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فاعلية استراتيجية التصور البصري في تنمية مهارات اإلمالء واالتجاه نحو 
 الكتابة لدى طالب الصف الخامس االبتدائي 

 
  د.صفوت توفيق حرحش

 

 ملخص : 
تنمية في  التصور البصري  دراسة إلى معرفة أثر استراتيجيةتهدف هذه ال     

، مهارات اإلمالء واالتجاه نحو الكتابة لدى طالب الصف الخامس االبتدائي
الخامس ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أعد الباحث قائمة لطالب الصف 

 الخامسلدى طالب الصف  مالئية ، كما أعد مقياسا لقياس المهارات اإلاالبتدائي
( 110، وقد تضمنت العينة )اتجاهاتهم نحو الكتابةومقياسا آخر لقياس  االبتدائي

طالبا وطالبة بواقع أربعة فصول فصلين منهم أحدهما من البنين والثاني من 
( والفصلين اآلخرين أحدهما من البنين 55البنات كمجموعة تجريبية وعددهم )

، ودرست المجموعة التجريبية (55والثاني من البنات كمجموعة ضابطة وعددهم )
بينما درست المجموعة الضابطة  استراتيجية التصور البصريالنحو باستخدام 

بالطريقة التقليدية ،وقد أثبتت النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات 
مهارات اإلمالء واالتجاه نحو الكتابة داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية 

التصور ، وقد أوصت الدراسة بتطبيق الصف الخامس االبتدائيلدى طالب 
في تدريس اللغة العربية لتطوير مهارات اإلبداع اللغوي  لدي طالب  البصري
 . االبتدائيةالمرحلة 
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The Effectiveness of aVisual Perception Strategy in 

developing dictation skills and Their Attitudes Toward 

writing to the five Grade Elementary Students 

 

Dr. Safwat Tawfik Harhash 

 

Abstract : 

     This study aims to identify the The Effectiveness of 

aVisual Perception Strategy in developing dictation skills and 

Their Attitudes Toward writing to the five Grade Elementary 

Students. To achieve the goal of the study, the researcher 

prepared a list of the Dictation skills and and a test for 

measuring dictation skills and a test for measuring Their 

Attitudes Toward writing. The sample for the study consisted 

of (110) students. The sample was divided into 

anexperimental group(55) and a control group (55). The 

experimental group was taught by using AVisual Perception 

Strategy in Teaching dictation. The control group was taught 

by using the traditional method. The research result declared 

that the experimental group had better performance on the 

dictation skills and Their Attitudes Toward writing. The 

researcher recommended applying the A Visual Perception 

Strategy to develop the creative language skills for the 

Elementary school students. 
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فاعلية استراتيجية التصور البصري في تنمية مهارات اإلمالء واالتجاه 
 نحو الكتابة لدى طالب الصف الخامس االبتدائي

 
  مقدمـــة

 واسطتها يمكن لإلنساان أن يعبارب يتلا االتصال تعد اللغة وسيلة مهمة من وسائ
ماااان معااااان، ومفاااااهيم  غيااااره، وأن يبااااره مااااا لديااا  فكااار، وأن يقااااف علااااى فكاااارهعااان 

ثير من علمااء اللغاة، كولقد حظيت اللغة المكتوبة باهتمام  تابة.كنطقا و ؛ ومشاعر
لتنقال لناا الماوروث الثقاافي  ؛إلاى مكاان، ومان جيال إلاى جيال فهي تنتقل من مكان
 بوصاافهامهمااة فااي التعلاايم  الكتابااة الصااحيحة عمليااةفوماان ثاام ؛ والحضاااري لمماام

  والتعبير عنها. فكرلنقل ال لثقافة، وضرورة اجتماعيةمن عناصر ا اأساسي اعنصر 
أداة لحفظ التراث ونقل ، ومن فن من فنون اللغة تتمثل أهميت  بوصف   الكتابةو     

والثقافة إلى المستقبل، الحاضر بالماضي ونقل المعرفة ثم فهي أداة اتصال 
يصال الخبرات بين األجيال. تصل بين أداة للتسجيل واإلثبات، وهي وهي  وا 

أداة من أدوات التعليم، فالمكتوب إذا كان صحيحًا وواضحًا وهي  ،القريب والبعيد
وبالكتابة يعرض المتعلم ما تعلم   .تحصيل  بسهولة ومنتظمًا يستطيع المتعلم

 ماومواهب  في مجاالت كثيرة م ويكشف عن مدى فهم  ل ، بل ويعبر عن قدرات 
المتعلمين فكريًا  يمكن الحكم على مستوىومن خالل   ،تتطلب التعبير الكتابي

 ولغويًا، وعلى إمكاناتهم المعرفية من خالل تقويم إجاباتهم المكتوبة وأعمالهم
. وعلى الرغم من أهمية جميع فنون  (5٣،  ٢00٣فضل اهلل ، محمد ) التحريرية.

رى اللغة، فإن الكتابة تعد األساس الذي تبنى علي  سائر فروع النشاط اللغوي األخ
(  Graves, 2003) 

وتعليم الكتابة يعني االهتمام بأمور ثالث رئيسة: أولها: الكتابة بشكل      
يتصف باألهمية، واالقتصادية، والجمال، ومناسبت  لمقتضى الحال، وهذا ما 
يسمى التعبير التحريري. وثانيهما: الكتابة السليمة من حيث الهجاء، وعالمات 

صفوت توفيق هنداوي د.   
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ية األخرى، كالهمهات وغير ذلك . وثالثهما: الكتابة الترقيم والمشكالت الكتاب
بشكل واضح وجميل. فالثاني والثالث يتصالن بالمهارات اليدوية في الكتابة أو ما 

 (٢65، 1991علي مدكور ، .)يسمى بآليات الكتابة أو مهارات التحرير العربي 
ار العمل واإلمالء جهء من الكتابة  وبعد من أبعاد التدريب عليها في إط   

المدرسي ؛ حيث يتدرب المتعلم من خالل اإلمالء على كتابة الكلمات بالطريقة 
ذا كانت قواعد  ال تعذر ترجمتها إلى معانيها، وا  التي اتفق عليها أهل اللغة، وا 
النحو والصرف وسيلة لصحة قواعد الكتابة نحويا واشتقاقيا ، فاإلمالء وسيلة لها 

 (٣٢7، 199٢شحاتة ،  .) حسنمن حيث الصورة الخطية 
وال تتوّقف عالقة اإلمالء عند النشاطات اللغوية كالخّط والقراءة والّتعبير       

إلى جميع األنشطة الّتعليمية األخرى المقّررة كالتاريخ  والّنحو، بل تتعّداها
وتتجّلى هذه العالقة عندما يشرع وغيرها من المواد، والجغرافيا والتربية اإلسالمية 

لبنة  ديكتب يع يذ في نقل خالصت  أو قاعدة أو جملة أو كلمة أّي كل ماالتلم
 (107، ٢00٢علي أوجيدة ،).أساسية لنشاط اإلمالء بطريقة عرضية

وبناًء على هذا يتوجب أن تكون الكتابة سليمة، إذ إن كثيًرا ما يكون الخطأ    
كتابة الصحيحة الكتابي مدعاة لقلب المعنى، وعدم وضوح الفكرة، ولهذا تعد ال

عبد الفتاح عملية مهمة في التعليم، كونها عنصرًا أساسيًا من عناصر الثقافة.)
 (. 1٨٣، 1999البجة، 
وقد ساعد انتشار األخطاء اإلمالئية إلى النظر إليها بوصفها ظاهرة        

تستحق التوقف عندها وتعرف أبعادها؛ توطئة لتحديد أسبابها واقتراح أوج  العالج 
مناسب لها؛ فتالميذ المرحلة االبتدائية غير قادرين على الكتابة السليمة إمالئيا. ال

وقد امتدت األخطاء اإلمالئية إلى طالب الجامعات، بل إلى دارسي اللغة العربية 
أنفسهم، ووجدت بين األدباء والمعلمين والصحفيين وعلى صفحات الصحف 

 ( 1٣،  199٢حسن شحاتة ، )والمجالت 
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السبب الرئيس في الضعف  ( أن111 ،1999أبو مغلي )سميح يرى و       
اإلمالئي يرجع إلى الطريقة العقيمة التي يتبعها المعلم، التي تعلم الخطأ في 

، ٢005)الوائليسعاد الدليمي و ط  اإلمالء أكثر مما تعلم الكتابة السليمة. ويرى 
يجيات حديثة تساعدهم على واسترات أن المعلمين ماهالوا بحاجة إلى طرائق( ٨9

أوصت دراسة أبو فايدة  وقدالمواد التي يقومون بتدريسها.  تحقيق أهداف
(إلى ٢00٣( ودراسة مها حلس )٢001( ودراسة مصطفى عبد العال )ه1٤٢9)

المستخدمة، والتركيه على التعلم الذي  إعادة النظر في طرائق تدريس اإلمالء
 .التعليمية  يكون التلميذ في  محور العملية

وتعد استراتيجية التصور البصري من االستراتيجيات الحديثة الفعالة في      
األجنبية عديد من الدراسات  حيث أجريتتنمية مهارات الفنون اللغوية المختلفة 

 Gambrell & Koskinen دراسة ستراتيجية منهاباستخدام هذه االوالعربية 
جية التصور الذهني في تنمية الفهم القرائي فاعلية استراتي أثبتتالتي ( 19٨٢)

( 19٨٤) Hample، ودراسة الطالب ذوي المستوى المتوسط في القراءة لدى
التي توصلت إلى فاعلية استراتيجية التصور البصري في تنمية التعبير المنطقي 

أن تدريب التي أظهرت Allender(1991 )  ودراسة  لدى طالب الجامعة،
ة االبتدائية على كيفية استخدامهم صورهم الذهنية في تعلم األطفال في المدرس
( ٢001) Macomberدراسة ، و إلى تيسير تعلمهم يؤديالتهجي والمفردات 

االتجاهات القرائية لدى  في تنمية بصريالتصور ال فاعلية استراتيجية أثبتتالتي 
 ( التي توصلت إلى٢009، ودراسة ماهر عبد الباري ) الرابع طالب الصف

فاعلية استراتيجية التصور البصري في تنمية مهارات الفهم القرائي للصف 
 الخامس االبتدائي.

