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الملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي تواجه طلبة الصفوف
( )6-4األساسية من وجهة نظر معلميهم في العاصمة عمان ،تم استخدام المنهج الوصفي المسحي،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات اللغة االنجليزية في المدارس الحكومية والخاصة التي
تشتمل على الصفوف األساسية من ( )4-6في مديرية التربية والتعليم  /لواء القصبة في العاصمة
عمان ،والبالغ عددهم ( )4221معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة والحكومية واختيرت عينة الدراسة
بالطريقة العشوائية الطبقية بنسبة  %8وفق جداول بارتلت  Bartlettللعينات االحتمالية حسب جنس
المعلم ،والسلطة المشرفة وعددها ( )351معلماً ومعلمة منهم ( )58معلماً و ( )293معلمة.
وقامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية بعد التأكد من
صدقها وثباتها بالوسائل العلمية ،وتكونت من ( )40فقرة موزعة على ثالث مجاالت :صعوبات كتابة
الكلمات والجمل المترابطة ( )13فقرة ،صعوبات التماسك الكتابي ( )15فقرة ،صعوبات التعبير الكتابي
وتنظيمه ( )12فقرة.

م

أظهرت نتائج الدراسة األتي :أن درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية جاءت بدرجة
مرتفعة وعلى جميع مجاالت األداة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( .)3.76 -4.00ووجود
فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير السلطة المشرفة (حكومية ،خاصة) ولصالح المدارس الحكومية.
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس (ذكور ،إناث) ولصالح الذكور.
كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المستوى التعليمي( رابع ،خامس ،سادس)
ولصالح الصف الرابع عند مقارنته مع الصفين الخامس والسادس ولصالح الصف الخامس عند مقارنته
مع الصف السادس.
الكلمات المفتاحية :مهارة الكتابة ،الطلبة ،المعلمين.
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Abstract
The purpose of the study was to investigate the degree of difficulties of
learning writing in English language faced by (4-6) basic grades students from
the point of view of their teachers in the capital. The study applied the
descriptive survey method, the population of the study was consisted of all
public and private schools' English teachers containing the primary grades (46) in the educational directorate in Amman, totaling (4221) teachers, (698)
from public schools and (3523) from private schools. A proportional stratified
random sample was selected from the population of the study, representing 8%
of total population that was considering to Bartlett tables for stratified random
according to teachers’ gender, and the mandating authority totaling(351) male
and female teachers, (58) male and (293) female. The researcher developed a
questionnaire to measure the degree of difficulties of writing in English
language. The questionnaire consisted of 40 items distributed among three
areas: (difficulties of word writing; 13 items, difficulties of writing cohesion
15 items, and difficulties of writing composition 12 items).
The results of the study illustrated that the difficulties degree in writing in
English language was in a high degree in all areas of the study instrument, the
arithmetic averages ranged between (3.76- 4.00). Significant differences were
found due to mandating authority (public- private), in favor of public schools.
Significant differences were found due to gender, in favor of male teachers.
Significant differences were found due to educational level (fourth, fifth, sixth),
in favor of fourth grade when it was compared with fifth and sixth grade,and in
favor of fifth grade when it was compared with sixth grade.
Keywords: Writing skills, Students, Teachers.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
يعد تعلم لغة جديدة من األمور المهمة جدا في حياة اإلنسان؛ إذ إن تعلم لغة باإلضافة إلى
اللغة األم يسهم في الحصول على مهارات لغوية جديدة ،ويساعد تعلم اللغات على تحقيق العديد من
اإليجابيات لإلنسان؛ إذ يعد تعلم لغة أخرى في السنوات المبكرة من العمر مفيداً جداً ،فيساعد على
تعلم القراءة والكتابة بشكل أفضل.
إن اهمية اللغة االنجليزية وانتشارها الواسع يفرض علينا تعلمها خاصةً أنها لغة بسيطة وغير
معقدة حيث يمكن اتقانها بسهولة وفي وقت وجيز عن طريق مختلف الوسائل الـتعليمية للغة االنجليزية
المنتشرة والمتوفرة ،سواء كان ذلك بمجهودات فردية عن طريق تعلم قواعدها من الدروس ،والكتب،
ومواقع االنترنت أو في المدارس والمعاهد الخاصة تحت اشراف أساتذة مختصين.
ويعد اتقان اللغة االنجليزية من قبل الطالب سالحا له في حياته ،وفي مواقفه كلها ولذلك اهتمت
المدارس االردنية بتدريس اللغة االنجليزية واكساب مهاراتها للطلبة ،وتعد الكتابة جزءاً ال يتج أز من
المهارات األساسية التي تحويها اللغات وهي :القراءة  ،واالستماع ،والمحادثة  ،والكتابة ،وقد عانت
مدارسنا كثي اًر من ظاهرة الضعف في هذه المهارات.
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والكتابة وسيلة إلشباع الحاجات النفسية لدى الفرد ،فعندما يمسك بالقلم ليكتب فكرة فإنه يكتبها
لغيره ال لنفسه ،كما أنها وسيلة إلشباع حاجات اإلنسان الفكرية وخاصة عندما يكتب اإلنسان فكرة
يريد أن يسجلها ويختزنها ليعود اليها كلما احتاج الى ذلك(.عبد الباري)2010 ،
والكتابة وسيلة يستخدمها االنسان ليعبر عن أفكاره ،فاإلنسان يفكر بقلمه؛ ألنه يفكر وهو
يكتب ،ولكي يستمر في الكتابة يبقى يستمد األفكار لتتوالد أفكاره وتنمو وتتفرع  ،فإنه يكتب ليفكر،
وبالتالي فإن التفكير يعبر عن نفس الفرد بوضوح في رموز الكلمات المكتوبة ،ومن ثم تصبح الكتابة
أسلوباً للتفكير ،فمن خاللها يستطيع الفرد أن يميز بين التفكير الغامض والتفكير الناجح
الواضح(.الناقة)2002 ،
وتتضح أهمية الكتابة في كونها تجمع مهارات اللغة ،حيث إنها تتطلب جميع المهارات األخرى،
ففي الكالم أو الحديث يمكن للمستمع أن يوقف المتكلم ويسأله عن شيء لم يفهمه ،ويمكن أن يطلب
منه اإلعادة والتكرار .فإن الكالم والحديث يساعد على فهم محتواه باستخدام اإلشارات وتعبيرات الوجه
وحركات الجسم وغير ذلك مما يساعد على إيضاح المعنى واظهاره ،أما الكتابة فلها مهارات خاصة
بها ال توجد في أي مهارة لغوية آخرى (.يونس)2004 ،
ويؤكد فاجي ( )Fageeh, 2003على أن تعلم الكتابة يحتاج إلى معرفة بالمفردات وفهم لقواعد
اللغة االنجليزية بشكل جيد؛ ويحتاج الطلبة إلى الكتابة في مختلف المجاالت والتعرض للعديد من
مهارات واستراتيجيات الكتابة مع وجود تغذية راجعة فعالة لتحسين القدرات الكتابية لديهم.
وتعد صعوبات الكتابة باللغة االنجليزية واحدة من الصعوبات التي تواجه الطلبة عند تعلم اللغة
االنجليزية خاصة مع انتقالهم إلى صفوف أعلى خالل المراحل التعليمية المختلفة ،وهي واحدة من
المشكالت المستعصية التي تؤرق المربين والمعلمين والطلبة لذا ارتأت الباحثة القيام بدراسة صعوبات
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تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي تواجه طلبة الصفوف األساسيه ( )4-6من وجهة نظر معلميهم
في العاصمة عمان.

مشكلة الدراسة
نظ اًر لما لمهارة الكتابة باللغة االنجليزية من أهمية بالغة بين مهارات اللغة ،وما لها من دور
أساسي في العملية التعليمية بأكملها والذي أثبتته الدراسات القديمة والحديثة كدراسة الرباعي والعلمي
( )2005ودراسة الحارثي ( )2013ويثبته الواقع التعليمي ،فإن أية صعوبات تواجه الطلبة عند الكتابة
باللغة االنجليزية في هذه المرحلة تعد مشكلة تدعو إلى القلق لما لذلك من تأثير بالغ في تعلم الطلبة
حاض اًر ومستقبالً.
وبما أن الباحثة التي تعمل معلمةً وتقوم بتدريس المرحلة األساسية الحظت ضعفاً واضحاً
في عدم اتقان الكتابة باللغه االنجليزية على مستوى كتابة الكلمات أو الجمل المترابطة أو التعبير
الكتابي ،وألن إتقان الطلبة للكتابة باللغة اإلنجليزية شئ أساسي ومهم لتعلم هذه اللغة ،فقد شكل ذلك
دافعاً للباحثة في البحث في هذا الموضوع بهدف الكشف عن صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية
التي تواجه طلبة الصفوف ( )4-6من وجهة نظر معلميهم في العاصمة عمان.
ولقد اوصت دراسة الحارثي( )2013الى ضرورة تزويد معلمي اللغة االنجليزية بقائمة
الصعوبات التي يعاني منها الطالب في الكتابة لتتم مراعاتها أثناء عملية التدريس .األمر الذي دفع
الباحثة إلى تقصي :ما هي صعوبات تعلم الكتابة كمهارة من مهارات اللغة االنجليزية لدى طلبة
الصفوف ( )4-6من التعليم األساسي في العاصمة عمان؟

4

هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي تواجه طلبة
الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم في العاصمة عمان وذلك من خالل االجابة عن
االسئلة التالية:
 .1ما هي درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية (4-
 )6من وجهة نظر معلميهم؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ( a ≤ 0.05في درجة صعوبات تعلم
الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر معلميهم تعزى
إلى متغير السلطة المشرفه( حكومية ،خاصة)؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ( a ≤ 0.05في درجة صعوبات تعلم
الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم تعزى
إلى متغير الجنس؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ( a ≤ 0.05في درجة صعوبات تعلم
الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم تعزى
إلى متغير المستوى التعليمي( رابع ،خامس ،سادس)؟
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أهمية الدراسة
من المؤمل ان تفيد الدراسة الحالية الفئات التالية:
 المعلمين :مما توصلت إليه الدراسة من نتائج حول الصعوبات التي تواجه طلبة اللغة االنجليزية
في الكتابة ومحاولة عالجها في تدريسهم.
 الموجهين :بالتعرف على أسباب الضعف في الكتابة باللغة االنجليزية لدى طلبة الصفوف (رابع،
خامس ،سادس) من مرحلة التعليم األساسي لتوجيه المعلمين ومحاولة تالفيها.
 خبراء المناهج :إذ ان الكشف عن صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية قد يساعد الخبراء عند
النظر في تعديل وتطوير المناهج.
 الباحثين :في دراساتهم الالحقة لموضوعات مشابهه أو ذات صلة بالموضوع واغناء المكتبة
العربية بشكل عام واألردنية بشكل خاص.

مصطلحات الدراسة:
صعوبات الكتابة باللغة االنجليزية:
تعرف الكتابة بأنها عملية عقلية تتطلب كفاءة وقدرة على تصور األفكار في حروف وكلمات
وتراكيب صحيحة(.منصور)1982،
وتعرف اجرائياً صعوبة كتابة الكلمات والجمل المترابطة ومهارات التماسك والتعبير الكتابي باللغة
اإلنجليزية بدرجة تقديرات المعلمين لهذه الصعوبات من خالل استجاباتهم على أداة الدراسة التي
طورتها الباحثة لهذا الغرض.
الطلبة:
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تعرف اجرائياً بأنهم الفئة المستهدفة من الطلبة الذين يتلقون المعرفه والعلم من المرحلة األساسية
الصفوف الرابع والخامس والسادس في المدارس الحكوميه والخاصة في العاصمة عمان.
المعلمين:
تعرف اجرائياً بأنهم األشخاص المؤهلين أكاديمياً ومهانياً يقومون بتدريس الطلبة مادة اللغة
اإلنجليزية ويعملون على توجيههم كيفية الحصول على المعرفة.

حدود الدراسة
الحدود البشرية:المعلمين والمعلمات الذين يدرسون اللغة االنجليزية للصفوف(رابع ،خامس ،سادس)
من مرحلة التعليم األساسي في قصبة عمان/محافظة العاصمة.
الحدود المكانية :المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة عمان
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2018/2017

محددات الدراسة
يتحدد تعميم نتائج الدراسة بدالالت صدق وثبات االستبانة التي اعدتها الباحثة لهذا الغرض،
ويتم تعميم النتائج على المجتمع الذي أخذت منه العينة ،وال يعمم على مجتمعات أخرى.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تم في هذا الفصل تناول األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة أوالً ،ثم مراجعة البحوث
والدراسات السابقة ذات الصلة ثانياً ،وذلك كاآلتي:

أوالا :األدب النظري
تم في هذا الجزء التطرق إلى ماهية الكتابة وأهميتها من عدة زوايا ( الكتابة ترميز للكالم ،الكتابة
عملية عقلية ،الكتابة منتج ،وتعريفات ركزت على وظيفة الكتابة) .كما تم تناول عالقة الكتابة بمهارات
وفروع اللغة ،ومراحل عملية الكتابة لتعلم اللغة االنجليزية ،وصعوبات الكتابة.

