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 :ملخص الدراسة
الدراسة للكشف عن ممارسات معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة هدفت هذه 

الكتابة في المرحلة الثانوية في منطقة القصيم كما أنها تسعى من خالل أسئلتها للتحقق 
من اتجاهات المعلمات حول تدريس مهارة الكتابة والصعوبات التي تواجههن. واعتمدت 

باستخدام أدوات متعددة  –دراسة الحالة  –نوعية الدراسة على استخدام منهجية البحث ال
كالمقابلة المكتوبة والفردية الشفوية والجماعية والمالحظة والوثائق والمصادر. وقد تم 

متنوعات الخبرة التدريسية ولم يشاركن  -( معلمات سعوديات3تطبيق هذه الدراسة على )
األولى بعنيزة بمنطقة القصيم.  في الثانوية -في دورات تطويرية متخصصة بمهارة الكتابة

توصلت نتائج الدراسة إلى لدى المعلمات معتقدات وتصورات سابقة عن مهارة الكتابة بحد 
ذاتها ومهارة الكتابة لدى طالباتهن أدت إلى اختالف ممارستهن في تدريس مهارة الكتابة. 

لم اللغة كما توصلت إلى أن الخبرة التدريسية وتجاربهن الشخصية السابقة في تع
اإلنجليزية أدت إلى التأثير على التغذية الراجعة التي يقدمنها لطالباتهن. كما أن االتجاه 
اإليجابي نحو مهنة التدريس قادهن للبحث عن طرق أكثر إبداعًا في تدريس مهارة 
الكتابة. كما توصلت الدراسة أن المعلمات يعانين من عدم اتساق مواضيع الكتابة المقررة 

رحلة الثانوية مما يضطرهن للتوسع واإلثراء. كما أكدن المعلمات على وجود خلل مع الم
كأحد  –في النسق البنائي المعرفي لدى بعض طالبات المرحلة الثانوية في مهارة الكتابة 

 الصعوبات التي يوجهنها. 
ممارساااات، معلماااات اللغاااة اإلنجليزياااة، مهاااارة الكتاباااة، المرحلاااة الكلماااات المفتاحياااة: 
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ABSTRACT 

The current study aimed to reveal the practices of female English 
teachers in teaching writing skill at the secondary stage in Qassim 
region. Moreover, the study also sought to verify the attitudes of 
teachers concerning teaching writing skills and the difficulties 
encountered. The study used the qualitative approach - case study 
- employing diverse tools such as written, individual, oral, group 
interviews; observation; documents; and sources. The study was 
administered to three Saudi female teachers who have various 
teaching experiences and did not participate in specialized 
development courses in writing skill of the first secondary school 
in Unaizah, Al-Qassim Region. The results of the study revealed 
that the teachers had previous beliefs and perceptions about the 
writing skill itself and the writing skills of their students led to 
differences in their practices of teaching writing skills. 
Furthermore, the teaching experiences and their previous 
personal experiences in teaching English impacted the feedback 
they provide to their students. The positive attitudes towards the 
teaching profession led them to search for more creative ways of 
teaching writing skills. The study also found that the female 
teachers suffer from inconsistency of writing subjects at the 
secondary level forcing them to expand and enrich the content 
defined. The teachers also confirmed the existence of a defect in 
the cognitive structure of some high school students in the writing 
skill - as one of the difficulties faced. 

Keywords: practices, English language teachers, writing skill, 
high school. 
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 المقدمة:
ية وضرورة من ضروراتها. فال الحياة االجتماعية والعلم تعد اللغة أساسًا هامًا في

يمكاان للتواصاال اإلنساااني أن يااتم دون وجااود اللغااة، سااواء كااان هااذا التواصاال صااوتًيا، أو 
غااة فااي عمليااة إيصااال المعلومااات مكتوًبااا، أو مرئًيااا، فكافااة الحااوارات اإلنسااانية تسااتخدم الل

آخار تتكاون مان مجموعاة مان الكلماات وتلقيها، كما أن الرسائل المكتوبة من شاخص إلاى 
 رة أو مشاعر أو معلومة.  اللغوية التي تعطي معنى محدًدا إما لنقل فك

والتواصااال باللغاااة اإلنجليزياااة هاااو أحاااد األنشاااطة  (Barrett,2003)ويتضااامن  
ميااة هاااذا التواصاال عملياااة نقاال المعااااني ماان مرسااال إلااى مساااتقبل البااارزة فااي الحيااااة اليو 
ما يتصل االنساان اتصاااًل لغوياًا ب ياة التعبيار عان الاذات ونقال األفكاار باستعمال اللغة فعند

عر فهو ال يتعدى أن يكون متحدثًا أو قارئًا أو كاتبًا وفاي كال الحااالت يمار اإلنساان والمشا
 (.84ص ,7002ها اللغة )سعيد, بعمليات عقلية معقدة مضمونها ومادت

 –تحااد   -األربااع )اسااتما  وبناااء علااى مااا ساابق، يعااد الااتمكن ماان مهااارات اللغااة
هميااة ألم مااتعلم للغااة كلغااة أساسااية أو مكتساابة علااى حااد سااواء. كتابااة( ذات أ –قااراءة 

فالمعلم الجيد هو الذم يستطيع الوصول بطالبه إلى حد التمكن في هذه المهارات على حاد 
وبالتاادقيق بهااذه المهااارات األربااع نجااد أن مسااتوى الممارسااة يرتفااع فااي االسااتما   سااواء.

كبااار والتحاااد  والقاااراءة نظااارًا كونهاااا مهاااارات اجتماعياااة يومياااة يحتاجهاااا الطالااا  بشاااكل أ
ويمارسااها داخااال الفصاال وماااع اسااتاذه ومتحااادثين اللغااة اإلنجليزياااة كلغااة أم إال أن مهاااارة 

من ارتباطها بمهارة القراءة إال أنها تحتاج ممارساة مساتقلة الكتابة مهارة فردية على الرغم 
 يصل المعلم بطالبه إلى حد اإلتقان ثم اإلبدا . وتدري  مستمر حتى

لاااذا نشااارت وزارة التعلااايم ضااامن معاااايير ماااادة اللغاااة اإلنجليزياااة مجموعاااة مااان 
اباة منهااا المؤشارات التاي يجا  علاى المعلام اإللماام بهاا وتطبيقهاا أثنااء تادريس مهاارة الكت

كتسابة ومعرفاة كيةياة االطال  على البحو  التي تتعلق بتدريس مهارة الكتابة في اللغاة الم
في تدريس مهارة الكتاباة تزامناا وبرامج الكمبيوتر التي تساعده 0.7التعامل مع أدوات وي  

ماع معرفتااه باالسااتراتيجيات الداعمااة لتاادريس مهااارة الكتابااة لاادى متعلمااي اللغااة اإلنجليزيااة 
 (7002كلغة ثانية. )هيئة تقويم التعليم،  

رب السات ج لماتعلم اللغاة فهاو قاد قضاى ماا يقااوتعد المرحلة الثانوية مرحلة النض
سنوات في تعلم أساسايات اللغاة وقواعادها وتجااوز مرحلاة التأسايس لاذا تعاد هاذه المرحلاة 

لمنطلاق ياأتي دور مرحلة الممارسة لمهارات اللغاة األرباع ومنهاا مهاارة الكتاباة، ومان هاذا ا
المؤشاارات المطلوبااة منااه المعلاام فااي تاادري  الطلبااة علااى ممارسااة مهااارة الكتابااة مراعيااًا 

 والفروق الفردية بينهم. 
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وبالنظر إلى دور المعلم في تدري  طالبه على مهارة الكتابة البد من لفت االنتبااه 
هاااارة الكتاباااة والتااادقيق علاااى مجموعاااة الممارساااات التاااي يقاااوم بهاااا المعلااام فاااي تااادريس م

لمعلم لدوافع ممارسااته ومجموعة االعتقادات والرؤى التي تقع خلف هذه الممارسات ففهم ا
المساتقل وتطاوير نفساه وبالتاالي  وماهية هذه الممارسات تطار  لاه الفرصاة للتقيايم الاذاتي

االرتقاااء بمسااتوى طالبااه ماان ناحيااة وأخااذ صااورة عاان وضااع المياادان التعليمااي ماان ناحيااة 
 ت التدريسية لمهارة الكتابة من ناحية أخرى. الممارسا

 مشكلة الدراسة:
غة اإلنجليزياة اعتمااد ثاال  سالسال لماادة اللغاة شرو  تطوير اللنتج عن تطوير م

اإلنجليزيااة وفاام المركزيااة المساايطرة منااذ عقااود علااى مااادة اللغااة اإلنجليزيااة فااي المملكااة 
مااكميالين فااي تبناي بناااء ماادة اللغااة العربياة الساعودية حيااث اعتمادت وزارة التعلاايم شاركة 

فاي منطقاة مان منااطق المملكاة ولتحقاق هاذه اإلنجليزية في ثاال  سالسال طقباق كال منهاا 
يمارسونه معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية بما يخادم المناهج أهدافها البد أن تتفق مع ما 

رة فااي اإلطااار والمااذكو  –توجهااات السلساالة وطريقااة تصااميم مهااارة الكتابااة داخاال الماانهج 
 النظرم لهذه الدراسة.

عااض الصااعوبات التااي تواجااه طالبااات وتتحاادد مشااكلة الدراسااة الحاليااة فااي وجااود ب
الثانويااة فااي تعلاام مهااارة الكتابااة باللغااة اإلنجليزيااة بجاناا  وجااود مسااتوى لاايس المرحلااة 

باااالمقبول لهااان فيهاااا، بماااا أن المعلماااة تعاااد المصااادر الااارئيس لتعلااايم ونقااال هاااذه المهاااارة 
تعارف هال للطالبات، كما من المهم البحث عن مستوى ممارساتها التدريسية لهذه المهاارة ل

ترحة لعالجاه أم يعود الضعف في مستوى أداء الطالبات لها، والعمل على وضع السبل المق
 أن هناك أسبابًا أخرى.

ل وبعد المعايشة الفعلية لواقع مهارة الكتابة لدى طالبات المرحلة الثانوية مان خاال 
اهرة ودراساتها  ممارسة الباحثة لتدريس المرحلة الثانوية رأت الباحثة الوقوف على هذه الظ

علماات اللغاة اإلنجليزياة لذا كان من الضرورم الوقوف علاى واقاع الممارساات التدريساية لم
فااي تاادريس مهااارة الكتابااة، ولقاااد تحااددت مشااكلة البحااث فاااي السااؤال الاارئيس: مااا واقاااع 

سية لمعلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتاباة بالمرحلاة الثانوياة الممارسات التدري
 منطقة القصيم؟ في
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 أسئلة الدراسة:
 تحدد السؤال الرئيس للدراسة كالتالي:

ما واقع الممارسات التدريسية لمعلمات اللغة اإلنجليزية في تادريس مهاارة الكتاباة 
 بالمرحلة الثانوية في منطقة القصيم؟

 ق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:وينبث
ة في المرحلة الثانوياة فاي جليزية في تدريس مهارة الكتابما ممارسات معلمات اللغة اإلن -0

 منطقة القصيم في الدروس المخصصة لمهارة الكتابة؟
ما ممارسات معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة في المرحلة الثانوياة فاي  -7

 قة القصيم في الدروس األخرى غير المخصصة لمهارة الكتابة؟منط
جليزيااة نحااو تاادريس مهااارة الكتابااة فااي المرحلااة معلمااات اللغااة اإلنمااا طبيعااة اتجاهااات  -3

 الثانوية في منطقة القصيم؟
مااا أباارز الصااعوبات التااي تواجااه معلمااات اللغااة اإلنجليزيااة فااي تاادريس مهااارة الكتابااة  -8

 قة القصيم؟بالمرحلة الثانوية في منط
 أهداف الدراسة:

 الدراسة إلى: تهدف
ممارساات معلماات اللغاة اإلنجليزياة فاي تادريس واقاع فحص  الهدف العام من الدراسة: -

 مهارة الكتابة في المرحلة الثانوية في منطقة القصيم.
 أهداف الدراسة الفرعية:

لمرحلة الثانوياة تعرف ممارسات معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة في ا -
 في منطقة القصيم في الدروس المخصصة لمهارة الكتابة.

معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة في المرحلة الثانوياة  مارساتتعرف م -
 في منطقة القصيم في الدروس غير المخصصة لمهارة الكتابة.

ة الكتاباة فاي المرحلاة تعرف طبيعة اتجاهات معلمات اللغة اإلنجليزياة فاي تادريس مهاار  -
 الثانوية.