وانطالقا مما سبق فقد رأى الباحث أن استخدام استراتيجية التصور البصري      
في تدريس اإلمالء قد يسهم في تنمية مهارات اإلمالء لدى طالب الصف 

 الخامس االبتدائي .
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 مشكلة الدراسة :
بمهارات تتمثل مشكلة الدارسة الحالية في ضعف مستوى الطالب         

ضرورة تمكن المتعلم من المهارات اإلمالئية لما في ذلك فعلى الرغم من  اإلمالء؛
فإن الواقع  من أهمية في مجال تعلم اللغة العربية وغيرها من المواد التعليمية؛

المهارات؛ وترجع الدراسات  يكشف عن ضعف الطالب في هذهالتعليمى الحالى 
القائمة على التلقين للقاعدة اإلمالئية؛ مما التهام معظم المعلمين بالطرق ذلك إلى 

يضطر الطالب إلى حفظ القاعدة دون استيعابها أو القدرة على توظيفها في 
وقد أكدت عديد من  تعبيراتهم وكتاباتهم فضال عن نفورهم من عملية الكتابة؛

 دراسةومن هذه الدراسات  مهارات اإلمالءعف المتعلمين في على ضالدراسات 
( 1999( ودراسة أحمد عبده عوض ودخيل الدهماني )1996جمال العيسوي )

( ودراسة ٢001( ودراسة مصطفى عبد العال ) ٢001ودراسة عبداهلل رمضان )
 (. ٢00٨( ودراسة محمد السيد )٢006( ودراسة ثناء محمد )٢00٣مها حلس ) 

ساا علاى كال ماا تقادم؛ يمكان تحدياد مشاكلة هاذه الدراساة فاي ى تادني مسااتوى تأسي  
مهااارات اإلمااالء وعاادم رغبااتهم فااي ممارسااة فااي االبتاادائي  الصااف الخااامسطااالب 

عاان مساااعدة الطااالب علااى تنميااة  طرائااق التاادريس التقليديااة، وعجااه عمليااة الكتابااة
فاي معالجاة هاذه المشاكلة ى. ويمكن لهذه الدراسة أن تسهم ملديهاإلمالئية  المهارات

 السؤال الرئيس التالي :من خالل اإلجابة عن 
مااا فاعليااة اسااتراتيجية التصااور البصااري فااي تنميااة مهااارات اإلمااالء واالتجاااه -

 نحو الكتابة لدى طالب الصف الخامس االبتدائي؟
 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة التالية :-
 ب الصف الخامس االبتدائي؟ما مهارات اإلمالء المناسبة لطال-1
طاالب لادى  اإلماالءلتنمية مهاارات  بصريما أسس استراتيجية التصور ال -٢

 الصف الخامس االبتدائي؟
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استراتيجية التصور البصري في تنمية مهارات اإلمالء لدى  فاعليةما -٣
 ؟طالب الصف الخامس االبتدائي

حو الكتابة لدى ما فاعلية استراتيجية التصور البصري في تنمية االتجاه ن-٤
 طالب الصف الخامس االبتدائي؟

 حدود الدراسة :
 تقتصر هذه الدراسة على :    

نظرا  الخامس االبتدائي؛لطالب الصف المناسبة  مهارات اإلمالءبعض -
 ألهميتها النسبية لطالب هذه المرحلة.

ألنهم في هذا الصف مجموعة من طالب الصف الخامس االبتدائي؛ -
للتمكن من تطبيق  من النضج العقلي واللغوي يؤهلهميصلون إلي مستوى 

 المهارات اإلمالئية في كتاباتهم.
  :   مصطلحات الدراسةتحديد 

يقصاد بهاا فاي هاذه الدراساة ى مجموعاة   :استراتيجية التصور البصري-1
مهااارات لتنميااة المنظمااة التااي يتبعهااا المعلاام  ماان اإلجااراءات المتتابعااة

باة مان خاالل مسااعدة الماتعلم علاى تكاوين اإلمالء واالتجااه نحاو الكتا
وذلاك مان خاالل ثاالث  صورة ذهنية للشيء الذي سابق أن تعارض لا 

خطااااوات أو مراحاااال رئيسااااة وهااااي: مرحلااااة التأماااال ومرحلااااة المحاكاااااة 
يجابيتا ، وتفاعلا  ماع  ومرحلة المراجعة، وتعتمد على نشاط المتعلم، وا 

 ىالمعلم في كل خطوة من هذه الخطوات.
 قادرة الماتعلم علاى هاي ى في هذه الدراساة  هايقصد ب مالء :مهارات اإل -٢

صاااحة  تحويااال األصاااوات المساااموعة إلاااى رماااوه مكتوباااة، ماااع مراعااااة
 المتعارف عليها ى مالئيةالرسم اإلمالئي وفقًا للقواعد اإل

ــة : -٣ موقااف طااالب  يقصااد بهااا فااي هااذه الدراسااة ى االتجــاه نحــو الكتاب
 ، ومااااادى إدراكهااااامللكتاباااااة تجااااااه تعلمهااااام الخاااااامس االبتااااادائيالصاااااف 
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 الطااالبفااي حياااتهم ، ويقاااس بالدرجااة التااي يحصاال عليهااا  األهميتهاا
 .ىفي مقياس االتجاه 

 فروض الدراسة: 
 تسعى هذه الدراسة إلى اختبار صحة الفروض الصفرية التالية:

( بين متوسطي 0.05> أو=فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوىال يوجد  -1
الضابطة، وطالب المجموعة التجريبية في أدائهم درجات طالب المجموعة 

 ، في القياس البعدي.مهارات اإلمالء األساسية مقياس على 
( بين 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى > أو= -٢

متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة، وطالب المجموعة التجريبية في 
 ، في القياس البعدي.ياالعل مهارات اإلمالء مقياسأدائهم على 

( بين 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى > أو=-٣
متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة، وطالب المجموعة التجريبية 

 ، في القياس البعدي.مهارات اإلمالء ككل مقياسفي أدائهم على 
سطي ( بين متو 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى > أو=-٤

درجات طالب المجموعة الضابطة، وطالب المجموعة التجريبية في 
 ، في القياس البعدي.االتجاه نحو الكتابةأدائهم على مقياس 

 أهمية الدراسة: 
 وتسهم ب  لكل من :أهمية هذه الدراسة إلى ما تقدم   تبره 

: قد يفيد البحث  مخططي مناهج وبرامج تعليم اللغة العربية -أ
مناهج وبرامج تعليم اللغة في إعداد مقررات  الحالي مخططي

القواعد اللغوية لتنمية مهارات اإلمالء وكذلك في توظيف 
 استراتيجية التصور البصري في تدريس باقي فروع اللغة العربية.
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: قد يفيد منفذي برامج تعليم اللغة من معلمين وموجهين -ب
في  المعلمون والموجهون من دليل المعلم في مساعدة الطالب

التغلب على صعوبات اإلمالء ، كما يمكن أن تفيدهم في 
القضاء على سلبية الطالب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في 

 .حجرة الدراسة
قد تنمي االستراتيجية المقترحة بعض  :الطالب المستفيدين -ت

مهارات اإلمالء ، كما قد تنمي لديهم بعض المهارات االجتماعية 
   يجابية وحسن الحوار .كالعمل في فريق واإل

في فتح هذه الدراسة تسهم : ميدان البحث في اللغة العربية  -ث
عن طريق توظيف استراتيجيات المجال في دارسات مشابهة 

اللغة العربية بشكل عام واإلمالء بشكل  في تدريستدريس حديثة 
 خاص .

جراءاتها :  خطوات الدراســـــــــــــــــة وا 
 استه الخطوات التالية:يتبع الباحث في در  

؛ الخامس االبتدائي تحديد مهارات اإلمالء المناسبة لطالب الصف:الخطوة األولى
 ويتم ذلك من خالل ما يلي :

 في مجال تعليم اإلمالء. دراسة تحليلية لمدبيات والدراسات السابقة-

 أهداف تعليم اإلمالء في المرحلة االبتدائية .-

 ية .طبيعة طالب المرحلة االبتدائ-

آراء المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية بشكل عام وتعليم اإلمالء -
 بشكل خاص.

: تحديد أسس بناء استراتيجية التصور البصري؛ ويتم ذلك من الخطوة الثانية
 خالل :
 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة باستراتيجية التصور الذهني .-
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 ت اإلمالئيةاألدبيات والدراسات المرتبطة بالمهارا-

 باالتجاه نحو الكتابة .األدبيات والدراسات المرتبطة -

 طبيعة طالب المرحلة االبتدائية .-

: بيان فاعلية استراتيجية التصور البصري في تنمية مهارات  الخطوة الرابعة
اإلمالء واالتجاه نحو الكتابة لدى طالب الصف الخامس االبتدائي ؛ استنادا إلى 

 في الخطوات الثالثة السابقة ؛ وذلك من خالل : ما تم التوصل إلي 
 بناء مقياس مهارات اإلمالء ومقياس االتجاه نحو الكتابة .-

 بناء دليل المعلم للتدريب على استراتيجية التصور البصري .-

، وتقسميهم إلي  الصف الخامس االبتدائياختيار مجموعة من تالميذ -
اتيجية ، وضابطة تدرس مجموعتين : تجريبية تدرس باستخدام االستر 

 بالطريقة المعتادة .

 تدريب معلمي المجموعة التجريبية.-

واستبانة قياس اتجاه الطالب نحو الكتابة ؛  مهارات اإلمالءمقياس تطبيق -
 وذلك بغرض القياس القبلي لمهارات اإلمالء واالتجاه نحو الكتابة . 

تجريبية وتدريسها تدريس اإلمالء باستراتيجية التصور البصري للمجموعة ال-
بالطريقة  التقليدية للمجموعة الضابطة ؛ بهدف معرفة أثر ذلك على 

 تنمية مهارات اإلمالء واالتجاه نحو الكتابة.

القياس البعدي لمهارات اإلمالء واالتجاه نحو الكتابة لدى كل من المجموعة -
 التجريبية والمجموعة الضابطة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها .التحليل اإلحصائي للبيانات واستخالص -
 : الخلفية النظرية

 استراتيجية التصور البصري وتنمية مهارات اإلمالء واالتجاه نحو الكتابة : 
: األوليهدف هذا اإلطار النظري لهذه الدراسة إلى تحقيق ثالثة أمور:      

: الثالثلكتابة، و: تحديد كيفية تنمية االتجاه نحو االثانيتحديد مهارات اإلمالء، و
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تحديد أسس بناء استراتيجية التصور البصري وخطواتها؛ ولتحقيق هذه األهداف 
 يتناول الباحث المحاور التالية :

المحور األول: اإلمالء؛ مفهومها ومهاراتها وأسس اختيار موضوعاتها وأنواعها 
 وصعوباتها وطرق تصحيحها.   

 مفهوم  وأهميت  .المحور الثاني: االتجاه نحو الكتابة ؛  
 المحور الثالث:فلسفة استراتيجية التصور البصري؛ وأسسها وخطواتها .

 وفيما يلي توضيح لهذه المحاور بشيئ من التفصيل : 
وأنواعها وأسس اختيار موضوعاتها المحور األول: اإلمالء؛ مفهومها ومهاراتها 

     وصعوباتها وطرق تصحيحها.
منظور في )لسان العرب( من مادة ىمللى أمل  قال ابن :اإلمالء لغة       

الشيء: قال  فكتب، وأماله: كأمل ، وأمليت الكاتب أملى، وأمللت ، وُأملُّ  لغتان 
وقال اهلل  لَّ ،كأم جيدتان جاء بهما القرآن الكريم: وأمل الشيء قال ، فكتب وأماله

ذا من أملى وحكى (ى وه ٢٨٢تعالى: } فليملل ولي  بالعدِل { )البقرة، من اآلية: 
أبو هيد: أن أملّل علي  الكتاب بإظهار التضعيف، وقال الفراء أمللت علي  لغة 
أهل الحجاه، وبني أسد، وأمليت لغة بني تميم وقيس وتنهل القرآن الكريم باللغتين 
معًا يتضح مما سبق أن في اللغة العربية فعلين يختلفان نطقًا ويشتركان في 

أمَلل( وكال الفعلين يدالن على أن شخص يقول قواًل فيكتب الداللة هما )أملى( و)
آخر وهذا القول وهذا االختالف ليس قاصرًا على االختالف في : التعريف 
لإلمالء فقد تعددت اآلراء في النظر إلي  كفن من فنون اللغة العربية )ابن 

 (٢000،15٢منظور، 
ى القدرة على  اإلمالء يعنيأن  جاء في المعاجم التربويةأما اصطالحا : فقد     

عليها أهل اللغة مع التمكن  رسم الكلمات رسمًا دقيقًا سليمًا، بالطريقة التي اتفق
اللقاني أحمد سليمةى.) من استخدام المهارات الخاصة بها في كتابة الكلمات كتابة

 (5٤، ٢00٣الجمل، علي و 
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وف رسمًا ( بأن  ىرسم الكلمات والحر 191، 1999 )عطا ويعرف  إبراهيم 
صحيحًا، على حسب األصول المتفق عليها، أو هي األداة الرمهية للتعبير عن 

 الفكرة رسمًا إمالئيًا.
اإلمالء نظام لغوي معين موضوع  الكلمات (  11، 1999ويرى حسن شحاتة) 

د والحروف التي االتي يجب فصلها، والتي يجب وصلها، والحروف التي ته 
ختلفة، سواء أكانت مفردة، أم على أحد حروف اللين الم تحذف، والهمهة بأنواعها

التأنيث وتاؤه، وعالمات الترقيم، ومصطلحات المواد  الثالثة، واأللف اللينة، وهاء
بدال االدر  سية، والتنوين بأنواع ، والمّد بأنواع ، وقلب الحركات الثالث، وا 

 . الحروف، والالم الشمسية والقمرية
ىالرسم اإلمالئي  اإلمالء يعني ( أن٨7، ٢000 )عامرشير فخر الدين وي

 للكلمات والحروف المعبرة عن الصور الذهنية لهذه الرموه التعبيريةى.
ىكتابة التالميذ لما يملى عليهم، :  ( بأن 10، ٢001) رضوانعبداهلل ويعرف  

 كتابة صحيحة من حيث الصور الخطية، حسب القواعد اللغوية المتعارف عليهاى.
ضح مما سبق أن اإلمالء يعني ى رسم الكلمات والحروف رسما ويت        

صحيحا اعتمادا على التصور البصري الذي كون  المتعلم ويحكم على صحة ما 
 كتب  المتعلم في ضوء القواعد اللغوية المتعارف عليها ى.