ماهية الكتابة وأهميتها
يمكن تقسيم تعريفات مفهوم الكتابة من عدة زوايا كاالتي:
 .1الكتابة ترميز للكالم
عرفت بأنها ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي من خالل أشكال ترتبط ببعضها بعضاً،
بحيث يعد كل شكل من هذه األشكال مقابالً لصوت لغوي يدل عليه ،وذلك بغرض تقبل أفكار الكاتب
وآرائه من األخرين بوصفهم الطرف األخر لعملية اإلتصال (.مناصره)1987 ،
وعرف طعيمة( " )2004الكتابة بأنها عملية يقوم فيها الفرد بتحويل الرموز من خطاب شفوي
إلى نص مطبوع ،إنها تركيب الحروف بهدف توصيل رساله إلى قارىء يبعد عن الكاتب مكاناً وزماناً".

 .2الكتابة عملية عقلية
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عرفها عصر( )1999بأنها :عملية معقدة فهي في حد ذاتها كفاءة أو قدرة على تصور األفكار
في حروف وكلمات وتراكيب صحيحة نحواً ،وفي أساليب متنوعة المدى والعمق والطالقة مع عرض
تلك األفكار في وضوح ومعالجتها في تتابع وتدفق ،ثم تنقيح األفكار والتراكيب التي تعرضها بشكل
يدعو إلى مزيد من الضبط والتفكير.
وتعد عملية الكتابة خلق شيء جديد سواء أكانت بشكل كامل من عقل الكاتب ،أم كانت من مصادر
نصية متعددة ،وتتضمن مكونات النماذج الكتابية التخطيط ،والتوليد والمراجعة(.سكوت)1998،
كما عرفها مناصرة ( )2006بأنها :عملية عقلية إبداعية يتعهد فيها الكاتب موضوعه بالتخطيط
والمراجعة المستمرة إلى أن يضعه في صورته النهائية التي تحقق غرضه من الكتابة؛ إلحداث اتصال
مؤثر فيمن يكتب لهم.
 .3الكتابة بأنها منتج
عرفت بأنها إعطاء الرمز الكتابي المقابل للمدلوالت ،والتعبير عما في النفس من مشاعر وأفكار،
أو هي قدرة الفرد على رسم الحروف رسماً صحيحاً بخط واضح مقروء ،ويراعي فيه قواعد الكتابة
اإلمالئية والخطية  ،بحيث تعطي داللة واضحة ،أو هي التعبير عن األفكار بطريقة خطية مقروءة
مع مراعاة القواعد اإلمالئية مع إعطاء فكرة ما(.عبدالحميد)1998 ،
وعرفها يونس( )2004بأنها :عملية ذات خطوات متتالية يتبع بعضها بعضاً ،وتترابط في حزمة
واحدة  ،ويعني هذا أن موضوع الكتابة سواء موضوع تعبير تقدم لمدرس اللغة ،أو قصة قصيرة ال
يمكن أن تتصف بالكمال ،أي كتابة يمكن أن تكون موضوعاً للمراجعة والتنقيح عدة مرات.
وعرفها فضل اهلل ( )2003بأنها :أداء منظم ومحكم يعبر به اإلنسان عن أفكاره وآرائه ورغباته،
ويعرض معلوماته وأخباره ووجهات نظره؛ ليكون دليالً على فكره ورؤيته وأحاسيسه وسبباً في تقدير
المتلقي لما سطره.
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 .4تعريفات ركزت على وظيفة الكتابة
يعرفها النجار( )2007بأنها" ترجمة للفكر ،ونقل للمشاعر ،ووصف للتجارب ،وتسجيل لألحداث،
وفق رموز مكتوبة متعارف عليها بين أبناء اللغة".
وعرفها منصور( )1982بأنها وسيلة من وسائل االتصال اإلنساني ،يتم عن طريقها التعرف
على أفكار الغير ،والتعبير عن مشاعر الفرد ،وكثي اًر ما يكون الخطأ في الرسم أو في عرض الفكرة
سبباً في تغيير المعنى وعدم وضوح الفكرة.
وعرفت بأنها القدرة على السيطرة على اللغة كوسيلة للتفكير والشعور ،وعلى إدراك الموضوع
وحدوده( .مدكور)1991 ،
ولعل التنوع في تعريفات الكتابة يرجع إلى طبيعة هذا المفهوم المعقد من جهة ،ومن جهة أخرى
إلى وجهة نظر الباحثين في هذا المفهوم.
ومن خالل النظر في التعريفات المقدمة في الكتابة ،ترى الباحثة بأن الكتابة وسيلة هامة من
وسائل التواصل االنساني التي بواسطتها الوقوف على أفكار اآلخرين ،والتعبير عما لديهم من معان
ومشاعر ،وتسجيل ما يودون تسجيله من حوادث ووقائع.

أهمية الكتابة
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تعد الكتابة في اللغة بأنها المهاره الرابعة ،وان جاءت الكتابة بعد القراءة في الترتيب المنطقي
لهذه المهارات إال أنها البد أن تكون سابقة الوجود للقراءة؛ ألن القراءة هي الكلمة المكتوبة ،اإل إن
رؤية الحرف تسبق كتابته ،فال يمكن لإلنسان في لغة ما أن يكتب كلمة دون أن يكون قد ق أرها أو
آرها ،وهكذا فإن الكتابة مهارة سابقة الحقة للقراءة في وقت واحد(.الناقة)2002 ،
فلوال فضل الكتابة لم يجعل اهلل أهلها بالمكان العالي ،فمن فضائلها أنها جعلت مدحاً للمالئكة
ولعلية الناس ،قال عمرو بن بحر الجاحظ :من شرف الكتابة ما ذكره اهلل عز وجل في كتابه ،وهو
القلَِمَ ،علَّ َم
قوله ﴿الَِّذي َعلَّ َم بِ َ

ِ
ان َما لَم َيعلَم﴾ ]العلق 4 :ـ ـ ـ ـ  .[5وتبرز أهمية الكتابة في كونها
نس َ
اإل َ

وسيلة من وسائل بقاء الجماعة البشرية وحفظ تراثها الثقافي واالجتماعي وتطويره ومن أهم وسائل
اتصال اإلنسان بغيره ،وفيها يتجاوز اإلنسان حدود الزمان والمكان(.عبد الباري)2010 ،
ولقد أشار هارون( )2004نقالً عن الجاحظ ألهمية الكتابة بقوله :ولوال الكتب المدونة واألخبار
المخلدة ،لبطل أكثر العلم ،ولغلب النسيان التذكر .ويرى الهاشمي ( )2010أن الكتابة وسيلة مهمة
لفهم نفسية الطالب بشكل متعمق وتكشف عن ميوله ،كما أنها تظهر قدراته في استخدام المعلومات
والمعارف السابقة وربطها ببعض.
ويمكن إجمال أهمية الكتابة في عدة جوانب كما يورد ذلك البجة(1425ه) في األتي:
أ .األهمية التربوية:
حيث تتيح الفرصة للطالب اختيار األلفاظ المالئمة ،وتنظيم األفكار وربطها ببعض ،وجودة
الصياغة ،وتنسيق األسلوب ،كما أنها تفتح المجال أمام المعلمين؛ للتعرف على نقاط الضعف في
تعبير الطالب ،والعمل على معالجتها ،وكذلك الكشف عن الطالب الموهوبين؛ لتشجيعهم واألخذ
بأيديهم ،وتدريبهم حتى يصبحوا أدباء المستقبل.
ب .األهمية اإلجتماعية:
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فهي طريقة فعالة يتم من خاللها تدوين العلوم ،والمعارف المختلفة ،وكذلك تسجيل التراث
اإلنساني ،ونقله من جيل إلى آخر ،ويتم من خاللها تقوية الروابط الفكرية والثقافية بين األفراد
والجماعات.
ج .األهمية الفنية:
وذلك أن الغاية النهائية لتعليم مهارات اللغة هو تمكين المتعلمين من كتابة األفكار ،والملحوظات،
والخواطر ،والمقاالت في جميع الموضوعات ،بأسلوب واضح يحتوي على كل األهداف التعبيرية.

عالقة الكتابة بمهارات وفروع اللغة
 .1الكتابة واالستماع
يعتبر استماع الصوت هو المهارة األساسية األولى واألهم لتعلم اللغة ومن ثم الكتابة وهي شرط
أساسي للنمو اللغوي للفرد ،فبداية تعلم اللغة عند الفرد تكون باالستماع لألصوات من حوله ،واالستماع
كان وما زال الوسيلة األولى لحفظ تراث األمة وثقافتها وذلك قبل ظهور الكتابة( .حراحشة)2007 ،
إن عالقة الكتابة باالستماع تتوقف على نظرة الفرد إليها ،فإذا تم النظر الى الكتابة بأنه الكتابة
الصحيحة إمالئياً للكلمات والجمل ،فإن االستماع يعد من هذه الزاوية أنها وسيلة للكتابة؛ ألن الطالب
ال يستطيع أن يكتب كلمات لم يستمع لها من قبل ،أي لديه إدراك أصوات الكلمات ،بل إن المستمع
يكون للكلمات صو اًر ذهنية يحتفظ بها ويختزنها في عقله لحين االستعانة بها كتابة ،أو قراءة ،وتحدثاً.
(.عبد الباري)2010 ،
 .2الكتابة والتحدث

12

التحدث هي المهارة الثانية من مهارات اللغة ،فالطلبة يتعلمون التحدث باستخدام الكلمات البسيطة
باللغة االنجليزية ،ثم يحاولون التعرف عليها في صورة خطية بالنسبة للتحدث الشفهي ،الذي تدربوا عليه.
فالنص المكتوب يساعدهم على تذكر ما يتحدثون عنه)Rivers & Temperarley, 1978(.
ويعتبر الكاتب نفسه مكان المتحدث حيث يستطيع أن يوصل رسالة لغوية بشكل مؤثر عن
طريق استخدام عالمات الترقيم التي تقوم بدور نبرات المتحدث أثناء الحديث .أما المتحدث فيختلف
عن الكاتب بأنه يرسل االلفاظ والجمل والعبارات ارساالً ويستعين بلغة الجسد المصاحب للكالم ،كما
أنه ينوع في نبرات الصوته أثناء حديثة لتوصيل المعنى المراد .وفي التحدث قد يستوقف السامع
المتكلم ليستوضح عن أمر ما ،أما في عملية الكتابة فإن األمر على خالف ذلك ،يجب على الكاتب
ايضاح الرسالة ايضاحاً كامالً بحيث تكون افكاره واضحة ومتسلسة  ،ألنه يكتب لجمهور يبعد عنه
مكاناً وزماناً(.عبد الباري)2010 ،
 .3الكتابة والقراءة
تبدو العالقة بين القراءة والكتابة في االتي(:عطية ،الحشكي ،ابو مغلي ،عبداللطيف)1990 ،
تعد مهارتا القراءة والكتابة من أهم الوسائل التعليمية داخل الصف وهما ضرورتان لنجاح الطالب،
والتقدم في واحدة منها يؤدي إلى التمكن من األخرى .فإن عملية القراءة عملية تقوم على تفسير الحروف
المكتوبة باالعتماد على شكل الحرف وصوته ،وترجمته إلى ألفاظ ،أو كلمات ينطق بها وهو نشاط أساسي
يمكن الطلبة من فهم المادة المكتوبة .وتعد الكتابة وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان ،ومن خاللها يعبر
الفرد عن أفكاره وخواطره ومشاعره بحروف مكتوبة ،وتتوقف قدرة الطالب على الكتابة؛ على التعبير
واإلمالء الصحيح والخط الجيد والضبط النحوي لصياغة الجمل والعبارات .فالقراءة والكتابة تحتاجان إلى
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استم اررية والممارسة والتدريب عليهما من خالل التوجيه واالرشاد الدائمين للوقوف على نقاط الضعف
وتصحيحها أوالً بأول.