نجليزياااة فاااي تااادريس مهاااارة الكتاباااة تحدياااد الصاااعوبات التاااي تواجاااه معلماااات اللغاااة اإل  -
 الثانوية في منطقة القصيم من وجهة نظرهن.بالمرحلة 
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 أهمية الدراسة: 
 تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل الجوان  التالية:

ممارساتهن التدريسية في مهارة الكتاباة فاي  إفادة معلمات اللغة اإلنجليزية في سبر -
ع تصاميم مهاارة الكتاباة وطريقاة تنظيمهاا وبنائهاا المرحلة الثانوية ومدى اتساقها ما

 في محتوى الكتاب المدرسي.
الكشف عن واقع الممارسات التدريسية لمعلمات اللغة اإلنجليزية فاي تادريس مهاارة  -

صايم مان أجاال تحدياد نقااة القاوة للعماال الكتاباة فاي المرحلاة الثانوياة فااي منطقاة الق
عليهاا مماا يعاود فاي النهاياة باإليجااب  على تعزيزها ونقاة الضعف لمحاولة التغلا 
مستوى التحصيل وامتالك المهارة بالنسابة على مستوى األداء التدريسي للمعلمات و 

 للطالبات.
كان تطويرهاا تقديم بطاقة مالحظة لرصد الممارسات التدريسية لمهاة الكتابة حيث يم -

 واالستفادة منها من قبل باحثين آخرين.
لتعليم من نتائج هاذه الدراساة فاي قرار في وزارة التربية واإفادة المسؤولين وصنا  ال -

تطااوير باارامج إعااداد معلمااات اللغااة اإلنجليزيااة ومااا يقاادم لهاان ماان باارامج تنمويااة 
تادريس مهاارة  وتدريبية أثنااء العمال، وميماا يتعلاق بماا ياواجههن مان صاعوبات فاي
طبيعاة المحتاوى الكتاباة ووضاع الحلاول المالئماة للتغلا  عليهاا، وكاذلم ماا يتعلاق ب

 الدراسي. 
 فتح المجال أمام بحو  أخرى في درسه مهارات اللغة األخرى.  -

 اقتصرت الدراسة على الحدود التاليةحدود الدراسة: 
 ها 0880الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األول لعام  -
 البشرية: معلمات اللغة اإلنجليزية في المرحلة الثانوية. الحدود -
 ة القصيم.مدينة عنيزة بمنطقالحدود المكانية:  -
الحدود الموضوعية: أهم الممارسات التدريسية التي تمارس مان قبال معلماات اللغاة  -

 اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة في المرحلة الثانوية.
 مفاهيم الدراسة:
يقصاااد بهاااا فاااي هاااذه الدراساااة والسااالوكيات واألقاااوال والطااارق دريساااية: الممارساااات الت
تاباة تستخدمها المعلمة داخل الصف وخارجة ب ية اكتساب الطالبة مهارة الك المختلفة التي

 (7007من خالل مصادر المعرفة المختلفةو. )النصار، 
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فاه تعبيارًا كتابياًا هي و اكتساب المتعلم القدرة على التعبير عان فكاره وعواطمهارة الكتابة: 
ضامون، واللغاة أو األسالوب، واضحًا يعتمد على سالمة الكتاباة مان حياث: المحتاوى أو الم

 (.7000والشكل أو التنظيم و )البصيص، 
تم استخدام المنهج النوعي  الذم يعتمد علاى وصاف الظااهرة كماا توجاد  منهج الدراسة:

 وصفًا دقيقًا.
 أدوات الدراسة: 

  فردية(: ويقصد بها الحوار الذم تقاوم باه الباحثاة ماع المعلماات  –مقابلة )جماعية
لدراسااة بشااكل جماااعي أو فااردم، ماان أجاال تعاارف الصااعوبات التااي المشاااركات فااي ا

 ارة الكتابة باللغة اإلنجليزية.تواجههن في تدريس مه
  ،مالحظة: ويقصد بها حضور الحصص التدريسية للمعلماات المشااركات فاي البحاث

 األداء التدريسي للمعلمات في مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية. من أجل مالحظة
 د بها كل األوراق التي تقدمها المعلماة للطالباة ميماا يخاص ندات: ويقصوثائق ومست

 مهارة الكتابة أو بناء الجملة وكذلم سجالت المعلمة وأوراقها الرسمية لدى اإلدارة.
 إجراءات الدراسة: 

 لدراسااات السااابقة ذات الصاالة بمهااارة الكتابااة وممارسااات االطااال  علااى األدبيااات وا
 ستفادة منها.المعلمين لمراجعتها واال

  رصد قائمة بمهارات الكتاباة المطلوباة اساتنادًا إلاى وثيقاة المانهج لتحدياد ممارساات
 المعلمات تجاه هذه القائمة.

 كمين.بناء بطاقة مالحظة في ضوء القائمة وتحكيمها وتعديلها في ضوء آراء المح 
 .تطبيق بطاقة المالحظة على العينة المستهدفة 
 نة المستهدفة.تطبيق المقابلة على العي 
 .رصد النتائج 
 .تفسير النتائج ومناقشتها 
 .تقديم التوصيات والمقترحات 
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 اإلطار النظرم:
ويعاااره أهااام المفااااهيم واألساااس والموضاااوعات والنظرياااات المتعلقاااة بالدراساااة   

 الستناد النظرم في محورين كالتالي:الحالية والتي تمثل ا
 مهارة الكتابة كمعرفة: -1

الطالا ، فمان خاللهاا يساتطيع الطالباة التعبيار ًا مهماا فاي حيااة تؤدم الكتاباة دور 
عن مكنوناتها وصياغة آرائها وتوثيق ما تراه مهمًا فهي مهمة كمهارة التحد  وهاي مهاارة 

ة للكتابة الجيدة مؤشرات لوجود خلال فاي يمكن اكتسابها وتطويرها. ويعطي عدم قدرة الطالب
خلال ببيياة المهاارة فمهاارة الكتاباة الجيادة مرتبطاة تدريس المهارة بالطبع إلى جانا  وجاود 

 بالقراءة الجيدة.
مهارة الكتابة: هي و اكتساب المتعلم القدرة على التعبير عان فكاره وعواطفاه تعبيارًا 

حيااث: المحتااوى أو المضاامون، واللغااة أو كتابيااًا واضااحًا يعتمااد علااى سااالمة الكتابااة ماان 
(. اذًا فااااالتركيز هنااااا علااااى الكتابااااة 7000 األساااالوب، والشااااكل أو التنظاااايم و )البصاااايص،

 بة وهي المطلوب من الطال  اتقانها. الوظيةية كنو  من أنوا  مهارة الكتا
والتاااي تنااادرج تحااات  فلتألياعملية فاااي هاااذه الدراساااة لكتابة ويقصاااد  بمهاااارة  ا 
: هاتارشؤمظ  وأللفاء انتقاتابااة الوظيةياة ويقصااد بالتاأليال تفصااياًل اًتااي: أواًل امسامى الك

ظ أللفاالة وسه، ولعاميةظ األلفاا بتّجندة، وولمقصالمناسبة للمعاني ظ األلفاام ادستخا
ار رلتكا بتّجن، ولعامةااللة دلظ ذات األلفاام ادستخا بتّجن، وفلتّكلوابة ارلغا  نعهادبعو

لجملة ء السليمة في بناا دعاولق  اتبااّ تها: ارشؤماكيااااااااااااااا   ورلتوا للجمء ابناثانياااااااااااااااًا 
ء بنا ثالثااااًا:ية ولنحواإلمالئية ء ااطألخا بتّجن،  وحهاوضوولجملة اة طبساو االنجليزيااااة،

ت بالتفصيالة رلفكا ريطوتة، ورئيسة للفقرلة ارلفكا ديدتها: تحارشؤمة ورلفقا
وبناااء الجسااد لة دألاهااد واويالتها بالشتفصة ورلفكا مع، ودضيحهاومة لتزلالت اماولمعلوا

 ج التفاصيل ثم الخاتمة .بمقدمة ثم دمويعني البدء  ) (Head,Body,Tailالكتابي 
لااذا بتحلياال مهااارة الكتاااب نجااد أنهااا تسااتند إلااى ماادخل العمليااات الااذم يتمثاال فااي 
 إنتاااج الكتابااة ويسااتدعي عمليااات التخطاايو والبناااء والمراجعااة. وهااي عمليااة فكريااة لغويااة

هاااا إلاااى إنتاجياااة مركباااة ألن الكاتااا  يستحضااار األفكاااار واألمثلاااة المتنوعاااة التاااي ياااراد نقل
 (7000المستقبل. )الهاشمي وفخرم, 

 ) Full Blastيظهر تبني شركة ماا كمايالن علاى وجاه الخصاوص فاي سلسالة )
المعتماادة ماان قباال وزارة التعلاايم للمرحلااة الثانويااة فااي منطقااة القصاايم لنمااوذج تااوم بكنااز 

(Tompkins, 1997 الذم يتكون مان )هي: و زمبكنوت بتيرفقًا لتو لحارمات أو طوخ
.( رلنش، واريرلتح، واجعةارلم، والىوألدة اولمساكتابة ، ولكتابةا لحلة ما قبر)م

وبالتاادقيق والفحااص نجااد أن هااذا النمااوذج ياارتبو باسااتراتيجيات مااا وراء المعرفااة ارتباطااًا 
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( Metacognitionام اسااتراتيجيات مااا وراء المعرفااة )وثيقااًا. ويااأتي هااذا االرتباااة باهتماا
وم بهاا. وقاد ذكار ا)لغاانمي ( و يقعاد  لم بذاته وبالعملياات التاي يقابتنمية التفكير ووعي المتع

مفهوم ما وراء المعرفاة مان أكثار موضاوعات علام الانفس الترباوم والمعرفاي حداثاًة, و ثاارًة 
م النفس المعرفي، وقاد وصاف )ولايم جايمس للبحث, ويعود هذا المفهوم في أصوله إلى عل

بأنَّها التأمل الذاتي الشعورم خالل عملياة التفكيار  وجون ديوم( العمليات ما وراء المعرمية
ة معالجااة المعلومااات التاي تهاادف لبناااء نماوذجا لعمليااات الااتحّكم والاتعّلم, وهااي ضاامن نظريا

وتعاود إلاى عملياات التفكياار بالمعرفاة، بهادف تميياز العمال االساتراتيجي فاي حال المشاكلة، 
المعرمياة, وتتمّثال باالتخطيو للمهّمااة،  المعّقادة التاي يساتعملها المادّرس فاي أثناااء نشااطاته

 و.ومراقبة االستيعاب وتقويم التقّدم
عااالوة علااى ذلاام نجااد أن المااتفحص لتوجااه وزارة التعلاايم الحااالي يجااد االهتمااام 

ة تمانح لكال معلماة تاتقن تطبياق الاتعلم بعمليات التعلم النشو حيث تم اصادار بطاقاة خاصا
وراء المعرفاااة هاااي مهاااارات الاااتعّلم النشاااو، التاااي  النشااو ووفقاااًا )للغاااانمي( إنَّ مهاااارات ماااا

لتفكير أثناء أداء مهّماة تعليمياة، مان حياث التركياز والفهام يعتمدها الطال  لتساعده على ا
قااة، و دراك أبعادهااا ماان وتصااميم العماال والتخطاايو والتنظاايم، الكتساااب معرفااة بدرجااةا متعمّ 

ا مارساات التادريس فقتقاان تدريساهلذا ارتبطت مهاارة الكتاباة بم .حيث المضمون واألسلوب
 يعني اتقان الطالبة للكتابة إذا لم توجد عوائق خارجية أو داخلية لدى الطالبة.

 مهارة الكتابة كبناء معرفة: -2
تختلاف عان  -ه الدراساة كمهارة الكتابة في هاذ –ترى الباحثة أن المعرفة بنفسها 

بناااء المعرفااة ياارتبو بالممارسااات كااون  -بناااء مهااارة الكتابااة لاادى الطالبااة  -بناااء المعرفااة
نجليزياة المشااركة فاي هاذه الدراساة بشاكل التدريسية للمعلماة بشاكل عاام ومعلماة اللغاة اإل 

المعرفاة  خاص. لذا فقن تدريس مهاارة الكتاباة وبنائهاا يساتند إلاى النظرياة البنائياة تارى أن
اخلياااة وهاااذا هاااو ياااتم بناؤهاااا فاااي عقااال الماااتعلم بواساااطة الماااتعلم ذاتاااه   أم أن المعرفاااة د

في عقل المتعلم يبني عليهاا  األنطولوجي الذم تقوم علية النظرية البنائية فالحييقة داخلية
 .خبراته الالحقة

أن  Constructivism Theory (7002وياارى )النجاادم وسااعودم وراشااد،
م بالمعرفة واكتسابها وتطورها في منهج العلوم حيث يعد ذلم موضع دراسة كال البنائية تهت

بنائياة علم النفس ونظرياة المعرفاة )أبساتمولوجيا(  لاذلم فقناه يمكان تقسايم تعريفاات ال من
 إلى قسمين رئيسين:

ينظر إلى البنائية كنظرية في المعرفة )أبستمولوجيا( باعتبارها ترم أن كل فرد يبناي  األول:
عرياال المعرفة بنفسه أم أن المعرفة ما هي إال بنااء شخصاي داخلاي. ومان أنصاار هاذا الت
د علااى فااون جااال ساار ساافيلد، سااتيفن لجرمااان، ساايجل، ويتفااق كاال ماانهم أن البنائيااة تؤكاا

مباادأين أساساايين همااا: أن المعرفااة ال يااتم تلقيهااا بصااورة ساالبية ولكاان يااتم بناؤهااا بصااورة 
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كما أن وظيفاة المعرفاة تكيةياه حياث أنهاا تعمال علاى تنظايم نشطة بواسطة الذات العارفة، 
 اكتشاف الواقع االنطولوجي. العالم الخبرات وليس 

ينظار للبنائياة كنظريااة فاي الاتعلم علاي اعتبااار أنهاا تؤكاد أن حادو  الااتعلم  القسام الثااني :
،  يتطلاا  ماان الفاارد بناااء أو إعااادة بناااء مخططاتااه العقليااة بواسااطة عمليااات عقليااة معينااة

وأندريه  –شيتل  ولذلم تسمي البنائية بالنظرية اإلدراكية ، من أهم أنصار هذا التعريال وند
أن البنائيااة نظريااة  جاايمس راؤف ، يتفقااون علااي –بونييااه سااكالد  –جوزيااال أبرسااكاتو  –

سيكولوجية تفتره أن العلم يحاد  نتيجاة لتولاد شخصاي للمعناي مان خاالل الخبارات التاي 
اء كانت خبراته فردية أو خبرات شخصية ، وماا يعرفاه الشاخص مسابقا يمر بها المتعلم سو 

 قال الجديدة يغير المعلومات التي يتلقاها أو يتخلص منها تماماويحضره للموا
يمكااان تلخااايص النظرياااة البنائياااة بكونهاااا وفلسااافة عااان طبيعاااة الواقاااع واكتسااااب 

ويقصاد  .(Colburn, 2000.9) .المعرفاةو. كماا أنهاا ونظرياة عان كياال ياتعلم الماتعلم؟
مانظم، وتادحض المعرفاة بالبنائية ونظرية تبحث في بنااء المعرفاة بنشااة بواساطة موضاو  

ونظرياة تقاوم علاى توجياه المعلماين المتعلماين باالستيبال السلبيو كما تعرف البنائية بأنها 
على اكتساب المعرفة بيسر عن طريق طر  أسئلة ذات قيمة عالية ينظار المتعلماون إليهاا 

دام فكرين، تؤدم إلى االكتشااف، وبنااء خطاوات العمال، وتعمياق معااني المفااهيم واساتخكم
 لمعلم.التقويم األصيل، كما أنها تنبذ المعرفة التي تكتس  بالنقل المباشر من ا

( أن البنائيااة ترتكااز علااى عاادد ماان المبااادا األساسااية كمااا 7002ياارى )زيتااون،و 
 يلي: 
 الرتكاااز فااي عمليااة الااتعلم  وذلاام كااون الفاارد معرفااة المااتعلم السااابقة هااي محااور ا

ه الساابقة إن المااتعلم يبناي معنااي لماا يتعلمااه الماتعلم يبناي معرفتااه فاي ضااوء خبراتا
معنااي داخاال بنيتااه المعرميااة ماان خااالل تفاعاال بنفسااه بناااء ذاتيااا، حيااث يتشااكل ال

)حواسااه( مااع العااالم الخااارجي، )أو البيئااة الخارجيااة( ماان خااالل تاازوده بمعلومااات 
 برات تمكنه من ربو المعلومات الجديدة بما لديه من معلومات سابقة. وخ