 مهارات اإلمالء : -
 بة تشكل إحدىالمختلفة تدخل ضمن مهارات الكتابة، والكتا تهااإلمالء بمهارا    

رسالن مصطفى اللغة العربية األربع. وتتصف المهارة اإلمالئية كما ذكر  مهارات
 الصفات، من أهمها: ( بعدد من7 ،٢005) 
 أداء المهارة يتطلب نمطًا من السلوك المتصف بالتعقيد والتكامل. -
 بتلقائية وعفوية. بهاالقدرة على القيام  -
 والموقف الذي تمارس في . ارتباط توقيت تنفيذها بالوضع -
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 الكتابة مهارات توهيع يمكن( أن  1٣٢-1٢0، 1990يشير رشدي طعيمة ) و   

 : اآلتي النحو على الثالثة المستويات على اإلمالء مستوى على
 األول المستوى -أ
 .صحيًحا القن الخط كراسات في أو السبورة على تكتب التي الكلمات نقل -
 .المختلفة بأشكالها الهجائية فالحرو  رسم طريقة تعرف  -

 .بسهولة اليسار إلى اليمين من الكتابة دو عت -

 .الحروف أشكال بين التفريق مع متصلة وأخرى منفصلة بحروف الكلمات كتابة -

 .صحيًحا رسًما الحروف ورسم الخط وضوح -

 وال تنطق التي الحروف ذات الكلمات منها الكلمات، بعض كتابة في لدقةا -

 ( .درسوا) مثل تنطق، وال تكتب التي وتلك ،)ولكن هذه، ( مثل تكتب،

 الثاني المستوى -ب

 .ثالم الهمهة كتابة قواعد منها الكتابة، في األساسية اإلمالئية القواعد تطبيق -

 .والرقعة النسخ خطي إتقان -

 .بشكليها والتاء التنوين مثل الكتابة، عند العربية الكتابة خصائص تطبيق -

 الثالث مستوىال -ج 

 .نص أي  كتابة عند ومراعاتها اإلمالء قواعد معرفة -

 الصحيحة، أماكنها في والهمهات النقط وضع من السليمة الكتابة أصول تفعيل -

 .شكلها وفق ورسمها الحروف حجم إلى االنتباه مع
( أن التدريب على المهارات السابقة يتطلب ٢7، ٢00٣ويرى ياسر سالمة )    

م المتعلم عند تعلم  اإلمالء أكثر من حاسة ) يشاهد الكلمة ، يستمع أن يستخد
لنطقها ، ينطقها ويكررها ، يحللها بصوت مسموع ، ثم يكتبها ( ، كما يتطلب أن 
يتدرب التلميذ من خالل اإلمالء على تذكر الكلمات وكيفية كتابتها؛ فالتلميذ 

ع فقط فيتدرب على التحليل يشاهد الكلمة ثم تختفي من أمام  ثم يحللها بالسما
 السماعي وتذكر الكلمة ، ويكتبها ثم يراجع ما كتب  بالتحليل الصوتي .
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فا إجرائيا في هذه واستنادا إلى ما سبق فإن  يمكن تعريف مهارات اإلمالء تعري  
صوات المسموعة إلى رموه تحويل األ الدراسة بأنهاى هي قدرة المتعلم على

ئية المتعارف رسم اإلمالئي وفقًا للقواعد اإلمالمع مراعاة صحة المكتوبة،
 .ىعليها

 :اإلمالء موضوعات اختيار أسس-

التالية) محمد  األسس مراعاة اإلمالء موضوعات اختيار لدى ينبغي        
( ) عبد الفتاح البجة، ٣٣9، 199٢) حسن شحاتة،  (5٢٤-5٢٣، 1979سمك،
 :( ٢5، ٢000( ) ياسر سالمة ، 19٨، 1999

 م،تهالهتماما ومثيرة تهم بحيا ومتصلة وثقافيًا، عقلياً  للتالميذ مناسبة تكون أن -
 .لهم ومشوقة

 .الصعبة اإلمالئية الكلمات ومن  التكّلف، من خالية تكون أن -
 تكون وأال عنهم، غريبة وال ميتة وليست لهم، مألوفة اتهوكلما ألفاظها تكون أن -

 .اللغوي قاموسهم عن بعيدة
 كالقصص، العربية، اللغة بفروع المتصلة الموضوعات من ختيارهاا يتم أن -

 .الجغرافيا أو التاريخ موضوعات من أو والمحفوظات، والمطالعة،
 .التالميذ قرأها التي الموضوعات من اإلمالء مادة اختيار المفضل من -
 وما االجتماعية، واألحداث والثقافية، العلمية، الموضوعات اختيار يتم أن -
 أن على بالبيئة، صليت

 .التالميذ لقدرات مناسبتها مع واألسلوب، الصياغة حسنة القطع تكون
 .تتجهأ فال واحد درس في بحيث تعَطى واحدة، وحدةً  القطعة تكون أن -
نما  اإلمالئية، بالقواعد خاصة مفردات إمالء المعلم يتحاشى أن يجمل -  وا 

 .وعبارات جمل في توضع
 بالنواحي يتصل وما العليا، والمثل القيم، على اإلمالء قطع تحتوي أن يفضل -

 والوطنية، القومية،
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 . واألخالقية والدينية،
 واستنباط االستماع، حسن على التلميذ يدرب سلوك الجيدة القطعة نمط إن-

 على التلميذ يدرب كما يكتب، ما بخصوص ذاتية أحكاماً  ويصور العامة، األحكام
 .الصحيحة السريعة والكتابة المشكالت، حل على عدهيسا مما السليم؛ التفكير

 اإلمالء: صعوبات
، 1999) محمد هقوت، ( 5٨، 1999يشير كل من حسن شحاتة )       
 (15، ٢00٣ومحمد فضل اهلل ) ( 17٢، ٢00٢وهكريا اسماعيل ) (٢٢7-٢٢6

 إلى مجموعة من الصعوبات التي تعترض اإلمالء تتمثل فيما يلي : 
الشكل وتتمثل هذه الصعوبات في   ق باللغة المكتوبة:تتعل صعوبات -1

وقواعد اإلمالء واختالف صورة الحرف باختالف موقع  ووصل الحروف 
واإلعجام واستخدام الصوامت الصغار واإلعراب واختالف هجاء  وفصلها

 العادي. المصحف عن الهجاء

تعلق بالقطع اإلمالئية ت وهي صعوباتصعوبات متعلقة بالمحتوى :  -٢
العقلية ومدى ما يحتوي   ومدى مناسبتها لمستويات التالميذ ومدركاتهم
يلجأ  م ميول  ورغبات ، فقدئمن خبرات ومعلومات تستميل الطالب وتال

بعض القطع اإلمالئية المشتملة على ببعض المعلمين إلى اإلتيان 
ن وج  لذلك اايأتي بقطع بها كلمات تكتب بأكثر م أو ،المقررات الصعبة

يحتاج  الطالب في صيانة  ي التركيه على اإلمالء الوظيفي الذيينبغ
 الحاضرة والمستقبلة.

وتتمثل في: ضعف اإلعداد األكاديمي  صعوبات متعلقة بالمعلم :-٣
من انخفاض الكفاية العلمية، عدم االهتمام  والتربوي وما يترتب علي 

صوت المعلم وسرعة  بالنطق الصحيح للحروف والكلمات، انخفاض
 ق ، وال يهتم بالفروق الفردية بين تالميذه، وال يعالج الضعافنط

والمتأخرين، عدم االهتمام بتطوير نفس  بالقراءة والتدريب، التهاون في 
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في متابعة األخطاء اإلمالئية،  تهاون على الكتابة، و  تمرين عضالت اليد
ة أعلى من مستوى التلميذ فكر  سوء اختيار القطعة اإلمالئية، فقد تكون

مملة، أو  وأسلوبًا، أو تكثر فيها الكلمات الصعبة، أوقد تكون طويلة
 قصيرة مخلة.

 وتتمثل في تتعلق بطريقة التدريس والوسائل واألنشطة:صعوبات -٤

وعدم  مالئية،اإللمهارة افي تدريس  الطريقة التقليدية استخدام المعلم 
ركة الطالبية، التعليمية المعنية، وعدم تشجيع  للمشا إفادت  من الوسائل

الجمع والبطاقات( التي تساعد  فهناك عديد من الوسائل مثل )أسلوب
 على تعليم القواعد اإلمالئية.

