقد

 الصفي النشاط موضوع تناولت التي السابقة والدراسات واألبحاث الكتب

 في الصفية األنشطة لتنفيذ الفعلي الواقع ضوء وفي االنجليزية اللغة في

 املدارس بعض في ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر 

 زيارات خالل ومن املطور  االنجليزية اللغة مقرر  فيها يطبق والتي الثانوية

 رئيسة محاور  أربع على مشتملة االستبانة وجاءت. لها املتكررة الباحثة

 :يلي كما

 االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات: األول  املحور 

 .باملعلمة املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور 

 االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات: الثاني املحور 

 :بالطالبة املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور 

 االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات: الثالث املحور 

 .املطور  االنجليزية اللغة بمقرر  املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور 

 االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات: الرابع املحور 

 : التعليمية بالوسائل املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور 

 مدى لقياس املتدرج الخماس ي Likert ليكرت مقياس استخدام وتم

 ,بشدة معارض محايد، موافق،، بشدة، موافق) يكون  حيث االستجابة

 (.معارض

 :الدراسة أداة صدق

 املستخدمة األداة في املفردات تمثيل مدى[ 31] بوين ذكر كما به ويقصد 

 صدق من وللتحقق تقيسها، أن املفروض من التي الجوانب أو للمواقف

 :على الباحثة اعتمدت البيانات لجمع أعدت التي االستبانة

 :الظاهري  الصدق( أ
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 منهم وطلب املحكمين من مجموعة على االستبانة بعرض الباحثة قامت

 ملا ومالءمتها العبارة صحة حيث من االستبانة عبارات في الرأي إبداء

 إجراء تم وقد تتبعه الذي للمحور  عبارة كل وإنتماء أجله من وضعت

 االستبانة اكتملت حتى املحكمون  به أوص ى ما حسب املناسبة التعديالت

 .النهائية صورتها في( الدراسة أداة)

 :الداخلي اإلتساق صدق مؤشر( ب

 حساب تم االستبانه لفقرات الداخلي االتساق صدق مؤشر لحساب 

 محاور  من محور  كل فقرات من فقرة كل بين بيرسون  ارتباط معامل

 التالية الجداول  وتظهر املحور  ذلك على الكلية والدرجة األربعة االستبانة

 .النتائج هذه

 6 جدول 

 باملعلمة املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات محور  على االستبانة لفقرات الداخلي االتساق صدق مؤشر 

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط العبارة الرقم

  0.000 0.773 عدم تخصيص املعلمات ملفات إنجاز خاصة بتنفيذ األنشطة الصفية لكل طالبة. 1
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.745 ضعف تخطيط املعلمة لألنشطة الصفية بشكل جيد. 2
ً
 دال احصائيا

اللغة اإلنجليزية ال تمتلك املعلمة الخبرة الكافية لتنفيذ األنشطة الصفية في مقرر  3

 املطور.

0.652 0.000  
ً
 دال احصائيا

  0.004 0.553 قلة الدورات التدريبية املقدمة للمعلمات و الخاصة بتنفيذ األنشطة الصفية. 4
ً
 دال احصائيا

  0.022 0.457 عدم تمكن املعلمة من ربط األنشطة الصفية بمهارات اللغة االنجليزية. 5
ً
 دال احصائيا

املعلمة للغة العربية أثناء تنفيذ األنشطة الصفية يفقد األنشطة الصفية استخدام  6

 أهميتها.

0.753 0.000  
ً
 دال احصائيا

  0.044 0.406 تذمر املعلمة من كثرة األنشطة الصفية في مقرر اللغة االنجليزية املطور. 7
ً
 دال احصائيا

 األنشطة تنفيذ صعوبات محور  فقرات جميع أن( 6) الجدول  من يتضح

 املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية

  املحور  على الكلية بالدرجة ترتبط باملعلمة
ً
 عند احصائية داللة ذو ارتباطا

 من عالية بدرجة املحور  هذا تمتع يؤكد مما (α = 0.05) داللة مستوى 

 .الداخلي االتساق

 7 جدول 

 بالطالبة املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات محور  على االستبانة لفقرات الداخلي االتساق صدق مؤشر 

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط العبارة الرقم

  0.009 0.511 داخل الفصول تعيق املعلمة من تنفيذ األنشطة الصفية بالشكل املطلوب.كثافة الطالبات  8
ً
 دال احصائيا

عدم تعرف املعلمة على نقاط الضعف والقوة لدى طالباتها والذي يساهم في زيادة دافعيتهم  9

 وانخراطهم في تنفيذ األنشطة الصفية.

