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درجة شيوع األخطاء اإلمالئية لدى الطالب ذوي صعوبات 
 التعلم

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة شيوع  الملخص:
األخطاء اإلمالئية لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم. ولتحقيق أهداف 
الدراسة فقد تم إعداد مقياس للتعرف على األخطاء اإلمالئية، ووزع 

( معلمًا من معلمي برامج صعوبات التعلم في المنطقة 33على )
لسعودية. أظهرت النتائج أن درجة شيوع الجنوبية من المملكة العربية ا

األخطاء اإلمالئية لدى طالب ذوي صعوبات التعلم كانت بدرجة 
أل( إذا ) كلمات مبدوءة بـ" متوسطة وجاء الخطأ اإلمالئي ونصه

سبقتها الالم المكسورة" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ 
زيادة "  ونصه(، ودرجة تقدير مرتفعة، وجاء الخطأ اإلمالئي 3..5)

األلف الفارقة مع واو الجماعة" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
( ودرجة تقدير مرتفعة. وأوصت الدراسة على أهمية تركيز 4..5)

معلمي برامج صعوبات التعلم على مهارات الكتابة اإلمالئية الصحيحة 
 .للحروف والكلمات والجمل أثناء تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم

 .: األخطاء اإلمالئية، الطالب ذوي صعوبات التعلمالكلمات المفتاحية
 . المقدمة1

ُيعّد موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات الهامة في      
مجال التربية الخاصة؛ إذ حظي بقدر كبير من االهتمام من قبل 
المختصين والباحثين والمهتمين في مجال التربية الخاصة ويعود 

المشكالت وصعوبات التعلم التي يواجهها الطالب ذلك إلى حجم 
في المراحل التعليمية المختلفة. إضافة إلى غموض مفهوم 
صعوبات التعلم وصعوبة تمييزه عن الفئات األخرى من فئات 
التربية الخاصة، كما يعاني األطفال ذوي صعوبات التعلم من 

ات أنواع مختلفة من الصعوبات النمائية التي ترتبط بالعملي
واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة.  كاالنتباهالنفسية النمائية 

والصعوبات األكاديمية كالحساب والقراءة واإلمالء والكتابة؛ 
وعليه تبرز أهمية اإلمالء في تعلم الطالب ذوي صعوبات التعلم 

 .التعبير الكتابي والقراءة الصحيحة
 العربية كلها تعتمدتأتي أهمية اإلمالء من فروع اللغة       

عليها، إضافة إلى العالقة العضوية الوثيقة بينها وبين مواد 
المعرفة األخرى، وهي الوسيلة لصحة الكتابة، وحفظ الطالب من 

 [1]. الخطأ واللحن
وقد ارتفعت في اآلونة األخيرة أصوات من كّل البلدان       

الّلغة العربّية العربّية شاكية ُمرَّ الّشكوى من الّضعف العاّم في 
ومتأّلمة من الوضع المؤسف اّلذي وصلت إليه هذه الّلغة على 
سة الخوف الّشديد من خطر هذا الّضعف  أيدي أبنائها، ومتوجِّ
اّلذي يزداد مع األّيام سوًءا، ويتفاقم بإهمال شأنه صعوبة وتعقيدًا 
إن لم يسارع أهل الّلغة والعلم والمعرفة إلى عالج ضعف اللغة 

  [2].فئاتهم اختالفبنائها عامة ومنهم الطالب خاصة على لدى أ
فإن الضعف في األداء  [1,3]واستنادًا إلى األدب التربوي      

اإلمالئي لدى الطالب يعود إلى تعدد قواعد اللغة العربية 
)النحو( واعتمادها على المنطق والتعليل في التعليم وهذا بطبيعة 

من جوانب مشكلة واسعة وأطرافها  الحال ال يشكل إال جزءًا يسيراً 
متعددة، واستخدام المعلمين للهجة العامية في التدريس وقلة 
الوسائل التعليمية المناسبة لتدريس اللغة العربية والمواد الدراسية 
األخرى، فضاًل عن أسباب خارجية مثل: استعمال العامية في 

ويات البيت والشارع وعدم وجود مسابقات أدبية تتناسب ومست
الطالب وأعمارهم، واعتماد المعلمون على أساليب وطرائق لم 
تحقق غاياتها أو تصل إلى أهدافها في إيصال المادة الدراسية 
ن اعتماد الطرائق التقليدية في  في وقتها المناسب وبأيسر جهد وا 
تدريس اللغة العربية هو اآلخر ساهم في الضعف في اإلمالء 

 .والكتابة
ما سبق ذكره من األسباب قد ساهمت في  ولعل جميع      

شيوع األخطاء اإلمالئية لدى الطالب في المرحلة اإلبتدائية، 
وهذا ما أكدته نتائج عدة بحوث في هذا المجال والتي أشارت 
إلى وجود ضعف في اإلمالء وشيوع األخطاء اإلمالئية بين 
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طالب المدارس عامًة وطالب الصفوف اإلبتدائية خاصًة كدراسة 
ودراسة كلوب  [6]ودراسة أبو فايدة  [5]ودراسة غانم  [4]بيكا 
.[7] 
ولما لإلمالء من أهمية ومنزلة كبيرة بين فروع اللغة      

