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 ملدص البخح:

، الدادس االبتجائيتالميح الرف  ىلج عالج أخصاء الكتابةىجف البحث الحالي إلى       
واتبع  لجييع. عالجيافي السجعػم بعسمية السخاجعة  اليج السفكخةنسػذج وتعخف أثخ استخجام 

، وتكػنت ة الػاحجةالبحث السشيج التجخيبي، باستخجام الترسيع شبو التجخيبي ذي السجسػع
عدبة ثايت بسجرسة الدادس االبتجائي ( تمسيًحا مغ تالميح الرف 03مجسػعة البحث مغ )
ميسية بسحافطة أسيػط، وقج قام الباحث التع ساحل سميعالتابعة إلدارة  بدصا لمتعميع األساسي

، الدادس االبتجائيالسشاسبة لتالميح الرف  ميارات الكتابةقائسة ميارات  كل مغ: باستخجام
، وكتاب التمسيح، ودليل السعمع أخصاء الكتابة لتالميح الرف الدادس االبتجائيواختبار 
فخت نتائج البحث عغ فاعمية وأسالسجعػم بعسمية،  اليج السفكخةباستخجام نسػذج لمتجريذ 
لجى تالميح الرف  عالج أخصاء الكتابةفي  السجعػم بعسمية السخاجعة اليج السفكخةنسػذج 

؛ حيث بمػت قيسة حجع عالج تمظ األخصاءفي  لمشسػذج، ووجػد أثخ كبيخ الدادس االبتجائي
 (.3.30األثخ )

 

 .أخصاء الكتابة عسمية السخاجعة،، اليج السفكخةنسػذج الكمسات السفتاحية: 

Thesis abstract: 

      The current research aimed to correct writing errors among six year 

primary stage pupils and identify the impact of using hands-on minds-on 

model supported with a reviewing process on correcting those errors 

among them. The researcher used the experimental design based on the 

quasi_ experimental design of one group. The research group consisted of 

(21) six year primary stage pupils in Thabet Basta Estate School for Basic 

Education, Sahel Selim Educational Administration, Assiut. The 

researcher used a list of writing errors among six year primary stage 

pupils, a test of writing errors among six year primary stage pupils, a 

student book and a teacher's guide for teaching using hands-on minds-on 

model supported with a reviewing process. The results of the research 

declared the effectiveness of hands-on minds-on model supported with a 

reviewing process in correcting writing errors among six year primary 

stage pupils and its great impact on correcting those errors where the 

value of the effect size (18228) 

2120) 
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 :ّاخللفٔ٘ اليظشٓ٘ املكذم٘

لمػة العخبية ميارات أربع: االستساع، والتحجث، والقخاءة، والكتابة، وفقجان ميارة مشيا       
يقرج بيا  ويعج فقجانا لخكغ مغ أركانيا، وتعج الكتابة مغ ميارات المػة العخبية السيسة، 

القجرة عمى ندخ التمسيح لسا يكتب أمامو، وكتابة ما يسمى عميو، والقجرة عمى كتابة ما يجػل 
في خاشخه، والتعبيخ عسا في الشفذ، وتأتى  ميارات الكتابة بعج تعمع التمسيح الحخوف عغ 

ن المػػية شخيق أصػاتيا، والكتابة تتصمب جسيع السيارات المػػية التى تعمسيا الفخد في الفشػ
 0( 040،  4302األخخى وتديج عمييا السيارات المػػية الخاصة بالكتابة ) ىشج مكخم، 

وتتدع الكتابة بأىسية خاصة مغ بيغ السيارات المػػية، حيث إن ليا القجرة عمى إحجاث      
تكامل بيغ أنساط التعمع؛ فيي تعتسج عمى السيارات الذفيية والسيارات المػػية األخخى، 

صمب مسغ يتعمع الكتابة أن يحتفع ذىشيا بفكخة ما خالل تعبيخه بالكمسات السكتػبة عغ ىحه وتت
الفكخة، وأن يعسل عمى التشاسق والتشاغع بيغ الحاكخة البرخية والحخكية، وأن يشطع العالقة بيغ 