0.564 0.003  
ً
 دال احصائيا

 للطالبات والتي تساعدهم في حل األنشطة الصفية مما املقدمة ةالتدريبيدد الدورات قلة ع 10

 يساهم في اكسابهم مهارات اللغة اإلنجليزية

0.553 0.004  
ً
 دال احصائيا

  0.003 0.576 فقدان الدافع الذاتي لدى الطالبات ملمارسة األنشطة الصفية. 11
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.714 غة االنجليزية املطور اهتمامات واحتياجات الطالبةال تلبي األنشطة الصفية في مقرر الل 12
ً
 دال احصائيا

  0.004 0.558 خجل الطالبة من املشاركة في تنفيذ األنشطة الصفية أمام زميالتها الطالبات. 13
ً
 دال احصائيا

  0.011 0.498 عدم توضيح الهدف من كل نشاط يعيق الطالبات من املشاركة في األنشطة الصفية 14
ً
 دال احصائيا

 تنفيذ صعوبات محور  فقرات جميع أن( 7) الجدول  من يتضح     

 ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة

  املحور  على الكلية بالدرجة ترتبط بالطالبة املتعلقة
ً
 داللة ذو ارتباطا

 املحور  هذا تمتع يؤكد مما (α = 0.05) داللة مستوى  عند احصائية

 .الداخلي االتساق من عالية بدرجة

 املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات محور  على االستبانة لفقرات الداخلي االتساق صدق مؤشر  8 جدول 

 املطور  االنجليزية اللغة بمقرر 

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط العبارة الرقم

  0.009 0.511 كثرة الكم املعرفي في األنشطة الصفية. 15
ً
 دال احصائيا

قلة االهتمام بكتاب املعلمة وتضمينه أفضل الطرق املقترحة لتنفيذ األنشطة الصفية،  16

 املناسبة لتنفيذ كل نشاط.واقتراح الوسائل التعليمية 

0.406 0.044  
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.654 وضعت األنشطة الصفية في مقرر اللغة االنجليزية املطور بشكل يفوق قدرات الطالبات. 17
ً
 دال احصائيا

  0.003 0.564 ال تلبي األنشطة الصفية في مقرر اللغة االنجليزية املطور اهتمامات واحتياجات الطالبة 18
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.698 عدم وجود تناسق بين األنشطة الصفية والصور املرفقة بها. 19
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.717 املوضوعات املطروحة في األنشطة الصفية غير مشوقة. 20
ً
 دال احصائيا

  0.001 0.645 الغريبة والغامضة والتي ال تتناسب مع بيئة ومجتمع الطالبات. كثرة الكلمات و املفردات 21
ً
 دال احصائيا
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 تنفيذ صعوبات محور  فقرات جميع أن( 8) الجدول  من يتضح      

 ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة

 املحور  على الكلية بالدرجة ترتبط املطور  االنجليزية اللغة بمقرر  املتعلقة

 
ً
 تمتع يؤكد مما (α = 0.05) داللة مستوى  عند احصائية داللة ذو ارتباطا

 .الداخلي االتساق من عالية بدرجة املحور  هذا

 املتعلقة ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات محور  على االستبانة لفقرات الداخلي االتساق صدق مؤشر  9 جدول 

 التعليمية بالوسائل

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط العبارة الرقم

قلة استخدام املعلمة استراتيجيات التدريس الحديثة املالئمة لتنفيذ األنشطة الصفية في  22

 .االنجليزية املطور مقرر اللغة 

0.785 0.000  
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.668 قلة توفر تقنيات التعليم املناسبة لتنفيذ األنشطة الصفية. 23
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.704 عدم وجود أنشطة ال صفية تدعم األنشطة الصفية في املدرسة 24
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.796 واألفالم والقصصعدم وجود مواد تعليمية مساندة كاألشرطة  25
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.588 ضعف املوارد واإلمكانات الخاصة بتنفيذ األنشطة الصفية. 26
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.735 عدم وجود أماكن مخصصة ملمارسة األنشطة الصفية داخل الصف 27
ً
 دال احصائيا

  0.000 0.854 اإلنجليزيةخلو املدرسة من معامل خاصة لتعلم اللغة  28
ً
 دال احصائيا

 تنفيذ صعوبات محور  فقرات جميع أن( 9) الجدول  من يتضح       

 ثانوي  األول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة

  املحور  على الكلية بالدرجة ترتبط التعليمية بالوسائل املتعلقة
ً
 ذو ارتباطا

 املحور  هذا تمتع يؤكد مما (α = 0.05) داللة مستوى  عند احصائية داللة

 .الداخلي االتساق من عالية بدرجة

 التوصيات. 5

 :يلي بما توص ي الباحثة فإن الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء في

 االول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  بمواضيع النظر اعادة -

 املقررات باقي مواضيع مع ومتكاملة شيقة مواضيع وتضمينه الثانوي 

 .الصف لذلك الدراسية

 تتوافق ال التي تلك خاصة املستأجرة املدارس عن لالستغناء خطة وضع -

 وتابعة مجهزة بمدارس واستبدالها التعليمية، العملية متطلبات مع مبانيها

 .التعليم و التربية لوزارة

 للطالبات، املخصصة االنجليزية اللغة دورات بمحتويات االهتمام -

 .وتكثيفها

 تنفيذ صعوبات ملناقشة الطالبات امور  اولياء مع دورية لقاءات عقد -

 .املطور  االنجليزية اللغة مقرر  في الصفية االنشطة

 االول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر  ملعلمات الحوافز تقديم -