 - لاام يحااد  تغيياار فااي بنيااة الفاارد المعرميااة، حيااث يعتاااد تنظاايم  تعلاام مااا ال يحااد
األفكاار والخبارات الموجاودة بهاا عناد دخااول معلوماات جديادة إن الاتعلم يحاد  علااى 

حيييية واقعياة ال  ا أو مهمةأفضل وجه عندما يواجه الفرد )المتعلم(مشكلة أو موقف
ها من خالل التفااوه االجتمااعي يبني المتعلم معرفته بمعزل عن اًخرين، بل يبني

(Social Negotiation) معهم. 
( أن التدريس باساتراتيجية الاتعلم البناائي يمار بأربعاة مراحال: 7003ذكر )زيتون،

 Sharing كة، المشاار Exploration ، االستكشاافActivating Stage التنشايو
Stageالتوسع ، Elaboration Stage.  :كالتالي 
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 تعلم موضاو  الادرس. التعارف علاى ماا لادم ا إثاارة الدافعياة لاالتنشيو: الغاره منها
الطااالب ماان أفكااار أوليااة مساابقة حااول موضااو  الاادرس. طاار  المشااكلة / السااؤال 

 المطلوب البحث عن حل أو إجابات عنه
  :لطالب بأنفسهم للحلول / لإلجابات للمشاكلة / الغره منها توصل ا -االستكشاف

 الطالب لعمليات البحث العلمي. المشاركة:  السؤال موضو  االستكشاف. ممارسة
   الغره منها تبادل األفكاار باين أفاراد الصاف ميماا وصالوا إلياه مان إجاباات وحادو

 تعديالت في أبنيتهم )تراكيبهم( المعرمية. 
  :رفااة الطااالب عاان موضااو  الاادرس. تطبيااق مااا الغااره منهااا إثااراء مع -التوساايع

مليااة. اسااتخدام هااذه المعااارف فااي اتخاااذ توصاالوا إليااه ماان معلومااات فااي حياااتهم الع
 قرارات في القضايا الشخصي

دور المعلاااام ماااان المنظااااور البنااااائي كمااااا ذكااااره كاااااًل ماااان )النجاااادم وسااااعودم 
 ألدوار هي: ( هو تسهيل المعرفة وتشجيع التالميذ على بنائها وهذه ا7002وراشد،
 ( مقااادم(Presenter لااايس محاضااارا ولكااان شخصاااا يوضاااح، يعطاااي نمااااذج، يقااادم

م تشاااجيع الخبااارات المباشااارة مجموعاااة مااان األنشاااطة والبااادائل للتالمياااذ وباااذلم يااات
 للتالميذ. 

  مالحا (Observer)  شاخص يعماال بطريقااة شااكلية وغيار شااكلية ليوضااح أفكااار
 يعطي بدائل التعلم. التالميذ لكي يتفاعلوا بطريقة مناسبة، ولكي 

 مقادم أسائلة ومعطاي مشاكالت (Question Asker and problem poser) 
شااخص يثياار تكااوين األفكااار واختبارهااا وبناااء المفاااهيم عاان طريااق األساائلة و ثااارة 

 المشكالت التي تنتج من المالحظة. 
 مانظم بيئاي (Environment organizer)  شاخص يانظم بعناياة فائقاة ودقاة ماا

 الميذ، بينما يسمح بحرية كامية الكتشاف حييقي. يفعله الت
 مساعد علي حدو  عالقات عامة (Public Relation coordinator)  شاخص

يشجع علي التعاون، نمو العالقاات اإلنساانية ويتصاف بالصابر ماع التناو  الموجاود 
 داخل الفصل. 

 مرجع للتعلم (Documenter of learning) .شخص ذو خبرة 
  بااني النظرياات (Theory Builder)  شاخص يسااعد التالمياذ علاى عمال رواباو

 .ماطا معرمية تمثل معلوماتهم البيئيةبين أفكارهم ويبنون أن
 ( بما يلي: 7003يتسم المعلم البنااائي كما ذكر كاًل من )زيتون زيتون،

  أن يصااابح أحاااد المصاااادر التاااي ياااتعلم منهاااا الماااتعلم، ولااايس المصااادر الرئيسااااي
 للمعلومات. 

 المتعلمين في خبرات تتحدم المفاهيم أو المدركات السابقة لديهم.  يدمج 
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 - ر والتسااااؤل وذلااام بساااؤالهم أسااائلة تثيااار التفكيااار وخاصاااة االستفساااا يشاااجع رو
 األسئلة مفتوحة النهاية.

 -.يشجع المناقشة البنائية بين المتعلمين 
 .يفصل بين المعرفة واكتشافها 
  يتسم بالذكاء في اتقاء أنشطة التعلم . 
 ينو  في مصادر التقويم لتتناس  مع مختلف الممارسات التدريسي 

 ت السابقة.ني: الدراساالمحور الثا
م( هدفت تعرف فاعلية استخدام بعض استراتيجيات 7000دراسة )محمود، مها 

التعلم النشو في تدريس المفردات لتنمية مهارتي الكتابة والتحد  في اللغة اإلنجليزية 
الخامس، واستخدمت الباحثة المنهج شبة التجريبي والمنهج الوصفي  لدى تالميذ الصف
( طالبًا. استخدمت الباحثة االستبانة وبطاقة تحليل المحتوى 40الدراسة )وشملت عينة 

بار لمهارتي الكتابة والتحد  وميياس لكشف اتجاه الطالب نحو تعلم اللغة. كشفت واخت
ة على الضابطة في اختبار التحد  والكتابة النتائج عن تفوق طالب المجموعة التجريبي

دام استراتيجيات التعلم النشو في تنمية مهارات التحد  وأظهرت النتائج أيضًا فاعلية استخ
 واتجاههم نحو تعلم اللغة.والكتابة لدى الطالب 

هدفت تعرف أثر استخدام استراتيجيات التعلم الكتابة ) (Kieft,et.al,2007دراسة
اجعة( في تنمية مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر. واستخدم الباحث )التخطيو والمر 

( طالبًا. استخدم الباحث استبيانًا حول 003التجريبي. وشملت عينة الدراسة ) المنهج
اتجاهات الطالب بشأن عمليتي التخطيو والمراجعة وقام الباحث بتحليل النصوص. كشفت 

الكتابة )التخطيو والمراجعة( في تنمية مهارة الكتابة النتائج فاعلية استخدام استراتيجيات 
 لدى الطالب وكتاباتهم.

( هدفت تعرف دور التعليم التعاوني في مهارة Gonzlez,et.al,2013دراسة )
الكتابة لدى طالب المرحلة االبتدائية في كولومبيا. واستخدم الباحث المنهج الوصفي. 

ة. استخدم الباحث المالحظة الميدانية وقام ( طالبًا وطالب235وشملت عينة الدراسة )
ائج فاعلية استخدام التعليم التعاوني في تنمية مهارة الباحث بتحليل النصوص. كشفت النت

 الكتابة لدى الطالب.
ها( هدفت تعرف طبيعة اتجاهات وممارسات معلمي اللغة 0837دراسة )الرجيعي, 

واستخدم الباحث المنهج النوعي. وشملت  اإلنجليزية السعوديين في تدريس مهارة القراءة.
احث المالحظة والمقابلة. كشفت النتائج أن لدى ( معلمين. استخدم الب3عينة الدراسة )

رسات مختلفة مستمدة من تجاربهم الشخصية السابقة في المعلمين اتجاهات متنوعة ومما
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نحو فكرة تمثيلهم تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية. كما أظهر جميع المعلمين ميال 
جود جوان  لغوية وثقامية لنموذج حييقي لطالبهم عند تعلم اللغة اإلنجليزية نظرًا لو 

 وسياقية مشتركة مع الطالب.
( هدفت تعرف فاعلية استخدام المدخل الكلي في تطوير 7004دراسة )السليم،  

ة العربية السعودية. مهارات الكتابة باللغة اإلنجليزية لطالب الصف األول الثانوم بالمملك
أيضًا. وشملت عينة الدراسة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وشبة التجريبي 

وتحليل النصوص المكتوبة من قبل  طالب الصف األول ثانوم. استخدم الباحث االستبانة
 الطالب واالختبار القبلي والبعدم. كشفت النتائج فاعلية المدخل الكلي في تطوير مهارات

ية وآلية لكتابة لدى الطالب ميما يتعلق بالمحتوى والتنظيم والمفردات والقواعد النحو 
 الكتابة. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
 من خالل استعراه الدراسات السابقة تبين ما يلي:

   ،ها( في اختيار المنهج النوعي.0837تتفق الدراسة الحالية مع دراسة )الرجيعي 
 ( ودراساااااااااااة 7004لحالياااااااااااة مااااااااااع دراساااااااااااة )السااااااااااليم،  تتفااااااااااق الدراسااااااااااة ا

(Gonzlez,et.al,2013 7000د، مهااااااااااااااااااااااا ( ودراسااااااااااااااااااااااة )محمااااااااااااااااااااااو )م
 في البحث حول مهارة الكتابة.) (Kieft,et.al,2007ودراسة

   ،هاا( فاي عيناة البحاث والمكوناة 0837تتفق الدراسة الحالية ماع دراساة )الرجيعاي
 ( معلمين.3من )

  ( في استهداف مهارة الكتابة لدى 7004)السليم،  تتفق الدراسة الحالية مع دراسة
 المرحلة الثانوية.

 السليم،  راسة الحاتختلف الد( ( ودراسة )7004لية معGonzlez,et.al,2013 )
 في منهج البحث.) (Kieft,et.al,2007م( ودراسة7000ودراسة )محمود، مها 

 لمكانية والزمانية.تختلف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في الحدود ا 
   ،سااااااااة هااااااااا( ودرا0837تتفااااااااق الدراسااااااااة الحاليااااااااة مااااااااع دراسااااااااة )الرجيعااااااااي

(Gonzlez,et.al,2013.في أدوات الدراسة ) 
  استفادت الدراسة الحالية مان الدراساات الساابقة فاي تحدياد موضاو  البحاث وتحدياد

 منهجيته، وفي اختيار العينة وأداة الدراسة.
 لدراسات الساابقة فاي عاره بعاض المفااهيم النظرياة استفادت الدراسة الحالية من ا

 وفي تفسير النتائج وتحليلها.
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 منهجية الدراسة و جراءاتهاثالثا: 
تستعره الباحثة الفلسفة التي تبنتها الدراسة ومنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها 
ق وأدواتها وطرق التحقق من صدقها وثباتها. كما تضمن هذا الفصل وصفًا إلجراءات وطر

 جمع البيانات وتحليلها واستخالص النتائج.
 :(Research paradigm) فلسفة الدراسة

فالبحاث   .تنطلق المدرسة النوعية التفسيرية من أن الحييقة متغيارة وليسات ثابتاة
النوعي يعتمد على الفلسفة القائلة بأن الحييقة ليست واحدة وأنها متعددة ومتغيره وتتشكل 

عة من الناس او االفراد  فالمشااركين فاي البحاث الناوعي يتحادثون وتبنى تباعا لفهم مجمو 
الاال لرساام منظااورهم الخاااص ماان خااالل الكلمااات أو  .…عورهم، أفكااارهم عاان تجاااربهم، شاا

 (. 7007)البالدم, .التي تسمى المعاني في هذه الدراسة -األفعال
جيا( ثاام انقساامت الفلساافة الااى ثالثااة مجاااالت وهااي )نظريااة المعرفااة او االبسااتمولو 

اماا االولاى فتنظار فاي )نظرية الوجود او االنطولوجيا( ثم )نظرياة اليايم او االكسايولوجيا(. 
لعالم الموجود خارجنا وماا هاي )كيال نحس ونعقل او كيال نعرف( واما الثانية فتنظر في )ا

االشياء الموجودة في الخارج( واما الثالثاة فهاي تنظار فاي )االخاالق والخيار والشار واليابح 
ة، وباذلم لجمال(. وبذلم صارت الفلسفة علم قائم بذاته وينقسم الى هاذه المجااالت الثالثاوا

وهااو وصااف ايضااا يمكناام ان تفهاام معنااى مااا يقصاادونه بعبااارة )موضااوعات أنطولوجيااة(، 
الوجود على ما هو عليه في الخارج ام خارج الذات االنساانية العارفاة. والخالصاة هاي ان 

و )ابساتمولوجيا( اماا البحاث فاي الموضاو  الخاارجي ومعرفتاه البحاث فاي كيةياة المعرفاة ها
 ا(.ووصفه فهو )انطولوجي

 
أو علام الوجاود، وهاو أحاد مباحاث  (Ontology) طبيعاة الوجاود: ويسامى أنطولاوجي -0

الفلساافة يقصااد بطبيعااة الوجااود ذلاام العلاام الفلساافي الااذم يهااتم بحييقااة الوجااود ماان 
(. 7004الاارو  والمااادة؟ )القحطاااني,حولنااا، هاال هااو مااادم أم روحااي؟ أم ماازيج ماان 

ف الدراسة إلى الغاوص فاي المعااني التاي وعليه فقن االنطولوجيا في هذه الدراسة تهد
لاه هاذه الدراساة بالبحاث وفقاًا للفلسافة البنائياة يحملها األفراد حول الموقال الذم تتناو 

نائها وتوليدها االجتماعية. حيث أن الفلسفة البنائية االجتماعية ترى أن المعرفة يتم ب
واقاع ودراساته تتطلا  من خالل التفاعل االجتماعي الباحث والمبحو . لاذا فاأن فهام ال
ر المختلفاااة بشاااأن مااان الباحثاااة التفاعااال ماااع العيناااة المختاااارة وفهااام وجهاااات النظااا

الممارساااات التدريساااية التاااي يمارسااانها لبنااااء مهاااارة الكتاباااة لااادى طالباااات المرحلاااة 
 الثانوية.
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وهاااي نساااق مااان ) هEpistemology: وتسااامى أبساااتمولوجيا )طبيعاااة المعرفاااة -7
 أن يعاارف تعلااق بمااا يمكاان أن يكااون عااارف وبمااا يمكاانالمعتقاادات الفلسااةية التااي ت
(.  فطبقاااًا للمسااالمات التاااي تنطلاااق منهاااا البنائياااة 7000 )شاااارلي هااايس، باتريشاااا,

االجتماعيااة تتمحااور طبيعاااة المعرفااة فاااي هااذه الدراسااة حسااا  مااا ذكااار كااريس ويااال 
((2018,creswell ( نقاااًل عاان كروتاايCrotty, 0994كالتااالي )-  كمااا فااي هااذه

 الدراسة:
  رؤيااة اإلنسااان ماان حولااه عبااارة عاان معااالم تشااكلت لديااه ماان خااالل تفساايره لهااذا