مراحل عملية الكتابة لتعلم اللغة االنجليزية
مراحل عملية الكتابة هي الطرق التي يتم فيها التركيز على كيفية رؤية تعليمات الكتابة من خالل
االنتقال من الكتابة النهائية للطلبة إلى ما يفكرون ويعملون به عند الكتابة .وتنقسم مراحل عملية الكتابة
إلى خمس مراحل كما يذكرها تومكنز( :)Tompkins, 2008

المرحلة األولى :قبل الكتابة ()Prewriting
مرحلة ما قبل الكتابة هي مرحلة االستعداد للكتابة ،ومن الممكن أن تكون أكثر مرحلة مهملة
في عملية الكتابة ،ومع ذلك هي مهمه للكتاب كما التحمية مهمة للرياضيين .يشير بعض الباحثين
بأنه يجب ان يمضي الكاتب  %70أو أكثر من وقت كتابته في هذه المرحلة ،وتتضمن هذه المرحلة:
اختيار المواضيع وتحديد الهدف والجمهور المستهدف ونمط الكتابة ،وتنظيم األفكار.
اختيار الموضوع :يختار الطلبة أحياناً المواضيع بأنفسهم وفي بعض األحيان يقوم المعلم بإختيار
المواضيع للطالب وأحياناً يتم االختيار من قبل المعلم والطالب معاً .عملية اختيار الموضوع ليس
بالشيء السهل على الطالب ،فلذلك في بعض األحيان يقوم المعلم بتحديد موضع الكتابة حتى يتعلم
الطالب كيفية التعامل مع عملية الكتابة.
تحديد األهداف :عند استعداد الطالب للكتابة فال بد من الحاجه لتوضيح أهداف الكتابة .هل الكتابة
للترفيه ام لتقديم خبر ام لالقناع بمنتج ما؟ هل الدافع للكتابة داخلي؛ رغبة الطالب بالكتابة ،أم خارجي؛

14

أن طلب منه الكتابة بموضوع ما؟ إن قرار اختيار هدف الموضوع يؤثر على اختيار الجمهور ونمط
الكتابة.
اختيار الجمهور  :يمكن للطالب أن يكتبوا ألنفسهم ،للتعبير والتوضيح عن ارائهم و أحاسيسهم ،أو
الكتابة للغير كأن يكتب لزميل له بالصف ،لوالديه ،ألقربائه ،أو لمعلمه.
اختيار النمط :تعد من أهم األمور التي يجب أخذها بعين االعتبار ،النمط أو االسلوب األدبي الذي
سوف يتم استخدامه .قصة؟ رساله؟ شعر؟ افتتاحية مجلة؟
تجميع وتنظيم األفكار :يقوم الطالب بجمع وتنظيم األفكار والكلمات والجمل للكتابة والتعبير عن أفكارهم
بإحدى الطرق التالية؛ رسم رسومات ،التحدث مع زمالئه بالصف أو المعلم ،قرأة قصص ،الكتابة ،خرائط
ذهنية ،عصف ذهني و اإلجابة عن أسئلة ماذا ،لماذا ،من ،وأين)Gerson, Gerson; 2006( .
المرحلة الثانية :المسودة ()Drafting
يقوم الطلبة بكتابة وصقل الكلمات والتراكيب من خالل سلسلة من المسودات .وأثناء هذه المرحلة،
يتم التركيز على وضع جميع أفكارهم على الورق؛ ألن الكتاب ال يبدؤون كتابتهم من تراكيبهم الخاصة
المتشكلة في دماغهم .يبدأ الكاتب (الطالب) بكتابة أفكاره المبدئية ومن ثم يقوم بتطويرها خالل أنشطة
إعادة الكتابة .مرحلة المسودة هي وقت للخروج باألفكار ،مع بعض االهتمام بالتهجئة وعالمات
الترقيم.
المرحلة الثالثة :المراجعة( ) Revising
وفي هذه المرحلة يوضح ويصقل الكاتب أفكاره في كتاباته .أحياناً يقوم الكتاب المبتدؤن بإنهاء
مرحلة الكتابة بمجرد االنتهاء من كتابة المسودة ،إلعتقادهم بأن االفكار تم تدوينها بإختصار وبذلك
تكون قد تمت عملية الكتابة)Heard, 2002(.
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يعلم الكتاب ذوو الخبرة بأنه يجب االلتفات الى أشخاص آخرين ألخذ ردود أفعالهم ومراجعة
تعليقاتهم على الموضوع ومعرفة احتياجات القراء بإضافه أو حذف أو تعديل أو إعادة تنظيم للمحتواى.
كلمة مراجعة تعني "إعادة النظر" ،وفي هذه المرحلة يق أر الكتاب كتاباتهم مرة أخرى مع زمالئهم
المرجعة تعد من أصعب مراحل الكتابة ،يقوم معظم المعلمين
ومعلمهم لمساعدتهم .بما أن مرحلة ا
بتأجيل تدريسها للطالب)Saddler, 2003(.
المرحلة الرابعة:التحرير()Editing
التحرير هو عملية وضع الفقرات في صورتها النهائية .حتى هذه المرحلة تم التركيز بشكل
أساسي على تطوير المحتواه والتركيب ،أما في هذه المرحله يتم اإلهتمام والتركيز على األمور
"الميكانيكية"( ، )Mechanicsيقوم الطالب بتصحيح كتاباتهم من خالل التهجئه وعالمات
الترقيم)Parsons, 2001(.
مصطلح ميكانيكية ( )Mechanicsهو مصطلح متفق عليه لكتاب اللغة االنجليزية كمعيار
تقليدي لديهم؛ يتضمن األحرف األبجدية الكبيرة ،عالمات الترقيم ،التهجئة ،تركيب الجملة واالستخدام.
وتشمل أيضاً مراجعة المسودة بعد إجراء التعديالت واجراء التصحيح النحوي واإلمالئي.
المرحلة الخامسة :النشر()Publishing
يقوم الطلبة في المرحلة النهائية لعملية الكتابة بنشر كتاباتهم ومشاركته مع الجمهور المقصود.
تعد هذه المرحلة أكثر مرحله ممتعة للطالب ألنهم يقومون بمشاركة كتاباتهم مع جمهور حقيقي.
إن عملية النشر هي أفضل طريقة لتشجيع الطلبة على مراجعة وتحرير كتاباتهم .وتشمل كتابة التعبير
في شكله النهائي وتتم عملية النشر إما بقراءة الموضوع على الطالب أو في دفتر الواجبات أو مجلة
تصدر في المدرسة)Elbow, 2002(.
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صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية
تعد الكتابة شكالً من أشكال التواصل المعقد وتتكون من ثالثة محاور عامة هي :الهجاء والخط
والتعبير الكتابي ،وفيما يلي وصفاً لها:
 .1الهجاء
يعد من أصعب المحاور التي يمكن أن يواجهها الطلبة ،وتزداد صعوباته حين ال ينسجم الحرف
مع الصوت الذي يمثله وهو ما قد يسبب صعوبة للمتهجي .ويجب االنتباه إلى أن االختبارات التي
يتم عقدها لتقيس قدرة الطلبة على الهجاء من خالل اختياره الكلمة الصحيحة من بين عدد من
الكلمات ،فإن مثل هذه االختبارات ال تقدم سوى معلومات قليلة بشأن مشكلة الهجاء ،فهي ال تخدم
في عملية التشخيص (.اللبودي)2005 ،
 .2الخط
عددا من المجاالت التي
حيث يشير إلى النشاط الحركي المتضمن في عملية الكتابة ،وهناك ً
يمكن من خاللها تقويم الخط لدى الطلبة منها :تناسقها نسبها بالنسبة لبعضها البعض ،وجودة خط
القلم المستخدم في الكتابة ،ومقدار االنحناء في الحروف واتساقه ،ومالحظة وضع اليد ووضع الورقة،
وحجم الحروف ،وتشكل الحروف في داخل الكلمة ،واتصالها ببعضها ،والمسافات بين الحروف وبين
الكلمات ،وسرعة الكتابة(.مدكور)1991 ،
 .3التعبير أو اإلنشاء
يشير إلى أكثر األجزاء اإلبتكارية في عملية الكتابة ،ويوجد هنالك مجاالت لتقويم التعبير الكتابي
ومنها :اتجاه الطالب نحو الكتابة ،وقدرة الطالب على التعبير عن مضمون معين ،مثل وصف أو
كتابة تقرير عن األحداث ،أو التعبير عن المشاعر أو المشاهدات ،قدرة الطالب على صياغة فقرة،
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قدرة الطالب على ترتيب وتنظيم واختيار كلمات مؤثرة ،واستخدام عالمات الترقيم ،والحروف الكبيرة،
وتسجيل مالحظات .ومن األساليب التي تفيد في عملية التقويم أن يتم تقويم عينة من كتابات الطلبة.
( اللبودي) 2005 ،
وتتطلب عملية الكتابة توافر مجموعة من العوامل الفسيولوجية أهمها(حافظ :)2000 ،اكتمال
نمو الدماغ والجهاز العصبي ،وجود دافعية كافية لدى الطالب نحو التعلم ،قدرة الطالب على التركيز،
واالبتعاد عن النشاط الزائد ،القدرة على اإلدراك البصري للحروف واألرقام واألشكال ،الضبط الحركي
للجسم واتجاهه من اليسار إلى اليمين عند الكتابة باللغة االنجليزية ،الذاكرة البصرية التي تمكن
الطالب من استرجاع صور الحروف والكلمات التي سبق أن تعلمها.

مصادر وأسباب صعوبات الكتابة باللغة االنجليزية:
توصلت دراسة الرباعي ،والعلمي ( )2005إلى أن صعوبات الكتابة تعود إلى قلة التدريب
والوقت المخصص للكتابة بسبب زيادة عدد الطلبة ،وقلة الوقت المتاح للتغذية الراجعة ،وطرق
التدريس ،والكتب والمناهج.
وبينت دراسة بامطرف( )2005أن مصادر صعوبات الكتابة هي :ضعف الطالب في مهارات
اللغة االنجليزية األخرى كالتهجئة ،وصعوبة استخدام القواعد ،وطرق التقويم المتبعة ،ونقص األنشطة
الالصفية التي تدعم مهارة الكتابة.

أنماط صعوبات الكتابة باللغة االنجليزية:
يمكن تحديد أنماط صعوبات الكتابة في اللغة االنجليزية في ثالثة أنماط :النمط األول صعوبات
كتابة الكلمات والجمل المترابطة ،النمط الثاني صعوبات مهارات التماسك الكتابي ،النمط الثالث
صعوبات التعبير الكتابي.

18

 النمط األول صعوبات كتابة الجمل المترابطة
تشير دراسة دانا ( )Dana, 2007إلى أن هنالك العديد من صفات صعوبات الكتابة ومنها:
عدم التمييز أثناء الكتابة بين الكلمات المتشابه في الشكل والنطق ولكن مختلفة في المعنى ،وال
يحسن الطالب استخدام أدوات الربط بين الجمل ،وعدم استخدام مفردات اللغة االنجليزية بالشكل
الصحيح عند كتابة الفقرات.
 النمط الثاني صعوبات مهارات التماسك الكتابي:
يشير العديد من التربويين إلى أن مهارات التماسك الكتابي هي :إلمام الطالب بمفهوم الكتابة،
ووظائفها،وأهميتها ،وأنواعها ،ومراحلها؛ ليكون قاد اًر على الكتابة الجيدة مدركاً عالمات التراقيم
ومواضعها ،ومتمرساً على المهارات االمالئية مستخدماً لها في كتاباته العلمية المتعددة ،ومتمكناً
من الكتابة السليمة نحوياً ،مراعياً قواعدها السليمة وفق ضوابط اللغة وقواعدها( .فجال)2010 ،
 النمط الثالث صعوبات مهارات التعبير الكتابي:
تعددت وجهات نظر الخبراء في تحديد أسباب ضعف التعبير الكتابي ،فمنهم من ع از ذلك
إلى ضعف الطالب اللغوي على مستوى الكم والكيف ،وكذلك إلى عدم إهتمام المدرسين ،وقلة
الحوافز التي تشجع الطلبة على الكتابة ،ومنهم من أرجع الضعف إلى سوء اختيار الموضوعات
من قبل المعلمين ،وعدم استخدام وسائل التدريس الحديثة(.صقر)1997 ،

