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 المستخمص

ات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية لتعرؼ عمى ُمعوقا بحثال رمى 
 عمىالباحث  اعتمدالمدرسيف، ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة  الصحيحة في الكتابة اإلنشائية مف وجهة َنظر 

ومدرسة  اً ( مدرسٖٓٔالمنهج الوصفي وذلؾ مف خبلؿ تطوير استبانة وتوزيعها عمى عينة مكونة مف )
وبعد إجراء التحميؿ االحصائي تبيف أف مستوى ُمعوقات استعماؿ طمبة المرحمة  لمغة العربية في بغداد،

المدرسيف جاء متوسطًا، كما  َنظر  المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة في الكتابة اإلنشائية مف وجهة 
مرحمة أظهرت النتائج عدـ وجود اختبلؼ في آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ ُمعوقات استعماؿ طمبة ال

المدرسيف باختبلؼ متغيري  مف وجهة َنظر  المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة في الكتابة اإلنشائية 
 .وتضمف البحث بعض التوصيات والمقترحات  )النوع االجتماعي، المؤهؿ العممي(

لعربية الصحيحة طمبة المرحمة المتوسطة، ُمعوقات، الكتابة اإلنشائية، قواعد المغة االكممات المفتاحية
 ف.و المدرس ,

Obstacles of Using the Correct Arabic Grammar in the 

Compositional Writing Among Middle School Students from the 

Perspective of Teachers 

Abstract 

    This study aimed to identify the obstacles of using the correct Arabic grammar 

in the compositional writing among the middle school students from the 

perspective of teachers. The researcher used a descriptive technique to fulfill the 

study's goals by producing and distributing questionnaires to a sample of (130) 
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male and female Arabic language teachers in Baghdad. After conducting the 

statistical analysis, the researcher concluded that the level of the obstacles of 

using the correct Arabic grammar in the compositional writing among the middle 

school students from the perspective of teachers was medium and that there was 

no difference in the opinions of the members of the study sample on the 

obstacles of using the correct Arabic grammar in the compositional writing 

among the middle school students from the perspective of teachers according to 

the variables of (gender and scientific qualification). 

Keywords: Obstacles, middle school students, correct Arabic grammar, 

compositional writing, teachers. 

 

 )) انفصم االول ((""

 لبحثمشكمة ا

والتي تعد مف الوسائؿ ذات األهمية المرتفعة في عمميػة  الكتابة اإلنشائيةَنظراً  ألهمية       
الكتابػة ال يمكنػ   البشري والتحصيؿ المعرفي؛ فالطالب الذي يعاني مف ضعؼ فػي  التواصؿ 

فَّ معظػػـ الطمبػػة أ هػػا، إال أف يػػؤدي مػػا هػػو مطمػػوب منػػ ، ومػػه أف هػػذن المهػػارات يمكػػف تعمم
قػػػدـ بعػػػض التربػػػوييف صػػػورًا لمعيقػػػات اسػػػتعماؿ طػػػبلب إذ ف فيهمػػػا، يعػػػانوف مػػػف ضػػػعؼ بػػػيَ 

 .المرحمة لقواعد المغة العربية في الكتابة اإلنشائية وأسباب وجودها
مف األخطاء النحوية يقه فيها  الكثيرف هناؾ أحظ الباحث في عمم  في التدريس وقد ال    

كتابتهـ اإلنشائية و منها: يخطئ كثير مف الطبلب بوضه الكسرة والتنويف السـ  الطمبة في
جمه المذكر السالـ عند  االفعاؿ الخمس  و تمييز بيفالعدـ كذلؾ ممنوع مف الصرؼ، 

عدـ حذؼ حرؼ العّمة لمفعؿ المضارع المعتّؿ اآلخر )الناقص( في حالة وفي حذؼ النوف، 
 ، في مجاؿ تدريس المغة و  ،مطابقة أو مخالفة العدد لممعدودتمييز  لحاالت العدـ و الجـز

حظ الباحث وجود بعض المعيقات الستعماؿ قواعد الوكذلؾ ،  العربية في المرحمة المتوسطة
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، فكاف الغرض مف هذن  المغة العربية في الكتابة اإلنشائية لدى طبلب المرحمة المتوسطة
لمرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية في الدراسة هو الكشؼ عف معيقات استعماؿ طبلب ا

في االجابة عف  الكتابة اإلنشائية مف وجهة َنظر المدرسيف، ويمكف صياغة مشكمة الدراسة
 :السؤاؿ اآلتي

معوقات استعمال طمبة المرحمة المتوسطة لَقواعد المغة العربية الصحيحة في الكتابة ما 
 ؟المدرسين اإلنشائية من وجهة َنظر 

    الدراسةأهمية 

المغة ظاهرة اجتماعية كـر بها اهلل سبحان  وتعالى اإلنساف عمى سائر المخموقات، وقد     
حظيت هذن الظاهرة االجتماعية باهتماـ الباحثيف؛ وقد يرجه السبب في ذلؾ إلى الوظائؼ 

ف  التي تؤديها المغة في حياة الفرد والمجتمه، فهي وسيمة الفرد لمتعبير عف مشاعرن وعواط
وأفكارن، وبها يقضي حاجات  وينفذ مطالب ، ومف خبللها ينقؿ تجارب  لآلخريف )الموسى 

 (. ٖٙٔ، صٜٕٓٓوآخروف، 
 .الفعاؿ والسميـ المغوي االتصاؿ عمى القدرة المتعمـ كسابا لتعمـ المغة هو األساس فالهدؼ

 وعمى هذا ئ،وقار  بيف كاتب أو ومستمه، متكمـ بيف يكوف يتعدى أف ال المغوي واالتصاؿ
 األنماط كانت والكتابة والتحدث واالستماع، ولما القراءة :هي أربعة فنوناً  لمغة فإف األساس

 صحيحة، األنماط بأساليب هذن تعميـ فإف السميـ، المغوي االتصاؿ متطمبات المغوية مف
 (.ٕٛ-ٓٛ، صٖٕٓٓممحة )البجة،  ضرورة أصبح
غوي، وأبرز المهارات المغوية، فهي القالب تعد الكتابة إحدى وسائؿ االتصاؿ الم     

النابض بمهارات المغة، وهي أعظـ ابتكار عرفت  البشرية، وهي بمثابة القاطرة التي حممت 
، األمر الذي  ما تممك  األجياؿ السابقة إلى األجياؿ البلحقة مف تراث وثقافة وحضارة وعمـو
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ـ أعمى مف شأف الكتابة وشجه تكنموجي حديث، وعندما جاء اإلسبل تقدـفي تحقيؽ  ساهـ
عمى تعممها في أكثر مف موضه؛ ألهميتها المرتفعة في حياة الفرد والمجتمه؛ لذلؾ أدركت 
التربية الحديثة أهمية الكتابة فأولتها ُجّؿ عنايتها فسعت إلى تمكيف المدرسيف مف مهاراتها؛ 

لمكتابة اتصاؿ مباشر  ألنهـ النموذج التعميمي الذي يتقمص  الطالب، ومف جانب آخر فإف
بحياة المدرس سواء في معامبلت  أو في قضاء حوائج  والتفاهـ مه طمبت  والمجتمه الذي 
يعيش في ؛ لذلؾ عمى المدرسيف أف يكونوا متمكنيف مف هذن المهارة لتحقيؽ المطالب 

 (. ٖٙٔ-ٕٖٔ، صٕٓٔٓالتربوية، واإلدارية، والمادية، واالجتماعية )عبد الباري، 

ف التعميـ مازاؿ الركيزة األساسية لتقدـ أي أمة، لذلؾ نرى الدوؿ تقوـ بتوفير الفرص إ    
كافة مف أجؿ تدريب الطبلب ورعايتهـ والكشؼ عف جوانب اإلبداع، وعمى الرغـ مف 

 في التسهيبلت التي تقدـ لمطبلب فإن  مف المتوقه أف يقه بعض الطبلب ببعض المشكبلت
ألسباب ترجه الختبلؼ أوضاعهـ الدراسية واالجتماعية أثناء مسيرتهـ التعميمية و 

 واالقتصادية وغيرها.