العربية، ال يراعيها أغلب المعلمون في تدريسهم، ومن خالل 
 [10,9,8]االطالع على الدراسات السابقة التي تهتم بالموضوع 

عظمها إلى قياس مستوى فقد هدفت هذه الدراسات في م
التحصيل اللغوي للطالب وأكدت على وجود أخطاء إمالئية 
شائعة بين الطالب كاألخطاء في كتابة الهمزة المتوسطة، 
والهمزة المتطرفة وهمزة الوصل والقطع واأللف المتطرفة، التاء 
المربوطة والمفتوحة، والحروف التي تكتب وال تنطق؛ وعليها 

وظ في مستوى الطالب في الرسم تلمست وجود ضعف ملح
 .اإلمالئي

وانطالقًا من أهمية المرحلة االبتدائية التي )يحدد فيها       
طالب صعوبات التعلم( فإنها المرحلة األساسية التي ينطلق منها 
الطالب في تكوين معارفه وقدراته مستقباًل. ويبرز فيها أهمية أن 

حققه من أهداف وما أهمية دور اإلمالء في صحة الكتابة وما ي
يلقاه من عناية تؤكد أهمية الدراسة الحالية في هذا المجال 
خاصًة مع ما جاء من التعميمات والنشرات وتوجيهات اإلشراف 
التربوي في المملكة العربية السعودية حول تدريس مهارات اللغة 
العربية ومنها اإلمالء التي لها دور مستقبلي لدى الطالب في 

 .راسية الالحقةالمراحل الد
وخالصة ما تقدم تأتي هذه الدراسة للتعرف على درجة شيوع 
األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحلة اإلبتدائية الذين يعانون 
من صعوبات التعلم من وجهة نظر معلميهم ومقترحات الحّد 

 .منها
 مشكلة الدراسة. 2

ال يخفى على أحد الشكاوى المتكررة من المعلمين في      
المدارس من ظاهرة الضعف اللغوي واإلمالئي لدى الطالب، وقد 
تعالت صيحات المعلمين والطلبة وأولياء األمور من هذا 
الضعف الظاهر، فمنهم من وضع اللوم في ذلك على المعلم، 

والمنهج المدرسي، وطرق التدريس المستخدمة في تناول 
موضوعات اإلمالء والكتابة، والنتيجة أن الطالب يحملون هذا 
الضعف من صف آلخر، ثم تنعكس نتائجه على أدائهم في 

 [11].مهارات اللغة األخرى 
نطالقًا من خبرة       ن في المجال التربوي، فقد تمت الباحثيوا 

مالحظة أن طالب صعوبات التعلم يعانونا قصورًا واضحًا في 
الء، ولمس شكوى معلمي صعوبات التعلم في الكتابة واإلم

مدارسهم من وجود ضعفًا إمالئيًا لدى الطالب، ولمسوا ذلك من 
خالل متابعة دفاتر اإلمالء للطالب وكتيباتهم في صفوفهم. 
وعليه فإن هذه المشكلة مجدية للبحث والتقصي والتحقق منها، 

ت فكرة وبناًء على ما تقدم تولدت مشكلة الدراسة الحالية ونبع
إجراء هذه الدراسة التي تأتي للكشف عن درجة شيوع األخطاء 
اإلمالئية لدى طالب صعوبات التعلم والتي تبدو من خالل 

 :اإلجابة عن السؤالين اآلتيين
 أ. أسئلة الدراسة

السؤال األول: ما درجة شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طالب  
 صعوبات التعلم من وجهه نظر معلميهم؟

الثاني: ما المقترحات التي تسهم في مواجهة شيوع  السؤال
األخطاء اإلمالئية لدى طالب صعوبات التعلم من وجهه نظر 

 معلميهم؟
 ب. أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة الحالية إلى
التعرف إلى درجة شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طالب . 1

 .صعوبات التعلم من وجهه نظر معلميهم
التي تسهم في مواجهة شيوع األخطاء  تقديم المقترحات. 2

 .اإلمالئية لدى طالب صعوبات التعلم من وجهه نظر معلميهم
بناء مقياس األخطاء اإلمالئية لدى الطالب ذوي صعوبات . 3

 .التعلم يتمتع بخصائص سيكومترية تناسب البيئة السعودية
 ج. أهمية الدراسة

 :تستمد الدراسة أهميتها من النواحي اآلتية
 ما تضيفه الدراسة الحالية من معلومات جديدة إلى المعرفة -
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 اإلنسانية والمكتبة العربية حول موضوع األخطاء اإلمالئية لدى
 .طالب صعوبات التعلم

إسهام هذه الدراسة في توظيف ما كتب من أدب نظري في  -
تفسير مفاهيم الدراسة الحالية في بيئة الدراسة العربية والمحلية 

 .العربية السعودية في المملكة
ما يترتب على نتائج الدراسة الحالية من فوائد عملية في  -