ثاني ا :الدراسات السابقة
يتضمن هذا الجزء وصفاً للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،ومن هذه الدراسات
التي تناولت صعوبات الكتابة مرتبة من األقدم إلى األحدث ،وفيما يلي تفصيل لتلك الدراسات:
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أجرى بليتز وبلوت ( )Bletz & Blote, 2002دراسة هدفت إلى تشخيص مستوى الكتابة في
اللغة االنجليزية على مدى خمس سنوات لعينة من التالميذ ذوي صعوبات الكتابة في هولندا ،وتكونت
عينة الدراسة من  121تلميذاً هولندياً في المدرسة المتوسطة ،واستخدمت الدراسة مقياس التقييم لكتابة
التالميذ ،والذي يتضمن  13مهارة ،وكان يعطي للتالميذ جلستين أسبوعياً مدة كل جلسة نصف
ساعة ،تم اختبار تالميذ عينة الدراسة أثناء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ،وفي كل جلسة
يقوم التلميذ بنسخ نص معياري مقدم في برنامج مطبوع لمدة خمس دقائق ،ثم يطلب منه أن يقوم
بالكتابة ،وفقاً ألسلوبه المعتاد والوسائل الخاصة به ،وذلك باستخدام ورقة كتابة غير مسطرة ،ومن
أهم النتائج التي توصل إليها أن التالميذ ذوي صعوبات الكتابة لديهم انخفاض في القدرة الحركية،
وضعف ملحوظ في األداء اإلنشائي أو التركيبي.
وأجرى الرباعي والعلمي ( )2005دراسة هدفت التعرف إلى صعوبات تعليم  /تعلم الكتابة
باللغة االنجليزية في جامعة ال البيت من وجهة نظر الطالب والمعلمين .استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي ،حيث تم إعداد استبانتين إحدهما موجة للمعلمين لبيان وجهة نظرهم في الصعوبات التي
تواجههم في تعليم الكتابة ،والثاني موجة إلى الطالب للكشف عن الصعوبات التي يواجهونها في تعلم
مهارة الكتابة .تم توزيع االستبانة األولى على كافة المعلمين الذين قاموا بتدريس الكتابة في جامعة
ال البيت في الفصل الدراسي األول  2005/2004وعددهم  11معلماً ومعلمة .أما االستبانه الثانية
فقد تم توزيعها على كافة الطلبة الذين التحقوا بمادة الكتابة ( )1و ( )2خالل ذلك الفصل الدراسي
المذكور وكان عددهم  316طالباً وطالبة .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :رتب الطلبة
الصعوبات التي تواجههم في تعلم مهارة الكتابة باللغة االنجليزية مبتدئين بالقواعد وتليها المفردات،
وتقنيات الكتابة ،والتهجئة ،والترقيم ،وتجميع األفكار وتخطيط الموضوع ،والكتابة األولية للموضوع،
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وأدوات الربط ،وت اربط األفكار ،وكتابة الموضوع النهائي ،والمراجعة والتدقيق على الترتيب ،ورتب
معلمو ومعلمات الكتابة الصعوبات التي تواجههم في تعليم مهارة الكتابة مبتدئين بالقواعد ،ثم الكتابة
األولية للموضوع ،وترابط األفكار والترقيم ،وتقنيات الكتابة ،وكتابة النص النهائي ،ومراجعة وتدقيق
النص ،وأدوات الربط ،والتخطيط ،والمفردات ،وتجميع األفكار ،والتهجئة على الترتيب.
وحاولت دراسة بيتشينر ( ) Bitchener, 2005بيان تأثير مهارات التماسك الكتابي من خالل
استخدام التغذية الراجعة على إكساب الطالب مهارات قواعد النحو ،إذ هدفت الدراسة إلى تحديد
أساليب التماسك الكتابي ،واشتملت عينة الدراسة على  53طالباً من طالب المرحلة الثانوية ،وتم
تدريب الطالب على مهارة التماسك الكتابي لمدة  12أسبوعاً .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
تحسن مهارات التماسك الكتابي مع نصف العينة حيث أظهرت النتائج أن بعض أفراد العينة حدث
لديهم تحسن في الكتابة خالل تقديم التغذية الراجعة كل  5دقائق أما النصف اآلخر فقد احتاج إلى
تغذية راجعة من نوع آخر وهو تقديمها من خالل الشكل المكتوب دون االلتزام بوقت محدد.
وأجرى هاورث ( )Howarth, 2007دراسة هدفت إلى تدريب التالميذ على مهارات التعبير
الكتابي باللغة االنجليزية وكذلك تدريبهم على إنتاج األفكار التى تتميز باألصالة ،كما هدفت هذه
الدراسة إلى تقييم الصعوبات في مجال التعبير الكتابي لدى الطالب ،واشتملت عينة الدراسة على
 30طالباً من طالب المرحلة الثانوية ،واستخدمت الدراسة مقياس التعبير الكتابي وبرنامج تدريبي
لصعوبات الكتابة ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها فاعلية البرنامج التدريبي في زيادة استجابات
التالميذ تجاه الكتابات السليمة حيث إنها تميزت باألفكار الطليقة واإلتيان بالعديد من األفكار التي
تتميز بالسهولة والتنظيم.
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وأجرى ريتشي ( )Ritchey, 2008دراسة هدفت إلى تعليم األطفال مهارات الكتابة باللغة
االنجليزية من خالل استخدام استراتيجية التماسك والترابط ،واشتملت عينة الدراسة على  60طفالً في
عمر يتراوح ما بين  7-5سنوات ،واستخدمت الدراسة مقياس مهارات الكتابة ومقياس معدل تكرار
الكتابة (قدرات الكتابة -تحديد الكلمات المكررة -عامل اإلتقان – عامل الطالقة في الكتابة) ،وتوصلت
الدراسة إلى عدة نتائج منها تحسن مستوى الكتابة لدى األطفال بشكل ملحوظ ،كما توصلت النتائج
إلى أن أسلوب التماسك والترابط يساعد األطفال على تنمية عامل الطالقة التعبيرية واللفظية لديهم.
كما أجرى ايسي ( )Icy, 2008دراسة هدفت إلى فحص تأثير أسلوب التغذية الراجعة على
تحسين عمليات الكتابة باللغة االنجليزية من خالل تكرار الكتابة لدى طالب التعليم الثانوي في هونج
كونج ،واشتملت عينة الدراسة على مجموعة من طالب المرحلة الثانوي بمدينة هونج كونج يبلغ
عددهم  200طالبا من خالل فحص التغذية الراجعة التي يستخدمها المعلمون معهم ،واستخدمت
الدراسة استبيان معدل تكرار الكتابة ،ومقياس التغذية الراجعة للمعلمين ،وتوصلت الدراسة إلى عدة
نتائج منها أن مستوى كفاءة المعلم يؤثر بشكل ملحوظ على تعلم الكتابة أكثر من استخدام التغذية
الراجعة ،كما توصلت الدراسة إلى أن بعض الطالب لم يفهم من المعلم أسلوب التغذية الراجعة مما
أدى إلى ضعف القدرة على الكتابة ،وأشارت النتائج إلى أن التغذية الراجعة كانت مرتكزة على المعلم
فقط وانما ينبغي أن ترتكز على الطالب أيضاً ،وتشير نتائج الدراسة بوجه عام إلى أن هناك العديد
من المؤثرات التي تؤثر على أسلوب تكرار الكتابة منها :فهم المعلمين أنفسهم ألسلوب التغذية الراجعة
ومتى يمكنهم استخدامه مع الطالب.
أجرى الزهيري ( )2008دراسة هدفت إلى التعرف على أسباب تدني مستوى تحصيل طلبة
المرحلة المتوسطة في تعلم اللغة االنجليزية من وجهة نظر المعلمين والمشرقين في مكة والطائف.
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وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في بحثه ،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من معلمي
ومشرفي اللغة االنجليزية في مكة والطائف ،وكذلك عينة عشوائية تمثل األكادميين في جامعتي أم
القرى وجامعة الطائف .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تدني في مستوى تحصيل طلبة المرحلة
المتوسطة يعود إلى المقرر الدراسي وذلك بسبب التنظيم غير المناسب لمحتوى المقرر وكثافة الكم
المعرفي ،كما أن هناك تدني في مستوى تحصيل الطلبة يعود إلى طرق التدريس المستخدمة وذلك
لعدم تنوع طرق التدريس المستخدمة وعدم استخدام الوسائل التعليمية المعينة ،كما أن هناك تدني في
مستوى تحصيل الطلبة يعود إلى المعلم نفسه لعدم إعداد المعلم للدرس بطريقة جيدة ،وعدم تمكن
المعلم من مادة اللغة االنجليزية ،وعدم قدرة المعلم على ضبط الصف ،كما أن هناك تدني في بمستوى
تحصيل الطلبة يعود إلى الطلبة وذلك إلنعدام الدافعية للتعلم ،وعدم الشعور بأهمية اللغة االنجليزية.
كما أجرى الحارثي ( )2013دراسة هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه طالب
المرحلة الثانوية في تعلم مهارة الكتابة باللغة االنجليزية من وجهة نظر معلمي ومشرفي اللغة االنجليزية
بمدينة مكة المكرمة والتعرف على الفروق في تقدير هذه الصعوبات وفقاً لطبيعة العمل والمؤهل
العلمي وعدد سنوات الخبرة ،واستخدم االستبانة لتقييم صعوبات الكتابة التي يواجهها طالب المرحلة
الثانوية بمدارس مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين ،واشتملت عينة الدراسة على
( )103معلماً بنسبة  %59من مجتمع الدراسة ،و( )14مشرفاً بنسبة  %100من مجتمع الدراسة،
أسفرت النتائج بأن تقدير المعلمين لصعوبات الكتابة باللغة االنجيزية كانت بدرجة متوسطة ،وجاءت
صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه في الترتيب االول يليها صعوبات التماسك الكتابي ثم صعوبات
كتابة الكلمات والجمل المترابطة.

موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
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تباينت الدراسات السابقة ذات العالقة بصعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية من حيث أهدافها
وأساليب اختيار العينات في كل دراسة منها واالدوات المستخدمة لجمع البيانات الخاصة بتلك الدراسات.
تنوعت منها ما هدف إلى التعرف على صعوبات التماسك الكتابي مثل دراسة
فمن حيث األهداف فإنها قد َّ
بليتز وبلوت ) ،) Bletz & Blote, 2002وأخرى هدفت إلى التعرف على صعوبات تعلم الكتابة باللغة
االنجليزية بوجه عام ،مثل دراسة الرباعي والعلمي ( ، )2005أما هذه الدراسة فتهدف إلى التعرف على
صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية لدى طلبة الصفوف ( )4-6من مرحلة التعليم األساسي.
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة باستخدام اإلستبانة كأداة للدراسة كدراسة
الرباعي والعلمي ( ،)2005وفي جمع المعلومات كما في دراسة الحارثي ( ،)2013ومعظم الدراسات
استخدمت مقياس الصعوبات ومقياس التغذية الراجعة.
اختلفت العينات التي تم اختبارها إلجراء هذه الدراسات من حيث الحجم والنوع فمنها ما اقتصر
على ( )53طالباً من طالب المرحلة الثانوية كما في دراسة( ، )Bitchener, 2005وهناك دراسات
وصل حجم العينة إلى ( )316طالباً وطالبة و( )11معلماً كما في دراسة الرباعي والعلمي ()2002
 ،أما هذه الدراسة فقد اقتصرت عينتها على المعلمين .
اختلفت الدرسات السابقة فيما توصلت إليه من نتائج؛ فمنها ما وجد أن اسلوب تحديد صعوبات
الكتابة باستخدام التغذية الراجعة كان اكثر قدرة في تنمية المهارات العقلية كدراسة ايسي ( Icy,
 ،)2008ومنها ما وجد أن تقدير المعلمين لصعوبات الكتابة باللغة االنجليزية كانت بدرجة متوسطة
كدراسة الحارثي (.)2013
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وما يميز هذه الدراسة أنها أول دراسة حسب علم الباحثه تدرس الصعوبات التي تواجه طلبة
الصفوف (الرابع ،الخامس ،السادس) من مرحلة التعليم األساسي عند كتابتهم باللغة االنجليزية من
وجهة نظر معلمي المرحلة االساسية للغة االنجليزية في العاصمه عمان.
وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسات في كتابة االدب النظري وخلفية الدراسة وأهميتها
وتحديد المنهجية واالداة المستخدمة ومناقشة النتائج.
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الفصل الثالث
الطريقة واإليجراءات
يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهجية الدراسة ،ومجتمعها وعينتها ،وأداة الدراسة ،وكيفية تطويرها،
واجراءات التأكد من صدق األداة وثباتها ،وتوضيحاً إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية التي
استخدمت لمعالجة البيانات.

منهج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي لمالءمته ألغراض هذه الدراسة ،والذي يعنى
بدراسة الظاهرة كما هي عليه في الواقع.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات اللغة االنجليزية في المدارس الحكومية والخاصة
التي تشتمل على الصفوف االساسية ( )4-6التابعه لمديرية التربية والتعليم لواء القصبة  /العاصمة
عمان ،والبالغ عددهم ( )4221معلم ومعلمة منهم ( )698معلماً ومعلمة في المدارس الحكومية
و( )3523معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة وفق ما أشارت إليه سجالت مركز الملكة رانيا العبداهلل
لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
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عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية وبنسبة  %8من مجتمع الدراسة ،بعد تحديد
حجم العينة وفق جداول بارتليت ( )Bartlettللعينات اإلحتمالية حسب جنس المعلم والسلطة المشرفة
حيث بلغت العينة ( )351معلم ومعلمة للغة االنجليزية منتظمين في التدريس من المرحلة األساسية
الصفوف( )4-6للعام الدراسي  ، 2018/2017والجدول( )1يوضح ذلك.
جدول ()1
خصائص عينة الدراسة
حكومية

المدارس

المجموع

خاصة

الجنس

المجتمع

العينة

المجتمع

العينة

المجتمع

العينة

معلم (ذكور)

237

20

461

38

698

58

معلمة (إناث)

320

27

3203

266

3523

293

4221

351

المجموع

أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس صعوبات تعلم الكتابة باللغة
اإلنجليزية التي تواجه طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم في العاصمة عمان،
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بعد الرجوع إلى األدب النظري والمراجع العلمية ،مثل دراسة (الحارثي )2008 ،ودراسة (الزهيري،
 )2008وتكونت االستبانة في صورتها االولية من  43فقرة ،موزعة على ثالث مجاالت :صعوبات
كتابة الكلمات والجمل المترابطة ،صعوبات التماسك الكتابي ،صعوبات التعبير الكتابي ،وأعطيت كل
فقرة من فقرات األداة وزنا مدرجاً مشكلة على مقياس ليكرت الخماسي ،لتقدير الموافقة على الصعوبة،
وهو على الترتيب كبيره جداً ( )5درجات ،كبيرة ( )4درجات ،متوسطة ( )3درجات ،قليلة ( )2درجتان،
قليلة جداً ( )1درجة واحدة.