 (.  234،  4332حخكة العيغ واليج )دمحم الديج، 
في حياة الفخد عسػما  تياىسيأل؛ غ الباحثيغتابة باىتسام الكثيخ مولقج حطيت الك     

والستعمسيغ في السخاحل التعميسية خاصة؛ لحا نجج الحخص عمى إكداب التالميح ميارات الكتابة 
وأولت الكثيخ مغ الجراسات اىتساما بعالج  ،شػات األولى بالسخحمة االبتجائيةالرحيحة مشح الد

وذلظ أخصاء الكتابة لجى تالميح السخاحل التعميسية السختمفة خاصة تالميح السخحمة االبتجائية؛ 
 .ألنيا مخحمة ميسة مغ مخاحل بشاء شخرية التمسيح مغ جػانبيا السختمفة

 تعشٓف أخطاٛ الهتاب٘:

 برػرة الكمسة رسع: بأنيا(  050 ، 4332)  إبخاليع وسميسان عمي، شخيف يعخفيا      
 الحخف تػييخ أو حخف، نقز أو حخف بديادة وذلظ عميو، السرصمح رسسيا لقاعجة مخالفة

 قمب أو الحخوف، إبجال أو العكذ، أو مفتػح إلى مخبػط ومغ مقرػر، إلى مسجود مغ
: بأنيا(  045 ، 4303)  زىخة أبػ دمحم ويعخفيا، تأخيخه أو حخف تقجيع أو القريخة، الحخكات

                                                           
1

هغ ذكر االسن األول بدال هن االسن األخير ) اسن العائلة ( كوا يلي: االسن األول )   ApA Manualتن اتباع نظام توثيق الـ  

 السنة ، الصفحة (.
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 اكتدابيع دون  يحػل الرحيح المػػي  االستخجام مقاييذ عغ التالميح استجابات في انحخاف
 .صحيحة بصخيقة الكتابة لسيارات
 قػاعج االبتجائي الدادس الرف تمسيح مخالفة: بأنيا إجخائيا الكتابة أخصاء وتعّخف       
 الصالب عمييا يحرل التي بالجرجة وتقاس التبجيل، أو اإلضافة أو بالححف الرحيحة الكتابة

 .الكتابة أخصاء اختبار في
 :الهتاب٘ أخطاٛ تصئف

 أنػاع ثالثة إلى ترشيفيا يسكغ الكتابة أخصاء أن(  42 ،4304)  إسساعيل دمحم يخى     
 :ىي رئيدة
 يتعمق وما عمييا، الستعارف اإلمالئية القػاعج بجانب تتعمق التي األخصاء وىي :إمالئية أخصاء
 وكتابة والقسخية، الذسدية الالم وكتابة اليسدة، كتابة في األخصاء: مثل اإلمالئية، الكتابة بجانب
 .والسفتػحة السخبػشة التاء

 أىل عمييا اصصمح التي والشحػية المػػية القػاعج بجانب تتعمق التي األخصاء وىي :نحػية أخصاء
 الجسل تكػيغ في ببعس بعزيا الكمسات وعالقة الجسل بشاء في الستبعة القػاعج تمظ وىي المػة،
 والسخاشب الستكمع)  السختمفة بأنػاعيا والزسائخ األفعال ترخيف في األخصاء: مثل السعشى، ذات

 .بأنػاعو والجسع بشػعيو والسثشى والسفخد ،(والػائب
 والعبارات لمتخاكيب المػػي  االستخجام بجانب تتعمق التي األخصاء وىي :بالمػة مختبصة أخصاء

 أفخاد مغ غيخه مع الفخد يدتخجميا التي والتخاكيب األلفاظ وتتشاول الحياة، مػاقف في والكمسات
 مغ كمسات ححف أو زائجة كمسات وإضافة السجخدة، الجسل كتابة: مثل كتابية، صػرة في السجتسع
 .تخكيبيا يذػه أو السعشى في يػيخ مسا الجسمة