بمعني إهمال التلميذ وعدم ميل  إلى النظام  مشكالت تتعلق بالطالب :-5
من جهة أخرى وقد يرجع ذلك  والتنظيم من جهة وعدم إكتراث  بدروس 

فالحافه والمكافأة  تعلم كما يسمي  التربويون،إلى عدم وجود الدافعية في ال
سواء أكانت مادية أو معنوية أمران مهمان لتعلم الكتابة والهجاء فإن 

طلبت   دىهيادة الرغبة في التعلم للمطالب بإثارة الحوافه والتشجيع  المعلم
 يؤدي إلى اإلحباط لديهم. واالبتعاد عما يمكن أن

عدم شمول عملية التقويم، د بها ويقص صعوبات متعلقة بالتقويم : -6
نفس  وتنوعها، وتكاملها من حيث مجاالت األهداف )عقلية، وجدانية،

عدم االستفادة من التغذية الراجعة، سواء بالنسبة للمعلم أو و  حركية(
 .التقويم المستخدمة في مبحث اإلمالء المتعلم وعدم التنويع في أساليب

 أنواع اإلمالء :
 القطعة التالميذ ينقل أن وهو ,الموج  النسخ ب  ويقصد : المنقول اإلمالء-1

 بعد وذلك ,عليها كتبت كبيرة بطاقة طريق عن أو السبورة من أو،كتابهم من

 عليهم تملى ثم ومن شفوًيا كلماتها تهجي على ويتدربوا معناها يفهموا أن

  فيهذا النوع من اإلمالء أن  مهايا . ومن يكتبونها ثم جهًءا جهًءا القطعة



  22001155لسنةلسنة  --((11الجزء )الجزء )    --((44العدد)العدد)  --السابعالسابع  المجلدالمجلد      ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة
 

                                                     355 

تدريب على وكذلك  تدريب على القراءة، وتدريب على التعبير الشفوي
رب التالميذ كما أن  يد التهجي، ومعرفة الصور الكتابية للكلمات الجديدة

على المالحظة الدقيقة والقوية، وحسن المحاكاة، وتنمو مهارات  في 
 ةوتهيد من إدراك  للصلة بين أصوات الحروف وصورتها الكتابي الكتابة،

 (7٨، 199٢عامر،فخر الدين النظام والتنسيق وتجويد الخط . ) هعودوت
 إلى التالميذ استماع على اإلمالء من النوع هذا يعتمد :االستماعي اإلمالء -٢

 مناقشتهم بعد عليهم إمالئها ثم، إليها رظالن أو ءتهاراق دون الممالة القطعة

مهايا هذا ومن  فيها اللغوية كيبراوالت القطعة في المتضمنة المعاني في
 جودة االنتباهو تدريب التالميذ على حسن اإلصغاء  النوع من اإلمالء

دراك والكلمات  نها،بين الكلمات الصعبة التي يسمعو  ابهةالتالميذ المش وا 
شرح بعض القواعد اإلمالئية و  المماثلة لها فيما كان مدونًا على السبورة

 ( 5٤ ،199٤،بدوي )يوسف  بطريقة سهلة ميسورة.
يتم في  عرض القطعة على التالميذ، إما مكتوبة على  اإلمالء المنظور: -3

ها المعلم، أأو استخدام الكتاب ثم يقر  لوحة، أو معروضة على جهاه
ويتبع  في قراءة الفقرة بعض التالميذ، ومن ثم يناقش معناها بأسئلة حول 
 الشكل والمضمون، وبعد ذلك يطالب بعض التالميذ بتهجي بعض

لكلمات الصعبة من النص، ثم من الذاكرة، ويثبت ما يراه مستحقًا ا
التالميذ النظر إلى القطعة، ثم يحجب  لإلثبات، ومن ثم يطلب من

 (105، ٢00٣حلس،مها القطعة، ومن ثم يملي عليهم الفقرة بعد ذلك. )
معاناة التلميذ تخفيف خطوة تقدمية في  أن  مهايا اإلمالء المنظورومن 

يساعد التلميذ على دقة المالحظة، و  التهيؤ لهاو اإلمالئية، للصعوبات 
الكتابية  وجودة االنتباه، والبراعة في أن يختهن في ذهن  الصور

للذاكرة، والتدريب الجدي  ذفي  شحو  للكلمات الجديدة والصعبة الصحيحة
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، منديل أبو أيمن) على إعمال الفكر، للربط بين الرسم اإلمالئي والنطق.
200٦  ،47) 

هو إمالء ذو شقين؛ األول: تشخيص نقاط الضعف و اإلمالء االختباري : -4
المشكالت التي يخطئون فيها ثم عالجها،  في هجاء التالميذ، وتحديد

التالميذ فيما تعلموه،  والثاني: اختبار لتشخيص األخطاء التي يقع فيها
 لمومعرفة ما تعلموه؛ وذلك ليتمكن المعلم من إعادة التركيه على ما 

يتعلموه. فاإلمالء االختباري عملية تعليمية في أساسها لتحديد األخطاء 
 (٣06ه،  1٤٢5الخليفة، حسن فيما تعلم  التالميذ لمعالجت  )

 طرائق تصحيح اإلمالء :
 تصحيح التلميذ لنفسه )التصحيح الذاتي أو الشخصي( : -1

ح الذي يعرض  ويقصد ب  أن يصحح التلميذ الخطأ بالرجوع إلى النموذج الصحي
 (155،  ه1٤06الركابي، جودت المعلم على التالميذ، وهذه أفضل الطرق ) 

 تصحيح التلميذ لزميله )تبادل الكراسات( : -2
فيصحح كل تلميذ أخطاء هميل ،  تهم،الطريقة يتبادل التالميذ كتابا بهذه     

البجة ، د الفتاح عبعلى تنمية تحمل المسئولية والثقة بالتلميذ ) الطريقة وتعمل هذه
1999  ،٤٤7 .) 

 التصحيح الفردي لكل تلميذ أمامه : -3
( أن هذه الطريقة هي الفضلى لضمان  ٣1٢ ه، 1٤٢٨مفلح ) غاهي ويرى     

الطريقة مع المبتدئين، حيث يقوم المعلم  نتائج التصحيح، ويستحسن اتباع هذه
استخدام  ع التكرار. وعندم بكتابة الصواب أمام التلميذ، ثم يكلف  بإعادة كتابت 

، ويمنح طأالخ هذه الطريقة مع كبار التالميذ فيكتفي المعلم باإلشارة إلى الكلمة
 .التلميذ فرصة لتصويبها بنفس ، حتى تثبت في ذهن 
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 تصحيح المعلم خارج الصف : -4
 وذلك بأن يجمع كراسات تالميذه، ويصححها ثم يعيدها، وهي الطريقة الشائعة    

الطويل لما فيها من عبء كبير على المعلم.)خالد  أسوأ طرائق التصحيح وهي من
 (  ٢٣ه،  1٤٢٤ ،

 االتجاه نحو الكتابة ؛ مفهومه وطرق قياسه .: المحور الثاني
( االتجاه عامة بأن  ى حالة 7، ٢00٣الجمل ) علي اللقاني و أحمد يعرف        

 تجابة المتعلمى.من االستعداد الفعلي تولد تأثيرا ديناميا على اس
(  االتجاه بأن  : تكوين فرضي أو 17٢، ٢000) ههران ويرى حامد       

متغير كامن أو متوسط يقع بين المثير واالستجابة وهو عبارة عن استعداد نفسي 
أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو 

 . تي تستثير هذه االستجابةموضوعات أو مواقف أو رموه في البيئة ال
ىمجموع استجابة الفرد بأن   إلى االتجاه (1٢،  ٢006 )إسماعيل محمود  شيروي

للمواقف، أو العبارات التي يتضمنها المقياس المستخدم، وتوضح آراءه من حب 
 حجام، وشعوره بوج  عام نحو التخصصى إأو كره أو إقبال أو 

ريف االتجاه نحو الكتابة إجرائيا في هذه ومن التعريفات السابقة يمكن تع    
موقف طالب الصف الخامس االبتدائي تجاه تعلمهم للكتابة، ومدى الدراسة بأن  ى 

إدراكهم ألهميتها في حياتهم ، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في 
 .ىمقياس االتجاه 

 :  طرق قياس االتجاه
، ٢00٢ ) محمد عبد الغنيويشير  تعددت طرق وأساليب قياس االتجاه،      
 إلى بعض هذه الطرق وتتمثل فيما يلي : ( 1 00 - 97
على وجود عدد من األسماء أو  تعتمد االستبانة: طريقة االنتخابا  1

الموضوعات التي يقوم الفرد باختيار أهمها أو أصحها، وعلى الباحث أن يحصي 
ب النسبة المئوية بعد ذلك، عدد األصوات التي فاه بها كل موضوع، ويقوم بحسا
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ترتيبًيا تصاعدًيا أو تناهلًيا. وكما يبدو فإن هذه  ستبانةويرتب موضوعات اال
 الطريقة بسيطة وسريعة االستخدام .

: وتعتمد هذه الطريقة على قيام األفراد بترتيب الموضوعات طريقة الترتيبا  ٢
يتكون االستبيان من عدد طبًقا للهدف المطلوب قياس ، وفي هذه الحالة غالًبا ما 

محدود من الموضوعات، وتتلخص استجابة الفرد في إعادة ترتيب  لهذه 
الموضوعات في تتابع يمثل أولها األكثر انجذاًبا ل  وآخرها يمثل الموضوع األكثر 

 نفوًرا .
: تتلخص هذه الطريقة في مفاضلة الشخص بين  طريقة المقارنة االزدواجيةا  ٣

عتمد الطريقة على مقارنة موضوعين، ثم تفصيل أحدهما على شيئين متضادين وت
اآلخر بالنسبة إلى هدف االتجاه المراد قياس ، ويسعى االستبيان للحصول على 

 جميع االحتماالت االهدواجية.
: يستخدم مقياس البعد االجتماعي لبوجاروس في تعرف اتجاه  طريقة التدريجا  ٤

ختلفة، وهو يحتوي على عبارات تقيس اتجاه األفراد نحو األجناس العنصرية الم
الفرد نحو تقبل  أو نفوره لمجناس أو الشعب المختلفة، ويتكون المقياس من سبع 

 .وحدات تمثل درجات متقاربة لهذه المواقف
: يحتوي هذا المقياس عدة عبارات تتصل  طريقة ليكرت ) التقدير الجمعي(ا  5

عبارة درجات الموافقة والمعارضة وتكون  باالتجاه المراد قياس  ونضع أمام كل
 الخطوات المتبعة في هذا النوع من االستبانات كاآلتي :

 من الجمل التي تمس االتجاه موضوع البحث . ايجمع عدد •
تعطي هذه الجمل لعينة من األفراد تمثل من سيعطي االستبيان لهم ويضعون  •

افقتهم، وتحسب كل درجة بجمع عالمة أمام الفئة التي توضح موافقتهم أو عدم مو 
درجات االستجابات على كل الجمل، على أن تكون أعلى الدرجات لالتجاهات 

 اإليجابية وأقلها لالتجاهات السلبية أو العكس .
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تحذف الجمل التي يكون فيها معامل االرتباط بين الدرجات المحددة لها والدرجة  •
وذلك لسهولتها وألنها تكون في  الكلية منخفًضا وتستخدم هذه الطريقة كثيًرا،

الغالب ذات درجات ثابتة عالية، وألنها تبين لنا بدقة درجة اتجاه األفراد نحو 
 المشكلة؛ ولذا فقد استخدمها الباحث في مقياس  في هذا البحث .

مفهوم استراتيجية التصور البصري؛ وفلسفتها وأسسها :لثالثا المحور
 وخطواتها .

 صور البصري :مفهوم استراتيجية الت-

أما عن مفهوم التصور الذهني فقد عرفتها )آمال صادق وفؤاد أبو حطب      
حدوث تمثيل عقلي أو صورة ذهنية للشيء الذي سبق ( بأنها 5٨5، 1996، 

لحظة تصوره ، واعتبر التصور  للمرء أن تعرض ل  ، وال يكون ل  وجود فعلي
نظائر د صور ذهنية تعهيئة  ىالحسي استراتيجية لتخهين المعلومات عل

مباشرة لمشياء واألفعال، وتعتمد علي الخصائص الحسية اإلدراكية العيانية 
 لها.