الميدان التربوي، إذ من المأمول أن يستفيد منها المسؤولين 
التربويين من خالل الوقوف على درجة شيوع األخطاء اإلمالئية 
لدى طالب صعوبات التعلم وأبرزها لوضع برامج واستراتيجيات 

وتعليمية مناسبة لمعالجة هذه المشكلة والحّد منها أو تربوية 
 .خفض مستواها

أداة الدراسة ونتائجها ُتسهم في فتح أفاق البحوث المستقبلية  -
 .في هذا المجال محليًا وعربيًا وجعلها أكثر سهولة ويسر

 د. حدود الدراسة
 :تتحدد نتائج تعميم الدراسة الحالية في اآلتي

صرت هذه الدراسة على  طالب صعوبات الحدود البشرية: اقت
  .التعلم ومعلميهم

الحدود المكانية والزمانية: جرت هذه الدراسة في المملكة العربية 
وبية في العام الدراسي السعودية وبالتحديد المنطقة الجن

 .م5..3/3..3
حدود األداة: تعتمد النتائج على دقة اإلجراءات المتبعة في 

 .ثباتهااستخالص دالالت صدقها و 
 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3

حظي موضوع األخطاء اإلمالئية لدى الطلبة على اختالف      
مراحلهم الدراسية وصفوفهم باهتمام العديد من الباحثين 
والدارسين، وقد ظهرت في هذا المجال العديد من البحوث 

 .والدراسات على الصعيدين العربي واألجنبي
دراسة كان من أهدافها  [5]وفي هذا الصدد أجرت غانم       

حصر األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى عينة من طلبة الصف 
( ..0الرابع األساسي في األردن. تكونت عينة الدراسة من )

طالبًا وطالبة تم اختيارهم من أربع مدارس في منطقة ماركا 

حصر الشمالية في األردن. تم استخدام اختبار تشخيصي ل
األخطاء اإلمالئية الشائعة. وأظهرت النتائج أن أكثر األخطاء 
اإلمالئية شيوعًا لدى عينة الدراسة، هي: كتابة عالمة الشدة، 
والواو آخر الكلمة، والهمزة المتوسطة، والتاء آخر الكلمة، وهمزة 
القطع االبتدائية، والخلط بين الحركات القصار وحروف المد 

 .والنون آخر الكلمة
بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن  [13]وقام الظفيري      

األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب الصفين الثالث والرابع من 
المرحلة المتوسطة في الكويت. ولتحقيق ذلك تم تطبيق مقياس 

( طالبًا وطالبة 566األخطاء اإلمالئية على عينة مكونة من )
مقياس التعرف على األخطاء من طالب الصفين الثالث والرابع و 

( معلمًا ومعلمة من 53.اإلمالئية على عينة أخرى مكونة من )
( مشرفًا تربويًا. وقد أظهرت النتائج أن عدد 33معليهم و)

األخطاء اإلمالئية لدى طالب الصفين الثالث والرابع بلغت 
 .( خطأ33)

بإجراء دراسة في الصين هدفت إلى   [14]وقامت هيلنغ     
معرفة التطور في القدرة على الكتابة اإلمالئية في المدارس 
االبتدائية من الصف األول حتى الصف السادس. ولتحقيق 
هدف الدراسة تم تطبيق مقياس لألخطاء اإلمالئية على عينة 

( طالبًا وطالبة. وقد أظهرت النتائج وجود ..3مكونة من )
من األخطاء اإلمالئية تم تصنيفها في ثالث فئات : ( نوًعا 3.)

األولى ترتكز على األصوات الكالمية، الثانية ترتكز على 
الكتابة، الثالثة ترتكز على دالالت األلفاظ، كما أظهرت النتائج 
عدم وجود فروق في مستوى األخطاء اإلمالئية تعزى لمتغير 

 .جنس الطالب
التي أجريت في الواليات  [15]في حين أن دراسة بوجارد      

المتحدة األمريكية هدفت إلى استقصاء قدرة طلبة الصف الثالث 
والكتابة ومعرفة األخطاء اإلمالئية الشائعة  األساسي على القراءة

( طالباً وطالبة في الصف .6لديهم. وتكونت عينة الدراسة من )
الثالث األساسي. وقد بينت النتائج أن درجة شيوع األخطاء 
 اإلمالئية لدى الطلبة كانت متوسطة، وأظهرت عدم وجود فروق
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 .في شيوع األخطاء اإلمالئية تعزى إلى متغير جنس الطالب
 فقد هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج [6]أما دراسة أبو فايدة      

مقترح قائم على األنشطة اللغوية لعالج األخطاء اإلمالئية 
المتوسط. تكونت عينة الشائعة لدى طالب الصف الثالث 

( طالبًا من طالب الثالث المتوسط لتشخيص 544الدراسة من )
( طالبًا تم تطبيق البرنامج .3األخطاء اإلمالئية الشائعة، و)

المقترح عليهم، وتم استخدام البرنامج التعليمي واالختبار 
التشخيصي لألداء اإلمالئي. وكانت أبرز نتائج الدراسة: وجود 