صدق األداة
لغرض التحقق من صدق أداة الدراسة ،تم ما يأتي:
عرض االستبانة بصورتها األولية على ( )10محكمين من أعضاء هيئة التدريس والمختصين
في عدد من الجامعات األردنية الملحق ( ،)2في مجال المناهج وطرق التدريس واالدب االنجليزي
من ذوي الخبرة والكفاءة ،للوقوف على تحقيق الغاية المرجوة منها وذلك للتأكد من وضوح الفقرات
وسالمة صياغتها وصالحيتها لقياس ما أعدت لقياسه.
إجراء أي تعديل من حذف أو إضافة ،وبناء على تعديالت المحكمين على محتوى كل فقرة من
األداة تم األخذ بمالحظاتهم ،واعتبرت نسبة الموافقة على الفقرة ( )80%فأكثر مؤش اًر على صدقها
وقد تم حذف ( )3فقرات وتصويب األخطاء اللغوية والطباعية واعادة صياغة بعض الفقرات .وضع
االستبانة بصورتها النهائية وتشتمل على ( )40فقرة موزعة على ثالث مجاالت ،كما يوضحها الملحق
( ،)3وبذلك فقد عدت آراء المحكمين وملحوظاتهم وتعديالتهم للفقرات ذات داللة صدق كافية لغرض
تطبيق الدراسة ،وأصبحت األداة بصورتها النهائية كما يأتي:
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 المجال األول :صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة وتشتمل على الفقرات (.)13 -1
 المجال الثاني :صعوبات التماسك الكتابي وتشتمل على الفقرات (.)28 -14
 المجال الثالث :صعوبات التعبير الكتابي وتشتمل على الفقرات (.)40 -29

ثبات أداة الدراسة:
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقتين هما :طريق االتساق الداخلي باستخدام معادلة
كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach – Alphaوطريقة االختبار واعادة االختبار ( ,)Test- retestإذ تم
تطبيق االستبانة على ( )30فرد من خارج عينة الدراسة ,واعادة تطبيقها عليهم بعد مضي أسبوعين ,وبعد
ذلك تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين ،والجدول التالي
يبين النتائج.
الجدول ()2
معامالت ثبات أداة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي تواجه طلبة الصفوف األساسية()4-6
من وجهة نظر معلميهم في العاصمة عمان
كرونباخ الفا

بيرسون

الرقم

المجال

1

صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة

0.81

0.87

2

صعوبات التماسك الكتابي

0.86

0.78

3

صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه

0.88

0.74

الدرجة الكلية

0.90

0.88
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يالحظ معامالت ثبات أداة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي تواجه طلبة الصفوف
األساسية( )4-6من وجهة نظر معلميهم في العاصمة عمان ،كان معامل كرونباخ بلغ ( ،)0.90للدرجة
الكلية ،ومعامل ارتباط بيرسون ألفا ( )0.88وتعد هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على المتغيرات األتية:
أوالا :المتغيرات المستقلة
 الجنس :ويتكون من فئتين (الذكور واإلناث).
 المستوى التعليمي :ويتكون من ثالث فئات( الصف الرابع ،الصف الخامس ،الصف
السادس).
 السلطة المشرفة :وتتكون من فئتين (حكومية و خاصة).
ثانيا :المتغيرات التابعة
 درجة صعوبات الكتابة باللغة اإلنجليزية للصفوف( )4-6من التعليم األساسي في
المدارس الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين
والمعلمات.

االساليب اإلحصائية المستخدمة:
لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
لإلجابة على السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس درجة صعوبات
تعلم الكتابة باللغة االنجليزية في المدارس الحكومية والخاصة في مديرية التربية والتعليم قصبة عمان/
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محافظة العاصمة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات .تم تحديد درجة الصعوبة في ضوء المتوسط
الحسابي لكل عبارة وفقاً للدرجات المعطاة لفئات اإلجابة والتي رتبت من  5-1تصاعدياً وتم الحكم على
درجة الصعوبة باستخدام المعيار االحصائي اآلتي:
طول الفئة =المدى مقسوماً على الفئات.
وحدد المدى بالمعادلة :المدى =أكبر قيمة لفئات اإلجابة – أصغر قيمة لفئات اإلجابة ،وبالتالي :المدى
 ، 4=1-5ويصبح طول الفئة1.33 =5÷ 3 :
 2.33-1درجة :صعوبة ضعيفة
 3.67-2.34درجة :صعوبة متوسطة
 5 -3.68درجة :صعوبة مرتفعة
 لإلجابة على السؤال الثاني والثالث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب:السلطة المشرفة والجنس .ولفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار (t-
 )testلعينتين مستقلتين.
 لإلجابة على السؤال الرابع تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيرالمستوى التعليمي .ولفحص داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل
التباين األحادي ،واستخدام اختبار شيفية للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية.
 -لحساب معامل الثبات تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ ألفا.
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اجراءات تطبيق أداة الدراسة:
قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:
 .1اإلطالع على األدبيات والدراسات ذات العالقة بالدراسة.
 .2تطوير أداة الدراسة والـتأكد من صدقها وثباتها.
 .3أخذ الموافقات الالزمة للقيام بالدراسة الميدانية من جميع الجهات ذات العالقة.
 .4تحديد مجتمع الدراسة معلمي ومعلمات اللغة االنجليزية للمرحلة األساسية الصفوف ()4-6
في العاصمة عمان.
 .5اختيار أفراد العينة بشكل عشوائي طبقي.
 .6تفريغ البيانات وتحليلها إحصائياً باستخدام الرزمة اإلحصائية .SPSS
 .7تحليل النتائج وكتابة المناقشة والتوصيات.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة على أسئلتها،
وعلى النحو اآلتي:
السؤال األول :ما درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية
( )6-4من وجهة نظر معلميهم؟
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات
تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم بشكل
عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ( )3ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي
يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم مرتبة تنازليا
الرقم المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة
الصعوبة

3

صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه

4.00

0.84

1

مرتفعة

2

صعوبات التماسك الكتابي

3.91

0.72

2

مرتفعة

1

صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة

3.89

0.71

3

مرتفعة

3.93

0.54

الدرجة الكلية للصعوبات

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )3أن درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )6-4من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.93وانحراف
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معياري ( ،)0.54وجاءت مجاالت األداة جميعها في الدرجة المرتفعة  ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية
بين ( ،)3.89 -4.00وجاء في الرتبة األولى مجال " صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه " ،بمتوسط
حسابي ( )4.00وانحراف معياري ( )0.84وبدرجة مرتفعة  ،وفي الرتبة الثانية جاء مجال " صعوبات
التماسك الكتابي " بمتوسط حسابي ( )3.91وانحراف معياري ( )0.72وبدرجة مرتفعة ،وجاء في الرتبة
االخيرة مجال " صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة" بمتوسط حسابي ( )3.89وانحراف معياري
( )0.71وبدرجة مرتفعة .أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 -1مجال صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي
يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم لفقرات هذا المجال ،ويظهر الجدول
( )4ذلك.
الجدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي
يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6لفقرات مجال صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه من وجهة
نظر معلميهم مرتبة تنازلي ا
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

 29يعبر عن صورة ما بشكل صحيح

4.07

0.99

1

 40يستخدم لغته الخاصة أثناء الكتابة

4.05

0.94

2

مرتفعة

 30يستخدم عالمات الترقيم بشكل صحيح

4.04

0.99

3

مرتفعة

 32يترك مسافة بين الكلمات عند الكتابة

4.03

0.99

4

مرتفعة

 35يكتشف األخطاء الكتابية

4.03

0.98

4

مرتفعة

 36يصحح األخطاء الكتابية

4.03

0.98

4

مرتفعة

 34يلتزم بقواعد اللغة االنجليزية أثناء الكتابة

4.01

1.00

7

مرتفعة

 33يترك مسافة مناسبة بين األحرف في الكلمة الواحدة

3.99

1.02

8

مرتفعة

الرقم

الفقرة

الرتبة

درجة الصعوبة

مرتفعة

34

3.99

0.93

8

مرتفعة

 37يرتب الفقرات بشكل صحيح زمانياً

 31يترك مسافة في بداية الفقرة عند الكتابة

3.95

1.02

10

مرتفعة

 38يلتزم بكتابة المطلوب دون زيادة أو نقصان

3.92

0.92

11

مرتفعة

 39يستخدم االفعال المناسبة في وصف األحداث

3.89

0.93

12

مرتفعة

4.00

0.84

صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )4أن درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )4-6لفقرات مجال صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة،
إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )4.00وانحراف معياري ( ،)0.84وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة
المرتفعة  ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.89 -4.07وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ()29
التي تنص على" يعبر عن صورة ما بشكل صحيح " ،بمتوسط حسابي ( )4.07وانحراف معياري ()0.99
وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )40التي تنص على" يستخدم لغته الخاصة أثناء الكتابة
" ،بمتوسط حسابي ( )4.05وانحراف معياري ( )0.94وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبل االخيرة
الفقرة ( )38التي تنص على" يلتزم بكتابة المطلوب دون زيادة أو نقصان" بمتوسط حسابي ()3.92
وانحراف معياري ( )0.92وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )39التي تنص على" يستخدم
االفعال المناسبة في وصف األحداث" بمتوسط حسابي ( )3.89وانحراف معياري ( )0.93وبدرجة
مرتفعة.
 -2مجال صعوبات التماسك الكتابي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي
يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم لفقرات هذا المجال ،ويظهر الجدول
( )5ذلك.
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الجدول ()5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي
يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6لفقرات مجال صعوبات التماسك الكتابي من وجهة نظر
معلميهم مرتبة تنازليا

الرقم الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

درجة

الصعوبة

28

يلخص موضوعاً ما بشكل موجز وذي معنى على مستوى

24

يكتب أسئلة مناسبة لنص محادثة

4.01

27

يكمل محادثة ناقصة باستخدام جمل محددة ومناسبة

4.00

0.93

14

يستخدم األفعال حسب الزمن المطلوب في السياق

3.99

0.84

4

15

يستخدم حروف الجر بطريقة صحيحة

3.97

0.86

5

مرتفعة

19

يرتب مجموعة من الجمل لتكوين فقرة مفيدة

3.95

0.99

6

مرتفعة

20

يوظف الصفات بشكل صحيح

3.95

1.00

6

مرتفعة

16

يستخدم التخمين في كتابة معاني الكلمات معتمدا على الفهم

3.94

0.84

8

مرتفعة

26

يحافظ على الترابط بين الجمل والفقرات

3.93

0.94

9

مرتفعة

21

يتجنب تكرار الكلمات عند الكتابة حتى ال يضعف المعنى

3.90

0.98

10

مرتفعة

25

يكتشف الجملة أو الجمل التي ال تنتمي إلى فقرة كتابية ما

3.89

0.94

11

مرتفعة

22

يكرر بعض الكلمات بقصد التأكيد على فكرة رئيسة

3.83

0.98

12

مرتفعة

23

يراعي تسلسل األحداث والوقائع عند الكتابة

3.82

1.01

13

مرتفعة

17

يستخدم الضمائر بطريقة صحيحة عند الكتابة

3.73

0.87

14

مرتفعة

18

يرتب مجموعة من الجمل بشكل صحيح ليكتب فقرة

3.69

0.89

15

مرتفعة

صعوبات التماسك الكتابي

3.91

0.72

نص قصير

من السياق

بكل سهولة

4.05

0.96

1

مرتفعة

0.96

2

مرتفعة

3

مرتفعة
مرتفعة

مرتفعة
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يالحظ من الجدول ( )5أن درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )4-6لفقرات مجال صعوبات التماسك الكتابي من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة ،إذ بلغ
المتوسط الحسابي ( )3.91وانحراف معياري ( ،)0.72وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة المرتفعة ،
إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.69 -4.05وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )28التي تنص
على" يلخص موضوعاً ما بشكل موجز وذي معنى على مستوى نص قصير " ،بمتوسط حسابي ()4.05
وانحراف معياري ( )0.96وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )24التي تنص على" يكتب
أسئلة مناسبة لنص محادثة " ،بمتوسط حسابي ( )4.01وانحراف معياري ( )0.96وبدرجة مرتفعة ،وجاءت
في الرتبة قبل االخيرة الفقرة ( )17التي تنص على" يستخدم الضمائر بطريقة صحيحة عند الكتابة"
بمتوسط حسابي ( )3.73وانحراف معياري ( )0.87وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ()18
التي تنص على" يرتب مجموعة من الجمل بشكل صحيح ليكتب فقرة" بمتوسط حسابي ( )3.69وانحراف
معياري ( )0.89وبدرجة مرتفعة.
 -3مجال صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي
يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم لفقرات هذا المجال ،ويظهر الجدول
( )6ذلك.
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الجدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي
يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6لفقرات مجال صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة من
وجهة نظر معلميهم مرتبة تنازليا