العالم وماقيه. لذا قامت الباحثة في هذه الدراسة باستخدام األسئلة ذات النهاياات 
ي الدراسااة ماان التعبياار عاان تلاام المفتوحااة حتااى يااتمكن المعلمااات المشاااركات فاا

 الرؤى بحرية أكبر. 
  ةياة اجتماعياة تشاكلت العاالم مان حولاه ينباع مان خلشكل التفاعل بين اإلنساان و

عبر الزمن من خالل وجاوده فاي ثقافاة معيناة أمدتاه بمعاان عان ذلام العاالم، لاذا 
 فالباحثة في هاذه الدراساة اختاارت مانهج دراساة الحالاة لفهام الساياق الاذم يوجاد
ميه المعلمات المشااركات فاي الدراساة واختاارت ايضاًا جماع البياناات بنفساها عان 

 ذلم السياق لفهم خلةياته.
  تتشكل المعاني لدى الفرد حول العاالم مان خاالل تفاعلاه االجتمااعي ماع اًخارين

وتلم عملية مستمرة وألن البحث النوعي في معظمة اساتقرائي قامات الباحثاة فاي 
 ص تلم المعاني من الميدان.هذه الدراسة باستخال

قياة التاي يجا  أن لقضايا األخال( ويقصد بها اAxiologyالييم: وتسمى اكسولوجيا ) -3
 (.  7000تؤخذ باالعتبار عند تخطيو البحث )شارلي هيس، باتريشا,

 أخالقيات البحث: -8
 التزمت الباحثة بما يلي:

  هذه الدراسة.أخذ موافقة من جامعة القصيم و دارة التعليم بعنيزة لتطبيق 
  نسااحاب فااي أم أخااذ موافقااات المعلمااات المشاااركات وابالغهاام مساابقًا بقمكانيااة اال

 وقت.
  وجود تعهد لسرية المعلومات المستسقاة مان المعلماات المشااركات ماع عادم ذكار

 اسمائهن.
  طار  موضاو  الدراساة وأهادافها ومناقشاته ماع المعلماات المشااركات فاي الدراساة

هااا 0880 -3 -02ألدوات. حيااث تاام فااي يااوم الثالثاااء قباال الباادء فااي تطبيااق ا
معلمات اللغة اإلنجليزية بماهياة الدراساة وأهادافها  الساعة الثامنة صباحًا تعريال
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مااات علااى اجااراء المقابلااة عاان اقتنااا  كاماال. واحتاارام وذلاام لضاامان موافقااة المعل
 تابي. تحفظهن على إجراءات التسجيل الصوتي للمقابلة واالكتفاء بالتسجيل الك

 توضاايح دور المعلمااات المشاااركات فااي البحااث ودور الباحثااة. حيااث يقتصاار دور 
معلمااات الباحثااة فااي هااذه الدراسااة علااى اجااراء المقااابالت الجماعيااة والفرديااة مااع 

عينااة الدراسااة. وحضااور الحصااص الدراسااية لرصااد المالحاا   –اللغااة اإلنجليزيااة 
وأوراق العمااال والوثاااائق  حاااول مهاااارة الكتاباااة وكاااذلم االطاااال  علاااى المساااتندات

 المتعلقة بالمعلمة او بمهارة الكتابة.
كل خاص لفهم اًليات األساسية التي تمثال العالقاة باين ساطة مهمة بشالوساطة: الو  -2

المتنبئ بنتيجة ما. تسمح هاذه األساالي  للبااحثين بطار  و جاباة أسائلة أكثار وضاوًحا 
جة ستحد . عالوة على ذلام، تتايح وذات مغزى تتجاوز مجرد تحديد ما إذا كانت النتي
(. وتاارى )مارشااال وهااور ، 7000لنااا الوساااطة أن نفهاام كيااال ولماااذا يحااد  )ليااو، 

كين على الوصول إلى قارارهم. ( أن الوسيو يعمل كطرف ثالث لمساعدة المشار 7009
حيااث ينطااوم البحااث النااوعي علااى ونهااج تفساايرم و يهااتم بفهاام المعاااني التااي يعلقهااا 

 اهر )األفعال، والقرارات والمعتقدات(و.الناس على الظو 
ترى كاًل من )مارشال وهورور ،  ماك mediationيهتم البحث النوعي بال  
( بسب  الحاجة إلى احترام األشخاص الذين نشركهم  الحاجة إلى الوعي بردود 7009

تائج الفعل الخاصة بنا على ما نقوم به  الحاجة إلى إدارة حازمة للعمليات التي تحقق الن
التي تمثل المرجوة. وترى الباحثة أن الوسيو هو الذم يؤدم لفهم اًليات األساسية 

ف لشر  اًليات العالقة بين المتنبئ بنتيجة ما والمنبئ به في البحث النوعي. ويهد
السببية والعوامل السياقية التي تعمل في إطارها، والبحث عن اًليات السببية البديلة التي 

ا النظرية في فهم معاني المبحثين. حيث تسمح هذه األسالي  للباحثين بطر  ال تتنبأ به
حد  ابة أسئلة أكثر وضوًحا وذات مغزى تتجاوز مجرد تحديد ما إذا كانت النتيجة ستو ج

أم ال. عالوة على ذلم، تتيح لنا الوساطة أن نفهم كيال ولماذا يحد  )لويس وآخرون، 
التي تجمع بين الباحثة والمعلمات المشاركات –اطة الوس -( لذا اهتمت الباحثة ب7000

على فهم أعمق للمعاني المعطاة من المبحو  كاًراء في هذه الدراسة حيث تساعد 
مارسات التدريسية.  فمشاركة الباحثة للمعلمات في حضور واألفكار والسلوكيات والم

سنوات منها  -3- الحصص الدراسية وتخصصها في اللغة اإلنجليزية وتدريسها لها لمدة
مع المعلمات المشاركات في عام دراسي للمرحلة الثانوية يخلق اندماجًا عالقيًا متزنًا 

 البحث.
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 منهج الدراسة:
استنادًا إلى هدف البحث وأدواته تام تطبياق المانهج الناوعي الاذم يهادف إلاى فهام 

لادى المبحثاين الظاهرة أو موضو  البحث فهمًا عميقًا يصانع معناى ويصاف حييقاة داخلياه 
مان اهتماماه بالساب   ( بأنه منهج ويهاتم بالعملياة والمعناى أكثار7004فقد عرفة رضوان )

ثقامياة والدينياة والفلساةية مان والنتيجة و لذا هاو مانهج توساعي يادرس الظااهرة بأبعادهاا ال
( باأن دراساة البحاث الناوعي 7002خالل المواقاال الحياتياة الطبيعياة كماا أشاار الابالدم )

اجراءهااا فااي الموقااال الطبيعااي أو فااي السااياق. ولااذا فااقن التوصاال للفلساافة خلااف يمكاان 
 ارسات التدريساية تتوجا  اكتنااف هاذا المانهج الناوعي للوقاوف علاى الساياق الطبيعايالمم

نعت ميه.  الذم صق
اسااتخدمت الباحثااة دراسااة الحالااة علااى وجااه الخصااوص لمناساابته لعينااة الدراسااة 

ة ماان جهااة وماان أجاال الحصااول علااة معلومااات وآراء ماان وهاادفها ومنطلقاتهااا االنطولوجياا
ميااة كالبيانااات الذاتيااة الوصااةية التااي ترصااد األحاساايس الصااع  التعبياار عنهااا بطريقااة ك

تقوم خلف الممارسات التدريساية للمعلماات .وانطالقاًا مان النظارة  والشعور والمعتقدات التي
يااة  البااد ماان ساابرها ماان خااالل األبسااتمولوجية لهااذه الدراسااة والتااي تاارى أن المعرفااة داخل

للفلسفة البنائية االجتماعية تام اختياار التفاعل االجتماعي والغوص في فهم المبحو  وفقًا 
( دراسة الحالة بانة و تلام الدراساات التاي 7009) منهج دراسة الحالة .وقد عرف الشافعي

د بغاره تتناول بدقة وعمق وصف وتحليال وتفساير ظااهرة أو حالاة معيناة أو موقاال محاد
متادت لعاام دراساي تحديد الظروف التي أدت إلى وجود الظاهرةو فمن تجربة الباحثاة والتاي ا
نحويااًا  –تااابي سااليم الحظاات عاادم اسااتطاعة طالبااات المرحلااة الثانويااة علااى كتابااة نااص ك

دون الرجو  إلى القواميس والترجماة اإللكترونياة مماا اضاطر إلاى تحاوير وتباديل  -وامالئياً 
 ات التدريسية من أجل تطوير مهارة الكتابة لدى طالبات المرحلة الثانوية .بعض الممارس
 study case يااتم توظيااال منهجيااة دراسااة الحالااة النوعيااة المتعااددة وفوساا

qualitative multiple ( 7005والتاي تركاز علاى عادة حااالت Feldman,)  والتاي
 متعددة من جمع البيانات.تعتمد على جمع البيانات الثرية والمتعددة باستخدام مصادر 

 مجتمع الدراسة:
ة فااي اللغااة اإلنجليزيااة للمرحلااة الثانوياا تكااون مجتمااع الدراسااة ماان جميااع معلمااات

 منطقة القصيم.
 عينة الدراسة:

متنوعة فاي المساتوى التعليماي والادروات التطويرياة  –ثال  معلمات كعينة قصدية 
منطقاة القصايم فاي محافظاة عنيازة للعاام ب –المرحلة الثانوياة  -من مدارس التعليم العام –

عينااة القصاادية بأنهاااو العينااة التااي يااتم ( ال7007هااا. ويعاارف الخرابشااة )0880-0880
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لتوفر بعض الخصائص في هاؤالء األفاراد دون  اختيار عناصرها بشكل مقصود من الباحث،
ياة تارى أن غيرهمو. وكون الباحثاة سابق لهاا العمال كمعلماة للغاة اإلنجليزياة للمرحلاة الثانو 

اللغاة االنجليزياة موضو  الدراسة يتناس  بشكل أكبر مع المعلماات الالتاي مارسان تادريس 
راساة. حياث تام تطبياق عيناة على المرحلة الثانوية وما زلن قائماات حتاى تطبياق أدوات الد

 الفروق القصوى ويقصد بها تقسيم أفراد العينة حس  درجة الخبرة.
الفردياة  –ة الدراسة وأخذ موافقتهم بقجراء المقابلة الباحثة بالتنسيق مع عين قامت
حظااة وسااتزود الباحثااة العينااة المشاااركة بمعلومااات كاميااة عاان وكااذلم المال –والجماعيااة 

راسااة وأهاادافها. وسااتعطى كاال مشاااركة اسااتمارة المقابلااة التااي تحتااوم الباحثااة وموضااو  الد
المشااااركات علاااى التساااجيل علاااى البياناااات األساساااية للمشااااركة. كماااا سااايتم أخاااذ موافقاااة 
م الباحثااة تعهااد موقااع ماان الصااوتي. وحفاظااًا علااى حقااوق المشاااركات فااي الدراسااة سااتقد

 الطرفين لضمان خصوصيتهم.
 أداة الدراسة:

( وتاام اعااداد أساائلتها اعتماااًد علااى 3قاماات الباحثااة بقعااداد أداتااي الدراسااة ملحااق )       
المقابلاة والمالحظاة لإلجاباة عان ساؤال  األدب النظرم والدراسات الساابقة. حياث اساتخدمت

لغااة اإلنجليزيااة فااي تاادريس مهااارة الكتابااة فااي الدراسااة الاارئيس ومااا ممارسااات معلمااات ال
م؟و كماا طبقات الباحثاة المالحظاة والمقابلاة لمعرفاة و ماا المرحلة الثانوية في منطقاة القصاي

في المرحلة الثانوياة فاي  طبيعة اتجاهات معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة
ت اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة منطقة القصيم؟ وما أبرز الصعوبات التي تواجه معلما

 لقصيم؟والكتابة في المرحلة الثانوية في منطقة ا
التاي تحتاوم علاى أسائلة  –المقابلاة المفتوحاة  –يقصد بالمقابلة في هذه الدراساة 

وتتسلسل من العام إلاى الخااص فاي بنائهاا  فهاي مرناه  مفتوحة تحتاج إلى الشر  والتعبير
حاد  عان أم جازء يخاص مشاكلة الدراساة وكاذلم تتحاد  عان بحيث يمكن للمشاركة أن تت
نحااو مشااكلة الدراسااة. كمااا تحتااوم المقابلااة علااى ورقااة تخااص رؤيتهااا وتنبؤاتهااا وشااعورها 

والمساامى  المشاااركة بحيااث تاادون كاال مااا يخصااها ماان معلومااات شخصااية كاالساام والعماار
ة الدراسااة لماادة الااوظيفي وساانوات الخباارة وطبقاات الباحثااة المقابلااة بشااكل جماااعي فااي بداياا

للمعاااني الدقيقااة  ( بتاااريل ثاام طبقتهااا بشااكل فااردم شاافوم وتحرياارم لضاامان الوصااول02)
خلااف الممارساااات التدريساااية لمعلمااات اللغاااة اإلنجليزياااة فاااي تاادريس مهاااارة الكتاباااة. أماااا 

في هذه الدراسة المالحظة المباشرة وذلام لمناسابتها لهادف الدراساة   المالحظة ميقصد بها
الباحثة في حضور الحصاص وفاي مالحظاات ممارساات المعلماة ميماا يخاص  حيث شاركت
ة واطلعات الباحثاة علاى االختباارات والمشااريع والمطوياات التاي تعادها المعلماة مهارة الكتابا

لااف المعلمااة الااوظيفي ومعرفااة تفاصاايل المشاااركة فااي البحااث كمااا سااتطلع الباحثااة علااى م
 العينة المشاركة.
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 :trustworthinessوثوقية لمواcredibility الصدق   
الموثوقيااة فااي البحااث النااوعي تعكااس إلااى أم ماادى يمكاان الوثااوق فااي النتااائج 
المساااتمدة مااان الحااااالت موضاااع الدراساااة وهااال الباحثاااة متحيااازة أم ال، وتتطلااا  الموثوقياااة 

نتائج إذا تم تكرار الدراسة. ونظرًا لصعوبة إعادة إجراء الدراسة سايتم الحصول على نفس ال
استنتاج فاي النهاياة مان خاالل دماج معااني المشااركين الشخصاية والتفساير الاذاتي  تكوين

للباحااث لهااذه المعاااني. كمااا ساايتم إجااراء فحوصااات الموثوقيااة ماان خااالل ترميااز نصااوص 
بترمياز منفصال لجازء كبيار مان الانص  المقابلة عن طرياق الطلا  مان شاخص آخار اليياام

تلخاايص إجااراءات الموثوقيااة فااي هااذه  مكاانوي .وماان ثاام مراجعااة نساابة التوافااق واالخااتالف
 الدراسة كما في الجدول التالي:

 ,Maxwell)الباحثااة بتحقيااق أنااوا  الصاادق الخمسااة لاادى ماكسااويل  قاماات
 وهي كالتالي: (1992

 قها في الدراسة.(: محكات الصدق عند ماكسويل وتطبي0جدول )
نو  
 الصدق

 طريقة تطبيقه في هذه الدراسة

الصدق 
 الوصفي

ذلاام فااي الدراسااة الحاليااة ماان خااالل مراجعااة البيانااات المسااتخرجة ماان حقااق تاام ت
المقابلاة ومقارنتهاا بالبياناات المسااتخرجة مان المالحظاة بحيااث ياتم تفساير البيانااات 

فساها بجماع البياناات دون بشكل متقاارب دون وجاود تعااره حياث قامات الباحثاة ن
 االستعانة بمالح  أو جامع آخر.