ومف أنواع وأشكاؿ األخطاء النحوية التي يعاني منها الطمبة في الكتابة اإلنشائية      
استعمالهـ  في الكتابة االنشائية عنداألخطاء التي يقه فيها الطمبة  منهاوأسباب وجودها؛ 

فذكر منها: رفه اسـ إف النكرة بحاؿ كاف خبرها شب  جممة, الخمط و   لقواعد المغة العربية
عدـ تمييز الحركات اإلعرابية, يفصؿ الكثير مف الطبلب بيف المضاؼ و المضاؼ إلي  
كأحد أوج  الببلغة, وعدـ وضه حرؼ العطؼ قبؿ األسماء المعطوفة المتعددة إال في 

نشائية األجنبية, وكذلؾ يخطئ الطبلب بالعطؼ االسـ األخير وهذا أشب  بأساليب الكتابة اإل
 (٘ٙ، صٜٜٚٔعموش، ). قبؿ إكماؿ الكتابة
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بعد إطبلع الباحث عمى ُمعوقات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية     
المدرسيف، يأمؿ الباحث بأف الدراسة قد تفيد  َنظر  الصحيحة في الكتابة اإلنشائية مف وجهة 

 التربوية اآلتية:الفئات 

أهميػػة المغػػة والمغػػة العربيػػة بنحػػٍو عػػاـ وقواعػػد المغػػة بنحػػٍو خػػاص وتأثيرهػػا فػػي منتهػػى  -
 المهارات وهي الكتابة االنشائية.

أهميػػة الدراسػػة فػػي ضػػوء مػػا أسػػفرت عنػػ  مػػف نتػػائج يمكػػف أف يسػػتفيد منهػػا المشػػرفوف  -
تزويػػدهـ ُمعوقػات اسػػتعماؿ لػؾ بوالقػائموف عمػى إعػػداد المنػاهج الدراسػية فػػي وزارة التعمػيـ، وذ

المتوسػػطة المغػػة العربيػػة الصػػحيحة  والتػػي يجػػب أف تؤخػػذ باالعتبػػار حػػيف  احػػؿالمر  بطػػبل
سػػػهـ فػػػي صػػػناعة القػػػرارات المناسػػػبة فػػػي هػػػذا ت إذلمغػػػة العربيػػػة؛ يخطػػػط لممنػػػاهج الدراسػػػية 

 المجاؿ.
ج  طمبتهـ فػي المعيقات التي توا برزمدرسي المغة العربية ومدرساتها مف حيث تقديـ أ -

عطػػائهـ صػػورة متكاممػػة عػػف أ أسػػباب الضػػعؼ فػػي اسػػتعماؿ قواعػػد  بػػرزالتعبيػػر الكتػػابي، وائ
 المغة العربية لغًة وكتابًة مف أجؿ معالجتها.

 مرمى الدراسة:
معوقات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة لَقواعد المغة العربية الصحيحة في التعرؼ عمى: 

 .المدرسيف ظر الكتابة اإلنشائية مف وجهة نَ 

 حدود الدراسة:
 مدرسي المغة العربية في مديريات محافظة بغداد. .ٔ
 استبانة معوقات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية. .ٕ
 (.ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓالعاـ الدراسي ) .ٖ
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  تحديد المصطمحات
 قواعد المغة العربية: عرفها كل من:

ـ وتمكيف المتعمميف مف لغتهـ إلجادة التعبير دمعة ، وآخروف: " هو وسيمة لضبط الكبل .ٔ
نهػػا وسػػيمة تعصػػـ األلسػػنة واألقػػبلـ مػػف المحػػف،  والبيػػاف ، وهػػو لػػيس غايػػة تقصػػد بػػذاتها ، وائ

 ( .  ٔٔٔ، ص  ٜٚٚٔوتمكف مف الفهـ واإلفهاـ بصورة جيدة " ) دمعة ، وآخروف ، 

تنظيـ هندسػة  – ظافر والحمادي: " مصطمح محدد الداللة يشمؿ قواعد النحو والصرؼ .ٕ
ومواقػػه الكممػػات فيهػػا ووظائفهػػا مػػف ناحيػػة المعنػػى ومػػا يػػرتبط بػػذلؾ مػػف أوضػػاع  –الجممػػة 

إعرابيػػة تسػػمى عمػػـ النحػػو ، ومجموعػػة القواعػػد التػػي تتصػػؿ ببنيػػة الكممػػة وصػػياغتها ووزنهػػا 
 ( .  ٕٔٛ، ص  ٜٗٛٔوالناحية الصرفية فيها تسمى عمـ الصرؼ " ) ظافر ، وزميم  ، 

وآخػػروف: " القواعػػد النحويػػة ، إحػػدى فػػروع المغػػة وهػػي وسػػيمة لضػػبط الكػػبلـ ،  الػػرحيـ ، .ٖ
، ص  ٜٛٛٔوصحة النطػؽ والكتابػة وليسػت غايػة مقصػودة لػذاتها " ) الػرحيـ ، وآخػروف ، 

ٕٜٓ  . ) 
 :عرفها كل من:  ةالكتابة اإلنشائي. 2
ة الفكريػػة التػػي يسػػتطيه مهارات الكتابيػػة المغويػػة واإلبداعيػػػػػػػجمؿ الػػػػػػم" :قطااامي والمااوز  .1

 (ٗٔ: ٕٛٓٓ والموزي، )قطامي ".الطالب استثمارها لمكتابة بطريقة مبتكرة، وبمغة غنية
الفػػػرد تحتػػػاج إلػػػى التخطػػػيط ، يقػػػـو بهػػػا ،عمميػػػة ذهنيػػػة عقميػػػة محكمػػػة البنػػػاء" :الخوالااادة.2

يجػوؿ فػي  لئلفصاح عما ،والمراجعة والتأمؿ قبؿ البدء في عممية الكتابة وفي أثنائها وبعدها
 (ٕٚٔ: ٕٕٔٓ )الخوالدة،".النفس مف أفكار ومشاعر

" وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ التي عػف طريقهػا يسػتطيه الكاتػب التعبيػر عػف أفكػارن :زايد.  3
وأف يتعػػرؼ إلػػى أفكػػار غيػػرن، وأف يظهػػر مػػا عنػػدن مػػف مفػػاهيـ ومشػػاعر، وتسػػجيؿ مػػا يػػود 

 (ٜٚ، صٖٕٔٓزيد،تسجيم  مف الوقائه واألحداث".)
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طريقػػة تػػدويف المعػػارؼ والخبػػرات واألفكػػار والمشػػاعر التػػي تجػػوؿ فػػي خػػاطر  رؼ نظريػػًا:يعػػ
 الطالب كتابًة، والتي يعبر مف خبللها الشخص عف ما يدور بذهن .

األشخاص المؤهميف أكاديميًا وتربويػًا والمعّينػيف مػف قبػؿ وزارة التربيػة والتعمػيـ   :يعرؼ اجرائًيا
 في مدارس بغداد.مف أجؿ تدريس المغة العربية 

 )الفصل الثاني(

 جوانب نظرية ودراسات سابقة

  ةالَنظري لجوانبا .1
الكتابة هي إحدى وسائؿ التواصؿ بيف البشر ، والتعبير المكتوب هو وسيمة تمكف     

الطالب مف ترجمة أفكارن وصياغة آرائ  في سياؽ لغوي يتميز بغنى الكممات، وباختصار 
، ال تزاؿ هناؾ   تقدـ التقني الذي شهدن مجاؿ الكتابة اإلنشائيةعمى الرغـ مف الفالعبارات، 

حاجة ممحة لتعمـ مهارات التعبير المكتوب في المراحؿ التعميمية المختمفة، يعرؼ الوقفي 
( الكتابة عمى أنها قدرة  الفرد عمى التعبير عف أفكارن، باستعماؿ رسـو ٗ٘، صٕٕٔٓ)

، ما يؤدي إلى بناء  د اإلمبلء والتهجئة المعروفةورموز التي ينبغي، أف تتطابؽ مه قواع
كممات واضحة لمقراءة. وتعد الكتابة نشاًطا معرفًيا معقًدا يعتمد عمى مهارات الطالب 

 األساسية، وقدرت  عمى التنسيؽ بيف عمميات متعددة.