(  استراتيجية التصور البصري بأنها ٤1، ٢001ويعرف عهو عفانة )
مجموعة من األنشطة البصرية التي يمكن توظيفها من خالل استراتيجية 

 لتيسير فهم المتعلم .تعليمية تتضمن عديدا من الخطوات المنظمة 
مجموعة من اإلجراءات ( بأنها  ٢009ويعرفها ماهر عبد الباري )       

عند تفاعلهم مع الموضوع القرائي ، وتتضمن هذه  الطالبيتبعها  العقلية التي
بناء مجموعة من الصور أو المخططات العقلية المعينة علي  اإلجراءات

 .المقروء( استخالص المعنى من النص )فهم
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف استراتيجية التصور البصري       

ى مجموعة من اإلجراءات المتتابعة المنظمة التي إجرائيا في هذه الدراسة بأنها 
يتبعها المعلم لتنمية مهارات اإلمالء واالتجاه نحو الكتابة من خالل مساعدة 

سبق أن تعرض ل  وذلك من  المتعلم على تكوين صورة ذهنية للشيء الذي
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خالل ثالث خطوات أو مراحل رئيسة وهي: مرحلة التأمل ومرحلة المحاكاة 
يجابيت ، وتفاعل  مع المعلم  ومرحلة المراجعة، وتعتمد على نشاط المتعلم، وا 

 في كل خطوة من هذه الخطوات.ى
 فلسفة استراتيجية التصور البصري :  -

على مجموعة من النظريات التي تستند  بصريتيجية التصور الاستر اتقوم         
 : الفرد ومنها لدى بصريحدوث التصور ال إليها والتي تفسر

 :  نظرية الشفرة الثنائية-1
عملية ربط المعلومات المدخلة بالمفاهيم واألفكار الموجودة يعني التشفير       

الناس  بشكل أفضل، واذا ترك المعلومات الجديدة في الذاكرة بحيث يمكن تذكر
الطبيعية،فإنهم دائمًا ما يحاولون إكساب األشياء معنى حتى يدمجوا  إلى نهعاتهم

الجديدة بنسيج معلوماتهم الحالية، ويساعد التشفير على أن يجعل من  تاالخبر 
 (11٨،  ٢010عالم،  أبو) رجاء األشياء التي تم تجهيهها أشياء دائمة 

 : نظرية المخططات العقليةثانيا
طات العقلية هي عمليات عقلية يستعملها الفرد وتساعده على إعطاء المخط   

العالم واألشياء قيمة ومعنى، وينظر(أوهبل) إليها على أنها المحتوى الشامل 
 للمعرفة البنائية وخواصها التنظيمية التي تميه المجال المعرفي للفرد، وتسمح

د بربط المعلومات مع بعضها البعض وتحويلها إلى حهم ذات ااالسكيما لمفر 
معالجة عناصر معرفية أكثر بلها  قل ذاكرة، مما يسمحأ امعنى، بحيث تشغل حيه 

 .( ٢91،  ٢010عبد الباري ، )ماهر وبالتالي تعلم أوسع 
 ثالثا : نظرية النمو العقلي المعرفي لبياجيه :

ري أحد أهم األعمدة التي أسهمت في عالم النفس السويس ويعد جان بياجي   
الذهني ، وذلك بتأكيده علي أمرين  تطور المعمار المعرفي الستراتيجية التصور

 .(٨9-٨٨، ٢000هما )يوسف قطامي، ونايفة قطامي ، 
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 البنية المعرفية : -أ
ذهن المتعلم في  يشير مصطلح البنية المعرفية إلي حالة التفكير التي تسود  

ويفترض أن هذه البنية تنمو وتتطور مع العمر عن طريق  ،لفةمراحل  المخت
تتضمن التفاعل، ويترتب علي ذلك أن  التفاعل مع المواقف والخبرات؛ ألن الخبرة

إلي تغير حالة  الطفل كلما نما وتطور وتفاعل مع المواقف والخبرات أدى ذلك
بناء المعرفي الذي البنية الذهنية المعرفية، إذ أن كل جهء يسهم في تطور حالة ال

 الطفل . يملك 
 الوظيفة الذهنية : -ب 

يتضمن هذا العامل العمليات التي يستخدمها الطفل في تفاعل  مع متغيرات البيئة 
ويعدها بياجي  حالة عامة للنشاط الذهني، ويركه بياجي  علي الجانب  وعناصرها،

، فال يتمحور سبياضا أن هذا العامل يكون مستقرا نمفتر الفطري في هذا العامل،
 ووظيفت  . ولكن يتطور مع العمر، ويتسع وتهداد كفايت 

  إجراءات استراتيجية التصور البصري :-
( إجراءات  Sharon J. & King, Merritt,1996,65-66)  ،Crawley حدد
 االستراتيجية في الخطوات التالية :هذه 
 خالل اآلتي: ، ويتم ذلك من استكشاف القدرات التصورية لدى الطالب( 1
اطلب من أفراد العينة موضع البحث تخيل أي موضوع ، والحظ ماذا يحدث،  -

مثال ذلك : تخيل شكل المربع، ما شكل  ؟ وَ نب  الطالب إلي أن هذا التخيل 
 شاشة السينما ماذا ترى ؟ شأن  في ذلك شأن

امسح الصورة السابقة للمربع ، وقم بأخذ نفس عميق، وابدأ في تخيل صورة  -
 لدائرة ، كبر هذه الدائرة وصغرها، وحدد لونها .ل
يتبادل الطالب خبراتهم التصورية أو التخيلية حول الموضوعات أو العناصر  -

 ·السابقة . 
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يحدد المعلم أو الباحث الطالب الذين يتمتعون بحسن التصور بناء علي ما (1
 سبق من إجراءات .

من الصور المختلفة ، : يعرض المعلم علي الطالب مجموعة  تذكر الصور( ٢
 تخيلها . –بعد إغالق عيونهم  –ثم يطلب منهم 

: يقرأ المعلم أو أحد الطالب جهءا من النص بصوت مرتفع ،  القراءة للطالب( ٣
المعلم من التالميذ إغالق عيونهم عند االستماع للنص ، ويحاولون تخيل  ويطلب

 هم عن الموضوع .للطالب في هذه الحالة تبادل تصورات ما يحدث ، ويمكن
المعلم بعض عناصر القصة أو  مثل: ي التمثيل الصامت أو اإليمائي( ٤

 صامت أمام الطالب . الموضوع بشكل
الطالب بعض الصور عن األحداث أو األماكن  رسم: ربما ي رسم الصور( 5

 عنها . التي قرؤوا
: يطلب المعلم من طالب  وصف تصوراتهم ، وما مناقشة التصورات( 6
 علي أذهانهم بعد قراءتهم لموضوع ما أو لجهء من  . خيالت التي طرأتالت
: يستعين المعلم بقائمة من األسئلة التي تلفت انتباه الطالب  طرح األسئلة( 7

 لبعض األحداث أو
ما المشهد العام للموضوع ؟ وما مثل :  األشياء التي يمكنهم تصورها كما يلي :

؟  االطالع على النصتسم في عقلك عند ما الذي ير و شكل بعض الشخصيات ؟ 
ما نوع الصورة التي تتوقع و ؟  نصما نوع الصورة التي يمكن رسمها بعد قراءة الو 

هل تستطيع وصف الشكل الظاهري لشخصية و أن يكون الكاتب قد تصورها ؟ 
 من الشخصيات ؟ لو انتقلت إلي الفصل التالي من القصة هل تستطيع وصف  ؟

إجااراءات اسااتراتيجية التصااور  (Robert W ,Fisher1 2007:28)وحاادد  
 البصري في الخطوات التالية :

 يحدد المعلم في البداية أهدافا واضحة . -
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يقيم المعلم قدرة الطالب على تكوين تصورات بصرية عن الموضوع ؛ وذلك مان  -
خاااالل مناقشاااتهم فاااي الصاااور التاااي كونوهاااا عااان الموضاااوع بعاااد قراءتااا  قاااراءة 

 صامتة .
علم الطالب الذين يمتلكون القادرة علاى التصاور البصاري كاي يساتثمروا يشجع الم -

 هذه المهارات في موضوعات أخرى .
يستعين المعلم ببعض الوسائل التي تدعم التصور البصري مثل الصاور والرساوم  -

 التخطيطية .
يساااتثمر المعلااام الخلفياااة المعرفياااة لااادى الطاااالب بهااادف تااادعيم التصاااور البصاااري  -

 لديهم .
( إلى خطوات استراتيجية التصور 5٢،  ٢009ير عاكف الخطيب ) ويش    

 البصري في تعليم التهجي كما يلي : 
يكتب المعلم على السبورة أو على قصاصة ورق كلمة يستطيع الطالب قراءتها  -

 ولكن يعجه عن تهجئتها .
يقرأ الطالب الكلمة بصوت عال . -  
يقرأ الطالب حروف الكلمة . -  
الكلمة على ورقة . ينسخ الطالب -  
يطلب المعلم مااان الطالب أن ينظر إلى الكلمة ويصورها بعينية كما لو كانت  -

 آلة تصوير .
.يني  وينطق حروف الكلمة بصوت عاليطلب المعلم من الطالب أن يغمض ع -  
يطلب المعلم من الطالب أن يكتب الكلمة ويطابقها مع النموذج للتأكد من  -

 صحتها .
لعرض السابق إلجراءات استراتيجية التصور الذهني يخلص الباحث من خالل ا
 : التالية لإلجراءات
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: وفي هذه المرحلة :أوال : مرحلة التأمل   
في بطاقة  إلي فقرات ، ويتم كتابة كل فقرة مالئييقسم المعلم الموضوع اإل-

 .خارجية 
م يقسم المعلم الطالب إلي مجموعات تعاونية صغيرة ، ثم يوهع عليه-

 إلمالئية.الفقرات ا
يطلب المعلم من طالب  تأمل الفقرات وتكوين تصور بصري عن النص -

 المقروء .
ويصورها  بعض الكلمات المحددةيطلب المعلم مااان الطالب أن ينظر إلى  -

 .بعينية 
 بصوت عال .المحددة  الكلمات متعلميقرأ ال -
 . ات المحددةحروف الكلم متعلميقرأ ال -

وفي هذه المرحلة :حلة المحاكاة : ثانيا : مر   
يكتب المعلم على السبورة أو على قصاصة ورق الكلمات التي تتضمن القاعدة  -

 اإلمالئية التي يريد تعليمها للمتعلمين .
لمحاكاة المعلم ،  يقوم المعلم بنمذجة كيفية التصور الذهني أمام طالب  ، وذلك-

غالق و التوقف بعد قراءة الفقرة  ويتم ذلك من خالل القراءة بصوت مرتفع ، ثم ا 
 . العين ، وتصور الصورة التي ارتسمت في الذهن بعد قراءة الفقرة

             .بصوت عال الكلمات واوينطق أعينهم واأن يغمض متعلمينيطلب المعلم من ال
يطلب المعلم من المتعلمين محاكاة الكلمات المكتوبة على السبورة أو على  -

ي كراساتهم .قصاصة الورق ف  
يتبادل المتعلمون الكلمات التي كتبوها ويسجلوا مالحظاتهم. -  

وفي هذه المرحلة : ثالثا : مرحلة المراجعة :  
.مع النموذج للتأكد من صحت يطابق ما كتب  يطلب المعلم من الطالب أن   - 
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يقيم المعلم قدرة الطالب على تكوين تصورات بصرية عن الموضوع ؛ وذلك  -
كتاباتهم.ل مناقشتهم في من خال  

يعيد الطالب اإلجراءات التي قامو بها لتكوين التصور البصري للمكتوب حتى  -
 تتحسن كتاباتهم.

: إجــــــــراءات الدراســـــــــــة  
( إعداد دليل المعلم لالستراتيجية المقترحة : وقاد تضامن الادليل مقدماة توضاح 1) 

لتطبيق، ثام توضايح مبساط للمفااهيم األساساية للمعلم فكرة البحث وأهمية دوره في ا
وخطوات االستراتيجية بالتفصيل ، مع بيان أدوار كل من المعلم والطالب فاي كال 

 ( .1خطوة من خطواتها )ملحق 
 اإلمااااالء( إعااااداد أوراق العماااال التااااي ُساااالمت للطااااالب )فااااي ضااااوء موضااااوعات ٢)

 المقررة على طالب الصف الخامس االبتدائي (.

 دوات الدراسة، وضبطها ، وتتضمن: ( إعداد أ3)
 :  مهارات اإلمالءقائمة  -1

المناساابة لطااالب الصااف الخااامس  مهااارات اإلمااالءتهاادف هااذه القائمااة إلااى تحديااد       
 االبتدائي وفقا للمفهوم الذي حددت  الدراسة مسبقا .