 بذلك الخاصة التدريبية الدورات في االشتراك على لتشجيعهن الثانوي 

 .املقرر 

 ملعلمات الصفية االنشطة بتنفيذ الخاصة التدريبية الدورات عدد زيادة -

 .الثانوي  االول  للصف املطور  االنجليزية اللغة مقرر 

 االول  للصف املطور  االنجليزية اللغة ملقرر  املعلمة دليل في النظر اعادة -

 .الثانوي 

 باللغة الخاصة املدرسية باالندية االهتمام ضرورة على التأكيد -

 .بها االشتراك على الطالبات تشجيع و االنجليزية

 الصفية االنشطة لتنفيذ املناسبة و الحديثة التعليم تقنيات توفير -

 .الثانوي  االول  للصف املطور  االنجليزية اللغة ملقرر 

 االنشطة لتنفيذ التعليمية الوسائل لتوفير خاصة ميزانية تخصيص -

 .الثانوي  االول  للصف املطور  االنجليزية اللغة ملقرر  الصفية

 :املقترحات

 العربية اململكة مستوى  على الدراسات أوائل من تعد الحالية الدراسة أن

 مجال في جديد ملوضوع تناولها حيث من الباحثة علم حد على السعودية

 تقترح الباحثة فان لذا املطور، اإلنجليزية اللغة مقرر  في الصفية األنشطة

  التالية الدراسات إجراء
ً
 :وهي مستقبال

 اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ لصعوبات مماثلة دراسات

 مكة بمدينة املعلمين نظر وجهة من ثانوي  األول  للصف املطور  اإلنجليزية

 .املكرمة

 اإلنجليزية اللغة مقر في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات عن دراسة

 .حدة على التعليمية العملية عناصر من عنصر لكل املطور 

 اللغة مقرر  في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات حول  مقارنة دراسة

 املعلمين) الجنسين نظر وجهة من ثانوي  األول  للصف املطور  اإلنجليزية

  الدراستان نتائج من االستفادة لتعظيم( واملعلمات
ً
 .معا

 اللغة مقررات في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات أثر عن دراسة

 .االبتدائية املرحلة في املعلمات اداء على املطورة االنجليزية

 اللغة مقررات في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات أثر عن دراسة

 .املتوسطة املرحلة في املعلمات اداء على املطورة االنجليزية

 اللغة مقررات في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات أثر عن دراسة

 .الثانوية املرحلة في الطالبات تحصيل على املطورة االنجليزية

 اللغة مقررات في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات أثر عن دراسة

 االنجليزية اللغة مادة تدريس نحو املعلمات اتجاه على املطورة االنجليزية

 .االبتدائية املرحلة في

 اللغة مقررات في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات أثر عن دراسة

 االنجليزية اللغة مادة تدريس نحو املعلمات اتجاه على املطورة االنجليزية

 .املتوسطة املرحلة في

 اللغة مقررات في الصفية األنشطة تنفيذ صعوبات أثر عن دراسة

 االنجليزية اللغة مادة تدريس نحو املعلمات اتجاه على املطورة االنجليزية

 .الثانوية املرحلة في

 املراجـــــع

 أ. املراجع العربية
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THE DIFFICULTIES OF CARRYING OUT 

CLASSROOM ACTIVITIES IN THE 

DEVELOPED ENGLISH TEXTBOOK IN THE 

FIRST YEAR OF THE SECONDARY SCHOOL 

FROM THE POINT OF VIEW OF THE FEMALE 

TEACHERS IN MAKKAH AL-MOKARAMA 

(THE HOLY CITY OF MAKKAH) 

 
Abeer Mohammad Alnufaie* 

 

ABSTRACT_ The study Objectives: To know the difficulties of carrying out classroom activities in the 

developed English textbook in the first years of the secondary school from the point of view of the female 

teachers in Makkah. To know the differences in response of the first year secondary female teachers and 

attribute that to the following factors (experience and training courses). The study method: The 

researcher uses the descriptive method because it is the best to identify all the study aspects.  The study 

tools: The researcher uses a questionnaire to collect the needed data in answering the study questions. 

The study Sample: the study sample consists of 25 female teachers who represent 100% of the female 

teachers who teach the first year developed English textbook in Makkah.  The study concluded to the 

following: The teachers of the developed English textbook faces some difficulties in carrying out the 

classroom activities that are related to this course and these difficulties can be divided into: difficulties 

related to the teacher ,difficulties related to the student ,difficulties related the developed English 

textbook and finally difficulties related to the educational means. There is no statistical evidence for the 

average of the teachers' response in the first year secondary that is connected to (experience years and 

training course).  Based on the results of the study , the researcher recommends the following: Attention 

must be given to the content of the specialized English language courses and that they must be extensive. 

Periodical meetings must be held with students' parents to discuss the difficulties that prevent carrying 

out the classroom activities courses for the developed English textbook. The teachers of the developed 

English textbook in the first year secondary should be given rewards to encourage them to participate in 

these training courses. 
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