( أف امتبلؾ المهارات الكتابية تساعد Gunel, 2009, p120ويرى جونوؿ )      
االندماج في العممية التعميمية والتربوية بنشاط أكبر، وتقوي روح المبادرة لدي ،  المدرس عمى

بداًل مف السموؾ التقميدي لدى العديد منهـ، والذيف يشبهوف السفف الفارغة التي تنتظر 
ليحمموها بالمعرفة، أما في حالة استعماؿ المهارات الكتابية فأن  سيكوف أكثر انتماء لمعممية 
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تبنى بها المعمومات وطريقة تدرج  عمى اساسها الكيفية التي نميألف الكتابة ت التربوية،
األفكار مف العاـ إلى الخاص، ومف السهؿ إلى الصعب، وتقودهـ بالتالي إلى تطبيؽ 

 العمميات المعرفية بأنواعها كافة.

 (:ٜٙ-٘ٙ، صٕٚٓٓبني ياسيف،يشتمؿ مفهـو الكتابة عمى أربعة جوانب رئيسة هي)و   

 .تعبير الكتابي: هو إفشاء الفرد لما يجري في نفس  بمغة سميمة وأفكار متماسكةال .ٔ
 .اإلمبلء: إنها القدرة عمى تحويؿ األصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة .ٕ
صحيح مف حيث استدارة الرسالة وزاويت   نحوالخط: هو القدرة عمى رسـ الرسالة ب .ٖ

 .وارتباط  بأحرؼ أخرى
التبادؿ لترتيب كممات الجممة وفًقا لمسياؽ الداللية )المعنى( ، التحكـ في قواعد النحو و  .ٗ

ألف هذن الَقواعد هي تمؾ التي تنظـ وترتب الكممات حسب المعنى المقصود ، لكنها ليست 
كافية ألف الجممة قد تكوف صحيحة ولكف ليس لها أي معنى منطقي )يقـو الحصاف 

جممة صحيحة مف الناحية النحوية  وات عبارة عفااألبيض بسحب عربة الفواك  والخضر 
وات والفواك  تجر الحصاف األبيض، وهو صحيح نحوًيا و امعنويا ، ولكف  عربة الخضر 

 .خطأ معنويًا(

  متطمبات الكتابة اإلنشائية 
، الفكرة، ترجمة )الفكرة( لغة عديدة منهالتكوف سميمة بمتطمبات   تتطمب الكتابة اإلنشائية 
، باستعماؿ الَقواعد النحوية: إمبلء ، نحو ، إنفاؽ ، اختيار التوازف  لفظية إلى رموز مكتوبة

المغوي المطابؽ لمفكرة ، وهنا غرض مفصؿ ، لمتطمبات الكتابة الهيكمية. )أبو العنيف، 
 (:ٓٛ-ٛٚ، صٖٕٓٓ

 التحكـ في قراءة األصوات وتحويمها إلى حروؼ متطابقة. 
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 والمكتوبة أو المنطوقة تعرؼ عمى األصوات المنطوقة وغير المكتوبة ،ال. 
  نهاء الجممة بعبلمة الترقيـ المناسبة ، باستعماؿ عبلمات كتابة جمؿ كاممة وواضحة، وائ

والصرفية (  واالمبلئية الترقيـ بطريقة مناسبة، وتحديد الَقواعد البسيطة )الَقواعد النحوية
 .لبناء جممة الجممة ، وكتابة فقرات كاممة

  وفقرات.ترجمة األفكار إلى عبارات 
 صعوبات الكتابة اإلنشائية:

 :الكتابة اإلنشائية، اآلتي صعوباتمف 
هناؾ نوعاف مف الصعوبات: واحدة تتعمؽ بغياب االستعماؿ الفعاؿ لقواعد الكتابة ،  .ٔ

مثؿ اإلمبلء والنحو واالستعماؿ الصحيح ، والنوع الثاني المتعمؽ بعدـ القدرة عمى تذكر 
 .ؼ التي تشكؿ من شكؿ الكممة والترتيب مف الحرو 

إنها خمؿ بسيط في الدماغ حيث ال يستطيه الطفؿ تذكر تسمسؿ كتابة الكممات  .ٕ
والكممات ، يعرؼ الطفؿ الكممة التي يرغب في كتابتها ويمكن  نطقها وتعريفها عند 
نتاج األنشطة المعقدة البلزمة لنسخ أو كتابة  مشاهدت  ولكن  غير قادر عمى التنظيـ وائ

 .كرةالكممة مف الذا

تعمـ الكتابة يتطمب مف الطفؿ أف يميز ويميز بصريا بيف األشكاؿ والحروؼ  .ٖ
والكممات واألرقاـ. األطفاؿ الذيف يعانوف مف عدـ التمييز في الحروؼ والكممات بصرًيا 

 يعانوف أيًضا مف صعوبات في استنساخها أو نسخها بدقة.

ة األساسية لقواعد المغة العربية قدـ بعض التربوييف صورًا لمعيقات استعماؿ طبلب المرحم
في الكتابة اإلنشائية وأسباب وجودها؛ وحدد الباحث أنواع معيقات الكتابة اإلنشائية لدى 

 :(٘٘-ٓ٘، صٜٜٚٔ)عّموش، طبلب المرحمة األساسية بالصور اآلتية
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   توّهـ الطبلب لموقه اسـ كاف مف خبرها، فينصبوف اسـ كاف المؤخر ظنًا منهـ أن
وهذا خطأ ألف كممة محمد تبقى مرفوعة ألنها  )كاف في الجامعِة محمداً (كتبوف خبرها، في

 اسـ كاف مؤخر.

  إذا كاف اسـ إف “رفه اسـ إّف النكرة بحاؿ كاف خبرها شب  جممة؛ تنص القاعدة المغوية
نكرة وخبرها شب  جممة، يتوجب تأخيرن وتقديـ خبرها"، وبعض الطبلب يخطئوف في هذن 

، والصحيح )إف في المدرسة )إف في المدرسة معمموف(اسـ إّف ويكتبوف  الحالة فيرفعوف
 .معمميف( ألف المعمميف اسـ إفّ 

  الخمط وعدـ تمييز الحركات اإلعرابية، ويظهر هذا الخطأ عند اتباع جمه المؤنث السالـ
ف بجمه تكسير؛ كأف نقوؿ )بَمْغُت الدرجاِت العاليَة( فهنا النعت يتبه منعوت  إعرابيًا و  ائ

اختمفت حركة إعراب ، فكممة )الدرجات( جمه مؤنث سالـ منصوب بالكسرة، و)العالية( نعت 
لمدرجات ينصب بالفتحة ألن  اسـ عادي؛ فيخطئ الطبلب ويكتبوف )بَمْغُت الدرجاِت العاليِة( 
أو )بَمْغُت الدرجاَت العاليَة(، حسب قاعدة النعت يتبه منعوت  دوف االنتبان إلى جمه المؤنث 

 السالـ بها وحركة إعراب .

  يخطئ كثير مف الطبلب بوضه الكسرة والتنويف السـ ممنوع مف الصرؼ، إما لعدـ عمـ
الطالب بالقاعدة النحوية، أو لعدـ التمييز بيف االسـ الممنوع مف الصرؼ وغيرن مف 

 دوف وضه الكسرة عمىاألسماء المصروفة، فيكتب الطبلب )سّممُت عمى فاطمَة المجتهدَة( 
تمّر السفف أحيانًا بميناِء بورسعيِد في مصر( مه عدـ وضه أو ) كممة المجتهدة المعربة،

الفتحة عمى كممة بور سعيد، أو )الساكت عف الحؽ شيطاٌف أخرٌس(، دوف إزالة التنويف عف 
 كممة أخرس.
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 عند حذؼ النوف، فيختمط عمي   وجمه المذكر السالـ عدـ تمييز الطبلب  األفعاؿ الخمسة
ى تحذؼ النوف لجمه المذكر السالـ ومتى تحذؼ النوف لؤلفعاؿ الخمسة، فبل يحدد مت

الطبلب متى تحذؼ النوف في األفعاؿ الخمسة ظنًا منهـ أف إعراب األفعاؿ الخمسة يشب  
 إعراب جمه المذكر السالـ.

  فيكتب ، عدـ حذؼ حرؼ العّمة لمفعؿ المضارع المعتّؿ اآلخر )الناقص( في حالة الجـز
طالب )إف هذا الكتاب يهدي لمتي هي أقوـ، وهذا الرجؿ لـ يهتدي لمحؽ(، مثبتًا لحرؼ ال

 العمة في الحالتيف دوف عمم  بضرورة حذف  في الحالة الثانية ألن  فعؿ مجزوـ.