الصدق 
 التفسيرم 

ق ذلاام فااي الدراسااة الحاليااة ماان خااالل تعاادد أدوات جمااع البيانااات وماان ثاام تحقااتاام 
عره البيانات التي تم تفسيرها على المعلمات المشاركات في الدراساة للتحقاق مان 

 جود خلل او تعاره لمعانيهن. مطابقة وصدق التفسير لما سبق وشاركوا به دون و 
الصدق 
 النظرم 

بالنظرية الكبرى  من خالل ربو النتائج المستخرجة تم تحقق ذلم في الدراسة الحالية
التي تستند عليها الدراسة بحيث يستشهد بها في تفسير النتاائج واإلطاار المفااهمي 

 للدراسة.
الصدق 
 التقويمي

ل التأكاد مان صاحة البياناات والمعلوماات تم تحقق ذلم في الدراسة الحالياة مان خاال 
ببعضاها الابعض والتأكاد مان عادم تعارضاها ثام المستخرجة علميًا وواقعيًا بمقارنتها 
مان خاالل عازل افتراضاات الباحثاة لتحيياد تحياز ادراجها في التقرير البحثي. وكذلم 

 الباحثة قدر اإلمكان.
الصدق 
 االعتمادم

خالل التوثياق المفصال والادقيق لماا تام عملاه  تم تحقق ذلم في الدراسة الحالية من
يقوم بنقد تفسير البيانات التي قادمتها الباحثاة  وأيضًا من خالل إيجاد مدقق خارجي

 عارضات داخلية. لضمان عدم وجود م -كتابياً –
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 :confirmabilityالموضوعية/ التأكيدية 
تاام ضاابو الموضااوعية فااي هااذه الدراسااة ماان خااالل اعااداد الباحثااة لقائمااة مساابقة 
حااول تحيزاتهاااا وآرائهاااا المسااابقة حاااول الماانهج والطالباااات والممارساااات التدريساااية لمهاااارة 
الكتابة لتحييد آرائها. كماا ركازت الباحثاة فاي هاذه الدراساة علاى الذاتياة المنضابطة ويقصاد 

ية المسابقة. كماا ركازت الباحثاة الموثوقياة ويقصاد بهاا بها تجن  الفاروه واًراء الشخصا
درجة االتساق التاي ياتم بهاا تعياين الحااالت لانفس الفئاة مان قبال مالحظاين مختلفاين أو “

 .(Silverman, 2005) ”من قبل نفس المالح  في مناسبات مختلفة
 إجراءات الدراسة:

-0880ل لعااام تاام تطبيااق الدراسااة علااى أفااراد العينااة فااي الفصاال الدراسااي األو
هااا وتعااد هااذه الدراسااة ماان نااو  الدراسااات النوعيااة، وهااو بحااث تفاااعلي يتطلاا  وقتااًا 0880

للمالحظااات الصااةية والمقااابالت وتسااجيل المعلومااات والمواقااال كمااا حصاالت فااي سااياقها 
الطبيعاي فاي الموقاع والباحاث هااو األداة الرئيساية بحياث يساتفيد ماان كال شايء فاي الحقاال 

اقااع الكلااي أو الجزئااي لجمااع البيانااات واكتشاااف الحييقااة )العساااف، ويطبااق مااا يقتضاايه الو 
هاا( 0834ها( وتتناول الباحثة إجراءات الدراساة تفصايليًا وفقاًا لماا ذكاره )العسااف، 0834
 كما يلي:

 تعريال المشكلة )قبل(: -0
 تبلورت مشكلة الدراسة الحالية قبل المعايشة في السؤال التالي:

نجليزياة فاي تادريس مهاارة الكتاباة فاي المرحلاة الثانوياة فاي ما ممارسات معلمات اللغاة اإل  -
 منطقة القصيم؟

 : تمثلت في استعداد الباحثة من خالل ما يلي:استراتيجية االستعداد -7
 .خبرة ثال  سنوات كمعلمة لغة انجليزية 
  ضااامن مشااارو  المعاااايير المهنياااة  –االطاااال  معاااايير معلماااي اللغاااة اإلنجليزياااة

 والدور المناة بهم في مهارة الكتابة. –ويم للمعلمين وأدوات التق
   اختيار الموقع المناس  إلجراء التجربة البحثية وهي الثانوية األولى بعنيازة حياث

 ( معلمات للغة اإلنجليزية.3تضم )
 .التحاور 
 .المشاركة في األنشطة الرسمية وغير الرسمية 
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 استراتيجية التخطيو والتنظيم: -3
 د الموقاع المتمثال فاي الثانوياة األولاى بعنيازة حياث تضام اختيار الموقاع: تام تحديا

( معلمااات للغااة اإلنجليزيااة. وهااذا يتناساا  مااع عينااة الدراسااة وغااره التجربااة 3)
 البحثية.

  الحصاول علاى خطااب ماان مادير التعلايم ألخااذ اإلذن بادخول المدرساة واالسااتئذان
 (8من مديرة المدرسة والتعريال بالمهمة البحثية. ملحق رقم )

  مدرسااة تتكااون ماان مبنااى حكااومي يحتااوم ثااال  طوابااق األول والثاااني للمرحلااة ال
الثانوية والثالث منعزل للمرحلة المتوسطة. فالطابق األرضي يحتوم غرفة المديرة 
واإلداريات والمرشدة الطالبياة والمعمال والمقصاف المدرساي ومسار  تعليماي. أماا 

مصااادر وغرفااة المعلمااات الطااابق الثاااني يحتااوم علااى شااع  الطالبااات وغرفااة ال
 وتفاصيل المدرسة كالجدول التالي:

 (: تفاصيل الموقع المختار لتطبيق الدراسة.7جدول )
 الوصف  التصنيال  

( فاااي 7( فاااي الطاااابق الثااااني و)00قسااامت إلاااى شاااع  وعاااددها )  الفصول 
 الطابق األول

 طالبة 200 عدد الطالبات 
 معلمات لغة انجليزية. 3 عدد المعلمات 

دد معلمااااااااات عاااااااا
 اللغة اإلنجليزية 

عامااًا فااي تاادريس اللغااة اإلنجليزيااة  79( خبرتهااا 0ثااال  معلمااات )
فااي محااو األميااة  8ساانوات منهااا  4( خبرتهااا 7للمرحلااة الثانويااة و)

عااام فااي  03( خبرتهااا 3وساانة ابتاادائي وثااال  للمرحلااة الثانويااة. و)
 المرحلة الثانوية

 Traveller1-6 المنهج المستخدم
( تااادرس الصاااف 7( تااادرس الصاااف األول ثاااانوم والثالاااث أماااا )3) المنهج  تقسيم

 ( تدرس الصف األول ثانوم.0الثاني ثانوم أما )
  عدد اإلداريات 
مسااًء  07:30صاباحًا وينتهاي الادوام عناد السااعة  5:82يبدأ من  الدوام الرسمي

 ساعات يومياً  5بواقع 
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 ارة والمعلم المختارة من خاالل ترتيا  إعداد رسم خرائطي شامل لتنظيم مواعيد الزي
 موعد الزيارة مع جدول الحصص األسبوعي للمعلمات.

  رساام خريطااة زمنيااة إجرائيااة لكاال زياااارة ميدانيااة علااى حاادة ممااا يااؤدم لتحقياااق
 األهداف المحددة للدراسة النوعية.

  المعايشة. –حرصت الباحثة على تنظيم الوقت واستثماره أثناء الزيارات الميدانية 
 استراتيجية الحضور والمشاركة: -8

  تمات الدراساة فاي الموقااع الماذكور فاي الفصال الدراسااي األول مان العاام الدراسااي
 أيام في األسبو . 3( ساعات ونصف لمدة 3ها بواقع )0880-0880

 .اعالن الباحثة هويتها الحييقة إلدارة ومنسوبات المدرسة 
 والمشاهدة: اتبا  الخطوات التالية لتحقيق استراتيجية الحضور 

 احترام الخصوصيات في واقع المعايشة 
 .التفاعل الحذر مع العينة 
 . المالحظة الشاملة لتفاصيل الموقع واألحدا 
  اسااتثمار الزيااارة كاملااة بااالتنو  فااي اسااتخدام أدوات البحااث النااوعي ماان مقابلااة

 ومالحظة واالطال  على الوثائق والسجالت المهمة.
 استراتيجية االستما : -2

 ا  للطالبات وآرائهن حول مهارة الكتابة وأهم الصعوبات حولها.االستم 
 .استخدام أداة المقابلة مع المعلمات مع االبتعاد عن الخصوصيات 
 استراتيجية التسجيل: -5

نظرًا لرفض المعلمات التسجيل الصوتي للمقابلة، استخدمت الباحثة أسلوبين في 
 التسجيل:
 ائع واألحادا  والمقاابالت والمالحظاات التسجيل اليدوم: ويقصد به رصد كل الوق

 بشكل كتابي.
 .التصوير: لبعض مرافق المدرسة والمستندات والوثائق 
  وثائق( –مقابالت  –جمع وتصنيال المذكرات )مالحظات 
  اعداد مذكرات المالحظة وتنظيمها ورصد موجز لألفكار وفهم االرتباطات المتعددة

 بين المالحظات في أيام المعايشة.
  المالحظات والسلوكيات والمقابالت المرصودة حس  داللتها.تصنيال 
 .تصنيال العالقات والروابو بين األدلة 
 .التحليل أول بأول وبشكل مستمر 
 



 ..........في المرحلة الثانوية  واقع الممارسات التدريسية لمعلمات اللغة اإلنجليزية في تعليم مهارة الكتابة
 لحوشاني د/ عبد الرحمن بن محمد نصيان النصيانأ/ عاشئة بنت عبد هللا علي ا

 أ/
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 استراتيجية التفسير: -2
  توضاايح الااروابو األساسااية بااين األدلااة المتعاضاادة أو المتنااافرة وأوجااه االسااتدالل

 بها.
 فساااير بالمعلوماااات التاااي تكشاااف تحيياااد الضاااغو المفااااهيمي مااان خاااالل رباااو الت

 المفاهيم السائدة والمؤثرة في السلوك، والتعامل معها بغره دوافع السلوك.
 مشكلة الدراسة )بعد( المعايشة: -4

بعد معايشة الباحثة الفعلية للظاهرة المدروسة في الواقع تمثلت مشكلة الدراسة 
 بالسؤال الرئيس التالي:

ة في تدريس مهارة الكتابة في المرحلة الثانوية في ما ممارسات معلمات اللغة اإلنجليزي -
 منطقة القصيم؟

يمكن إيجاز سير الدراسة الحالية من خالل النموذج الذم صممه باتل إال أن 
الباحثة أدخلت بعض التغييرات حيث أعادت تشكيل العناصر بشكل متداخل حيث ترى أن 

 لتالي:هذه العناصر متداخلة وليست منفصلة كما صممها باتل كا
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 (patel,2015( العناصر الرئيسية للنموذج البحثي )0شكل )

يوضح الجدول التالي كيةية مراعاة الخصائص األنطولوجية واألبستمولوجيا لدراسة 
 الحالة النوعية في هذه الدراسة:
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 لحوشاني د/ عبد الرحمن بن محمد نصيان النصيانأ/ عاشئة بنت عبد هللا علي ا

 أ/
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( مراعاة الخصائص األنطولوجية واألبستمولوجيا لدراسة الحالة النوعية في هذه 3جدول )
 .دراسةال

خصائص دراسة 
 الحالة النوعية

 كيةية مراعاتها في هذه الدراسة                           

تركز دراسة الحالة النوعية في هذه الدراساة علاى دراساة الممارساات التدريساية  الخصوصية
لمعلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة لدى عيناة محاددة. والتركياز 

 ى دراسة هذه العينة باعتبارها حاالت فريدة.هنا منص  عل
الوصف 
المتعمق 
 والشامل

تتضامن هااذه الدراسااة وصااف ثاارم وشااامل للسااياق الااذم تماات دراسااته ولطبيعااة 
ممارسات وخبرات ومعتقدات وتفاعالت المعلماات وفاق ساياق الموقاال الطبيعاي 

 كما هو .
الخاصية  
 التفسيرية

ت المتبادلاة باين دوافاع المعلماات وتاأثير توضح هذه الدراسة إلى وصف التاأثيرا
الخبارة والتحاديات والصاعوبات ومجمال التفااعالت داخال حجارة الصاف وخارجهااا 
علااى ممارسااتهن فااي تاادريس مهااارة الكتابااة لاادى طالبااات المرحلااة الثانويااة فااي 

 منطقة القصيم.
الخاصية 
 االستطالعية

لماات اللغاة اإلنجليزياة تحاول الباحثة استطال  واقاع الممارساات التدريساية لمع
في تدريس مهارة الكتابة لدى طالبات المرحلة الثانوية في منطقة القصيم. دون 

 فرضة افتراضات مسبقة عن هذا الواقع.
الخاصية 
 االستقرائية

تركز هذه الدراسة على جمع المعلومات والمعاني الدقيقة من العيناة دون تحياز 
يل ابتاداًء مان أصاغر معناى حتاى أعمهاا أو افتراضات مسبقة من الباحثة والتحل

 وأشملها.
تنو  مصادر 
 جمع البيانات

يتم استخدام مصادر متعددة لجمع البيانات عن كال حالاة مان حااالت المعلماات 
 وهي المقابلة الجامعية المقابلة الفردية والمالحظة والوثائق والمصادر.