الرقم الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الصعوبة

13

يرتب مجموعة من الكلمات لتكوين جمله مفيدة

4.07

0.82

1

مرتفعة

1

يجيد الكتابة على السطر

4.01

0.75

2

مرتفعة

2

يعطي مرادف للكلمات التي تعلمها في سياق من عنده

3.99

0.77

3

مرتفعة

3

يكتب الكلمات التي تعلمها من قبل بطريقة صحيحة

3.96

0.78

4

مرتفعة

12

يستخدم ظرف المكان وظرف الزمان أثناء الكتابة

3.93

0.80

5

مرتفعة

4

يميز بين كلمات متشابهة في الصوت مختلفة في الكتابة 3.88

0.89

6

مرتفعة

5

يستخدم المفردات الجديدة في جمل ذات معنى

3.87

0.89

7

مرتفعة

10

يوظف الكلمات حسب السياق

3.86

0.87

8

مرتفعة

11

يكتب الجمل المركبة بشكل صحيح

3.86

0.82

8

مرتفعة

6

يجيد استخدام أدوات الربط بين الجمل عند كتابة جمل

3.84

0.95

10

مرتفعة

متتالية
7

يميز بين أنواع األفعال المختلفة

3.82

0.95

11

مرتفعة

9

يكتب الجمل البسيطة بشكل صحيح

3.78

0.93

12

مرتفعة

8

يميز بين الجمع والمفرد أثناء الكتابة

3.75

0.93

13

مرتفعة

صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة

3.89

0.71

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )6أن درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )4-6لفقرات مجال كتابة الكلمات والجمل المترابطة من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة ،إذ
بلغ المتوسط الحسابي ( )3.89وانحراف معياري ( ،)0.71وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة المرتفعة
 ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.75 -4.07وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )13التي
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تنص على" يرتب مجموعة من الكلمات لتكوين جمله مفيدة " ،بمتوسط حسابي ( )4.07وانحراف معياري
( )0.82وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )1التي تنص على" يجيد الكتابة على السطر
" ،بمتوسط حسابي ( )4.01وانحراف معياري ( )0.75وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبل االخيرة
الفقرة ( )9التي تنص على" يكتب الجمل البسيطة بشكل صحيح" بمتوسط حسابي ( )3.78وانحراف
معياري ( )0.93وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )8التي تنص على" يميز بين الجمع
والمفرد أثناء الكتابة" بمتوسط حسابي ( )3.75وانحراف معياري ( )0.93وبدرجة مرتفعة.
السؤال الثاني:هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ( a ≤ 0.05في درجة صعوبات
تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر معلميهم
تعزى إلى متغير السلطة المشرفة ( حكومية ،خاصة)؟
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات
تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر معلميهم ،تبعا
لمتغير السلطة المشرفة ( حكومية ،خاصة)  ،كما تم تطبيق اختبار ( )t-testويظهر الجدول ( )7ذلك.
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الجدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها
طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر معلميهم ، ،واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير السلطة
المشرفة ( حكومية ،خاصة)

السلطة

المجال

المشرفة

صعوبات كتابة الكلمات
والجمل المترابطة
صعوبات التماسك الكتابي
صعوبات التعبير الكتابي
وتنظيمه

الدرجة الكلية للصعوبات


العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

الحكومية

47

4.51

0.51

الخاصة

304

3.80

0.69

الحكومية

47

4.71

0.23

الخاصة

304

3.79

0.69

الحكومية

47

4.74

0.47

الخاصة

304

3.88

0.82

الحكومية

47

4.65

0.11

الخاصة

304

3.82

0.49

قيمة ت
6.780

9.097

6.926

11.706

مستوى الداللة
*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

الفرق دال احصائيا

تشير النتائج في الجدول ( )7إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α ≥ 0.05لدرجة
صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر
معلميهم ،تبعا لمتغير السلطة المشرفة ( حكومية ،خاصة) ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت
( )11.706وبمستوى داللة ( )0.000للدرجة الكلية وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع
المجاالت استناداً إلى قيم (ت) المحسوبة إذ بلغت بين ( ) 6.780-9.097وبمستوى داللة (.)0.000
وكان الفرق لصالح المدارس الحكومية بدليل ارتفاع متوسطاتها الحسابية عن المتوسطات الحسابية للمدارس
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الخاصة أي أنه وجد في المدارس الخاصة نسبة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية أقل من الصعوبات
لدى المدارس الحكومية كما يظهر من الجدول (.)7
السؤال الثالث:هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α≤ 0.05في درجة صعوبات
تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر معلميهم
تعزى إلى متغير الجنس( ذكور ،إناث)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات
تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر معلميهم ،تبعا
لمتغير الجنس( ذكور ،إناث) ،كما تم تطبيق اختبار ( )t-testويظهر الجدول ( )8ذلك.
الجدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها
طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر معلميهم ، ،واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الجنس
(ذكور ،إناث)

المجال

الجنس

صعوبات كتابة الكلمات
والجمل المترابطة

صعوبات التماسك الكتابي
صعوبات التعبير الكتابي
وتنظيمه

الدرجة الكلية للصعوبات


العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

58

4.33

0.81

إنثى

293

3.81

0.66

ذكر

58

4.48

0.42

إنثى

293

3.80

0.72

ذكر

58

4.56

0.63

إنثى

293

3.89

0.83

ذكر

58

4.45

0.24

إنثى

293

3.83

0.52

الفرق دال احصائيا

قيمة ت
5.289
7.033
5.82
9.017

مستوى الداللة
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
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تشير النتائج في الجدول ( )8إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α ≥ 0.05لدرجة
صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية( )4-6من وجهة نظر
معلميهم ،تبعا لمتغير الجنس( ذكور ،إناث) ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت ( )9.017وبمستوى
داللة ( )0.000للدرجة الكلية وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت استناداً إلى
قيم (ت) المحسوبة إذ بلغت بين ( )5.82-7.033وبمستوى داللة ( .)0.000وكان الفرق لصالح الذكور
بدليل ارتفاع متوسطاتهم الحسابية عن المتوسطات الحسابية لالناث أي أنه وجد نسبة صعوبات تعلم
الكتابة باللغة االنجليزية لدى طلبة المعلمات (إناث) أقل من طلبة االساتذه (ذكور) كما يظهر من الجدول
(.)8
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ( a ≤ 0.05في درجة
صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر
معلميهم تعزى إلى متغير المستوى التعليمي( رابع ،خامس ،سادس)؟
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر
معلميهم ،تبعا لمتغير المستوى التعليمي( رابع ،خامس ،سادس).
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الجدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي

يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )6-4من وجهة نظر معلميهم ،تبعا لمتغير المستوى التعليمي
(رابع ،خامس ،سادس).

المجال

المستوى
التعليمي

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف المعياري

الرابع

103

3.91

0.75

صعوبات كتابة الكلمات والجمل

الخامس

111

3.86

0.73

المترابطة

السادس

137

3.91

0.68

المجموع

351

3.89

0.71

الرابع

103

4.32

0.71

الخامس

111

4.00

0.66

السادس

137

3.53

0.58

المجموع

351

3.91

0.72

الرابع

103

4.29

0.82

الخامس

111

3.91

0.97

السادس

137

3.85

0.66

المجموع

351

4.00

0.84

الرابع

103

4.18

0.47

الخامس

111

3.93

0.53

السادس

137

3.75

0.52

المجموع

351

3.93

0.54

صعوبات التماسك الكتابي

صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه

الدرجة الكلية للصعوبات

يالحظ من الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة صعوبات تعلم الكتابة
باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم ،تبعا لمتغير
المستوى التعليمي( رابع ،خامس ،سادس) ،إذ حصل اصحاب فئة (الصف الرابع) على أعلى متوسط
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حسابي بلغ ( ،)4.18وجاء اصحاب فئة (الصف الخامس) بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ()3.93
وأخي اًر جاء المتوسط الحسابي لفئة (الصف السادس) إذ بلغ ( ،)3.75ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين
المتوسطات ذات داللة إحصائية عند درجة داللة ( )α ≥ 0.05تم تطبيق تحليل التباين األحادي One-
) ،)way ANOVAوجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول (:)10
الجدول ()10

تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق لدرجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي

يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم ،تبعا لمتغير المستوى التعليمي
( رابع ،خامس ،سادس).

المجال

الكلمات والجمل
المترابطة

صعوبات التماسك
الكتابي

صعوبات التعبير
الكتابي وتنظيمه
الدرجة الكلية



المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.149

2

0.074

داخل المجموعات

177.706

348

0.511

المجموع

177.855

350

بين المجموعات

37.433

2

داخل المجموعات

144.249

348

المجموع

181.682

350

بين المجموعات

12.697

2

داخل المجموعات

232.219

348

المجموع

244.916

350

بين المجموعات

10.731

2

داخل المجموعات

89.79

348

المجموع

100.522

350

مصدر التباين

صعوبات كتابة

للصعوبات

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

مستوى
الداللة

0.865 0.146

*0.000 45.154 18.717
0.415
9.514 6.348

*0.000

0.667
*0.000 20.796 5.366
0.258

* الفرق دال احصائيا

تشير النتائج في الجدول ( )10إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α ≥ 0.05في
درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة
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نظر معلميهم ،تبعا لمتغير المستوى التعليمي( رابع ،خامس ،سادس) ،استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ
بلغت ( ،)20.796وبدرجة داللة ( ،)0.000وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية في مجالي"
صعوبات التماسك الكتابي ،و صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه " إذ تراوحت قيم (ف) المحسوبة بين
( ،) 9.514 - 45.154بينما لم تظهر فروق ذات داللة احصائية في مجال" صعوبات كتابة الكلمات
والجمل المترابطة"استناداً إلى قيمة ف المحسوبة التي بلغت ( ،)0.146وبدرجة داللة ( ،)0.865ولمعرفة
عائدية الفروق في الدرجة الكلية للصعوبات ومجالي "صعوبات التماسك الكتابي ،وصعوبات التعبير
الكتابي وتنظيمه" تم تطبيق اختبار شيفية للمقارنات البعدية ،والجدول التالي يبين النتائج :
الجدول ()11

اختبار شيفيه للفروق في درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم ،تبعا لمتغير المستوى التعليمي( رابع ،خامس ،سادس)
المستوى