 :مهارات اإلمالءـ مصادر إعداد قائمة 
 يلي : تتمثل مصادر إعداد هذه القائمة فيما  

 الدراسات واألدبيات السابقة. -1

، وماا أسافر عنا  تحليال  مهاارات اإلماالءالمقاييس واالختبارات التي تناولات  -٢
 تلك المقاييس واالختبارات .

 أهداف تعليم اإلمالء في المرحلة االبتدائية . -٣
 : مهارات اإلمالءـ وصف قائمة 

األساساية ،  مهاارات اإلماالءتتكون القائماة مان ثمااني مهاارات ؛ تمثال خماس منهاا       
 العليا . مهارات اإلمالءوثالث منها تمثل 
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 : مهارات اإلمالءـ صدق قائمة 
( ٢) ملحااق  عرضاات هااذه القائمااة فااي صااورتها المبدئيااة علااى عاادد ماان المحكمااين       

من المتخصصين في اللغة العربية، وتدريسها من أعضاء هيئة التدريس في كلياة التربياة 
لمتخصصااين فااي علاام الاانفس ماان أعضاااء هيئااة التاادريس ، ومجموعااة ماان وكااذلك ماان ا

مان أجال الوصاول  معلمي اللغاة العربياة فاي المرحلاة االبتدائياة مان المشاهود لهام بالكفااءة
( ، وقاد التاهم الباحاث بالمهاارات التاي اتفاق ٣إلى الشاكل النهاائي لهاذه المهاارات ) ملحاق 

  الخامس االبتدائي .جميع المحكمين على مناسبتها لطالب الصف 
 : مهارات اإلمالءمقياس  -2

يهاادف هااذا المقياااس إلااى قياااس ماادى تااوافر مهااارات اإلمااالء لاادى طااالب الصااف         
 الخامس االبتدائي .

 وصف المقياس :  -
يتكون المقياس من جاهئين الجاهء األول يكتاب الطالاب قطعاة مماالة عليا  تراعاي         

حااددتها الدراسااة ، والجااهء الثاااني يكتااب الطالااب بعااض الكلمااات  المهااارات اإلمالئيااة التااي
 الممالة علي  تراعي المهارات اإلمالئية التي حددتها الدراسة .

 بناء المقياس : -
 :مهارات اإلمالءاتبعت الخطوات التالية في بناء مقياس 

: وقاد أشاار الباحاث فيماا تقادم إلاى المصاادر التاي اشاتقت مهاارات اإلماالءتحديد  -1
 منها هذه المهارات وكيف تحقق من صدقها من خالل عرضها على المحكمين .

 صياغة أسئلة المقياس ، وقد روعي فيها ما يلي :  -2
 أن تكون مفردات المقياس مرتبطة بالمهارات التي حددت من قبل . -
 أن تكون متناسبة مع قدرات المتعلمين وخبراتهم . -

 أن تكون واضحة للمتعلم . -
 ة تصحيح المقياس .إعداد أدا -3
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 صدق المقياس :  -
عن طريق عرض  في صورت   مهارات اإلمالءتم التحقق مااان صااادق مقياس     

من المحكمين مجموعة  على  ألولية  ملحااااق  ا من المتخصصين في اللغة ٤)   )
مان  وكذلك  لتربية  ا كلية  في  ريس  لتد ا هيئة  ء  عضا من أ ريسها  وتد  ، لعربية ا

م النفس من أعضاااء هيئة التدريس، ومجموعة ماااااان معلمي المتخصصين في عاال
اللغة العربية فاااي المرحلة االبتدائية ماااان المشهود لهم بالكفاءة؛ وذلك للتحقق من أن 

ألسئلة واضحاااة ومفهوماااااة ن ا ما وضااااع لقياس ، وأ ر يقيس  ختبا ال جل ؛  ا من أ
س) ملحق جميع المحكمين 5 الوصول إلى الشكل النهائي للمقيا ى  باااد (، وقاااااد أ

 موافقتهم على صالحية المقياس للتطبيق على الخامس االبتدائي على هذه الصورة .
 التجربة االستطالعية للمقياس:

بعد إعاداد الصاورة المبدئياة مان المقيااس وعرضاها علاى المحكماين، أجارى الباحاث       
 ؛ بغرض معرفة : 1طالبا وطالبة 5٤تجربة استطالعية على عينة عشوائية قوامها 

 مدى مناسبة األسئلة لهؤالء الطالب ومدى تقبلهم للمقياس . -أ

 حساب همن المقياس . -ب

 حساب ثبات المقياس .  -ج

 وقد أسفرت تلك التجربة االستطالعية عن النتائج التالية : 
ــاس   -أ فيمــا يتعلــق بمــدى مناســبة األســئلة لهــدالء الطــالب ومــدى تقــبلهم للمقي

  :تبين
أن جميع األسئلة مناسبة للطالب؛ حيث استجاب معظم الطاالب لجمياع األسائلة ، -

 وأظهروا تحمسا في التفاعل معها . 

                                                

  اجريت التجربة االستطالعية بمدرسة الشهيد محمود نويشي االبتدائية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة .1
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 :  حساب زمن المقياس - ب
 تم حساب همن المقياس عن طريق اتباع الخطوات التالية : 
تسااجيل همااان البااادء فاااي اإلجاباااة علاااى كاال ساااؤال، وتساااجيل همااان االنتهااااء منهاااا  -1

 بة لكل متعلم .بالنس
 حساب الهمن الذي استغرق  كل طالب في اإلجابة عن كل سؤال . -٢
رتااب الطااالب تصاااعديا وفقااا لهااذا الااهمن، وفصاال اإلرباااعي األعلااى واإلرباااعي  -٣

 األدنى .
حسااااب متوساااط همااااان إجاباااة طاااالب اإلربااااعي األعلاااى، ومتوساااط همااااان إجاباااة  -٤

 طالب اإلرباعي األدنى.
 المتوسطين السابقين، واعتبر ذلك الهمن المناسب لكل سؤال .حساب متوسط  -5
اعتبر الهمن المناسب للإلجابة عن المقياس ككل هو مجموع أهمنة اإلجابة عن  -6

 دقيقة . ٣5أسئلة المقياس وهو 
 حساب ثبات المقياس :  –ج 

 استخدم الباحث طريقة إعادة االختبار لحساب ثبات المقياس؛ حيث إن هذه الطريقاة
تصااالح لالختباااارات الموقوتاااة ذات الاااهمن المحااادد والتاااي تعتماااد إلاااى حاااد كبيااار علاااى 
السرعة، كما أن العيناة ليسات كبيارة للحاد الاذي يصاعب معا  إعاادة االختباار، فضاال 

 عن أن المقياس ليس طويال بحيث يصعب إعادت  .
ن تكااون وقااد تاام إعااادة المقياااس علااى نفااس العينااة بعااد ماارور ثالثااة أسااابيع ، وروعااي أ  

ظروف التطبيق قريبة من األولى، ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات الطالب في 
وبالكشاااف عااان داللاااة معامااال  ,90المااارة األولاااى والثانياااة وكاااان معامااال االرتبااااط يسااااوي 
. ويتضاح مماا سابق أن المقيااس ,01االرتباط الساابق وجاد أنهاا جميعاا دالاة عناد مساتوى 

 لثبات . وبذلك أصبح المقياس في صورت  النهائية.يتمتع بنسبة عالية من ا
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 حساب ثبات معايير تصحيح المقياس :       -هـ 
 ٢0تاام حساااب ثبااات معااايير تصااحيح المقياااس عاان طريااق إعااادة تصااحيح اسااتجابات   

ل  خبرة بهذا المجال بعد أن تام  ٢طالبا تم اختيارها بصورة عشوائية ، وذلك بواسطة هميل
ى المعايير التي سيتم التقييم في ضوئها ، وقد كانت معامل االرتباط بين االتفاق مع  عل
 داللة عالية يمكن االطمئنان إلي  . واالرتباط ذ أن معامل.، ويتضح 9٤التصحيحين 

 : الكتابةمقياس االتجاه نحو -3
 . الكتابةنحو  الخامس االبتدائييهدف هذا المقياس إلى قياس اتجاه طالب الصف  
 بناء المقياس : إجراءات-
تم إعداد مقياس االتجاه نحو القراءة وفق مقياس ليكرت الخماسي ، في تقدير درجات    

المقياس ذي البدائل الخمسة ) أؤيد بشده ، أؤيد ، محايد ، أعارض ، أعارض بشدة ( 
 وقد مر إعداد  هذا المقياس بالخطوات التالية :

لقياس االتجاه ( بندا 15حيث تتكون من ) صياغة بنود المقياس في صورتها األولي  ؛ -
 .نحو الكتابة

لاى مجموعاة مان تقدير صدق المحتوى وذلك عن طريق عرض  فاي صاورت  األولياة ع -
( ماان المتخصصااين فااي اللغااة العربيااة، وتدريسااها ماان أعضاااء هيئااة 6ملحااق المحكمااين )

ء هيئااة التاادريس فااي كليااة التربيااة وكااذلك مااان المتخصصااين فااي علاام الاانفس ماان أعضااا
مااااان المشاهود لهام  بتدائياةالتدريس، ومجموعة مااااااان معلماي اللغاة العربياة فااااي المرحلاة اال

متداخلااة مااع بنااد بالكفاااءة ، وقااد اقتاارح بعااض المحكمااين حااذف أحااد البنااود التااي رأو أنهااا 
 (.7ملحق )كون المقياس في صورت  النهائية ، وقد أجرى الباحث التعديل المطلوب ليآخر
( طالبا وطالبة ٤0للتأكد من ثبات المقياس تم تطبيق  على عينة عشوائية مكونة من ) -

ماان غياار عيناااة الدراسااة ، وتااام اسااتخراج معادلااة ألفاااا كرونبااا، وحسااااب معاماال الثباااات ، 

                                                

  الزميل هو د عبد العزيز سليم المدرس بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة دمنهور.2
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.( وهاااو معامااال ثباااات مرتفاااع نسااابيا ، ثااام تااام احتسااااب همااان .9٢وكاااان معامااال الثباااات )
 ( دقيقة .٢5المقياس وكان )

  ديد عينة الدراسة :تح( ٤) 

فصااالين فاااي مدرساااة السااايدة صااافية  ؛ طالباااا وطالباااة 110شاااملت العيناااة  )أ( 
، تجريبياااة االبتدائياااة  أحااادهما مااان البناااين والثااااني مااان البناااات كمجموعاااة

يناااير االبتدائيااة أحاادهما ماان البنااين والثاااني ماان  ٢5وفصالين فااي مدرسااة 
 :موهعين على النحو التالي ضابطة  البنات كمجموعة

 ( توهيع عينة الدراسة 1جدول ) 
 المجموع البنات البنون 

 55 25 30 الضابطة

 55 27 28 التجريبية

 110 52 58 المجموع

)الضاابطة، والتجريبياة(  التكـافد بـين مجمـوعتي الدراسـة)ب( تم التحقاق مان 
عن طرياق تحقياق التكاافؤ باين المعلماين مان حياث المؤهال وعادد سانوات 

التباين باين المجماوعتين فاي األداء القبلاي علاى مقيااس  الخبرة، ثم تحليل
ومقياااس االتجاااه نحااو الكتابااة وكاناات النتااائج غياار دالااة  مهااارات اإلمااالء

 ( اآلتيين. ٣( و) ٢كما هي موضحة في جدولي )

ثمانية : استغرقت التجربة الميدانية ( التجريب الميداني لالستراتيجية المقترحة 5)

، وكاناات  2014/2015اسااا ال ل لاماااد ال  اسااا أسااابيم  ااف الالاا  ال  
 19 اسااتمرت ىتاار ال بمااا   2014ساابتمبر  24ب ايااة التجربااة ال بمااا  

 ، وقد سارت إجراءات التطبيق كما يلي:2014نوفمبر 

 ، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:التطبيق القبلي ألدوات الدراسة -1
 



  22001155لسنةلسنة  --((11الجزء )الجزء )    --((44العدد)العدد)  --السابعالسابع  المجلدالمجلد      ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة
 

                                                     371 

وعتين في األداء القبلي على مقياس ( نتائج تحليل التباين بين المجم2جدول )
 مهارات اإلمالء

 F الداللة

متوسط 

مج 

 المربعات

درجات 

 الحرية
  مجموع المربعات

غير 

 دالة

. 