ن المعلماات المشااركات مان أجال ( حااالت ما3سعت الباحثة للتطرق إلى عدد ) تعدد الحاالت
فهم الخصاائص المشاتركة ميماا بيانهن ولفهام  جوانا  التفارد والخصوصاية فاي 

 حالة كلن منهن.
الباحثة كأداة 
إنسانية لجمع 
 البيانات

سااعت الباحثااة فااي هااذه الدراسااة إلااى التفاعاال علااى نحااو نشااو مااع المعلمااات 
لتااي يقاادمنها لتفسااير المشاااركات فااي الدراسااة لفهاام جااوهر خباارتهن والمعاااني ا

ممارسااتهن فااي تاادريس مهااارة الكتابااة ماان خااالل اجااراء المقااابالت الجماعيااة 
كتابياااة( وجماااع الوثاااائق والمصاااادر وحضاااور الحصاااص  –والفردياااة )شااافوية 
 التدريسية للمالحظة.
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 التحليل:
تم في هذه الدراسة دراسة كل حالة اجمااًل ثم مقارنة أوجه الشبه واالختالف بين 

  cross-case analysisويسمى هذا النو  من التحليل بالتحليل عبر الحاالت  الحاالت
ويرى  .( Johnson, & Christensen) 7002كما تم شرحه من ِقبل الباحثان  

(Feldman,2016 بضرورة استخدام التحليل الموضوعي لتحليل الموضوعات )
دة في البيانات وتحديد لتحديد الموضوعات الرئيسة السائ Thematic analysisالرئيسة

أوجه الشبة واالختالف بين الحاالت المختلفة كما يتم المزج بين البيانات المستمدة من 
جميع األدوات والتكامل ميما بينها لإلجابة عن أسئلة الدراسة وهذا ما تم استخدامه في 

وضوعات هذه الدراسة من أجل تحليل البيانات المستمدة من العينة . حيث يعد تحليل الم
مناسبًا للدراسة الحالية ألنه يعمل على التقاة المعاني  Thematic analysisال رئيسة

التي يشاركن بها المعلمات المشاركات في الدراسة ويقدم وصفًا دقيقًا للمعلومات ويقمكن 
من تفسير شامل ودقيق للبيانات من خالل قراءة و عادة قراءة النسل الحرمية من مختلف 

راسة ومن ثم الحصول على منظور ذا معنى للبيانات من خالل طريقة منظمة مع أدوات الد
مراعاة مقارنة هذا المعنى المستخرج بالنظرية البنائية والخصائص األنطولوجية 

 واالبستمولجية لهذه الدراسة. 
تتميز عملية تحليل البيانات في البحث النوعي باالستمرارية فعلى الباحث النوعي 

تحليل البيانات المستمدة من العينة أواًل بأول أثناء جمع البيانات، بل قد يعاود أن يستمر ب
التحيل مره أخرى ومقارنته بتحليل باحث آخر. بناء على ذلم اتسم التحليل في هذه 
الدراسة باالستمرارية وقد ابتدأ منذ لحظة جمع المعلومات من المعلمات المشاركات 

يانات مراحل متعددة تتضمن ترتي  البيانات وتصنيفها بالدراسة. كما تضمن تحليل الب
واستقراء المعاني الصغيرة وادراجها إلى معاني أكبر من خالل استخدام طريقة تحليل 
الموضوعات الرئيسة ثم مقارنة أوجه الشبة واالختالف بين المعلمات المشاركات في 

دية والجماعية والمالحظة الدراسة وبين أدوات الدراسة نفسها ميما بين المقابلة الفر 
 للمعلمة الواحدة و عادة ذلم عدة مرات.

 وميما يلي وصف لمراحل التحليل في هذه الدراسة:
   الترميااز المفتااوopen coding:  ويقصااد بااه فااي هااذه الدراسااة تحديااد المفاااهيم

الرئيسااة التااي تحملهااا المقااابالت والمالحظااات الصااةية كاااًل علااى حااده. ثاام تحديااد 
 بشكل منظم. –مجتمعة –تجمع هذه المفاهيم  الفئات التي
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  الترميز المحورمaxial coding ويقصد به في هذه الدراسة اشتقاق العالقات ما :
باااين الفئاااات اساااتقرائيًا لتحقاااق فهااام أعماااق للممارساااات التدريساااية لمعلماااات اللغاااة 

 اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة.
  الترمياز االنتقاائيselective coding يقصاد باه فاي هاذه الدراساة التكامال ماا : و

بين الفئات الرئيسة التي ظهرت أثناء التحليل بهدف التوصل إلى موضوعات شاملة 
 كما تجسدها البيانات التي تم جمعها.

 رابعا: نتائج الموضوعات الرئيسة
يتضمن هذا الجزء تحلياًل للنتائج المرتبطة بالموضوعات الرئيسة المستمدة من 

والتحريرية( والمالحظتان الصفيتان التي تم  –لفردية والجماعية )الشفوية المقابالت ا
تطبيقهما. بما يجي  عن التساؤالت التي تم طرحها في هذه الدراسة. فقد ركزت الدراسة 

 على التساؤالت التالية:-كما ذكر في الفصل األول  –الحالية 
ة فااي تاادريس مهااارة مااا واقااع الممارسااات التدريسااية لمعلمااات اللغااة اإلنجليزياا

 الكتابة بالمرحلة الثانوية في منطقة القصيم؟
 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما ممارسات معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة في المرحلة الثانوياة فاي  -0
 منطقة القصيم في الدروس المخصصة لمهارة الكتابة؟

للغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة في المرحلة الثانوياة فاي ما ممارسات معلمات ا -7
 منطقة القصيم في الدروس األخرى غير المخصصة لمهارة الكتابة؟

مااا طبيعااة اتجاهااات معلمااات اللغااة اإلنجليزيااة فااي تاادريس مهااارة الكتابااة فااي المرحلااة  -3
 الثانوية في منطقة القصيم؟

اللغااة اإلنجليزيااة فااي تاادريس مهااارة الكتابااة مااا أباارز الصااعوبات التااي تواجااه معلمااات  -8
 بالمرحلة الثانوية في منطقة القصيم؟

وعليه فقد تم تنظيم اإلجابة عن التساؤالت في ثال  محاور رئيسة وهي: ممارسات 
practice اتجاهات ,Attitude صعوبات ,difficulties وميما يلي تبيان لكل هذه .

 العوامل تفصياًل:
 الممارساااات practice  المرتبطاااة بالتسااااؤل األول والثااااني(: تااام االهتماااام هناااا(

بالممارسات التي يمارسنها المعلمات المشاركات في الدراساة وتضامنت اإلجاباة عان 
هذه التساؤالت ثال  عناصر رئيسة وهي: الممارساات الشخصاية فاي تادريس مهاارة 
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الصااةية فااي الكتابااة، الممارسااات الصااةية فااي تاادريس مهااارة الكتابااة، الممارسااات ال
 تدريس مهارة الكتابة.

  االتجاهااااتAttitude  المرتبطاااة بالتسااااؤل الثالاااث(: تااام االهتماااام هناااا باتجاهاااات(
المعلمااات المشاااركات فااي الدراسااة وتضاامنت اإلجابااة عاان هااذه التساااؤالت عنصاارين 

 رئيسيين وهما: االتجاه نحو مهنة التدريس واالتجاه نحو تدريس مهارة الكتابة.
  الصعوباتdifficulties  المرتبطة بالتساؤل الراباع(: تام االهتماام هناا بالصاعوبات(

التي تواجه المعلمات المشاركات في الدراسة وتضامنت اإلجاباة عان هاذه التسااؤالت 
مااا يلااي: صااعوبات تاادريس وساابل تغلاا  عليهااا وصااعوبات لاادى الطالبااة )صااعوبات 

 تعلم(.
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول والثاني: -أ

 سات الشخصية في تدريس مهارة الكتابة: الممار  .0
 نص التساؤل األول والثاني لهذه الدراسة على:

  ما ممارسات معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة الكتابة في المرحلة الثانوياة
 في منطقة القصيم في الدروس المخصصة لمهارة الكتابة؟

  ة الكتابة في المرحلة الثانوياة ما ممارسات معلمات اللغة اإلنجليزية في تدريس مهار
 في منطقة القصيم في الدروس األخرى غير المخصصة لمهارة الكتابة؟

تم االهتمام هنا بالممارسات التدريسية الشخصية التي يمارسنها معلمات اللغة 
االنجليزية المشاركات في الدراسة في تدريس مهارة الكتابة للمرحلة الثانوية في منطقة 

تم الحصول على النتائج المتعلقة بهذه الممارسات من مختلف أدوات القصيم. وقد 
( أثناء المقابلة الجماعية الساعة الثامنة صباحًا 7( و)0الدراسة. حيث اتفقن المعلمتان )

ها( على أن التمارين التطبييية مهمة في بناء كتابة سليمة لدى 02/3/0880بتاريل )
ية المهارات األخرى كالقراءة واالستما  في بناء الطالبة كما حملن االعتقاد نفسه بأهم

مهارة الكتابة لدى الطالبة. بينما اختلفن في كون أم المهارات التي تعتبر أساس للكتابة 
(و في المنهج أواًل البد نتوسع. فحرية اختيار التعبير 0( )سا0السليمة حيث علقت )
كتابة  وهي األعلى حتى أصل ثم نرتقي لمهارة ال vocabularyمهمة. أبدأ بالمفردات 

إلى الكتابة   فالكلمات هي الركيزة األساسية و وترى الصرامة مهمة أيضًا حيث علقت و 
أشد على الطالبات لمصلحتهم وأتحد  اإلنجليزية فقو وال أنزل لمستوى الطالبة و بينما 

ية مسبقًاو (أن و التحد  هو األهم والبد من  وعي الطالبة بالقواعد النحو 0( )سا7ترى )
ها( أكدت 73/3/0880بينما في المقابلة الفردية الساعة الثامنة والنصف صباحًا بتاريل) 

(و أهمية بناء الخيال أواًل للطالبة واالهتمام بقثارة التفكير قبل 7-0()سا3  على( )قا 3)
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البدء بموضو  الكتابة عن طريق الصور أو القصص أو األمثلة  ثم أثناء بناء النص يتم 
دعم الطالبة بالترجمة والتصحيح اإلمالئي والنحوم و  وبحضور الحصص الدراسية 

(الساعة 0( )م3ها ( و )05/3/0880(و بتاريل )0)م 9:34( الساعة   7للمعلمتين  )
ها (اتضح للباحثة اختالف الممارسات الشخصية لكل معلمة 73/3/0880بتاريل)  4:82

ف الختالف النسق االعتقادم ألهمية الكتابة عن األخرى وتعزوا الباحثة ذلم االختال
 وطريقة بنائها ابتداًء.

 الممارسات الصةية في تدريس مهارة الكتابة: .7
تم االهتمام هنا بالممارسات التدريسية الصةية التي يمارسنها معلمات اللغة 
االنجليزية المشاركات في الدراسة داخل حجرة الصف في تدريس مهارة الكتابة للمرحلة 

ثانوية في منطقة القصيم. وقد تم الحصول على النتائج المتعلقة بهذه الممارسات من ال
( أثناء المقابلة الجماعية الساعة 7( و)0مختلف أدوات الدراسة. حيث اتفقن المعلمتان )

ها( على ضرورة التوسع عن مواضيع المادة وربو 02/3/0880الثامنة صباحًا بتاريل )
( و الحرية للتعبير مهمة و. 8( )سا0ر بما يهم الطالبة وعلقت )مواضيع الكتابة بشكل أكب

( 3كما اتفقن على ضرورة تنو  استراتيجيات الكتابة داخل حجرة الصف. كما اتفقت )
ها( 73/3/0880( في المقابلة الفردية الساعة الثامنة والنصف صباحًا بتاريل)8سا-3)قا

و وبحضور  burger structureها ( و استخدام استراتيجيات متنوعة من7( و)0مع )
ها( و 05/3/0880وبتاريل ) 9:34( الساعة   0( )م7الحصص الدراسية للمعلمتين )

ها( اتضح للباحثة اتفاق الممارسات 73/3/0880بتاريل ) 4:82( الساعة 0( )م3)
الصةية لكل معلمة باستخدام استراتيجيات متنوعة لتدريس مهارة الكتابة مع اختالف كل 

 عن األخرى. معلمة
 الممارسات الالصةية في تدريس مهارة الكتابة: .3

تم االهتمام هنا بالممارسات التدريسية الالصةية التي يمارسنها معلمات اللغة 
االنجليزية المشاركات في الدراسة خارج حجرة الصف في تدريس مهارة الكتابة للمرحلة 

ج المتعلقة بهذه الممارسات من الثانوية في منطقة القصيم. وقد تم الحصول على النتائ
( أثناء المقابلة الجماعية الساعة 7( و)0مختلف أدوات الدراسة. حيث اتفقن المعلمتان )

ها( على اكتفائهن بمشاريع المادة وأنشطتها 02/3/0880الثامنة صباحًا بتاريل )
كانم ( و بقم9( )سا0المدرسية وذلم يتطل  ممارسة الكتابة بشكل نشاة ال صفي وعلقت )

( نعمل مشاريع نعرضها في 7وعلقت )“. االطال  على مشاريعهم في ملفات اإلنجاز 
 -8( )قا3ساحة المدرسة قد نستخدم اإلنجليزية نعم الطالبات مبدعات و .بينما اختلفت )

ها( مع 73/3/0880(في المقابلة الفردية الساعة الثامنة والنصف صباحًا بتاريل) 3سا



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -511- 

د لدم عمل خارج الصف ال أحبذ الواجبات المدرسية وسبق أخبرت ( و أنا ال يوج7( و)0)
الطالبات بذلم كل شيء لدينا داخل الصف و وباالطال  على الوثائق والمصادر  للمعلمتين 

بتاريل)  4:82( الساعة 3ها ( و )05/3/0880و بتاريل ) 9:34( الساعة   7)
(  7( و)0ة للمعلمتين )ها (اتضح للباحثة اتفاق  الممارسات الالصةي73/3/0880

باستخدام مصادر ووثائق  متنوعة  لتدريس مهارة الكتابة مع اختالف كل معلمة عن 
 ( تستخدم مصادرها فقو داخل الصف ال خارجة.3األخرى . مع التأكيد أن )

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث: -ب
 نحو مهنة التدريس: Attitude طبيعة االتجاهات -0

طبيعة اتجاهات معلمات اللغة االنجليزية المشاركات في الدراسة تم االهتمام هنا ب
نحو مهنة التدريس للمرحلة الثانوية في منطقة القصيم العتقادها بتأثير ذلم على جودة 
تدريس مهارة الكتابة. وقد تم الحصول على النتائج المتعلقة بهذه االتجاهات من مختلف 

( وأثناء المقابلة الفردية والتحريرية الساعة 7( و)0أدوات الدراسة. حيث اتفقن المعلمتان )
ها( على دافعيتهن تجاه مهنة التدريس حيث أجابت 73/3/0880الثامنة صباحًا بتاريل )

( با و رائعة مع بعض اإلحباة إال أن خبرتي 0سا-0( )قا3أما )“ممتاز “( با 0سا-0( )قا0)
( 7دارة أو اإلشراف وكما علقت )كفيلة بقيجاد مرونة لتدريس الكتابة دون تدخل من اإل

( في المقابلة التحريرية بقولها و اإلحباة من الضغو وكثرة األعمال األخرى يقتل 7سا-0)قا
وبحضور “. إبداعي ولكن ما تزال دافعيتي عالية وال يمكن أن أتخلى عن وظيفتي 

و  ها(05/3/0880وبتاريل ) 9:34( الساعة   0( )م7الحصص الدراسية للمعلمتين )
ها( اتضح للباحثة ارتفا  المعنويات 73/3/0880بتاريل ) 4:82( الساعة 0( )م3)

واالتجاه نحو مهنة التدريس لكل معلمة يظهر من خالل العالقة الجيدة مع الطالبات 
 والمرونة والجو اإليجابي النشو داخل حجرة الصف مع اختالف كل معلمة عن األخرى.