 .لطالب في اإلمالء بصورة واضحةمستوى متدن ل
دراسة هدفت إلى الكشف   [16]وأجرى عثامنة والمومني     

عن مظاهر الضعف اللغوي وأسبابه لدى طلبة المرحلة األساسية 
الدنيا من وجهة نظر المعلمين في منطقة المثلث الشمالي في 

( معلمًا ومعلمة. تم 333فلسطين. وتكونت عينة الدراسة من )
استبانة مظاهر الضعف اللغوي واستبانة أسباب  استخدام

الضعف اللغوي، أظهرت النتائج أن مستوى الضعف اللغوي لدى 
طلبة المرحلة األساسية الدنيا كان مرتفعًا، وأن أكثر تلك 
المظاهر كانت في مجال الفهم واالستيعاب، ومجال الكتابة، 

 .وعالمات الترقيم، والتعبير والمحادثة
بإجراء دراسة هدفت إلى تحديد األخطاء  [7]ب وقام كلو      

اإلمالئية الشائعة في األداء الكتابي لدى طالب الصف السادس 
( .4في مرحلة التعليم األساسي. وتكونت عينة الدراسة من )

طالبًا تم اختيارهم عشوائيًا من طالب الصف السادس األساسي 
م اختبار في غزة في فلسطين. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدا

للكشف عن األخطاء اإلمالئية. وقد أظهرت النتائج أن أكثر 
األخطاء اإلمالئية شيوعًا تكمن في مهارة رسم الهمزة المتطرفة 
بعد ألف المضافة إلى ضمير وهي في حالة النصب والرفع 
والجر، مهارة زيادة األلف الفارقة مع واو الجماعة، مهارة رسم 

، رسم التاء المربوطة والتاء همزة الفعل الرباعي ومصدره
المفتوحة، هاء الضمير والهمزة المتطرفة، رسم األلف المقصورة، 
األلف القائمة في نهاية الفعل الثالث، مهارة رسم التنوين أخر 

 .الكلمة المنتهية بتاء مربوطة مع رسم همزة

 :التعقيب على الدراسات السابقة
 توافقًا بينها والدراسةمن خالل مطالعة الدراسات السابقة، يالحظ 

 الحالية في تناولها موضوع األخطاء اإلمالئية لدى الطالب؛ إال
أن الدراسة الحالية قد تميزت عن تلك الدراسات في عدة جوانب، 

 :هي
هدفها وعينتها: إذ هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى درجة  -

شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طالب صعوبات التعلم ومقترحات 
 .حلها
مكانها وزمانها: تعد الدراسة الحالية من الدراسات الرائدة في  -

في المجتمع المحلي  - في حدود علم الباحث - هذا المجال
المتمثل بالمملكة العربية السعودية وبالتحديد المنطقة الجنوبية 

 .م5..3/3..3من العام 
متع أداتها: توفير أداة لقياس درجة شيوع األخطاء اإلمالئية تت

)الصدق والثبات( تتناسب والبيئة السعودية؛  بدالالت سيكومترية
األمر الذي يفتح مجال البحث أمام الباحثين والدارسين والمهتمين 

 .في هذا المجال
 الطريقة واإلجراءات. 4

يتضمن هذا الجزء عرضًا لمنهج الدراسة، وعينتها، وأداة الدراسة، 
جراءات وخطوات التحقق من دالالت الصدق والث بات لها، وا 

الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة. وجاءت على النحو 
 :اآلتي

 مجتمع الدراسة وعينتها . أ
تكونت مجتمع الدراسة من جميع معلمي صعوبات التعلم      

في برنامج صعوبات التعلم في المدارس الحكومية االبتدائية في 
السعودية من العام الدراسي المنطقة الجنوبية في المملكة العربية 

( معلمًا. أما عينة الدراسة 53.م والبالغ عددهم )5..3/3..3
( معلمًا من معلمي صعوبات التعلم في 33فقد تكونت من )

برامج صعوبات التعلم في المدارس الحكومية االبتدائية في 
المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية من العام الدراسي 

م، تم اختيارهم بالطريقة القصدية لما أبدوه من 5..3/3..3
 .تعاون ورغبة في تطبيق أداة الدراسة
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 أداة الدراسة . ب
ألجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها، تم تطبيق 

 مقياس درجة شيوع األخطاء اإلمالئية، بعد إجراء الخطوات
 :األتية

إلمالئية، وذلك مراجعة األدب التربوي المتعلق باألخطاء ا -
لتحديد مفهومها وأنواعها، إذ تم الرجوع إلى عدد من المراجع 

 [16,3].ذات العالقة مثل 
االطالع على المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة التي  -

 ودراسة الظفيري [5]تناولت األخطاء اإلمالئية مثل: دراسة غانم 
منها في تحديد قائمة ، وتم اإلفادة [6]ودراسة أبو فايدة  [13]

 .األخطاء اإلمالئية لدى الطالب
 :، هماجزئيانتكون المقياس من  -
( فقرة تمثل األخطاء اإلمالئية التي يعاني منها طالب 34أواًل: ) 