  يفصؿ كثير مف الطبلب بيف المضاؼ والمضاؼ إلي  كأحد أوج  الببلغة، ككتابة "هذا
أف حصوؿ ذلؾ يكوف عمى سبيؿ الشذوذ ومما يحفظ وال زيٍد"، دوف عمم   –واهلل-كتاُب 
 ُيقاس.

  كما في الحالة السابقة يخطئ الطبلب بالعطؼ قبؿ إتماـ اإلضافة، فيكتبوف: هذا بمد
وموطف األحرار، بدؿ كتابة: هذا بمد األحرار وموطن ، ويعزو ذلؾ إلى وسائؿ اإلعبلـ 

 والصحؼ التي ينتشر فيها هذا الخطأ بكثرة.

 يز الطبلب لحاالت مطابقة أو مخالفة العدد لممعدود، فيخالؼ الطالب العدد مه عدـ تمي
المعدود في جميه الجمؿ التي يكتبها كقاعدة عامة، دوف تمييز الحاالت يجب فيها مطابقة 

  .األعداد المركبة كتابةالعدد مه المعدود، واختبلط المطابقة والمخالفة عند 

 ئية بأساليب الكتابة والتعبير بالمغات األجنبية، كوضه تقميد الطبلب في الكتابة اإلنشا
حرؼ العطؼ قبؿ االسـ المعطوؼ األخير مف معطوؼ متعدد، كأف يكتب )جاء سعيد، 
محمد، سميماف، وأحمد(؛ مه توضيح الكثير مف مدرسي المغة العربية بضرورة وضه حرؼ 
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اف وأحمد(؛ كما العطؼ قبؿ كؿ اسـ معطوؼ لتصبح الجممة )جاء سعيد ومحمد وسميم
يظهر هذا الخطأ عند كتابة الصفات المترادفة، ككتابة )مررت بالرجاؿ الشجعاف، األوفياء، 

 الكراـ والطيبيف( بدؿ الجممة الصحيحة )مررت بالرجاؿ الشجعاف األوفياء الكراـ الطيبيف(.

 دراسات سابقة  .2
ب الصا  أخطاء الرسم اإلمالئاي لادط طاال( تحت عنواف: "ٕٕٔٓدراسة الشراري ) .ٔ

 الرابع االبتدائي بمحافظة القريات في
" والتػػي هػػػدفت إلػػػى تعػػرؼ أخطػػػاء الرسػػػـ دراساااة تشخيصاااية تحميمياااة -الساااعودية  .ٕ

اإلمبلئي لػدى طػبلب الصػؼ الرابػه االبتػدائي فػي المممكػة العربيػة السػعودية، وقػد تكونػت 
 انتخػػابهـ( طالػػب مػػف طػػبلب الصػػؼ الرابػػه االبتػػدائي، حيػػث تػػـ ٖٓٓعينػػة الداراسػػة مػػف )

بالطريقػػػة العشػػػوائية. ولتحقيػػػػؽ أهػػػداؼ الِدراسػػػة تػػػـ اسػػػتعماؿ اختبػػػػار  ىمػػػف مػػػدارس القػػػر 
وبطاقػة تحميػؿ محتػوى األخطػاء اإلمبلئيػة. وقػد أظهػرت نتػائج الِدراسػة وجػود ضػعؼ عػػاـ 
في الكتابة لدى عينة الدراسة وتمحورت هذن األخطاء حوؿ كتابة الهمزة بصػورها، وكتابػة 

 ة بالرسـ والمفظ، وعدـ التناسؽ في كتابة الحروؼ والكممات.الحروؼ المتشابه
مشكمة اإلمالء في الصفو  التأسيسية األولى ( بعنواف: "ٖٕٓٓدراسة الصوافي ) .ٖ

" والتي هدفت إلى تعرؼ أسباب ظاهرة الضعؼ الكتابي لدى في المدارس النموذجية
مف وجهة َنظر  والكتابية التأسيسية  في بعض المهارات اإلمبلئية االولى طبلب المراحؿ

معمميهـ، وقد تكونت عينة الداراسة مف معممي ومعممات الصفوؼ الثبلثة األولى مف 
المدارس النموذجية في منطقة العيف التعميمية في األمارات العربية المتحدة وعددهـ 

ضعفًا حادًا في مهارات الكتابة األدائية  دراسةال يجةنت وكانت( معممًا ومعممة. ٓٗ)
لدى الطمبة هي: عدـ التمييز بيف الحروؼ  متكررنوكانت أبرز األخطاء اإلمبلئية ال

، وعدـ التمييز بيف شمسيةوالبلـ ال قمريةالمتشابهة بالنطؽ، وعدـ التمييز بيف البلـ ال
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المدود والحركات في الكتابة، وعدـ التمييز بيف األلؼ الممدودة واأللؼ المقصورة، وكتابة 
كتابة الهمزة المتطرفة بأشكالها المختمفة، وصعوبة في و ة عمى السطر، الهمزة المتوسط

 التمييز بيف التاء المربوطة والتاء المفتوحة.
مدط امتالك طمبة الص  العاشر ( التي تحمؿ عنواف )ٜٜٜٔدراسة )العثماف،  .4

( والتي األساسي لمهارات التعبير الكتابي في مديرية التربية والتعميم لقصبة المفرق
اقشت أسباب ضعؼ الطبلب في التعبير الكتابي وأشكاؿ الضعؼ لديهـ، حيث ذكرت ن

 الدراسة أسباب ضعؼ الطبلب عمى النحو االتي:
  ضعؼ الطبلب إجمااًل في مبحث المغة العربية كأداة لمتعبير، وغياب الثروة المغوية

 والمحصوؿ المغوي الكافي.
 رس أو الطبلب، فالمدرس يعتقد عدـ وضوح أهداؼ تدريس التعبير، سواء عند المد

أحيانًا أف التعبير المغوي كباقي فروع المغة األخرى والطمبة ال يعطوف أهمية لمتعبير، 
 ألنهـ يعتقدوف أن  أمر صعب وشاؽ.

  غياب المنهاج المدرسي المناسب الذي يتدرج في كيفية تعميـ التعبير لمطبلب، فنجد
سية العميا في مجممها عبارة عف نصوص كتب مهارات االتصاؿ لصفوؼ المرحمة األسا

أدبية، وعناويف عامة لمادة التعبير وأسئمة تطبيقية ضمف النص األدبي، دوف طرح اآللية 
المناسبة لمبدء في التعبير، ومف ثـ التطور التدريجي الذي يمكف الطالب مف اف يعبر 

 بمهارة.
  حرية اختيار الموضوع عدـ ترؾ الطبلب اختيار الموضوع الذي يعبروف عن ، حيث أف

تتيح الفرصة في الكتابة بنحو أفضؿ مما لو كاف الموضوع إجباريًا، ألف بعض الطبلب 
ال يممكوف القدرة عمى التعبير عف موضوع محدد، وأجريت الدراسة ضمف عينة مكونة 
مف ثبلثمائة طالب وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي ضمف خمس عشرة مدرسة 
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واتبعت المنهج التحميمي، وتوصمت ,بية والتعميـ لقصبة المفرؽ في األردف، في مديرية التر 
إلى ضرورة تأليؼ كتاب منفصؿ يهتـ بالتعبير والتمخيص في المرحمة األساسية وذلؾ 
الكتساب مهارة الكتابة اإلنشائية، وتخصيص حصص لمتعبير الشفوي والكتابي، وتفعيؿ 

 ديـ النصوص المكتوبة مف الطمبة.دور المكتبات واإلذاعة المدرسية في تق
تعميم التي تحمؿ عنواف "( :Gersten & Baker, 2001, p 475-500) دراسة .٘

هدفت الدراسة إلى تقديـ نتائج تحميمية الكتابة التعبيرية لمطالب ذو  صعوبات التعمم" 
عف العوامؿ المؤثرة في تعميـ الكتابة لمطبلب ذوي صعوبات التعمـ واستخبلص اآلثار 

دراسة تهدؼ إلى تعميـ الطبلب ذوي صعوبات التعمـ  ٖٔمترتبة عميها. وقد تـ تحميؿ ال
كتابة أفضؿ نص تعبيري أو سردي. وأشارت النتائج إلى أف العوامؿ المؤثرة في الكتابة 
التعبيرية، والتي ذكرت في الدراسات البحثية قد أظهرت تأثيرات ممموسة عمى نوعية 

عور الطبلب بفعالية أدائهـ وفي فهمهـ لعممية الكتابة، أوصت الكتابة التعبيرية، وعمى ش
 الدراسة بضرورة توافر ثبلثة عناصر في أي برنامج تعميمي شامؿ لمكتابة وهي:

 .التعميـ المباشر لخطوات عممية الكتابة 
 .توفير نماذج مف أنماط الكتابة المختمفة 
  معمميهـ أو أقرانهـ أو تقييمهـ تقييـ مستوى مهارات الطبلب في كتاباتهـ سواء أكاف مف

 ذاتيًا.
تىجهات طالب ( بعنوان Kobayashi & Rinnert, 2002, p: 91-116) دراسة .6

انًرحهة انثانىية  نحى انكتاتة تهغة ثانية واآلثار انًترتثة عهى إنًايهى تانهغة األو حسة 

 تصىرات وآراء انًعهًين.