 دريس مهارة الكتابة:نحو ت Attitudeطبيعة االتجاهات  -7
نص السؤال الثالث لهذه الدراسة علىو ما طبيعة اتجاهات معلمات اللغة 

 اإلنجليزية نحو تدريس مهارة الكتابة في المرحلة الثانوية في منطقة القصيم؟و.
اهتمت الباحثة هنا بطبيعة اتجاهات معلمات اللغة اإلنجليزية المشاركات في 

تابة للمرحلة الثانوية في منطقة القصيم. وقد تم الحصول الدراسة نحو تدريس مهارة الك
على النتائج المتعلقة بهذه االتجاهات من مختلف أدوات الدراسة. حيث اتفقن المعلمتان 

( أثناء المقابلة الجماعية الساعة الثامنة صباحًا بتاريل 2( )سا7( و)2( )سا0)
سع في الكتابة فيوجد ها( على والمنهج مناس  ولسنا مضطرين للتو 02/3/0880)

( في المقابلة التحريرية بقولها حول 0سا-4( )قا0مهارات أخرى مهمة أيضا و كما علقت )
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أهمية الكتابة وكبيرة و وتعني المعلمة هنا بقولها إن مهارة الكتابة مهمة ولكنها ليست 
تابة سلسة غاية لدينا بحد ذاتها فاالستما  ابتداًء ومن ثم التحد  والقراءة مما يجعل الك

( في المقابلة الفردية الساعة الثامنة 0سا-4()قا3وجيدة لدى الطالبة. كما ذكرت )
( و أرى االهتمام بمهارة االستما  7( و)0ها( مع )73/3/0880والنصف صباحًا بتاريل) 

تطبيييًا  %000أواًل ثم يليها غيرها و أيضَا و مهارة الكتابة مهمة جدًا ولكن يج  أن تكون 
بسلوب الكتاب فرغات أسئلة ونحوه و وتعني المعلمة هنا بقولها تطبيييًا أم وليست 

( 0()م7نصوص ومقاالت وليس أسئلة وأجوبة .وبحضور الحصص الدراسية للمعلمتين )
بتاريل)  4:82( الساعة 0()م3ها ( و )05/3/0880و بتاريل ) 9:34الساعة   

ناء اتجاه إيجابي  لمهارة الكتابة ها (اتضح للباحثة اهتمام المعلمتان  بب73/3/0880
 لدى الطالبات مع اختالف كل معلمة عن األخرى .

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع: -جا
 صعوبات تدريس وسبل التغل  عليها: difficultiesالصعوبات  -0

نص التساؤل الرابع لهذه الدراسة على: ما أبرز الصعوبات التي تواجه معلمات 
 في تدريس مهارة الكتابة بالمرحلة الثانوية في منطقة القصيم؟ اللغة اإلنجليزية

تم االهتمام هنا بالصعوبات التي تواجه معلمات اللغة االنجليزية المشاركات في 
الدراسة في تدريس مهارة الكتابة للمرحلة الثانوية في منطقة القصيم. وقد تم الحصول 

أدوات الدراسة. حيث اتفقن المعلمتان على النتائج المتعلقة بهذه الصعوبات من مختلف 
( وأثناء المقابلة الجماعية الساعة الثامنة صباحًا بتاريل 3( )سا7( و)00( )سا0)
ها( على وجود صعوبات أثناء التدريس بسب  ضعف البناء المعرفي لدى 02/3/0880)

 (1و كما علقت ) grammar من عوائق تعلم الكتابة ضعف ال“( با 7الطالبة وعلقت )
( في المقابلة التحريرية بقولها و قلة الكلمات عند الطالبة ولكن أسعى 7+0سا – 2)قا

(في المقابلة 3-7-0سا -2( قا3بقعطاء الطالبة مادة الرائية خارج المنهجو. كما علقت )
ها( بقولها ولدم 73/3/0880الشفوية الفردية الساعة الثامنة والنصف صباحًا بتاريل) 

لبات دون المستوى ال تستطيع الكتابة ودافعيتها منخفضة جدًا وهذا ثال  أنوا  من الطا
قليل وأوجههن غالبًا باالستما  ومشاهدة دروس اليوتيوب والنو  الثاني متوسو  وهي 

وطالبات  grammarالتي ال تستطيع بناء الجملة لديها كلمات ولكن الصعوبة في بناء الا 
( 7و  وبحضور الحصص الدراسية للمعلمتين )مستواهم عالي لديهم أخطاء إمالئية فقو 

بتاريل)  4:82(الساعة 7( )م3ها ( و )05/3/0880و بتاريل ) 9:34(الساعة   0)م
ها (اتضح للباحثة أن المعلمتان سعتا إلى استخدام االستراتيجيات المتنوعة 73/3/0880
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لبناء مهارة الكتابة  والمصادر والقاموس والبروجكتر والتعلم التعاوني والطريقة االستقرائية
 بشكل صحيح لدى الطالبة مع اختالف أسلوب كل معلمة عن األخرى.

 صعوبات تعليم مهارة الكتابة: difficultiesالصعوبات 
اهتمت الباحثة هنا بالصعوبات التي تواجه معلمات اللغة اإلنجليزية المشاركات 

منطقة القصيم لمقارنته ما يدركنه في الدراسة في تعليم مهارة الكتابة للمرحلة الثانوية في 
المعلمات المشاركات بالدراسة بما يواجهنه الطالبات من صعوبات في الواقع. وقد تم 
الحصول على النتائج المتعلقة بهذه الصعوبات من مختلف أدوات الدراسة. حيث اتفقن 

ل ( وأثناء المقابلة الجماعية الساعة الثامنة صباحًا بتاري7( و)0المعلمتان )
ها( على وجود صعوبات أثناء التدريس بسب  ضعف البناء المعرفي لدى 02/3/0880)

( 1و كما علقت ) grammar من عوائق تعلم الكتابة ضعف الا “( با 7الطالبة وعلقت )
( في المقابلة التحريرية بقولها المفردات واإلمالء وكثرة التدري  من 7+0سا -5-)قا

( في المقابلة التحريرية 7+0سا -5)قا( 7وعلقت )“. أسباب التغل  على المشكلة 
( في المقابلة 3بقولهاو القواعد وأخطأ اإلمالء, عدم التركيز على القواعدو كما علقت )

ها( بقولها 73/3/0880) عة الثامنة والنصف صباحًا بتاريلالشفوية الفردية السا
قد لديهن مشكلة في الخيال وأتغل  على المشكلة واستجالب األفكار كيال, كيال نبدأ أعت

باستخدام استراتيجية أغمض عينم وأيضًا القصص و  وبحضور الحصص الدراسية 
(الساعة 0( )م3ها ( و )05/3/0880وبتاريل ) 9:34( الساعة   0( )م7للمعلمتين )

 اتضح للباحثة أن المعلمتان سعتا إلى استخدام ها (73/3/0880بتاريل )  4:82
االستراتيجيات المتنوعة والمصادر والقاموس والبروجكتر والتعلم التعاوني والطريقة 
االستقرائية لبناء مهارة الكتابة بشكل صحيح لدى الطالبة مع اختالف أسلوب كل معلمة 
عن األخرى. كما الحظت الباحثة وجود صعوبات بشكل قليل لدى الطالبات انحصرت في 

عاني المتشابهة. وأيضًا الحظت الباحثة استخدام الطالبات للنقاش اإلمالء والتفريق بين الم
ميما بينهن واستخدام القاموس لبناء الجمل واألفكار واستجالب المعاني الدقيقة للفكرة 

 المكتوبة.
 
 

                                                           

  (، ق= فقرة، س= سطر 1= مالحظة رقم )1تعني االختصارات السابقة ما يلي: م 
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 خامسا: مناقشة النتائج الرئيسية
يتضاامن هااذا الجاازء مناقشااة للنتااائج المتعلقااة بالموضااوعات الرئيسااة التااي ظهاارت 

اء تحليل البيانات الكيةية مع ربطها باألدبياات. وتركاز هاذه المناقشاة علاى الموضاوعات أثن
التي خرجت من التحليل في المرحلة الثالثاة مان الترمياز themes overarchingالعامة 

 خالل تحليل البيانات الكيةية. selective codingويسمى الترميز االنتقائي 
لترمياز االنتقاائي بعادد مان الموضاوعات كماا خرجت الدراساة الحالياة فاي مرحلاة ا

 هي موضحة بما تحته خو:
 الممارسات practice  المرتبطة بالسؤال األول والثاني(: وتضامنت اإلجاباة عان(

تاادريس  فاايالممارسااات الشخصااية هااذه التساااؤالت ثااال  عناصاار رئيسااة وهااي: 
رسااااات المما، الممارساااات الصاااةية فاااي تااادريس مهاااارة الكتاباااة، مهاااارة الكتاباااة

 الالصةية في تدريس مهارة الكتابة.
  االتجاهاااتAttitude  المرتبطااة بالسااؤال الثالااث(: وتضاامنت اإلجابااة عاان هااذه(

وطبيعاة  طبيعاة االتجااه نحاو مهناة التادريسالتساؤالت عنصرين رئيسايين وهماا: 
 االتجاه نحو تدريس مهارة الكتابة.

 الصعوبات difficulties :)وتضامنت اإلجاباة عان هاذه  )المرتبطة بالسؤال الرابع
وصاعوبات لادى الطالباة  صاعوبات تادريس وسابل تغلا  عليهااالتساؤالت ما يلاي: 
 )صعوبات تعلم(.

الممارسات الشخصية في تدريس مهارة الكتابة : مناقشة وتفسير الموضو  األول .0
تدريس مهارة الكتابة، الممارسات الالصةية فاي تادريس مهاارة  فيالممارسات الصةية 

 ة: الكتاب
أباارزت الدراسااة الحاليااة أن الممارسااات التدريسااية لمهااارة الكتابااة تتنااو  باااختالف 
المعتقد الذم ييبع خلفها فبتنو  المعتقدات الشخصية تتنو  الممارسات التدريساية لتادريس 

( ياارون 3( و)7مهااارة الكتابااة  داخاال الصااف وخارجااة حيااث ظهاار للباحثااة أن المعلمااة )
رونهااا كمحصاالة نهائيااة لجااودة االسااتما  أو لجااودة فهاام القواعااد بأهميااة الكتابااة ولكاانهن ي

( أن الكتاباة محصالة لماا تمتلكاه الطالباة مان مخازون مان المفاردات 0اللغوية بينماا تارى )
( تسااعى لبناااء المفااردات لاادى الطالبااات وتاازود طالبتهااا 0المتفرقااة لااذا وجاادت الباحثااة أن )

وجااه الطالبااة الضااعيفة فااي مهااارة الكتابااة إلااى ( ت3بمصااادر إثرائيااة لبناااء المفااردات بينمااا )
االستما  إلى مقاطع برنامج اليوتيوب وتزودها بأسماء معلمين مان البرناامج . ونصال هناا 
أن المعتقدات واألفكار السابقة التي يبنينهاا المعلماات أثارت لايس فقاو علاى تادريس مهاارة 

فات. وأيضاًا داخال الصاف الحظات الكتابة و نما على تقديم التغذية الراجعة للطالباات الضاعي
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( التاي تؤكاد علاى أهمياة ساعة الخياال و ثاارة األفكاار: تساتخدم هاذه 3الباحثة أن المعلماة )
( 7الطريقة قبل إعطاء الطالبة الموضو  الذم يج  أن تكت  عنه خاالل الادرس. كماا أن )

المطلوب فاي  تركز على بناء الجمل والفروق بين الصفة واالسم قبل البدء بكتابة الموضو 
ها( التي كشفت نتائجها أن لدى المعلمين 0837الدرس. وهذا يتفق مع دراسة )الرجيعي،  

اتجاهااات متنوعااة وممارسااات مختلفااة مسااتمدة ماان تجاااربهم الشخصااية السااابقة فااي تعلاام 
 اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية. 