كبيرة جدًا، ) صعوبات التعلم، وتم استخدام تدرج ليكرت الخماسي
فقرات كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدًا(، في االستجابة عن 

( .، 3، 3، 5، 3المقياس، بحيث تعطى االستجابات الدرجات )
 .على التوالي لتقدير استجابات المفحوصين على المقياس

ثانيًا: سؤال مفتوح هو: ما المقترحات التي تسهم في مواجهة  
 .شيوع االخطاء اإلمالئية لدى طالب صعوبات التعلم

 .التحقق من دالالت الصدق والثبات للمقياس -
  أواًل: الصدق

للتحقق من صدق محتوى المقياس تم عرضه بصورته       
( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في ..األولية على )

اللغة العربية والقياس والتقويم وعلم النفس التربوي في جامعة 
نجران. إذ طلب منهم التحقق من مدى مالءمة فقرات المقياس 

لحكم عليها، وتعديل ما يرونه لقياس السمة المراد قياسها وا
مناسبًا للفقرات أو حذف غير المناسب منها. وفي ضوء آراء 
ومقترحات المحكمين، فقد أجمع المحكمون على صالحية فقرات 

 .( فقرة34المقياس، ولهذا بقيت فقرات المقياس )
  ثانيًا: الثبات

 تم التحقق من ثبات مقياس األخطاء اإلمالئية وذلك بطريقتين،

 :هما
-test-re)" أواًل: حساب معامل الثبات بطريقة "إعادة االختبار

test)  تم تطبق المقياس على عينة من خارج عينة الدراسة
( معلمًا من معلمي صعوبات التعلم في المنطقة 33قوامها )

الجنوبية في المملكة العربية السعودية، وأعيد تطبيق المقياس 
عين من التطبيق األول، وتم على العينة نفسها بعد مرور أسبو 

بين  (Pearson Corolation) حساب معامل ارتباط بيرسون
 (..4..درجات التطبيقين وبلغ معامل ارتباط بيرسون )

 ثانيًا: حساب معامل االتساق الداخلي بطريقة "كرونباخ ألفا
"(Cronbach’s Alpha)( 43..، وبلغ معامل ثبات المقياس )
 .اخلي مقبوالً وُيعد معامل االتساق الد

  :تصحيح المقياس
ألجل احتساب الدرجة الكلية للمقياس، تم وضع خمسة      

بدائل يختار المستجيب أحد هذه البدائل التي تعبر عن رأيه، 
( للبدائل الخمسة على .، 3، 3، 5، 3وأعطيت الدرجات )

( على البديل كبيرة جدًا، 3التوالي للفقرات، إذ أعطيت الدرجة )
( على البديل 3( للبديل كبيرة، وأعطيت الدرجة )5)والدرجة 

( على البديل قليلة، وأعطيت 3متوسطة، وأعطيت الدرجة )
( على البديل قليلة جدًا،  وقد تراوحت درجات المقياس .الدرجة )

( لتمثل أعلى درجة .5.( لتمثل أقل درجة و)34بين الدرجة )
بية للفقرات في المقياس. وللحكم على مستوى المتوسطات الحسا

والمجاالت والمقياس ككل، اعتمد المعيار اإلحصائي باستخدام 
 :المعادلة اآلتية

 ( الحد األدنى )للتدرج –الحد األعلى =  طول الفئة
    =3-.  =5    =..33   

   3         3       عدد الفئات المفترضة
 .يمثل درجة منخفضة لشيوع الخطأ اإلمالئي 1-2.33 -
 .يمثل درجة متوسطة لشيوع الخطأ اإلمالئي 3.67– 2.34 -
 .فأكثر يمثل درجة مرتفعة لشيوع الخطأ اإلمالئي 3.64 من -

 :إجراءات الدراسة
 :ألغراض تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع اإلجراءات اآلتية
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 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية، بعد التأكد من صدقها  -
 .وثباتها

 التعلم في مدارسهم الذين جاءوازيارة معلمي صعوبات    -
 .ضمن عينة الدراسة وأبدوا رغبتهم بالعمل والمساعدة

( دقيقة، .3تطبيق مقياس الدراسة، وقد استغرق التطبيق )  -
واستمر التطبيق بواقع عشرة أيام، وتم اإليضاح ألفراد عينة 
الدراسة الهدف من إجراء الدراسة، كما أكدوا ضرورة اإلجابة عن 

 .فقرات من دون ترك أي واحدة منهاجميع ال
تم تصحيح جميع االستبانات ورصد الدرجات المستحقة لكل   -

مستجيب ومن ثم إدخالها في ذاكرة الحاسوب، واستخدمت حزمة 
 لتحليل البيانات  (SPSS) التحليل اإلحصائي االجتماعي

 .والحصول على النتائج
 . النتائج5

درجة شيوع األخطاء اإلمالئية هدفت الدراسة الحالية الكشف عن 
لدى طالب صعوبات التعلم نظر معلميهم، وقد تم الحصول 

 :على نتائج الدراسة وعرضها ومناقشتها على النحو اآلتي
السؤال األول: ما درجة شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طالب 

 صعوبات التعلم من وجهة نظر معلميهم؟
وسطات الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المت