بالمغة األجنبية لدى الطبلب اليابانييف  هدفت هذن الدراسة الى اظهار طبيعة تعمـ الكتابة
وأثرها عمى المغة األـ ومساعدة المعمميف عمى فهـ احتياجات طبلبهـ، خضعت عينة 
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مف الطبلب األمريكييف الستبانة يقيس مف  ٙٙطالبًا يابانيًا و ٜٖٛالدراسة المكونة مف 
مقارنة مه الطمبة خبلؿ تجارب الطبلب الفردية، مدى إلماـ الطمبة اليابانييف لمغتهـ 

األمريكييف في المدارس الثانوية، وخمصت الدراسة إلى أف دروس المغة في المدارس 
أقؿ تهتـ بالكتابة،  نحوأكبر، وب نحوالثانوية اليابانية تركز عمى تعميـ قراءة النصوص ب

سؤااًل صورة أكثر تعقيدًا، أف  ٕٔوالتي عددها  انةفتظهر نتائج تحميؿ أسئمة االستب
دارس اليابانية توفر تعميمات وتوجيهات وأدلة إرشادية بنحو مكثؼ نحو ممارسة الم

الكتابة بمغتيف، مساعدة األعداد المتزايدة مف الطبلب لمتحضير بنحو فردي لكتابة مقاؿ 
في امتحانات القبوؿ في الجامعات. واف مدرسي المغة في المدارس اليابانية يستخدموف 

ـ أسس الكتابة بالمغة األـ، وردـ الهوة بيف مهارات الكتابة ؽ محدودة لتعميـ طمبتهائطر 
 بالمغة اليابانية والمغة اإلنجميزية.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ؿ طمبة المرحمة ُمعوقات استعماتميزت الدراسة الحالية بأنها الدراسة الوحيدة التي تناولت 
 المدرسيف.  المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة في الكتابة اإلنشائية مف وجهة َنظر 

 

 " الفصل الثالث " 
جراءاته:  منهجية البحث وا 

كمػػا هػػي فػػي  لمشػػكمةعمػػى دراسػػة ا اعتمػػدالػػذي   تحميمػػي الوصػػفيالباحػػث المػػنهج ال عمؿاسػػت
وصػػؿ إلػػى اسػػتنتاجات تسػػهـ فػػي تطػػوير وتحسػػيف بدقػػة ، مػػف أجػػؿ الت الػػتكمـ عنهػػاو  حقيقػػ ال

 الواقه.
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 وعينته: بحثمجتمع ال

تكوف مجتمه الدراسة مف جميه  مدرسي المغة العربية لممرحمة المتوسطة الموجوديف ضمف 
ومدرسة، فقد قاـ  اً ( مدرسٖٗٗمدارس مديرية تربية بغداد الرصافة األولى، والبالغ عددهـ )

%( مف مجتمه الدراسة كعينة، حيث قاـ الباحث بتوزيه ٖ٘)الباحث باختيار ما نسبت  
( استبانة وبعد مراجعة ٘ٗٔ( استبانة عمى مدرسي المغة العربية، استرجه منها )ٕ٘ٔ)

( استبانة صالحة لمتحميؿ االحصائي، بهذا تكونت عينة ٖٓٔاالستبانات تبيف أف هناؾ )
( ٔالجدوؿ )"مجتمه الدراسة،  %( مفٖٓومدرسة بما نسبت  ) اً ( مدرسٖٓٔالدراسة مف )

 . "يوضح توزيه أفراد العينة تبعًا لممتغيرات الشخصية
 

 "(1الجدول رقم )"
 "توزيع أفراد العينة تبعًا لممتغيرات الشخصية"

 "النسبة المئوية" ر"التكرا" "الفئات" "المتغيرات"

 "النوع االجتماعي"
 ""39.2 "51" "ذكر"
 "60.8" ""79 "انثى"

 ٓ.ٓٓٔ 130 "عالمجمو "

 "المؤهل العممي"
 66.2 86 "بكالوريوس"
 33.8 44  "دراسات عميا"

 "ٓ.ٓٓٔ" 130 "المجموع"
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 أداة البحث:

هذا  مف رجوةالم نتيجةإلى ال توصؿلم كافيةال معموماتألغراض الحصوؿ عمى ال     
 جانبال  اسةدر  عف طريؽ، بحثبموضوع المباشرة  عبلقة  لهااستبانة  عمؿفقد تـ  البحث

هذن االستبانة  قسـسابقًا، حيث ت استعراضهاالتي تـ  نفةاال بحوث، والبحثال االَنظري لهذ
 تمثمتمعمومات عامة متعمقة بأفراد عينة الدراسة، والتي القسـ االوؿ يتضمف  ،  الى قسميف

 , النوع االجتماعي.في:  المؤهؿ العممي
( فقرة تعكس تقييـ أفراد عينة الدراسة ٖٓمف )فيتكوف  مف االستبانة  اما الجزء الثاني 

لدرجة ُمعوقات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة في الكتابة 
 .المدرسيف َنظر  اإلنشائية مف وجهة 

لتحميؿ بيانات واإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ االعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي و     
( تعبر عف درجة منخفضة ٔاألسئمة وذلؾ حسب الدرجة التالية: درجة ) في اإلجابة عف

( ٗ( تعبر عف درجة متوسطة، درجة )ٖ( تعبر عف درجة منخفضة، درجة )ٕجدًا، درجة )
( تعبر عف درجة مرتفعة جدا، ولتفسير المتوسطات ٘تعبر عف درجة مرتفعة ، درجة )

فقرة مف فقرات االستبانة وعمى كؿ مجاؿ مف الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ 
 .مجاالتها؛ تـ استعماؿ المعيار االحصائي ا

المتوسط الحسابي لمجاالت  ذكرالدراسة عند شارت اليها الحدود التي ا يخصأما فيما      
، نخفضمستويات هي )م ةالدراسة وفقراتها لتحديد درجة المواقفة فقد حدد الباحث ثبلث

 : لتاليةمعادلة الم بقاط( رتفهمتوسط، م
  "الحد األدنى لمبديؿ( / عدد المستويات -طوؿ الفترة= )الحد األعمى لمبديؿ"
 "وبذلؾ تكوف المستويات كالتالي: ٖٖ.ٔ= ٖ/ٗ=  ٖ(/ٔ-٘)"
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 ". ٖٖ.ٕأقؿ مف  -ٔدرجة موافقة منخفضة مف "
 ".ٙٙ.ٖأقؿ مف -ٖٖ.ٕدرجة موافقة متوسطة مف "
 ". ٘-ٙٙ.ٖدرجة موافقة مرتفعة مف "

 ثبات األداة:
( ٘ٔأداة الدراسة عمى عينة استطبلعية مكونة مف ) وزعتلمتأكد مف ثبات األداة ككؿ 

مدرس مف خارج عينة الدراسة مرتيف بفارؽ زمني مدت  )أسبوعيف( واستخراج معامؿ 
( بيف دراجاتهـ في جميه فقرات األداة في Pearson Correlationاالرتباط بيرسوف )

 "(Chronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا) "داة تـ تطبيؽاألمتأكد مف ثبات المرتيف، ول
( الذي يوضح ٕعمى جميه فقرات األداة ككؿ في التطبيؽ األوؿ، كما هو مبيف في جدوؿ)

 معامبلت الثبات.