نقلها ويظهار  اتضح للباحثة أن لدى المعلمات وعي بأهمية بناء المعرفة بداًل من
ذلاام ماان خااالل المالحظااة والمقابلااة والوثااائق والصااور التااي اطلعاات عليهااا الباحثااة إلثااارة 
التفكير والتعلم التعااوني وتقسايم المجموعاات واساتخدام المصاادر كاان عمااًل مساتمرًا اثنااء 
دروس اللغة اإلنجليزية وذلم يتفق مع تلخيص النظرية البنائية بكونها وفلسافة عان طبيعاة 

 ,Colburn.9) ."الواقاع واكتساااب المعرفااةو. كمااا أنهااا ونظرياة عاان كيااال يااتعلم المااتعلم
وكونها نظرية تبحث فاي بنااء المعرفاة بنشااة بواساطة موضاو  مانظم، وتادحض  .(2000

المعرفااة باالساااتيبال السااالبيو كماااا تقاااوم علااى توجياااه المعلماااين المتعلماااين علاااى اكتسااااب 
ات قيمااة عاليااة ينظاار المتعلمااون إليهااا كمفكاارين، المعرفااة بيساار عاان طريااق طاار  أساائلة ذ

تااؤدم إلااى االكتشاااف، وبناااء خطااوات العماال، وتعميااق معاااني المفاااهيم واسااتخدام التقااويم 
األصيل، كما أنها تنبذ المعرفاة التاي تكتسا  بالنقال المباشار مان المعلام. ويتفاق أيضاا ماع 

ال ياتم تلقيهاا بصاورة سالبية ولكان أبستمولوجيا النظرية البنائية المعرمية وهي: أن المعرفة 
يتم بناؤها بصورة نشطة بواسطة الذات العارفاة، كماا أن وظيفاة المعرفاة تكيةياه حياث أنهاا 

 تعمل على تنظيم العالم الخبرات وليس اكتشاف الواقع االنطولوجي.
واالتجااه  طبيعاة االتجااه نحاو مهناة التادريس: مناقشة وتفسير الموضاو  الثااني .7

 رة الكتابة.نحو تدريس مها
أبارزت الدراساة الحالياة أن االتجااه نحاو مهناة التادريس كمهناة بحاد ذاتهاا ياارتبو 
ويؤثر على تدريس مهارة الكتابة فالدافعية العالية للمعلمة تؤثر بماد عطائهاا واباداعها كماا 
تاارى الباحثااة أن التطااوير الااذاتي للمعلمااة او التطااوير المهنااي مااؤثر أيضااًا علااى دافعيتهااا 

( والتاااي ذكااارت أن دافعيهاااا 0ي علاااى ممارساااتها التدريساااية واتجاهاتهاااا. فالمعلماااة )وبالتااال
عامااًا ولكنهااا لاام تحاارص علااى التطااوير الااذاتي لااوح  أنهااا تسااير باارتم  79ممتااازة وخبرتهااا 

ثابت وترفض النزول لمستوى الطالباة المتادني وتتوقاع مان الطالباة أن تصال لمساتوها كماا 
لغااة اإلنجليزيااة مهمااا كااان مسااتوى الطالبااة التااي تدرسااها تاارفض الترجمااة والتحااد  بغياار ال

( والتي ذكرت أن دافعيتها ممتازة أن ابداعها 7وترى السلطة البد أن تكون للمعلمة. بينما )
يقااال حينماااا تقكلاااف بأعماااال جانبياااة نظااارا لضاااغو العمااال لاااوح  اهتمامهاااا بعنصااار اإلبااادا  
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  معاااني الكلمااات واسااتراتيجيات فاسااتخدام البروجكتاار وفيااديوهات حيااة ماان عائلتهااا لشاار 
متعااددة والاارو  المعنويااة العاليااة خااالل الاادرس التعاااوني الااذم حضاارته الباحثااة. كمااا أن 

( التي ذكرت بأن دافعيتها ممتازة مع بعض اإلحباة الحظت الباحثة علاى الارغم 3المعلمة )
 أن الادرس من ابدا  المعلماة فاي عاره الادرس واساتخدام االساتراتيجيات و دارة الوقات إال
هاا( 0837كان يفتقر للرو  المعنوية العالية للمعلمة. وهذا يختلف مع ما ذكره )الرجيعي،  

بنتااائج دراسااته حيااث أظهاار أن جميااع المعلمااين ماايال نحااو فكاارة تمثاايلهم لنمااوذج حييقااي 
لطالبهم عند تعلم اللغة اإلنجليزية نظرًا لوجود جوان  لغوياة وثقامياة وساياقية مشاتركة ماع 

 الب.الط
الحظت الباحثة أن االتجاه نحو مهنة التدريس كمهنة لم ياؤثر فقاو علاى االتجااه 
نحو تدريس مهارة الكتابة بال امتاد لياؤثر علاى الادور الاذم تمارساه المعلماة داخال الصاف 

طبقاًا  -وخارجة وهذا قد يختلاف أو يتفاق ماع األدوار المحاددة للمعلام فاي النظرياة البنائياة 
حيااث دور  –كاال معلمااة ماان المعلمااات المشاااركات فااي هااذه الدراسااة  للاادور الااذم اختارتااه

كماا ذكار كااًل مان  -والذم ستالحظه الباحثة في هذه الدراساة-المعلم من المنظور البنائي 
( هو تسهيل المعرفاة وتشاجيع التالمياذ علاى بنائهاا وهاذه 7002)النجدم وسعودم وراشد،

 األدوار هي: 
 ( مقاادم(Presenter  لكاان شخصااا يوضااح، يعطااي نماااذج، يقاادم لاايس محاضاارا و

مجموعاااة مااان األنشاااطة والبااادائل للتالمياااذ وباااذلم ياااتم تشاااجيع الخبااارات المباشااارة 
 (3) -( 7للتالميذ.  وهذا ينطبق على )

  مالحا (Observer)  شاخص يعماال بطريقااة شااكلية وغيار شااكلية ليوضااح أفكااار
لم. وهاذا ينطباق علاى التالميذ لكي يتفاعلوا بطريقة مناسبة، ولكي يعطي بادائل الاتع

(7 )- (3) 
 مقادم أسائلة ومعطاي مشاكالت (Question Asker and problem poser) 

شااخص يثياار تكااوين األفكااار واختبارهااا وبناااء المفاااهيم عاان طريااق األساائلة و ثااارة 
 (3المشكالت التي تنتج من المالحظة.  وهذا ينطبق على )

 مانظم بيئاي (Environment organizer) ناياة فائقاة ودقاة ماا شاخص يانظم بع
 (0يفعله التالميذ، بينما يسمح بحرية كامية الكتشاف حييقي.  وهذا ينطبق على )

 مساعد علي حدو  عالقات عامة (Public Relation coordinator)  شاخص
يشجع علي التعاون، نمو العالقاات اإلنساانية ويتصاف بالصابر ماع التناو  الموجاود 

 (3) – (7داخل الفصل. وهذا ينطبق على )
 مرجع للتعلم (Documenter of learning)  شخص ذو خبرة. وهذا ينطبق على

(0) 
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  بااني النظرياات (Theory Builder)  شاخص يسااعد التالمياذ علاى عمال رواباو
وهذا ينطبق على جمياع  .بين أفكارهم ويبنون أنماطا معرمية تمثل معلوماتهم البيئية

 المعلمات المشاركات في هذه الدراسة.
وصعوبات  صعوبات تدريس وسبل تغل  عليها: قشة وتفسير الموضو  الثالثمنا .3

 لدى الطالبة )صعوبات تعلم(.
اتفقن المعلمات المشاركات في الدراسة الحالية أن الصعوبات تكمن لدى الطالبة 
وبنائها المعرفي وما لديها من مخزون لغوم أو نسق بنائي صحيح أو غير صحيح مما 

صوص الكتابية لديها. كما ذكرن رتابة موضوعات المنهج ميما يخص يؤثر على انتاج الن
دروس الكتابة وعدم تطوير هذه الدروس لترتبو بواقع الطالبة أو ما تحبذه الطالبة في هذا 
السن. مما يضطر المعلمة للتوسع والخروج عن موضوعات المنهج كما ذكرن المعلمات 

ثة أن المعلمات لديهن وعي بنمو النسق المشاركات بالمنهج باإلجما . والحظت الباح
البنائي الداخلي لدى الطالبة هي اتفق ما ذكر نه بالمقابلة بما واجه الطالبات من 
صعوبات أثناء االطال  على الوثائق أو حضور الحصص الدراسية. وهذه أحد المبادا 

بها قبل البدء الركيزة في في النظرية البنائية والتي ترى الباحثة أهمية معرفة المعلمة 
ن معرفة المتعلم السابقة هي محور االرتكاز في عملية إبتدريس مهارة الكتابة حيث 

التعلم  وذلم كون الفرد المتعلم يبني معرفته في ضوء خبراته السابقة إن المتعلم يبني 
معني لما يتعلمه بنفسه بناء ذاتيا، حيث يتشكل المعني داخل بنيته المعرمية من خالل 

)حواسه( مع العالم الخارجي، )أو البيئة الخارجية( من خالل تزوده بمعلومات تفاعل 
 وخبرات تمكنه من ربو المعلومات الجديدة بما لديه من معلومات سابقة.

 التوصيات:
 في ضوء ما اسفرت عنه الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

ات اللغاااة تقاااديم بااارامج تدريبياااة عملياااة متخصصاااة بتااادريس مهاااارة الكتاباااة لمعلمااا  -0
 اإلنجليزية أثناء الخدمة 

تقااديم باارامج ارشااادية وتوجيهيااة لمعلمااات اللغااة اإلنجليزيااة للمساااعدة فااي تعااديل   -7
معتقااداتهن التدريسااية القديمااة والغياار صااالحة إلااى معتقاادات تتناساا  مااع التوجااه 

 والتطور الحاصل للتعليم في المملكة.
مهااارة الكتابااة وكيةيااة التغلاا   تقااديم تاادري  للطالبااات وورش عماال لتاادريبيهن علااى  -3

 على الصعوبات التي يواجهنها.
تعديل توجهات اإلشراف إلعطاء المرونة الكامية لمعلمة اللغة اإلنجليزية لتطبياق ماا  -8

تراه مناسبًا بما ال يؤثر على سير المنهج مع تقديم تقرير بسلبيات وايجابياات ماا 
 تقوم به.
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ارة الكتاباة مان التعاداد والفراغاات والتعبيار تغيير نظم تقييم الطالباة ميماا يخاص مها  -2
 المحفوظ إلى الكتابة الحرة والتقارير والنقد.

 المقترحات:
في ضوء ما اسفرت عنه الدراسة تقتر  الباحثة عدداق من البحو  والدراسات 

 كمائلي:
 تقديم دراسة نوعية متعمقة حول المهارة الحالية وبيية المهارات األخرى. .0
 ية تبحث في النصوص الكتابية للطالبات في المرحلة الثانوية.تقديم دراسة نوع .7
 تطبيق الدراسة على عينة أخرى ومرحلة أخرى. .3
تقااديم دراسااة ذات ماانهج مخااتلو تجمااع مااا بااين الكمااي والنااوعي فااي مهااارات اللغااة  .8

 اإلنجليزية.
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 المراجع العربية:

القااراءة والكتابااة: اسااتراتيجيات متعااددة  (. تنميااة مهااارات7000البصاايص، حاااتم حسااين )
 للتدريس والتقويم. الهيئة العامة السورية للكتاب: سوريا.

( مقدماة فاي البحاث الناوعي. )ملاف فاديو(. المكتباة الرقمياة 7002البالد، عباد الارحمن. )
 السعودية.

( مقدماااة فاااي البحاااث الناااوعي. تااام اساااترجاعه بتااااريل 7007الااابالدم، عباااد الااارحمن. )
https://educad.me/1364/qualitative-هاااااااااااااا مااااااااااااان 09/3/0880

research/ 
( األردن: دار وائاال للنشاار 7( أسااالي  البحااث العلمااي. )ة7007الخرابشااة، عماار محمااد. )

 والتوزيع.
ي اللغاااة اإلنجليزياااة هاااا(. اتجاهاااات وممارساااات معلمااا0837الااارجيعين، يوساااف إباااراهيم )

السااعوديين حيااال تاادريس مهااارة القااراءة: دراسااة ميدانيااة. مجلااة العلااوم العربيااة 
 .09-0م،  7000(، نوفمبر 2( مج )0واإلنسانية. العدد )

(. برناااامج مقتاار  لتنميااة مهاااارات االسااتما  والتحااد  لااادى 7002سااعيد، محمااد الساايد )
غة العربية التواصل اللغوم. مجلاة الطالب معلمي اللغة العربية في ضوء مدخل الل

 .005-82م,7002(، ف  راير53القراءة والمعرفة، العدد )
( فاعليااة اسااتخدام الماادخل الكلااي فااي تطااوير 7004السااليم، أحمااد عبااد الاارحمن محمااد )

مهااارات الكتابااة باللغااة اإلنجليزيااة لطااالب الصااف األول الثااانوم بالمملكااة العربيااة 
ير منشورة. معهد الدراسات والبحو  التربوية، جامعة السعودية. رسالة دكتوراه غ

 القاهرة.
(. مناهج البحث النفساي والترباوم. 7009الشافعي، أحمد حسين. إسماعيل، عمر هاشم )
 األردن: مكتبة الفال  للنشر والتوزيع.

هاا( المراحال الاثال  إلعاداد البحاث فاي العلاوم السالوكية. 0834العساف، صالح بن حماد )
 ركز مهارات للتدري  والتعليم.الرياه: م

https://educad.me/1364/qualitative-research/
https://educad.me/1364/qualitative-research/
https://educad.me/1364/qualitative-research/
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الغااانمي، مساالم حساان. مااا وراء المعرفااة. قساام التربيااة والتعلاايم العااالي مجموعااة العميااد 
هاااااااااااااااا مااااااااااااااان 7/7/0880التعليمياااااااااااااااة. تااااااااااااااام اساااااااااااااااترجاعه بتااااااااااااااااريل 

http://alameed.iq/view.php?id=184 
م(. فاعلياااة اساااتخدام بعاااض اساااتراتيجية الاااتعلم النشاااو فاااي 7000محماااود، مهاااا أشااارف )

تاادريس المفااردات لتنمياااة مهااارتي الكتاباااة والتحااد  فااي اللغاااة اإلنجليزيااة كلغاااة 
أجنبية لدى تالميذ الصاف الخاامس االبتادائي واتجااههم نحوهاا. رساالة ماجساتير 

 غير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة المينا.
م( اتجاهاات حديثاة فاي 7002النجدم، أحمد. وعبد الهادم سعودم، مناي. وراشاد. علاى )

تعليم العلوم في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرياة البنائياة، الطبعاة 
 .األولي، القاهرة، دار الفكر العربي.
البنائياة، م(: التعلم والتادريس مان منظاور 7003حسن حسين. زيتون، كمال عبد الحميد )

 زيتون  .القاهرة، عالم الكت .
م(: النظرياة البنائياة واساتراتيجيات تادريس العلاوم، الطبعاة األولاي، 7002عايش محماود )

 .زيتون  عمان، دار الشروق 
(. ممارساات المعلمااين 7007النصاار، صاالح باان عباد العزياز. الصااغير، علاي بان محمااد )

( ناوفمبر 04ءة والمعرفاة. العادد )التدريسية في ضوء نظريات الاتعلم. مجلاة القارا
(7007.) 

( معاااايير ماااادة اللغااة اإلنجليزياااة. مشاارو  المعاااايير المهنياااة 7002هيئااة تقاااويم التعلاايم )
للمعلماااااااااااااااااااااااين وأدوات التقاااااااااااااااااااااااويم. تااااااااااااااااااااااام اساااااااااااااااااااااااترداده مااااااااااااااااااااااان 

https://qiyas.sa/ar/pages/default.aspx  
 -أهميتهاا-(. الكتابة الفنية )مفهومهاا7000اشمي، عبد الرحمن وفخرم، فائزة محمد )اله

 تطبيقها( عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. –مهاراتها 
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