واالنحرافات المعيارية لدرجة شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طالب 
( يوضح .صعوبات التعلم من وجهة نظر معلميهم، والجدول )

 .ذلك
 1جدول 

 لتعلمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طالب صعوبات ا
المتوسط  الفقرات الرقم الترتيب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 ةمرتفع 1.36 4.15 ( إذا سبقتها الالم المكسورةوءة بـ )ألكلمات مبد 35 .
 مرتفعة 1.43 4.09 زيادة األلف الفارقة مع واو الجماعة 34 3
 مرتفعة 1.43 3.95 الهمزة المتوسطة  4 3
 مرتفعة 1.44 3.78 الشدة مع الحركاتكتابة عالمة  33 5
 مرتفعة 1.32 3.75 الهاء آخر الكالم الخلط بين التاء المربوطة و  3. 3
 مرتفعة 1.36 3.71 كتابة الشدة مع التنوين .3 6
 مرتفعة 1.32 3.68 رسم األلف المقصورة، واأللف القائمة في نهاية الفعل الثالث 36 0
 متوسطة 1.50 3.32 الياءاللينة المائلة و بين حرفي األلف الخلط  6. 4
 متوسطة 1.32 3.30 ( الشمسية الخطأ في كتابة )أل 5. 4
 متوسطة 1.43 3.23 كتابة الكلمات المختومة بهمزة منونة تنوين فتح 33 ..
 متوسطة 1.28 3.20 رسم التنوين أخر الكلمة المنتهية بتاء مربوطة مع رسم همزة 30 ..
 متوسطة 1.37 3.14 ( القمريةكتابة )ألالخطأ في  3. 3.
 متوسطة 1.28 3.10 األلف القائمة واأللف على صورة ياء(األلف اللينة آخر الكلمة ) 0. 3.
 متوسطة 1.28 3.08 الهمزة المتطرفة 4 5.
 متوسطة 1.20 3.00 (الواو آخر الكلمة )الواو األصلية و واو الجماعة .. 3.
 متوسطة 1.35 2.95 الرباعي ومصدرهرسم همزة الفعل  33 6.
 متوسطة 1.20 2.90 التنوينالنون آخر الكلمة: النون األصلية و  .. 0.
 متوسطة 1.28 2.86 همزة الوصل 6 4.
 متوسطة 1.33 2.81 ( الشمسية كلمات مبدوءة بالم دخلت عليها )أل 4. 4.
 متوسطة 1.29 2.78 ( هذان –هذه  –سماء اإلشارة )هذا أ .3 .3
 متوسطة 1.18 2.76 (اللذان -التي  –األسماء الموصولة )الذي  4. .3
 متوسطة 1.12 2.70 حروف تكتب وال تنطق وبالعكس 3 33
 متوسطة 1.12 2.68 الخلط بين الحركات القصار وحروف المد  . 33
 متوسطة 1.03 2.60 (التاء آخر الكلمة )التاء المفتوحة والتاء المربوطة 3. 35
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 متوسطة .99. 2.55 همزة القطع  0 33
 منخفضة .97. 2.31 الخلط بين الحروف المتقاربة في النطق  3 36
 منخفضة .85. 2.27 حذف حروف أصلية من الكلمة 5 30
 منخفضة .74. 2.08 إبدال حروف الكلمة الواحدة  3 34

 متوسطة 1.45 3.09 درجة شيوع األخطاء اإلمالئية )المقياس ككل(
جات ( أن المتوسطات الحسابية لدر .يبين الجدول )     

صعوبات التعلم قد تراوحت بين األخطاء اإلمالئية لدى طالب 
(، ودرجة تقدير منخفضة ومرتفعة. وجاءت منها 3..4-5..3)
( 35ئي )( أخطاء بدرجة مرتفعة. إذ جاء الخطأ اإلمال0)

( إذا سبقتها الالم المكسورة" في ألونصه" كلمات مبدوءة بـ )
(، ودرجة تقدير 3..5المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

زيادة األلف الفارقة  ( ونصه "34وجاء الخطأ اإلمالئي )مرتفعة. 
( 4..5مع واو الجماعة" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

زة ( ونصه " الهم4ودرجة تقدير مرتفعة. وجاء الخطأ اإلمالئي )
( ودرجة 3.43المتوسطة " في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

  .تقدير مرتفعة. وجاءت باقي األخطاء بدرجة متوسطة ومنخفضة
السؤال الثاني: ما المقترحات التي تسهم في مواجهة شيوع 
األخطاء اإلمالئية لدى طالب صعوبات التعلم من وجهه نظر 

 معلميهم؟
تم تحليل اجابات المعلمين على  لإلجابة عن هذا السؤال     

%( بين المعلمين .6السؤال المفتوح، وتم اعتماد نسبة االتفاق )
لتكون هي المقترحات التي تسهم في مواجهة شيوع األخطاء 
اإلمالئية لدى طالب صعوبات التعلم، وكان أبرز تلك 

 :المقترحات
ائق توجيه المعلمين إلى استخدام أنواع اإلمالء المختلفة وطر . .