231 
 بين المجموعات 227.   1 227.

 داخل المجموعات 106.145 108 0.983  

 الكلي 106.373 109   

ألداء القبلي على مقياس ( نتائج تحليل التباين بين المجموعتين في ا3جدول )
 التعبير الكتابي

 F الداللة

متوسط 

مج 

 المربعات

درجات 

 الحرية
  مجموع المربعات

غير 

 دالة
.040 .036   1  بين المجموعات 036.     

 داخل المجموعات 97.636 108 0.904  

 الكلي 97.673 109   

كاال منهمااا االلتقاااء بمعلَمااي المجموعااة التجريبيااة، كاال علااى حاادة، وتسااليم  -٢
نسااخة ماان دلياال المعلاام، ومناقشاات  حااول االسااتراتيجية المقترحااة، وطبيعااة 
دوره فاااي كااال خطاااوة مااان خطواتهاااا، وأدوار الطاااالب فيهاااا، واإلجاباااة عااان 

 جميع األسئلة واالستفسارات.

االلتقاء بمعلمي المجموعة الضابطة، واالتفاق معهما على أن ُيغطي كل  -٣
ء المقررة خاالل مادة التجرباة ، وقاد موضوعات اإلمال -بطريقت  –منهما 

 اطمأن الباحث لذلك من خالل المتابعة األسبوعية لكليهما.
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متابعااااة سااااير التجربااااة حيااااث كااااان الباحااااث يلتقااااي أساااابوعيا مااااع معلَمااااي  -٤
المجموعااااة التجريبيااااة؛ لتسااااليمهما أوراق العماااال الجدياااادة، واسااااتالم أوراق 

باساتراتيجية التصاور العمل السابقة، ومن ثم االطمئنان على سير العمال 
البصري. وجادير بالمالحظاة أن اساتجابات المعلماين كانات إيجابياة تجااه 
تنفياااذ االساااتراتيجية وهاااذا ُيعطااااي مؤشااارا علاااى مااااا يمكااان أن تحققااا  هااااذه 

 االستراتيجية لكل من المعلم، والمتعلم.

التطبيااااااق البعاااااادي لاااااامدوات، وتحلياااااال البيانااااااات، واسااااااتخالص النتااااااائج،  -5
 وتفسيرها.

 ج واألساليب اإلحصائية المستخدمة البرام -6
 Microsoft Excel)أ(   

 SPSSبرنامج  )ب( 
 :  نتائج الدراسة

عولجاات نتااائج الدراسااة إحصااائيا باألساااليب اإلحصااائية، والباارامج المشااار إليهااا 
 فيما تقدم، ويمكن عرضها فيما يلي:

 : أوال : نتائج الدراسة
 ذو داللااة إحصاائية )عناد مسااتوى ال يوجاد فارق : نتـائج اختبـار الفــرض األول

( باااااين متوساااااطي درجاااااات طاااااالب المجموعاااااة الضاااااابطة، وطاااااالب 0.05> أو = 
، فاي القيااس األساسية مهارات اإلمالءمقياس المجموعة التجريبية في أدائهم على 

والختبار هذا الفرض تم حساب المتوسط الحساابي ، واالنحاراف المعيااري  البعدي.
األساساية، وحسااب قيماة ىتى ، وتحدياد  ارات اإلماالءمهالدرجات المجماوعتين فاي 

 مستوى الداللة ، ويتضح ذلك في الجدول التالي :  
( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتها 4جدول )

اإلحصائية بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات اإلمالء 
 . األساسية في التطبيق البعدي
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 الداللة اإلحصــــــائية قيمة "ت"  ح       م        ن       المجموعة    
 ,71   ٢1,0  90,٢٤  55       التجريبية    

50 
دالاااااة عناااااد مساااااتوى  

 1٣,0  1٢,1٢ 55       الضابطة    ,01

يتضاح مان الجاادول الساابق وجااود فارق ذي داللااة إحصاائية بااين متوساطي درجااات      
األساساية  مهاارات اإلماالءموعة التجريبية وطالب المجموعاة الضاابطة فاي طالب المج

لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث إن قيماة ىتى المحساوبة دالاة إحصاائيا عناد مساتوى 
 ؛ وبالتالي يرفض الفرض األول . 01,0

 : ال يوجد فرق ذو داللاة إحصاائية )عناد مساتوى  نتائج اختبار الفرض الثاني
( بااين متوسااطي درجااات طااالب المجموعااة الضااابطة، وطااالب 0.05> أو = 

، فاااي  مقيااااس مهاااارات اإلماااالء العليااااالمجموعاااة التجريبياااة فاااي أدائهااام علاااى 
والختبااااااار هاااااذا الفااااارض تاااااام حسااااااب المتوساااااط الحسااااااابي،  القيااااااس البعااااادي.

العلياااااا ،  مهاااااارات اإلماااااالءواالنحاااااراف المعيااااااري لااااادرجات المجماااااوعتين فاااااي 
لااااة ، ويتضااااح ذلااااك فااااي الجاااادول حديااااد مسااااتوى الدالوحساااااب قيمااااة ىتى ، وت

 :  التالي
( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتها 5جدول )

اإلحصائية بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات اإلمالء 
 العليا في التطبيق البعدي .

 الداللة اإلحصــــــائية ة "ت"قيم  ح       م        ن       المجموعة    
دالااااااة عناااااااد مساااااااتوى   ٤٢,٤5   1٣,1  ٨٣,٣1  55      التجريبية    

 70,0  90,10  55      الضابطة    ,01

يتضاح مان الجاادول الساابق وجااود فارق ذي داللااة إحصاائية بااين متوساطي درجااات      
العلياااا  اإلماااالء مهااااراتطاااالب المجموعاااة التجريبياااة وطاااالب المجموعاااة الضاااابطة فاااي 

لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث إن قيماة ىتى المحساوبة دالاة إحصاائيا عناد مساتوى 
 ؛ وبالتالي يرفض الفرض الثاني . 01,0
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   :ال يوجد فرق ذو داللة إحصاائية )عناد مساتوى نتائج اختبار الفرض الثالث
( بااين متوسااطي درجااات طااالب المجموعااة الضااابطة، وطااالب 0.05> أو = 

، فاي القيااس ككل مهارات اإلمالءمقياس المجموعة التجريبية في أدائهم على 
والختبااااار هااااذا الفاااارض تاااام حساااااب المتوسااااط الحساااااب، واالنحااااراف  البعاااادي.

ككال، وحسااب قيماة ىتى،  مهارات اإلماالءالمعياري لدرجات المجموعتين في 
 وتحديد مستوى الداللة ، ويتضح ذلك في الجدول التالي :  

( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت"وداللتها  ٦ل )  جدو   
اإلحصائية بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات اإلمالء ككل في 

 التطبيق البعدي .
 الداللة اإلحصــــــائية قيمة "ت"  ح       م        ن       المجموعة    
دالااااااة عنااااااد مسااااااتوى   1٤,11٢   ٨٤,1  7٤,56  55      التجريبية    

 ٢٤,1  0٣,٢٣  55      الضابطة    ,01

يتضاح مان الجاادول الساابق وجااود فارق ذي داللااة إحصاائية بااين متوساطي درجااات      
طاااالب المجموعاااة التجريبياااة وطاااالب المجموعاااة الضاااابطة فاااي مهاااارات اإلماااالء ككااال 

ى المحساوبة دالاة إحصاائيا عناد مساتوى لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث إن قيماة ىت
 ؛ وبالتالي يرفض الفرض الثالث . 01,0

  : ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عناد مساتوى  نتائج اختبار الفرض الرابع
( بااين متوسااطي درجااات طااالب المجموعااة الضااابطة، وطااالب 0.05> أو = 

، فاي القيااس باة مقياس االتجاه نحاو الكتاالمجموعة التجريبية في أدائهم على 
والختباااار هاااذا الفااارض تااام حسااااب المتوساااط الحساااابي ، واالنحاااراف  البعااادي.

المعياري لدرجات المجموعتين في االتجاه نحو الكتابة ، وحسااب قيماة ىتى ، 
 وتحديد مستوى الداللة ، ويتضح ذلك في الجدول التالي :  
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"ت" وداللتها ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 7جدول )
في  االتجاه نحو الكتابةاإلحصائية بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 التطبيق البعدي .
 الداللة اإلحصــــــائية قيمة "ت"  ح       م        ن       المجموعة    
دالاااااااة عناااااااد مساااااااتوى   55,٤٤   59,1  90,٢٤  55      التجريبية    

 6٢,1  ٢5,11  55      الضابطة    ,01

يتضاح مان الجاادول الساابق وجااود فارق ذي داللااة إحصاائية بااين متوساطي درجااات      
لصالح  االتجاه نحو الكتابةطالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في 

؛  01,0المجموعة التجريبية ؛ حيث إن قيمة ىتى المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى 
 ض الفرض الرابع .وبالتالي يرف

 مناقشة النتائج وتفسيرها:
 المجموعة صالحأظهرت نتائج القياس البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية ل 

 ويعهى هذا لما يلي : مهارات اإلمالء التجريبية في 
بشكل مستمر طوال فترة التجريب الميداني من خالل المناشط  اإلمالءممارسة  -

مهارات تنمية ة المقترحة انعكس بشكل إيجابي على التي تضمنتها االستراتيجي
 لدى طالب المجموعة التجريبية . اإلمالء

استراتيجية التصور البصري تضمنت مجموعة من المناشط التي أعطت  -
الطالب الفرصة على التخيل اللغوي وتكوين صورة ذهنية واضحة عن ما يملى 

 اإلمالئية . عليهم مما كان ل  أبر األثر في تنمية مهاراتهم
كثرة النماذج اللغوية التي قدمها المعلم من خالل االستراتيجية ساعد الطالب  -

 على محاكاة تلك النماذج وتمكنهم من المهارات اإلمالئية .
أتاحت االستراتيجية المقترحة دورا جديدا للمعلم يختلف عن دوره في الطرق  -

الدعم في الوقت المناسب ؛ مما  التقليدية فكان موجها ومرشدا لطالبة مع تقديم
 كان ل  أبره األثر في تنمية المهارات اإلمالئية لدى الطالب .
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 صالحأظهرت نتائج القياس البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية لكما      
 ويعهى هذا لما يلي : تكوين اتجاه إيجابي نحو الكتابة التجريبية في  المجموعة

ية الكتابة لديهم من خالل المناشط الكتابية إحساس الطالب بتحسن عمل -
المختلفة ساعد بشكل كبير على هيادة رغبة الطالب في ممارسة الكتابة وتكوين 

 اتجاهات إيجابية نحوها .
وجد الطالب في ظل االستراتيجية المقترحة أدوارا جديدة تتيح لهم مشاركة  -

كوين اتجاهات إيجابية همالئهم والبحث في المصادر المختلفة مما ساعد على ت
 نحو الكتابة .

