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عمللخص :هدفذ الدزاست إلى الخعسف على أسباب جدوي مسخوي جحصيل جالمير مسحلت الخعليم ألاساس ي في حعلم اللغت الاهجليزًت مً
وجهت هظس معلمي املادة بمحافظت عدن ،وجحدًد أثس مخغيراث الجيس واملؤهل العلمي وعدد سىواث الخبرة في وجهاث هظسهم ،ومً أجل
جحليم أهداف الدزاست صمم الباحثان اسدباهت مغللت ،وجكوهذ بعد الخحكيم مً ( )60فلسة ،موشعت على سخت مجاالث ،جكوهذ عيىت
الدزاست مً ( )19معلما ومعلمت ،منهم ( )19معلما و( )05معلمت ،وجوصلذ هخائج الدزاست إلى أن جميع مجاالتها كد حاشث على مخوسط
عام بلغ ( 97.1مً  )0أي بدزجت كوة سبب كبيرة ،وعلى مسخوى املجاالث ،احخل مجال املحخوى الدزاس ي على املسجبت ألاولى بمخوسط
حسابي ( ،)1791واحخل مجال ألاهداف الخعليميت املسجبت الثاهيت بمخوسط ( ،)1751وجاء مجال أساليب الخلويم في املسجبت الثالثت
بمخوسط حسابي ( ،)9719بيىما أحخل مجال طسائم الخدزيس املسجبت السابعت بمخوسط ( ،)9739ثم جاله مجال املعلم بمخوسط ( )9709في
املسجبت الخامست ،وجاء في املسجبت السادست وألاخيرة مجال الخلمير بمخوسط ( ،)9718وعدم وجود فسوق ذاث داللت إحصائيت بين
مخوسطاث آزاء املعلمين واملعلماث هحو أسباب حعلم الخالمير مادة اللغت إلاهجليزًت ،وذلك باخخالف جيسهم ،ومؤهالتهم العلميت وعدد
سىواث خبراتهم 7وفي ضوء الىخائج التي أسفسث عنها الدزاست أوص ى الباحثان بضسوزة العمل على جطويس بسامج إعداد معلمي اللغت
إلاهجليزًت ،وجصميم بسامج خاصت إلعداد معلم اللغت إلاهجليزًت في مسحلت الخعليم ألاساس ي ،خاصت والبرامج الحاليت في كلياث التربيت
صممذ ملعلم املسحلت الثاهويت ،وجكثيف الدوزاث الخدزيبيت في أثىاء الخدمت ملعلمي اللغت إلاهجليزًت ،والتركيز على هموهم املنهي مً أجل
زفع مسخوى جحصيل الخالمير7
عككلمات عملفحاحية :أسباب جدوي جحصيل الخالمير ،الخعليم ألاساس ي ،اللغت إلاهجليزًت ،محافظت عدن
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ABSTRACT
The present study aims to know reason of low level achievement of students at the primary schools in teaching English
language as perceived by its teachers in Aden governorate, and to determine the effect of gender, qualification and years of
experience variables. An instrument of a questionnaire is designed to achieve the aims of the study. It is consisted of
(60)items distributed among six axes. The study's sample consisted of (91) teachers, (41) male and (50) female. Results of
the study revealed that all the axes obtained a higher degree reason, with mean(3.79). On the level of axes, obtained the
content axe the first rank with meal (4.12), obtained the targets axe the second rank with meal (4.04), obtained the
evaluation style axe the third rank with meal (3.93), obtained the teaching methods axe the fourth rank with meal (3.63),
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لبهص ومقبل ،أسباب تدوي تحصيل تالميذ مرحلت التعليم األساسي في
تعلم اللغت اإلوجليزيت مه وجهت وظر معلمي المادة بمحافظت عدن
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and obtained the teacher axe the fifth rank with meal (3.48). The study has showed that there are not statistical differences
between the mean of the teachers views towards reasons teach the students of English language for their gender,
qualification scholarliness and experience . On bases of the above results, the researchers recommends to develop the
training programme in the colleges of education and increased the training courses for teachers.
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