تصحيحها المناسبة، مع األخذ باالعتبار إيجابيات وسلبيات كل 
 .طريقة

ضرورة استخدام المعلم في المرحلة االبتدائية ومعلم صعوبات . 3
التعلم اللغة العربية الفصحية في التدريس لما لها من أهمية في 

 .تعلم اإلمالء
ل ضرورة اهتمام المعلمين بكتابات الطالب والعمل على تحلي. 3

أخطائهم بصورة مستمرة، وتطوير الخطط العالجية، وأساليب 
 .التقويم

 استخدام األساليب التعليمية الحديثة في تدريس اإلمالء. 5
ومنها: المنظمات المتقدمة والخبرة الدرامية والسرد القصصي 
وخرائط المفاهيم ولعب األدوار وأساليب التعليم الذاتي وبرامج 

 .الحواس الحاسوب، والطرق متعددة
وجود بعض األخطاء اإلمالئية والنحوية في الكتب المدرسية . 3

يعمل على تثبيتها في أذهان الطلبة مما يجب على وزارة التربية 
 .والتعليم تقديم مراجعة دورية للكتب المدرسية وتدقيقها

 مناقشة النتائج. 6
أ. مناقشة السؤال األول: من خالل مطالعة نتائج السؤال األول 
فقد لوحظ شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طالب صعوبات التعلم 
وأن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع األخطاء اإلمالئية لدى عينة 

( وبدرجة تقدير متوسطة. ويمكن عزو 4..3الدراسة  ككل )
شيوع مثل هذه األخطاء اإلمالئية لدى الطالب ذوي صعوبات 

 :التعلم إلى عدة أسباب منها
نمو المعرفي للطفل ذي صعوبات التعلم، إذ ال قصور في ال -

يستطيع في معظم األحيان تميز أصوات الحروف أو تمييز ما 
يسمع، وجهل الطالب بالقواعد اإلمالئية وأصول الكتابة السليمة، 
وعدم انتباههم لمعلمهم أثناء الكتابة وتشتت االنتباه وشرودهم 

 .الذهني والفكري خارج نطاق الدرس
استخدام معلمي المرحلة االبتدائية ومعلمي صعوبات التعلم - 

 .اللغة العامية في التدريس وابتعادهم عن اللغة الفصحية
استخدام معلم صعوبات التعلم استراتيجيات تدريسية خاطئة  -

كاالعتماد على الحفظ والتلقين وتجاهل االستراتيجيات الحديثة 
التفكير الناقد واإلبداعي، كالعمل الجماعي ولعب الدور والتمثيل و 

واستخدام برامج الرسم اإلمالئي والكتابة باستخدام الحاسوب 
والسبورة الذكية التي تعد من أكثر األساليب التدريسية تشويقًا 

ثارة للطفل ألنها تخرجه من المألوف وتثير دافعيته  .وا 
 قصور معلم صعوبات التعلم في استخدام أنواع اإلمالء -
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نظور واإلمالء المنقول واإلمالء االستماعي واإلمالء كاإلمالء الم
 االختباري واإلمالء الذاتي، وعدم تفعيل أساليب تصحيح اإلمالء

  .بشكل جيد كالتصحيح أمام الطالب وتصويب أخطاءه ذاتياً 
وفي ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال      

تفقت ونتائج دراسة تم مالحظة أن نتائج الدراسة الحالية ا
، واتفقت مع معظم نتائج [6]، ودراسة أبو فايدة  [15]بوجارد

الدراسات السابقة أيضًا التي بينت أن الطلبة يقعون في أخطاء 
التي أظهرت أن أكثر  [5]إمالئية متنوعة منها: دراسة غانم 

األخطاء اإلمالئية شيوعًا لدى الطالب هي: كتابة عالمة الشدة، 
الكلمة، والهمزة المتوسطة، والتاء آخر الكلمة، وهمزة  والواو آخر

القطع االبتدائية، والخلط بين الحركات القصار وحروف المد 
التي أظهرت أكثر  [7]والنون آخر الكلمة. ودراسة كلوب 

األخطاء اإلمالئية شيوعًا لدى الطالب رسم الهمزة المتطرفة بعد 
، والرفع والجر، ألف المضافة إلى ضمير وهي في حالة النصب

وزيادة األلف الفارقة مع واو الجماعة، ورسم همزة الفعل الرباعي 
ومصدره، ورسم التاء المربوطة والتاء المفتوحة وهاء الضمير 
والهمزة المتطرفة، ورسم األلف المقصورة، واأللف القائمة في 
نهاية الفعل الثالث، ورسم التنوين أخر الكلمة المنتهية بتاء 

 .ع رسم همزةمربوطة م
ب. مناقشة السؤال الثاني: أظهرت نتائج تحليل السؤال الثاني، 
أن أفراد عينة الدراسة قد اقترحوا مجموعة من المقترحات تسهم 
في خفض األخطاء اإلمالئية لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم، 
ولعل مثل هذه المقترحات يترتب عليها فوائد عملية في البرنامج 