  "(2جدول )"
   "معامالت الثبات األداة ككل"

 القيمة الطريقة 

 ٜٛ.ٓ كرونباخ ألفا 

 *ٛٙ.ٓ بين التطبيقين معامل االرتباط 

 (.٘ٓ.ٓ≥α*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 

 :أتي( ما يٕيظهر الجدوؿ )
( وهي مقبولة ألغراض ٜٛ.ٓبمغت قيمة معامؿ الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( ) .ٔ

 & Amir( )ٓٙ.ٓالتطبيؽ؛ إذ أشارت معظـ الدراسات إلى أف نسبة قبوؿ معامؿ الثبات )
Sonderpandian, 2002.) 
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بيف درجات أفراد العينة االستطبلعية في التطبيقيف  بمغت قيمة معامؿ االرتباط .ٕ
( وهي قيمة دالة ٘ٓ.ٓ≥α( وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )ٛٙ.ٓلؤلداة )

 إحصائيًّا.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميل: 

فقد تـ استعماؿ  ، بحثال اهذ في لحصوؿ عميهاالتي تـ ا معموماتتحميؿ ال ومف اجؿ
الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية  مؿاإلحصائية التي تش طرؽمجموعة مف ال

"(SPSS)" :والتي تتمثؿ في 
لتعرؼ عمى  موافقة المبحوثيف ا ي مف اجؿالمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعيار  -ٔ

 .مجاالتهاالدراسة و  فقراتعمى 
 مدى ثبات أداة الدراسة. لمتأكد مف "معادلة كرونباخ ألفا" -ٕ
 االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف. -ٖ

 "الفصل الرابع"
 مناقشة النتائج وعرضها:

التي قاـ  معموماتنتائج التحميؿ اإلحصائي لم االطبلع عمى هوهذا الجزء  اف الهدؼ مف
الباحث بجمعها، حيث اعتمد المنهجية التي وردت بالجزء السابؽ مف البحث وذلؾ لتحديد 

ع التحميؿ واالختبارات الواجب تطبيقها، وسيتـ عرض نتائج الدراسة وفقا لما تناولت  مف نو 
 أسئمة. 

: ما مستوى ُمعوقات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة النتائج المتعمقة بالسؤال األول -
 المدرسيف؟ َنظر  الكتابة اإلنشائية مف وجهة  لقواعد المغة العربية الصحيحة في 

السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة فقد تـ استخراج األوساط الحسابية،  فلئلجابة ع
واالنحرافات المعيارية لمدى موافقة األفراد المبحوثيف عمى فقرات أداة الدراسة التي تعكس 
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الكتابة  ُمعوقات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة في 
 (.ٖالموضحة في جدوؿ ) درسيف ، وفيما يمي عرض النتائجالم َنظر  وجهة  اإلنشائية مف 

 (3الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن  فقرات 

 أداة الدراسة مرتبة تنازليا

 الرقـ الرتبة
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

درجة 

 التقييـ 

1 27 
بقات الثقافية والمغوية التي تدعـ أساليب غياب المسا

 تدريس منهاج قواعد المغة العربية.
 مرتفعة 0.74 4.58

2 21 
قمة توفير فرص ألولياء األمور لمتعرؼ عمى سير 

 التدريس في منهاج قواعد المغة العربية.
 مرتفعة 0.90 4.55

3 30 
التساهؿ في تأدية الدور اإلشرافي في توج  مدرس  

 ربية.المغة الع
 مرتفعة 0.87 4.48

4 22 

تأثير المستوى التعميمي ألولياء األمور عمى اكتساب 

الطبلب لممعارؼ والخبرات الموجودة في الكتاب 

 المقرر.

 مرتفعة 1.08 4.38

5 29 
البرامج التطويرية التي يقدمها المشرفوف التربويوف 

 .لتطوير اداء المدرسيف في الميداف غير كافية
 تفعةمر  0.97 4.31

 مرتفعة 1.14 4.28اعطاء منهاج المغة العربية الحالي قدرّا أكبر مف  24 6
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 الكتابة اإلنشائية مما سبق  مف مناهج.

7 26 
قمة النصوص األدبية المميزة في منهاج قواعد المغة 

 العربية.
 مرتفعة 1.25 4.16

8 23 
قمة الحصص المقررة لقواعد المغة العربية في المنهاج 

 المدرسي
 مرتفعة 1.29 4.15

9 28 
زيارات مشرفي المغة العربية لمميداف غير كافية  

 لمتابعة أداء المدرسيف وتوجههـ.
 مرتفعة 1.36 4.12

 مرتفعة 1.41 4.10 كراهية الطبلب لقواعد المغة العربية. 20 10

 مرتفعة 1.35 4.04 تأثير المهجات المحمية العامية عمى لغة الطالب 25 11

12 19 
انبثاؽ محتويات منهاج قواعد المغة العربية مف  قمة

 احتجاجات الطالب ومعتقدات .
 متوسطة 1.50 3.60

 متوسطة 1.29 3.29 ضعؼ إلماـ الطبلب بقواعد المغة العربية بشكؿ عاـ. 1 13

14 17 
اعتماد المدرسوف عمى أنموذج " المدرس التقميدي "دوف 

 تطوير الذات في حقؿ التخصص.
 وسطةمت 1.66 2.95

15 13 
ندرة تزود الطبلب باألهداؼ الخاصة بالدرس قبؿ 

 التدريس.
 متوسطة 1.67 2.94

16 14 
افتقار أساليب التدريس في قواعد المغة العربية إلى 

 توظيؼ تقنيات التعميـ.
 متوسطة 1.69 2.91

 متوسطة 1.68 2.86إهماؿ المدرسيف إرشادات اإلشراؼ التربوي الخاصة  18 17
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 وي.بالجانبيف األكاديمي والترب

18 12 
يغمب عمى أساليب التدريس المستخدمة في ميداف المغة 

 العربية   الطابه التقميدي.
 متوسطة 1.74 2.80

19 10 
ارتفاع مستوى المعرفة والخبرات المقدمة لمطالب عف 

 مستوى قدرات .
 متوسطة 1.75 2.77

20 8 
عد قمة وضوح أهداؼ الوحدات الدراسية في مقرر قوا

 المغة العربية. 
 متوسطة 1.76 2.76

21 7 
صعوبة فهـ الطبلب لقواعد المغة العربية في المقرر 

 الدراسي.
 متوسطة 1.74 2.75

22 16 
وضوح العبلقة بيف أساليب التدريس وأساليب التقويـ 

 في المغة العربية.
 متوسطة 1.74 2.73

 متوسطة 1.75 2.72 مقرر.كثرة المعارؼ والمهارات والخبرات في الكتاب ال 9 23

23 15 
ندرة التنويه في أساليب تقويـ تدريس قواعد المغة 

 العربية.
 متوسطة 1.76 2.72

25 5 
تأثير اسهاـ مناهج المغات األجنبية يساعد عمى تطبيؽ 

 قواعد المغة العربية في كتابة الطبلب اإلنشائية.
 متوسطة 1.79 2.71

25 11 
لعربية إلى الصور والرسـو افتقار منهاج قواعد المغة ا

 والخرائط المفهومية.
 متوسطة 1.76 2.71

 متوسطة 1.79 2.69قمة استخداـ الطبلب لقواعد المغة بشكؿ كامؿ أو  2 27
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 جزئي.

28 3 
قمة دراية الطبلب بكيفية تطبيؽ قواعد المغة في الكتابة 

 اإلنشائية.
 متوسطة 1.78 2.68

28 6 
ؼ السابه في تنمية ضعؼ منهاج المغة العربية لمص

 مهارة تصحيح األخطاء النحوية.
 متوسطة 1.79 2.68

30 4 
تأثير الصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ بشكؿ سمبي عمى 

 استخداـ الطبلب لقواعد المغة العربية.
 متوسطة 1.78 2.67

 متوسطة 1.07 3.37 األداة ككؿ 

 
ة الدراسة عن  فقرات أداة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عين"

 "الدراسة مرتبة تنازليا
( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عف فقرات أداة ٖيظهر مف الجدوؿ رقـ )

( ونصها " ٕٚ، جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقـ )"ٛ٘.ٗ-ٚٙ.ٕ"الدراسة تراوحت بيف 
"   قواعد المغة العربية دريس منهاج غياب المسابقات الثقافية والمغوية التي تدعـ أساليب ت

( ٕٔ( ودرجة تقييـ مرتفعة، وجاءت بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ )ٛ٘.ٗبمتوسط حسابي )
منهاج قواعد المغة  في التدريس عمى سير لمتعرؼ األمور ألولياء فرص توفير ونصها " قمة