المتوسط

صعوبات التماسك الكتابي

الرابع
الخامس
السادس

صعوبات التعبير الكتابي

التعليمي

المجال

التعليمي

المستوى
وتنظيمه

الدرجة الكلية للصعوبات



الفرق دال احصائي ا عند مستوى ( ) 0.05

الرابع
الخامس
السادس

الحسابي

4.32

4.00

4.32
4.00
3.53

-

*0.32
-

الرابع

الخامس

الحسابي

4.29

3.91

4.29
3.91
3.85

-

المتوسط

المستوى

المتوسط

الرابع
الخامس
السادس

التعليمي

الرابع

الخامس السادس

الرابع

3.53
*0.79
0.07
السادس
3.85

*0.44 *0.38
0.06
الخامس السادس

الحسابي

4.18

3.93

3.75

4.18
3.93
3.75

-

*0.25
-

*0.43
*0.18
-
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يظهر من الجدول ( )11أن الفرق كان لصالح فئة (الصف الرابع) عند مقارنته مع فئتي (الصف
السادس والخامس) ،وكذلك لصالح فئة (الصف الخامس) عند مقارنته مع فئة (الصف السادس) في الدرجة
الكلية للصعوبات .بينما في مجالي صعوبات التماسك الكتابي ،وصعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه ،فقد
كان الفرق لصالح فئة (الصف الرابع) عند مقارنته مع فئتي (الصف السادس والخامس).
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفصل عرضاً لمناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتوصيات التي قدمتها الباحثة
في ضوء تلك النتائج ،وذلك على النحو اآلتي:
مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :ما هي درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية
التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم؟
أظهرت النتائج في الجدول ( )3أن صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة
الصفوف األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم كانت بدرجة مرتفعة ،إذ بلغ الوسط الحسابي ()3.93
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن تقدير المعلمين لصعوبات الكتابة باللغة االنجليزية لدى طالب المرحلة
االساسية للصفوف ( )4-6مرتفعة ،وهو ما تمثل في قلة مراعاة الطالب الشمولية أثناء الكتابة عن
موضوع ما ،وانخفاض قدرته على التعبير الكتابي وتنظيمه ،وعدم قدرته على أن يكتب عن موضوع
تعبير من خارج المقرر.
وأظهرت النتائج أن مجال "صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه" ،في مجملها تشير إلى أن
الصعوبات التي يواجهها طالب المرحلة األساسية للصفوف ( )4-6في مهارات الكتابة مرتفعة وقد تعزى
هذه النتيجة الى انعدام الدافعية لدى الطلبة وشعورهم بأهمية الكتابة ،وعدم اهتمام أولياء األمور بتنمية
مهارة الكتابة لدى أبنائهم ،ولعدم مراعاة المعلم للفروق الفردية وعدم استم اررية التقويم.
ويمكن أن يعزى ذلك إلى وجود بعض معلمي اللغة االنجليزيه للمرحلة األساسية ال يدربون طالبهم
على التعبير عن شكل ما خالل الحصة الصفية ،وأنهم يرون أنه ليس بإمكان الطالب استخدام االفعال
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المناسبة في وصف األحداث ،اذ يجب أن يتم تدريبهم على كيفية استخدام األفعال ومتابعتهم على حفظ
االفعال واستخدامها في جمل مفيدة.
وقد تعددت وجهات نظر الخبراء في تحديد أسباب ضعف التعبير الكتابي ،فمنهم من ع از ذلك
إلى ضعف الطالب اللغوي على مستوى الكم والكيف ،وكذلك إلى عدم إهتمام المدرسين ،وقلة الحوافز
التي تشجع الطلبة على الكتابة ،ومنهم من أرجع الضعف إلى سوء اختيار الموضوعات من قبل المعلمين،
وعدم استخدام وسائل التدريس الحديثة(.صقر)1997 ،
كما تتفق مع دراسة الزهيري ( )2008والتي توصلت إلى أسباب تدني مستوى الطلبة في الكتابة،
طرق التدريس المستخدمة وذلك لعدم تنوع طرق التدريس المستخدمة وعدم استخدام الوسائل التعليمية
المعينة ،وعدم إعداد المعلم للدرس بشكل جيد ،كما أن هناك تدنياً في مستوى تحصيل الطلبة في الكتابة
بسبب انعدام الدافعية.
كما تتفق مع نتائج دراسة الرباعي والعلمي ( )2005التي توصلت إلى وجود مجموعة من
الصعوبات رتبها معلمو ومعلمات الكتابة مبتدئين بالقواعد ،ثم الكتابة األولية للموضوع وترابط األفكار
والترقيم ،وأدوات الربط ،والمفردات ،وتجميع األفكار ،والتهجئة على الترتيب.
وتؤيد هذه النتيجة ما توصلت إليه الدراسات التجريبية التي أكدت على وجود صعوبات في تعلم
الكتابة باللغة االنجليزية ،وتناولت برامج متعددة لعالج صعوبات الكتابة وبخاصة كتابة الكلمات والجمل
المترابطة مثل دراسة بيتشينر( )Bitchener ,2005و دراسة ريتشي (.)Ritchie, 2008
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مجال صعوبات التماسك الكتابي
أظهرت نتائج الدراسة أن صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم في مجال صعوبات التماسك الكتابي كانت مرتفعة .والتي قد
تعزى هذه النتيجة إلى عدم اتباع معلمي اللغة االنجليزية لطريقة تكرار الكتابة واستخدام التغذية الراجعة
في تصحيح أخطاء الطالب في الكتابة.
فيما يشير العديد من التربويين إلى أن مهارات التماسك الكتابي هي :إلمام الطالب بمفهوم الكتابة،
ووظائفها،وأهميتها ،وأنواعها ،ومراحلها؛ ليكون قاد اًر على الكتابة الجيدة مدركاً عالمات التراقيم
ومواضعها ،ومتمرساً على المهارات االمالئية مستخدماً لها في كتاباته العلمية المتعددة ،ومتمكناً من
الكتابة السليمة نحوياً ،مراعياً قواعدها السليمة وفق ضوابط اللغة وقواعدها( .فجال)2010 ،
وقد توصلت دراسة ايسي ( )2008إلى أن بعض الطلبة لم يفهموا من المعلم أسلوب التغذية
الراجعة مما أدى إلى ضعف قدرتهم على الكتابة .كما توصلت دراسة جيمس ( )2008إلى أن استخدام
التغذية الراجعة كان أكثر فاعلية في تنمية المهارات الكتابية بشكل جيد.
كما تختلف الدراسة مع نتيجة دراسة الحارثي ( )2008التي أظهرت أن تقدير المعلمون لصعوبات
الكتابة باللغة االنجليزية للمرحلة الثانوية كانت متوسطة .وقد جاءت صعوبات التماسك الكتابي في
المرحله الثانية بعد صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه ،وتليه صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة.

مجال صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة
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أظهرت النتائج صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف األساسية
( )6-4من وجهة نظر معلميهم أن صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة كانت مرتفعة ،وقد يعزى
إلى عدم إدراك الطلبة إلى كيفية تكوين جمل صحيحة .ويمكن ربط هذه النتيجة بطبيعة صعوبات الكتابة
التي تحتاج إلى تكرار الخبرة وتكرار األنشطة والواجبات للطلبة .ويمكن أن يعزى ذلك إلى قلة تحفيز
وتشجيع المعلمين للطلبة للمذاكرة اليومية والمستمرة ،كما أن اقبال الطلبة نحو تعلم اللغة االنجليزية
ضعيف وكثير منهم يكرهون تعلمها واستعمالها خارج الصف الدراسي.
كما تشير دراسة دانا ( )Dana, 2007إلى أن هنالك العديد من صفات صعوبات الكتابة ومنها:
عدم التمييز أثناء الكتابة بين الكلمات المتشابه في الشكل والنطق ولكن مختلفة في المعنى ،وال يحسن
الطالب استخدام أدوات الربط بين الجمل ،وعدم استخدام مفردات اللغة االنجليزية بالشكل الصحيح عند
كتابة الفقرات.
وتختلف الدراسة مع نتيجة دراسة الحارثي ( )2008التي أظهرت أن تقدير المعلمون لصعوبات
الكتابة باللغة االنجليزية للمرحلة الثانوية كانت متوسطة .وقد جاءت صعوبات كتابة الكلمات والجمل
المترابطة في المرحلة الثالثة.
مناقشة النتائج المتعلقة لإلجابة عن السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( (α ≥0.05في درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم تعزى إلى السلطة المشرفة (حكومية ،خاصة)؟
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أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥0.05لدرجة الصعوبات
تعزى ألثر السلطة المشرفة في جميع المجاالت وفي االداة ككل ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة؛ إذ
بلغت ( )11.706وبدرجة داللة ( )0.000للدرجة الكلية ،وجاءت الفروق لصالح المدارس الحكومية.
وتدل هذه النتيجة على أن صعوبات تعلم الكتابة في المدارس الحكومية أكثر منها في المدارس
الخاصة ،وقد تفسر هذه النتيجة إلى التفاوت الحاصل بين المدارس الحكومية والخاصة من حيث
التسهيالت الفنية واالدارية ،وحجم المتابعة واالشراف على المعلم في كل من القطاعين الحكومي
والخاص ،كما أن الحالة اإلقتصادية متفاوتة بين معلمي القطاع الحكومي والخاص ،حيث أن متوسط
دخل المعلم الشهري في المدارس الخاصة أفضل من دخل المعلم في المدارس الحكومية.
كما قد تعود هذه النتيجة إلى زيادة المتابعة واالهتمام اإلشرافي واإلرشادي في المدارس الخاصة
مقارنة بالمدارس الحكومية ،إذ يتوفر في معظم المدارس الخاصة قسم لإلشراف التربوي يتولى مهمة
متابعة المعلمين،فضالً عن المتابعة اإلشرافية التي تتم للمعلمين من قبل و ازرة التربية والتعليم ،وبهذا
يالحظ أن المتابعة اإلشرافية للمعلم في المدارس الخاصة أكثر منها في المدارس الحكومية ،وهذا بدوره
يساهم في متابعة أسلوب واستراتيجية المعلم الفعالة في التدريس ،ومواجهة الصعوبات التي تحول دون
تطبيقه بالتعاون مع قسم اإلشراف في المدارس والمشرفين من و ازرة التربية والتعليم.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى اختالف المناهج بين المدارس الحكومية والخاصة حيث أن مناهج
المدارس الخاصة أقوى من المناهج الحكومية من حيث محتوى المنهاج وأسلوب عرض المادة والقواعد
التي ترتكز عليها .والبيئه التعليمية والترفيهية لدى الطلبة مما يساعدهم على تقبل واالستعداد للتعلم.
وعدد الطلبة الكبير في الصف الواحد في المدارس الحكوميه له تأثير على عملية استيعاب الطلبة
وتقييمهم بسهولة ،فيما ال نواجه هذه المشكلة في المدارس الخاصة.
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ال توجد دراسة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية في متغير هذا السؤال ،إذ إن جميع
الدراسات السابقة التي تناولتها الدراسة الحالية ،والتي حصلت عليها الباحثة في حدود اطالعها هدفت
إلى الكشف عن صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية دون التعرض لمتغير السلطة المشرفة سواء
كانت حكومية أو خاصة.
مناقشة النتائج المتعلقة لإلجابة عن السؤال الثالث:هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( (α ≥0.05في درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم تعزى إلى متغير الجنس؟
أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05لدرجة
الصعوبات لمتغير الجنس ( إناث  /ذكور) ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة؛ إذ بلغت ()9.017
وبدرجة داللة ( )0.000للدرجة الكلية ،وجاءت الفروق لصالح الذكور أي أن طلبة المعلمات (إناث)
يواجهونه أقل صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية من طلبة المعلمين (الذكور).
وتدل هذه النتيجة على أن الذكور من المعلمين يجدون لدى طلبتهم صعوبة تعلم الكتابة باللغة
االنجليزية أكثر مما لدى اإلناث ،وقد يعود السبب إلى عدم اطالع الذكور من المعلمين على استراتيجيات
التدريس الحديثة ،وانشغالهم بمسؤولياتهم الحياتية واالجتماعية ،وتؤدي الى عدم توصيل وشرح المادة
باالستراتيجيات واالساليب الحديثة والمتنوعة ،كما يمكن أن يتوفر لإلناث لديهم الوقت الكافي لإلطالع
على ما هو جديد من استراتيجيات حديثة للتدريس .وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدم تحمل وصبر األساتذة
على طلبتهم مثل المعلمات ،واعطاء طلبتهم اإلهتمام المطلوب.
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ال توجد دراسة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية في متغير هذا السؤال ،إذ إن جميع
الدراسات السابقة التي تناولتها الدراسة الحالية ،هدفت إلى الكشف عن صعوبات تعلم الكتابة باللغة
االنجليزية دون التعرض لمتغير الجنس.
مناقشة النتائج المتعلقة لإلجابة عن السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( (α ≥ 0.05في درجة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية التي يواجهها طلبة الصفوف
األساسية ( )4-6من وجهة نظر معلميهم تعزى إلى متغير المستوى التعليمي (رابع ،خامس ،سادس)؟
أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.05
لدرجة الصعوبات تبعاً لمتغير المستوى التعليمي (رابع ،خامس ،سادس) ،استناداً إلى قيمة (ت)
المحسوبة؛ إذ بلغت ( )20.796وبدرجة داللة ( )0.000للدرجة الكلية ،وجاءت الفروق لصالح فئة
(الصف الرابع) عند مقارنته مع فئتي( الصفين السادس والخامس) ،وكذلك لصالح فئة( الصف الخامس)
عند مقارنته مع فئة ( الصف السادس) في الدرجة الكلية للصعوبات.
وتدل هذه النتيجة على أن هناك اختالف في نسبة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية لدى
الطلبة كلما انتقلوا إلى الصف الذي يليه؛ أي أنه كلما ترفعوا صفاً تعلموا الشيء الجديد في كيفية الكتابة
الصحيحة ،وقد يوجد تقصير من جهة المعلمين في تحفيز وتشجيع الطلبة على الكتابة واستخدام األساليب
الحديثة التي بإمكانها أن تساعد على توصيل المعلومه للطلبة بالشكل السليم.
كما تشير نظرية بياجيه إلى التطور المعرفي وتعرف فكرة بياجيه في األصل على أنها نظرية
المرحلة التنموية ،وتتعامل النظرية مع طبيعة المعرفة بحد ذاتها ،وكيف يتقدم البشر تدريجياً في اكتسابها
وبنائها واستخدامها .وكان التطور المعرفي بنظر بياجة إعادة تنظيم تصاعدي للعمليات العقلية الناتجة
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عن النضج الحيوي والخبرات البيئية  ،أي أنه يوضح النتيجه التي تم التوصل إليها كلما ترفع الطلبة
صف تقل لديهم صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية)Torres & Ash, 2007(.
ال توجد دراسة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية في متغير هذا السؤال ،إذ إن جميع
الدراسات السابقة التي تناولتها الدراسة الحالية ،هدفت إلى الكشف عن صعوبات تعلم الكتابة باللغة
االنجليزية دون التعرض لمتغير المستوى التعليمي (الرابع ،الخامس ،السادس).

توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يأتي:
 .1تزويد معلمي اللغة االنجليزية بقائمة الصعوبات التي يعاني منها طالب المرحلة األساسية في
الكتابة لتتم مراعاتها أثناء عملية التدريس بمزيد من األمثلة واألنشطة والتدريبات.
 .2قيام المعلمين بتكثيف وزيادة تدريب المهارات الكتابية لطلبتهم وخصوصاً الذين يعانون من
صعوبات فيها.
 .3حث معلمي اللغة االنجليزية على استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة.
 .4إعادة النظر في منهاج اللغة االنجليزية للمرحلة األساسية لصفوف ( )4-6ليواكب استخدام
استراتيجيات التدريس الحديثة أثناء تأليف الكتب المدرسية.
 .5عقد دورات وورش تدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزية حول استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة
واساليب التعليم النشط.
 .6اجراء دراسات على مراحل تعليمية ومتغيرات أخرى.
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المالحق
الملحق رقم ()1
االستبانة بصورتها األولية
استبانة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية
قسم المناهج وطرائق التدريس
كلية العلوم التربوية
جامعة الشرق األوسط
األستاذ الدكتور.........................................:الفاضل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان " الصعوبات التى تواجه طلبة الصفوف ( )4-6في مرحلة التعليم األساسي
لتعلم الكتابة باللغة االنجليزية من وجهة نظر معلميهم في العاصمه عمان" وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول
على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعة الشرق األوسط .وألغراض هذه الدراسة قامت الباحثة
بتطوير االستبانة المرفقة.
وبما أنكم من المختصين والمهتمين في هذا المجال ،أرجو التكرم من حضرتكم باالطالع على االستبانه بصورتها
األولية ،وأغدو ممتنة لو تكرمتم بقرأتها وتحكيمها من حيث:
مدى مالءمة الفقرات لموضوع الدراسة.
شمولية االستبيان ،ووضوح الفقرات وسالمتها العلمية واللغوية.
اضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسباً من الفقرات وأية مالحظات أو اقتراحات أخرى.
هذا وسيكون آلرائكم وتوجيهاتكم األثر الفعال في تطوير األداة واخراجها بصورة مالئمة ،من خالل إبداء رأيكم
في كل فقرة من فقرات األداة .
شاكرة لكم حسن تعاونكم
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استبانه صعوبات الكتابه باللغة االنجليزية
المعلم الفاضل/المعلمة الفاضلة
تحية طيبة وبعد:
تقوم الباحثة بإجراء دراسة عملية بهدف الحصول على درجة الماجستير في المناهج
وطرق التدريس من جامعة الشرق األوسط  ،وتسعى الدراسة إلى التعرف على " الصعوبات التى
تواجه طلبة الصفوف ( )4-6في مرحلة التعليم األساسي لتعلم الكتابة باللغة االنجليزية من وجهة
نظر معلميهم في العاصمه عمان".
أرجو التفضل باإلجابة عن جميع فقرات االستبانه المرفقة ،وذلك بوضع إشارة ( √) عند
الجزء الذي ترونه متطابقاً مع الصعوبات التي تواجه الطلبة عند الكتابة باللغه االنجليزية ،ولما
كانت الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط ،أرجو عدم ذكر االسم ،ألن الهدف هو توفير بيانات
عامة ،كما أرجو أن أذكركم بتعبئة المعلومات العامة المذكورة أدناه.
معلومات عامة:
ذكر

أنثى

الجنس :

المستوى التعليمي (الصف الدراسي):

الرابع

السلطة المشرفة:

الحكومية

الخامس

الخاصة

شاك ار لكم حسن تعاونكم
إعداد الباحثة  :آناء يوسف أبو صالح
جامعة الشرق األوسط

السادس
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فقرات استبانة الصعوبات التي تواجه الطلبه لتعلم الكتابه باللغة االنجليزية

الرقم
من عنده
3

يكتب الكلمات التي تعلمها من قبل بطريقه

4

يميز بين كلمات متشابهة في الصوت مختلفه في

5

يستخدم المفردات الجديدة في جمل ذات معنى

6

يجيد استخدام أدوات الربط بين الجمل عند كتابة

صحيحه
الكتابة

جمل متتالية
7

يميز بين أنواع األفعال المختلفة

8

يميز بين الجمع والمفرد أثناء الكتابة

9

يكتب الجمل البسيطة بشكل صحيح

10

يوظف الكلمات حسب السياق

11

يكتب الجمل المركبة بشكل صحيح

12

يقترح عنوان لنص مكتوب

13

يستخدم ظرف المكان والزمان أثناء الكتابة

14

يرتب مجموعة من الكلمات لتكوين جمله مفيدة

15

يلخص موضوع ما في أسطر محدده تحمل نفس

أو سؤال
المعنى

صالحه

2

يعطي مرادفات للكلمات التي تعلمها في سياق

غير صالحه

1

يجيد الكتابة على السطر

بحاجه الى تعديل

المجال األول :صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة

التعديل المطلوب

الفقرة

63

16

يكتب الجمل بشكل واضح بأسلوب واضح يناسب
هدف الدرس

17

يختار الكلمات السهلة أثناء كتابة الجمل

المجال الثاني :صعوبات التماسك الكتابي
18

يستخدم األفعال حسب الزمن المطلوب في

19

يستخدم حروف الجر بطريقة صحيحة

20

يستخدم التخمين في كتابة معاني الكلمات معتمدا

السياق

على الفهم من السياق
21

يستخدم الضمائر بطريقة صحيحه عند الكتابة

22

يرتب مجموعة من الجمل بشكل صحيح في
كتابة فقره مناسبة

23

يستخدم الصفات والكلمات المضادة

24

يتجنب تكرار الكلمات في الكتابة لتقوية المعنى

25

يكرر بعض الكلمات بقصد التأكيد على فكرة
رئيسية

26

يراعي تسلسل األحداث والوقائع عند الكتابة

27

يكتب أسئلة بشكل صحيح على نص محادثة

28

يستخلص الفكرة الرئيسة للقصة في جملة واحدة

29

يكتشف الجملة التي ال تنتمي إلى فقرة كتابية ما
بكل سهوله

30

يلخص موضوع ما بشكل موجز وذو معنى

31

يحافظ على الترابط بين الجمل والفقرات

32

يكمل محادثة ناقصة باستخدام جمل محددة

33

يحدد الفكرة الرئيسية في النص

ومناسبة

المجال الثالث :صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه
34

يعبر عن صورة أو شكل ما
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35

يستخدم عالمات الترقيم بشكل صحيح

36

يترك مسافه في بداية الفقرة عند الكتابة

37

يترك مسافه بين الكلمات عند الكتابة

38

يلتزم بقواعد اللغة االنجليزية أثناء الكتابة

39

يكتشف األخطاء الكتابية ويصححها

40
41

يرتب الفقرات بشكل صحيح زمانياً

يلتزم بكتابة المطلوب دون زيادة أو نقصان

42

يستخدم االفعال المناسبة في وصف األحداث

43

يستخدم أسلوبه ولغته الخاصة أثناء الكتابة
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الملحق ()2
قائمة بأسماء المحكمين لإلستبانة
االسم

التخصص

مكان العمل

الرقم
1

االستاذ الدكتور عباس عبد المهدي شريفي

ادارة وقيادة تربوية

جامعة الشرق األوسط

2

االستاذ عبد الحافظ محمد سالمه

تكنولوجيا تعليم

جامعة الشرق األوسط

3

االستاذ الدكتور محمد حاج محمد

أدب انجليزي

جامعة الشرق األوسط

4

االستاذ الدكتور انتصار عشا

علم نفس تربوي

جامعة ناعور

5

الدكتور أمجد محمود دراركة /استاذ مشارك

ادارة تربوية

جامعة الشرق األوسط

6

الدكتور أسامة حسن عابد /استاذ مشارك

مناهج وطرق تدريس

جامعة ناعور

7

الكتوره هبه عمرو

أدب انجليزي

جامعة البت ار

8

الدكتورة نورما نواف الزايد /استاذ مشارك

أدب انجليزي

جامعة الشرق االوسط

9

االستاذ مصطفى شعبان /مشرف تربوي

أدب انجليزي

مدارس القادة الدولية

10

االستاذة غادة عبد المجيد الكرزون

علم اللغة االنجليزية

جامعة ناعور
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الملحق رقم ()3
االستبانة بصورتها النهائية

استبانة صعوبات تعلم الكتابة باللغة االنجليزية
المعلم الفاضل/المعلمة الفاضلة
تحية طيبة وبعد:
تجري الباحثة دراسة عملية للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس
من جامعة الشرق األوسط عمان ،وتهدف الدراسة إلى التعرف على " الصعوبات التى تواجه طلبة
الصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في تعلم الكتابة باللغة االنجليزية من وجهة نظر
معلميهم في العاصمه عمان".
أرجو اإلجابة عن فقرات االستبانه المرفقة ،بوضع إشارة ( √) عند الجزء الذي تراه
متطابقا ً مع الصعوبات التي تواجه الطلبة عند تعلم الكتابة باللغه االنجليزية ،ولما كانت الدراسة
ألغراض البحث العلمي فقط.
معلومات عامة:
ذكر

أنثى

الجنس :

المستوى التعليمي (الصف الدراسي):

الرابع

السلطة المشرفة:

الحكومية

الخامس

الخاصة

شاك ار لك حسن التعاون
الباحثة  :آناء يوسف أبو صالح
جامعة الشرق األوسط /عمان

السادس
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فقرات استبانة الصعوبات التي تواجة الطلبة لتعلم الكتابه باللغة االنجليزية

الرقم

درجة الصعوبة التي يواجه الطلبة

الفقرة

كبيرة

جداً
المجال األول :صعوبات كتابة الكلمات والجمل المترابطة
1

يجيد الكتابة على السطر

2

يعطي مرادف للكلمات التي

تعلمها في

سياق من عنده
3

يكتب الكلمات التي تعلمها من قبل بطريقة

4

يميز بين كلمات متشابهة في الصوت

صحيحة

مختلفة في الكتابة
5

يستخدم المفردات الجديدة في جمل ذات

6

يجيد استخدام أدوات الربط بين الجمل عند

7

يميز بين أنواع األفعال المختلفة

8

يميز بين الجمع والمفرد أثناء الكتابة

9

يكتب الجمل البسيطة بشكل صحيح

10

يوظف الكلمات حسب السياق

11

يكتب الجمل المركبة بشكل صحيح

12

يستخدم ظرف المكان وظرف الزمان أثناء

13

يرتب مجموعة من الكلمات لتكوين جمله

معنى

كتابة جمل متتالية

الكتابة
مفيدة

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً
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المجال الثاني :صعوبات التماسك الكتابي
14

يستخدم األفعال حسب الزمن المطلوب في
السياق

15

يستخدم حروف الجر بطريقة صحيحة

16

يستخدم التخمين في كتابة معاني الكلمات
معتمدا على الفهم من السياق

17

يستخدم الضمائر بطريقة صحيحه عند

18

يرتب مجموعة من الجمل بشكل صحيح

الكتابة

ليكتب فقره
19

يرتب مجموعة من الجمل لتكوين فقرة مفيدة

20

يوظف الصفات بشكل صحيح

21

يتجنب تكرار الكلمات عند الكتابة حتى ال
يضعف المعنى

22

يكرر بعض الكلمات بقصد التأكيد على فكرة

23

يراعي تسلسل األحداث والوقائع عند الكتابة

24

يكتب أسئلة مناسبة لنص محادثة

25

يكتشف الجملة أو الجمل التي التنتمي إلى

26

يحافظ على الترابط بين الجمل والفقرات

27

يكمل محادثة ناقصة باستخدام جمل محددة

رئيسة

فقرة كتابية ما بكل سهولة

ومناسبة
28

يلخص موضوعاً ما بشكل موجز وذي معنى

على مستوى نص قصير
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المجال الثالث :صعوبات التعبير الكتابي وتنظيمه
29

يعبر عن صورة ما بشكل صحيح

30

يستخدم عالمات الترقيم بشكل صحيح

31

يترك مسافة في بداية الفقرة عند الكتابة

32

يترك مسافة بين الكلمات عند الكتابة

33

يترك مسافة مناسبة بين األحرف في الكلمة

34

يلتزم بقواعد اللغة االنجليزية أثناء الكتابة

35

يكتشف األخطاء الكتابية

36

يصحح األخطاء الكتابية

37

يرتب الفقرات بشكل صحيح زمانياً

38

يلتزم بكتابة المطلوب دون زيادة أو نقصان

39

يستخدم االفعال المناسبة في وصف

الواحدة

األحداث
40

يستخدم لغته الخاصة أثناء الكتابة
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الملحق ()4
كتب تسهيل المهمة
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