، إذ من المأمول أن يستفيد منها أعضاء اللجنة التربوي الفردي
الدائمة لطالب صعوبات التعلم في المدرسة، وهم: )المدير، معلم 
صعوبات التعلم، المرشد الطالبي، معلم الصف العادي، أولياء 
األمور( لوضع برامج واستراتيجيات تربوية وتعليمية تتناسب وتلك 

ئية والحّد منها أو المقترحات لمعالجة مشكلة االخطاء اإلمال
 .خفض مستواها لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم

 التوصيات. 7
 :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن التوصية بما يأتي

ضرورة اهتمام المسؤولين التربويين والقائمين على برامج  -
صعوبات التعلم بالتركيز على الرسم اإلمالئي الصحيح للحروف 

والجمل، والمهارات اإلمالئية األساسية ومعالجتها والكلمات 
بصورة تتالءم مع خصائص طالب صعوبات التعلم العقلية 

 .والمعرفية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية
عقد اللقاءات مع المعلمين في برامج صعوبات التعلم ودعوتهم  -

 إلى أهمية استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس؛ لما لها
  .من أهمية في تعلم الرسم اإلمالئي الصحيح

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية للكشف عن درجة شيوع - 
األخطاء اإلمالئية لدى الطالب باستخدام أدوات ومقاييس أخرى 

 .وعينات ومجتمعات مختلفة
 المراجع

 أ. المراجع العربية
مهارات اللغة أساليب تدريس (. ...3البجة، عبد الفتاح. )[1] 

 . العين: دار الكتاب الجامعي.العربية وآدابها

، اللغة العربية إلى أين(. 3..3الشويرف، عبداللطيف. )[2] 
 .56.-34.المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

. الضعف اللـغـوي بين التالميذ (....3الكعبي، كريم. )[3] 
استرجعت في دراسة تحليلية منشورة عبر االنترنت. 

 م.5..3/3/3.

أثر برنامج تعليمي عالجي في (. ...3غانم، نادية. )[5] 
تصحيح أخطاء إمالئية شائعة لدى عينة من طلبة 

رسالة ماجستير غير  الصف الرابع األساسي في األردن.
 منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

قائم على . فاعلية برنامج مقترح (4..3أبو فايدة، حسن. )[6] 
األنشطة اللغوية لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى 

رسالة ماجستير غير منشورة،  طالب المرحلة المتوسطة.
 جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية.
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(. األخطاء اإلمالئية الشائعة مع ...3كلوب، فتحي. ) [7]
األداء الكتابي لدى تالميذ الصف السادس من مرحلة 

مجلة تعليم األساسي بعزة وخطة مقترحة للعالج. ال
 ..3-4(، .، العدد )جامعة الزيتونة

(. األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى 5..3الخطيب، محمد. ) [8]
المجلة األردنية طلبة الجامعة والمدرسة في األردن. 

 .60-54(، 3)0، للعلوم التطبيقية

. جريدة عربيةإشكالية الكتابة ال(. 4..3الجمل، محمد. ) [9]
استرجعت بتاريخ  33-33(، 30)..األسبوع األدبي، 

 . www.adbi.orgم من الموقع 5..3/ 3/3.

، دراسة عن الضعف اإلمالئي(. 4..3المقرن، تهاني. )[10] 
م من الموقع:  5..3/3/3.استرجعت بتاريخ 

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t

=3800 

(. نحو رؤية جديدة لتدريس النحو ...3عمار، سالم. ) [11]
العربي على المستوى الجامعي في ضوء النظريات 

 ،مجلة التربيةالحديثة في اللغة العربية وعلم النفس. 
.(. ،)3.-43. 

(. فعالية برنامج تدريبي في تنمية ...3قطامي، نايفة. ) [12]
 -مجلة دراسات الذاكرة للطلبة ذوي صعوبات التعلم. 

 . .5 -33(، .3) 5. الجامعة األردنية

(. األخطاء اإلمالئية الشائعة 3..3الظفيري، محمد. ) [13]
عند طالب الصفين الثالث والرابع من المرحلة المتوسطة 

 - المجلة التربويةة تشخيصية تحليلية. في الكويت: دراس
 .355-43.(، 63) 6.، الكويت

(. مظاهر ...3عثامنة، فايز؛ المومني، محمد. ) [16]
الضعف اللغوي وأسبابه لدى طلبة المرحلة األساسية 
الدنيا من وجهة نظر المعلمين في منطقة المثلث 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشمالي )لواء حيفا(. 
 .3.. -40(، 3) 0 .ية واالجتماعيةاإلنسان

 المراجع األجنبية . ب
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 Abstract_ The study aimed at identifying the degree of common misspellings of students with learning 

disabilities. To achieve the objectives of the study, misspellings scale was developed and distributed to (53) 

teachers of learning disabilities in the southern region of  Saudi Arabia. The results showed that the degree of 

common misspellings of students with learning disabilities were moderately. The study recommended that the 

teachers of learning disabilities should be focused on the  spelling skills of the letters, words, and sentences 

through teaching students with learning disabilities. 

Keywords: Misspellings, Students with Learning Disabilities. 
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