لثالثة جاءت الفقرة رقـ ( ودرجة تقييـ مرتفعة، وبالمرتبة ا٘٘.ٗالعربية " بمتوسط حسابي )
المغة العربية "  مدرسي في توجي  اإلشرافي الدور تأدية ( ونصها " التساهؿ فيٖٓ)

( ٗ( بدرجة تقييـ مرتفعة، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقـ )ٛٗ.ٗبمتوسط حسابي )
غة ونصها " تأثير الصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ بنحو سمبي عمى استعماؿ الطبلب لقواعد الم
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( بدرجة تقييـ متوسطة, وبمغ المتوسط الحسابي لؤلداة ٚٙ.ٕالعربية " بمتوسط حسابي )
 ( بدرجة تقييـ متوسطة.ٖٚ.ٖككؿ )
ويعزو الباحث هذن النتيجة إلى أف استعماؿ العربية الفصحى أصبح مختصرا عمى     

اـ، وخصوصا درس المغة العربية مما يجعؿ الطمبة أقؿ دراية بتطبيؽ قواعد المغة بنحو ع
بعد انتشار المغة  الهجينة )العربيزية(؛ إذ ابتعد الطمبة بنحو عاـ  عف المغة العربية  
واستبدلوها بخمط المغتيف )العربية واالنجميزية معًا( بوضه بعض األرقاـ اإلنجميزية مكاف 

اؿ الحروؼ العربية وكتابة الكممات بالمهجة العامية في محادثاتهـ وكتاباتهـ عند استعم
 تمكف وعدـ العربية، المغة تعميـ في العاـ ما يسهـ في الضعؼمواقه التواصؿ االجتماعي، 

تعمـ الكتابة اإلنشائية، كما أف  في المشكبلت كثرة وبالتالي مفرداتها مه التعامؿ مف الطمبة
مواجهة  عف ترددهـ واضح في بنحويسهـ  الطمبة لدى الفصيح المغوي الرصيد مستوى تدني
شناؽ  كتابة، واتفقت هذن النتيجة مه دراسة  أـفهية ش أكانت التعبيرية سواءً  ؼالمواق

 طالبات.ال( التي أظهرت وجود اثر لمتكامؿ المغوي عمى التعبير الكتابي لدى ٕٓٓٓ)
هؿ تختمؼ آراء المدرسيف حوؿ ُمعوقات استعماؿ  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: -

في الكتابة اإلنشائية تبعًا الختبلؼ  لمغة العربية الصحيحة طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد ا
 متغيرات )النوع االجتماعي، المؤهؿ العممي(؟

لئلجابة عف هذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 
عربية ُمعوقات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد المغة الأفراد عينة الدراسة عف 

تبعًا لمتغيرات )النوع االجتماعي، المؤهؿ العممي(، كما تـ   في الكتابة اإلنشائية الصحيحة 
( عمى ُمعوقات استعماؿ طمبة Independent Samples T-Testتطبيؽ اختبار )

تبعًا لمتغيري )النوع   في الكتابة اإلنشائية المرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة 
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( ٗالموضحة في جدوؿ ) اعي، المؤهؿ العممي(، وفيما يمي عرض النتائجاالجتم
 (.٘وجدوؿ)

 متغير النوع االجتماعي.  -
 "(4جدول )"

( عمى ُمعوقات استعمال Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار)"
لمتغير تبعًا  في الكتابة اإلنشائية  طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة 

 "النوع االجتماعي

 الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

T 
الداللة 
 اإلحصائية

 1.18 3.58 ذكر
1.85 

0.07 

 0.98 3.23 أنثى
 
 

  
( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ٗيظهر مف الجدوؿ رقـ )

(α≤ٓ.ٓ٘ في )لمرحمة المتوسطة لقواعد المغة آراء المدرسيف حوؿ ُمعوقات استعماؿ طمبة ا
حيث بمغت قيمة   الكتابة اإلنشائية تبعًا لمتغير النوع االجتماعي، في  العربية الصحيحة 

(T( )ٔ.ٛ٘.وهي قيمة غير دالة إحصائًيا ) 
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 متغير المؤهل العممي.  -
 (5جدول )

( عمى ُمعوقات استعمال Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار)
تبعًا لمتغير  في الكتابة اإلنشائية  لمرحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة طمبة ا

 المؤهل العممي

 المستوى
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

T 
الداللة 
 اإلحصائية

 1.00 3.31 بكالوريوس
0.9

8 
دراسات  0.33

 عليا 
3.51 1.22 

ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( عدـ وجود فروؽ ذ٘يظهر مف الجدوؿ رقـ ) 
(α≤ٓ.ٓ٘ في ) آراء المدرسيف حوؿ ُمعوقات استعماؿ طمبة المرحمة المتوسطة لقواعد المغة

( Tحيث بمغت قيمة  ) الكتابة اإلنشائية تبعًا لمتغير المؤهؿ العممي، في  العربية الصحيحة 
 ( وهي قيمة غير دالة إحصائًيا.ٜٛ.ٓ)

ما مقترحات حّؿ معيقات استعماؿ طبلب المرحمة لسؤال الثالث: النتائج المتعمقة با
 اإلنشائية؟ لقواعد المغة العربية في الكتابة   المتوسطة في بغداد 

لئلجابة عف هذا السؤاؿ تـ استخراج التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة عف 
استعماؿ طبلب المرحمة المتوسطة مقترحاتؾ لحّؿ معيقات  السؤاؿ المفتوح في االستبانة "ما

 ( يوضح ذلؾ.ٙاإلنشائية؟ " والجدوؿ رقـ ) لقواعد المغة العربية في الكتابة   في بغداد 
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 "(6الجدول رقم )"
ما  التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة عن السؤال المفتوح في االستبانة ""

لقواعد المغة العربية   المتوسطة في بغداد مقترحات حّل معيقات استعمال طالب المرحمة 
 "اإلنشائية؟ " مرتبة تنازليا في الكتابة 

النسبة  التكرار المقترح 
 المئوية*

استخداـ استراتيجيات وأساليب متنوعة مثؿ العصؼ الذهني، والتعميـ 
التعاوني، وحؿ المشكبلت، وأنشطة متنوعة مثؿ الرحمة، واستخداـ 

لكاتب مه االستعانة بمصادر تعميمية متنوعة مثؿ النماذج، وورشة عمؿ ا
الكتب والصحؼ والخبرة الميدانية، والتكميفات  في تدريس الكتابة 

 اإلنشائية.

100 25.6 

إتاحة الفرصة أماـ الطبلب إلبداء الرأي وتقديـ الحموؿ واالختيار منذ 
بنية لحظة اختيار الموضوع، وتناول ، وتقويم ، كما ينبغي االنطبلؽ مف ال

 المعرفية لمطبلب.
85 21.8 

التأكيد عمى استقبللية الطالب في الكتابة، والسيما عند الكتابة ألغراض 
 خاصة .

72 18.5 

إعداد طبلب قادريف عمى الكتابة الصحيحة في عالـ يتسـ بالحرية، وعمى 
 التعمـ المستمر في الكتابة اإلنشائية.

70 17.9 

يات الكتابة اإلنشائية )الكتابة مه دعـ  تكامؿ فنوف المغة خبلؿ عمم
 القراءة والتحدث واالستماع(.

33 8.5 

التركيز عمى إيجابية المتعمـ فهو محور عمميات الكتابة مف البداية وحتى 
 عمميات التقويـ.

30 7.7 

 390 المجموع
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 (.ٜٖٓ*النسبة المئوية مف مجموع تكرارات المقترحات )
مقترحات أفراد عينة الدراسة لحّؿ معيقات استعماؿ  ( أف أبرزٙيظهر مف الجدوؿ رقـ )

كانت كما  اإلنشائية  لقواعد المغة العربية في الكتابة   طبلب المرحمة المتوسطة في بغداد 
 يمي:

استعماؿ استراتيجيات وأساليب متنوعة مثؿ العصؼ الذهني، والتعميـ التعاوني،  .ٔ
ماؿ النماذج، وورشة عمؿ الكاتب مه وحؿ المشكبلت، وأنشطة متنوعة مثؿ الرحمة، واستع

في   االستعانة بمصادر تعميمية متنوعة مثؿ الكتب والصحؼ والخبرة الميدانية، والتكميفات
 تدريس الكتابة اإلنشائية.