ترك الحرية للطالب في كتابة ما يحبون ؛ انعكس بشكل كبير على رغبة  -
 الطالب في ممارسة الكتابة؛ وبالتالي ظهر تحسنا ملموسا في اتجاهاتهم نحوها.

التعهيه الدائم للطالب طوال كتاباتهم وتشجيعهم على الكتابة حتى لو كانت  -
 خطاء انعكس ايجابا على حب الطالب لممارسة الكتابة .عندهم بعض األ
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 التوصيات والمقترحات: 
 في ضوء ما أسفرت عن  الدراسة من نتائج؛ يمكن تقديم التوصيات التالية:

 ضرورة اإلفادة من االستراتيجية في تدريس القراءة والنصوص . .1

 مالء .تدريب المعلمين على االستراتيجيات الجديدة في تعليم مهارات اإل .٢

ضااارورة العمااال علاااى اإلفاااادة مااان فكااارة أوراق العمااال المقدماااة ضااامن إجاااراءات  .٣
 االستراتيجية وذلك من خالل النسج على منوالها في جميع أفرع اللغة العربية.

العنايااااة بإعااااداد مقاااااييس لمهااااارات اإلمااااالء لطااااالب المرحلااااة االبتدائيااااة بشااااكل  .٤
 خاص وجميع المراحل األخرى بشكل عام .

بما يكفال تنمياة  االبتدائيةتوى موضوعات اللغة العربية في المرحلة تطوير مح .5
 مهارات اإلمالء لدى الطالب .

مختلااف فااروع اللغااة فااي الحساابان عنااد تعلاايم الطااالب  مهااارات اإلمااالءوضااع  .6
 في مراحل التعليم المختلفة بما يناسب كل مرحلة من هذه المهارات .العربية 

 :ةوتقدم الدراسة المقترحات التالي
فااااي تاااادريس  اسااااتراتيجية التصااااور البصااااريبحااااث أثاااار اسااااتخدام  .1

 النصوص  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية.
في تعليم مهاارات  استراتيجية التصور البصريبحث أثر استخدام  .٢

 اإلبداع اللغوي  لطالب التعليم العام  في مراحل  المختلفة.

في تعليم مهارات  ياستراتيجية التصور البصر دام ااااابحث أثر استخ .٣
 لطالب التعليم العام  في مراحل  المختلفة.األداء اللغوي 

بحث أثر استخااااادام استراتيجية التصور البصري في تعليم مهارات  .٤
في مرحلة رياض األطفال والصف األول  االستعداد للقراءة والكتابة 

 االبتدائي .
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مهااااارات وتنميااااة البحااااث عاااان اسااااتراتيجيات أخاااارى لتعلاااايم اللغااااة العربيااااة  .5
 في المرحلة االبتدائية . اإلمالء
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 المراجعقائمة 
 المراجع العربية:أواًل: 

( : علم النفس التربو ي . الطبعة  1996آمال صادق، وفؤاد أبو حطب ) -
 الخامسة ، القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية .

ينية، الطبعة طرق تدريس اللغة العربية والتربية الد :( 1999إبراهيم عطا )  -
 األول، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. الرابعة، الجهء

معجم المصطلحات التربوية المعرفة : (  ٢00٣أحمد اللقاني وعلي الجمل )  -
في المناهج وطرق التدريس، الطبعة الثالثة، القاهرة: عالم الكتب للنشر 

 والتوهيع والطباعة.
جاه نحو التخصص الدراسي وأسباب ( : االت٢006إسماعيل محمود سالمة ) -

اختياره في ضوء بعض المتغيرات لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية بالرياض، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية 

 ٤6-7، ص  11التربية، جامعة المنيا ، العدد
س بعض فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدري :( ٢006أيمن أبو منديل )  -

قواعد الكتابة على تحصيل طلبة الصف الثامن بغهة. رسالة ماجستير غير 
 منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غهة، فلسطين.

 –(: لسان العرب المجلد الرابع عشر، بيروت ٢000جمال الدين ابن منظور )  -
 لبنان: دار صادر للطباعة والنشر.

ج مقترح لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى برنام: ( 1996جمال العيسوي ) -
، مجلة كلية التربية بالمنصورة،  الطالب المعلم ىتخصص اللغة العربية

 العدد الثالثون، كلية التربية: جامعة المنصورة.
، دمشق: دار ٢ه( طرق تدريس اللغة العربية، ط  1٤06جودت الركابي )  -

 الفكر.
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 .االجتماعي، القاهرة، عالم الكتب : علم النفس(٢000حامد عبد السالم ههران ) -
ه( فصول في تدريس اللغة العربية)ابتدائي،  1٤٢5حسن جعفر الخليفة )  -

 ، الرياض : مكتبة الرشد .٤متوسط، ثانوي(، ط
( : تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ، القاهرة : 199٢حسن شحاتة )  -

 الدار المصرية اللبنانية .
(. تعليم اإلمالء في الوطن العربي أسس  وتقويم   1999)  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.  ، ٤وتطويره. ط
ه( فاعلية برنامج قائم على األنشطة  1٤٢9حسن عايض سعيد أبوفايدة )  -

الشائعة لدى طالب المرحلة المتوسطة  اللغوية لعالج األخطاء اإلمالئية
 )رسالة ماجستير غير منشورة( ، كلية التربية، جامعة الملك خالد.

( اإلمالء الشامل لجميع الصفوف والمراحل ، ط ٢00٣خالد محمد الطويل )  -
 الدمام: مكتبة المتنبي ،1

لدى ( ىاألخطاء اإلمالئية 199٨دخيل اهلل محمدالدهماني وأحمد عبده عوض )  -
تالميذ المرحلة المتوسطة بمحافظة مكة المكرمة ، وعالقتها بالقواعد 

( ، 1اإلمالئية التي درسوهاى مجلة البحث في التربية وعلم النفس ،العدد ) 
 .٢7٤-٢17كلية التربية، جامعة عين شمس، ص

، دار المسيرة  ٢( : التعلم أسس  وتطبيق . ط ٢010رجاء محمودأبو عالم ) -
 وهيع، عمان.للنشر والت

م، المهارات اللغوية ومستوياتها تحليل  1990رشدي طعيمة ، وأحمد جمعة،  -
-1٢0نفسي لغوي: دراسة ميدانية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.) 

1٣٢) 
الطبعة األولى ، دار ، طرق تدريس اللغة العربية  :(  ٢00٢هكريا إسماعيل )  -

 المعرفة الجامعية .
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( : االساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية ، األردن : 1999سميح أبو مغلي )  -
 دار مجدالوي للنشر والتوهيع .

تصور مقترح لمقرر في اإلمالء للصف األول : (  ٢009سناء محمد حسن)  -
اإلعدادي ودراسة أثره، وأثر استخدام التغذية الراجعة في تدريس  في عالج 

درسات في التعليم الجامعي ،  األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ. مجلة
 ٢٨٤-٢50، ص (٢)مصر ، ع

ئق امناهجها وطر  –اللغة العربية : (  ٢00٣ط  الدليمي، وسعاد الوائلي)  -
 عمان : دار الشروق للنشر والتوهيع.،تدريسها 

(: غرفة المصادر كبديل تربوي لذوي ٢009عاكف عبداهلل الخطيب )  -
لمي صعوبات التعلم ( ، إربد : االحتياجات الخاصة ) دليل عملي لمع

 عالم الكتب الحديثة
 ( أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة1999) البج  عبد الفتاح حسن  -

 عمان: دار الفكر . ،المرحلة األساسية العليا
( : منهج لتعليم اإلمالء في المرحلة األساسية الدنيا  ٢001عبداهلل رضوان )  -

ماجستير غير منشورة، كلية التربية: جامعة عين  في مدارس غهة، رسالة
 شمس.

( : برنامج مقترح لتعليم اإلمالء في الصفوف الثالث 19٨٨عبد المنعم سيد ) -
األخيرة في الحلقة االبتدائية، رسالة دكتوراة، كلية التربية ، جامعة عين 

 شمس.
رة على حل ( : أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القد٢001عهو عفانة ) -

 المسائل الرياضية ، غهة : مطبعة المقداد .
( : فنون اللغة العربية ، القاهرة : دار الشواف 1991علي أحمد مدكور )  -

 للنشر والتوهيع .
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: الموج  التربوي للمعلمين في اللغة العربية، مطبعة عمار (٢007علي أوجيدة ) -
 .قرفي، باتنة، الجهائر

، الرياض 1ريس اللغة العربية في التعليم العام ، ط ه( تد 1٤٢٨غاهي مفلح ) -
 : مكتبة الرشد.

ىطرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية  :(٢000فخر الدين عامر) -
 اإلسالميةى، الطبعة الثانية، القاهرة _ مصر: عالم الكتب.

: فاعلية إستراتيجية التصور الذهني في (٢009ماهر شعبان عبد الباري ) -
دراسات في  مية مهارات الفهم القرائي لتالميذ المرحلة اإلإعدادية ، مجلةتن

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، كلية التربية المناهج وطرق التدريس
 .11٤-7٣، ص ص 1٤5جامعة عين شمس ، العدد 

(  استراتيجيات فهم المقروء أسسها النظرية ٢010)  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 وتطبيقاتها العلمية. دار المسيرة للنشر والتوهيع، عمان.

م( برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات  ٢00٨) سعيد محمد السيد أحمد  -
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، مجلة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية اإلمالء

 .(  ٨٣عة عين شمس، العدد ) كلية التربية، جام للقراءة والمعرفة،
ا المسلكية، ته(ى فن التدريس للتربية اللغوية، وانطباعا 1979) سمك محمد  -

 مصر: مكتبة األنجلو المصرية.–العمليةى، القاهرة  وأنماطها
( : ى مهارات إدارة السلوك اإلنساني ٢00٢محمد عبد الغني حسن هالل ) -

 .ومهارات تطوير األداء ، القاهرة، مركه تطوير األداء والتنمية
( : صعوبات الكتابة اإلمالئية ، القاهرة : دار ٢00٣محمد رجب فضل اهلل )  -

 عالم الكتب .
( :فاعلية مدخل تكامل تعليم اللغة العربية ٢001مصطفى عبد العال أحمد )  -

ثاني اإلعدادي، رسالة ماجستير ، في تنمية مهارات اإلمالء لدى تالميذ الصف ال
 كلية التربية جامعة األسكندرية .
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( المهارات القرائية والكتابية )النظرية والتطبيق(، ٢005مصطفى رسالن )  -
 القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوهيع .

ىتأثير أسلوب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة :( ٢00٣مها حلس )  -
تجاه نحوها، لدى تالميذ الصف السادس األساسيى، رسالة ماجستير اإلمالئية واال

 غير منشورة، كلية التربية: جامعة عين شمس.
عمان : ، ( تدريس العربية مفاهيم نهرية وتطبيقات عملية ٢00٣وليد جابر )  -

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوهيع.
عمان:  ،التطبيقات اإلمالء العربي قواعد :(م ٢000خالد سالمة )  ياسر -

 مركه الكتاب األكاديمي.
( : كيف تتعلم اإلمالء وتستخدم عالمات الترقيم ، ٢00٣) ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 عمان : دار عالم الثقافة .
تعلم الصفي . ( : سيكولوجية ال ٢000يوسف قطامي ، ونايفة قطامي )  -

 األردن : دار الشروق للنشر والتوهيع . –عمان 
( : المستشار في اإلمالء والخط، دمشق: دار 199٤يوسف علي بدوي )  -

 الكلم الطيب.
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