إتاحة الفرصة أماـ الطبلب إلبداء الرأي وتقديـ الحموؿ واالختيار منذ لحظة اختيار  .ٕ
 .االنطبلؽ مف البنية المعرفية لمطبلبالموضوع، وتناول ، وتقويم ، كما ينبغي 

 التأكيد عمى استقبللية الطالب في الكتابة، والسيما عند الكتابة ألغراض خاصة . .ٖ
ويفسر الباحث هذن النتيجة في ظؿ إحساس أفراد عينة الدراسة بمشكمة تدريس  الكتابة 

لتدريس   اإلنشائية وما يتعرض ل  مف صعوبات يقتضي التفكير بالبحث عف أسموب جديد
في المرحمة األساسية و يتفؽ مه ما تؤكدن األساليب الحديثة في مشاركة الطمبة وتشجيعهـ 
عمى النقد ، والتحميؿ ، واالستقراء وتدريبهـ عمى ذلؾ واالعتماد عمى أنفسهـ في تقويـ 
الظواهر والحكـ عميها . ويعتقد الباحث اف هذا العمؿ قد يسهـ في تذليؿ بعض صعوبات 

بني واتفقت هذن النتيجة مه دراسة  الكتابة اإلنشائية ومعالجة بعض مشكبلت ،  تدريس 
( التي أظهرت وجود أثر ألنموذج فبلور وهيز المعدؿ في تنمية مهارات ٕٚٓٓياسيف )

 التعبير الكتابي لدى طمبة.
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 االستنتاجات
 يستنتج الباحث اآلتي :عمى ما سبؽ مف نتائج  بناءً 
الكتابة  رحمة المتوسطة لقواعد المغة العربية الصحيحة في ستعماؿ طمبة الماف إل .1

 معوقات عديدة يدركها مدرسو المغة العربية . اإلنشائية
آراء المدرسيف حوؿ ُمعوقات استعماؿ ال اثر لمنوع االجتماعي والمؤهؿ الدراسي عمى  .2

 .في الكتابة اإلنشائية الصحيحة لقواعد المغة العربية  طمبة المرحمة المتوسطة
إف مدرسي المغة العربية لممرحمة المتوسطة لديهـ االمكانات العممية والخبرة الكافية  .3

لقواعد المغة   معيقات استعماؿ طبلب المرحمة المتوسطة في بغداد لالقتراح حموؿ 
 .اإلنشائية العربية في الكتابة 

  التوصيات

 :أتيبما يالباحث  يوصيعمى ما سبؽ مف نتائج  بناءً 

سة الطبلب األنشطة المغوية واالستيعابية خارج إطار درس المغة العربية ضرورة ممار  .ٔ
 بهدؼ زيادة المخروف المغوي لدى الطالب والتركيز عمى استعماؿ مفردات العربية الفصحى.

نها تزيد مف ثروة الطبلب المغوية وتمكنهـ مف ألاإلكثار مف تنويه األنشطة المغوية   .ٕ
 توظيفها في تعبيراتهـ .

ساليب تدريسية في الكتابة اإلنشائية والسيما أد عمى االكثار مف استعماؿ التأكي .ٖ
ساليب تدريسية متنوعة في تدريس الكتابة اإلنشائية والتعبير وعدـ االلتزاـ أالحديثة و اتباع 

 بأسموب واحد طواؿ العاـ الدراسي.
غة العربية تناسب ومكانت  بيف فروع المتضرورة ايبلء درس الكتابة والتعبير أهميًة  .ٗ

 .ىاألخر 
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 المقترحات 
 إجراء دراسة مماثمة لمراحؿ عمرية أخرى )ابتدائية، واعدادية(. .ٔ
معرفة معوقات قواعد المغة العربية في مهارات لغوية أخرى )التعبير الشفوي،  .ٕ

 الحديث، القراءة(
 دراسة مماثمة عف أسباب ضعؼ طمبة مرحمة المتوسطة في المغة العربية ككؿ. .ٖ

   اجعقائمة المر 

 المصادر العربية 

 (.ٖٕٓٓأبو العنيف، سماهر فتحي .) مستوط إتقان طمبة المغة العربية لمهارات التعبير
، دراسة في المناهج وطرؽ التدريس، كمية التربية، الكتابي في الجامعة اإلسالمية

 الجامعة اإلسبلمية. 
 (.ٖٕٓٓالبجة، عبد الفتاح.) العيف: دار آدابهاأساليب تدريس مهارات المغة العربية و ،

 الكتاب الجامعي.
 ( ٕٚٓٓبني ياسيف، محمد فوزي أحمد .) أثر انموذج فالور وهيز األصمي والمعدل في

. رسالة تنمية مهارات التعبير الكتابي لدط طمبة الص  العاشر األساسي في األردن
 دكتوران، كمية التربية والفنوف، جامعة اليرموؾ، األردف.

  فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات (.  ٕٕٔٓسالـ بف سعيد )الحرمي، كاممة بنت
. رسالة التعبير الكتابي لدط تالميذ الص  الرابع األساسي في سمطنة عمان

 ماجستير، كمية التربية، جامعة مؤتة، األردف.
 ( ٖٕٓٓالدليمي، ط  عمي حسيف، والوائمي، سعاد عبد الكريـ .) الطرائق العممية في

 . عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيه. عربيةتدريس المغة ال
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 ( أساليب تدريس المغة العربية بين المهارة والصعوبةٖٕٔٓزايد، فهد خميؿ .) .
 عماف: دار اليازوري.

 ( ٕٕٔٓالشراري، عايد .) أخطاء الرسم اإلمالئي لدط طالب الص  الرابع االبتدائي"
سة تشخيصية تحميمية"، رسالة درا -القريات في المممكة العربية السعودية بمحافظة

 ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، إربد، األردف.
 (.ٕٕٓٓالشريؼ، أحمد بف محمد .) فاعمية مستوط كتابة قواعد المغة العربية في

، جامعة أـ القرى، المممكة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدط تالميذ، رسالة ماجستير
 العربية السعودية.

 دراسة تجريبية ألثر التكامل المغو  عمى التعبير (. ٕٓٓٓة عارؼ )شناؽ، رابع
الكتابي لدط طالبات الص  األول الثانو  في مدرسة عين جالوت الثانوية الشاممة 

 رسالة ماجستير، كمية التربية والفنوف، جامعة اليرموؾ، األردف. لمبنات.
 ( ٖٕٓٓالصوافي، عزة .)ة األولى في المدارس مشكمة اإلمالء في الصفو  التأسيسي

 استرجعت .النموذجية
 www.startimes.com/f.aspx?t=3987861ـ،ٕٙٔٓ/ٔ/ٕٓبتاريخ

 (.ٜٕٓٓعاشور، راتب ومقدادي، محمد.)طرائق تدريسها -المهارات القرائّية والكتابّية
ستراتيجياتها  (. عّماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيه.ٕ. )ط.وا 

 (.ٕٓٔٓعبد الباري، ماهر شعباف.) عماف: دار ٔ، طالكتابة الوظيفية واإلبداعية ،
 المسيرة لمنشر والتوزيه.

 ( ٜٜٜٔالعثماف، بساـ عبداهلل أحمد .) مدط امتالك طمبة الص  العاشر األساسي
رسالة ماجستير  ،لمهارات التعبير الكتابي في مديرية التربية والتعميم لقصبة المفرق

 يرموؾ، األردف.منشورة، كمية التربية والفنوف، جامعة ال
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 ( ٜٜٚٔعّموش، جميؿ .)دار أزمنة لمنشر والتوزيه، عماف، دروس في عموم العربية .
 االردف.

  ( ٕٔٔٓعيد، زهدي محمد  .)عماف: ٔ. طمدخل إلى تدريس مهارات المغة العربية ،
 دار صفاء لمنشر والتوزيه.

 (.ٕ٘ٓٓالمبودي، منى .)عالجها ياتصعوبات القراءة والكتابة تشخيصها واستراتيج ،
 ، القاهرة: مكتبة زهراء الشرؽ.ٔط

 (.ٜٕٓٓالموسى، نهاد وآخروف .)(، كمية ٕ) . طالمغة العربية وطرائق تدريسها
 التربية، جامعة القدس المفتوحة، فمسطيف. 

 ( ٕٕٔٓالوقفي، راضي. )  عماف : دار المسيرة  والتطبيقي صعوبات التعمم النظر .
  لمنشر والتوزيه. 
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