 : الهتاب٘ أخطاٛ رّٖ التالمٔز مظاٍش

 وعجم والتخاكيب، واإلمالء التيجي في األخصاء كثخة :ومشيا الكتابي، باألداء مختبصة مطاىخ -
 لعالمات التالميح استخجام وعجم الكتابية، ألخصائيع التالميح ترحيح وعجم الكتابة، تشطيع

 ،( رقعة – ندخ)  لمتالميح الكتابي األداء اتداق وعجم والكمسات، الحخوف وتذابظ التخقيع،
 .وغيخىا... ..مكتسمة غيخ وكمسات لحخوف التالميح وكتابة
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 صحيحة، غيخ بصخيقة القمع عمى الكبس :ومشيا ذاتو، الكتابي بالدمػك مختبصة مطاىخ -
 الجمدة وعجم الكتابة، أثشا بذجة القمع عمى والزػط الكتابة، أثشاء الشفذ إلى والتحجث

 .الكتابة أثشاء صحيحة غيخ بصخيقة القمع وتحخيظ الكتابة، أثشاء الرحيحة
 واالىسال، لمكدل والسيل الكتابية، األعسال تجاه باالحباط الذعػرومشيا:  نفدية، مطاىخ -

 واالجياد بالتعب والذعػر الػاجبات، مسارسة مغ والتيخب األفكار، عغ الذفيي لمتعبيخ والسيل
 .( 040،  4302 ) ىشج مكخم  .الكتابة أثشاء
عالج مذكمة األخصاء في الكتابة لجى الستعمسيغ بسختمف بالكثيخ مغ الجراسات  واىتست       

( وقج  4300السخاحل التعميسية وخاصة السخحمة االبتجائية، ومشيا دراسة نادية أبػسكيشة ) 
التػحية الفػرية مع معالج الشرػص الحاسػبي  ىجفت إلى تعخف فاعمية استخجام إستخاتيجية

لعالج األخصاء اإلمالئية لجى تالميح الرف الدادس بالسخحمة االبتجائية، وتػصمت لمحكع 
بفاعمية اإلستخاتيجية السعتسجة عمى معالج الشرػص الحاسػبي أكثخ مغ الصخيقة التقميجية في 

( اليادفة إلى التعخف عمى فاعمية  4305تعميع اإلمالء والكتابة، ودراسة عػاشف حدغ ) 
استخجام إستخاتيجية لعب األدوار في عالج األخصاء اإلمالئية الذائعة لجى تمسيحات الرف 
الدادس االبتجائي بالسجيشة السشػرة، وتػصمت الجراسة إلى فاعمية لعب األدوار في عالج 

 األخصاء اإلمالئية الذائعة لجى تمسيحات السخحمة االبتجائية.
وبالشطخ إلى ىحه الجراسات نجج أنيا قج تشاولت مذكمة أخصاء الكتابة لجى التالميح في      

؛ لسا تسثمو ىحه السخحمة مغ أساس لمسخاحل التعميسية التالية، وقج استخجمت االبتجائيةالسخحمة 
في تمظ الجراسات إستخاتيجيات مختمفة في عالج تمظ األخصاء لكشيا ما زالت تخد في كتابات 

تالميح السختمفة؛ ألنيا تفتقخ إلى تقجيع العالج السشاسب، ويزاف إلى ذلظ استسخار استخجام ال
مسا يجفع الباحث إلى  ؛ميع الكتابة بالسخحمة االبتجائيةإستخاتيجيات التجريذ التقميجية في تع

محاولة استخجام إستخاتيجيات تشاسب شبيعة تمظ السيارة المػػية السيسة بذقييا العقمي 
تابة تالميح السخحمة يجوي، ويحاول الباحث مغ خالليا تقجيع حل لسذكمة األخصاء في كوال

 .االبتجائية
ومغ خالل اشالع الباحث عمى العجيج مغ األدبيات التخبػية ونطخيات التعمع الحجيثة          
تابة مغ البشائية؛ لسشاسبتيا تعميع ميارات الكتابة، ومػاكبتيا لسا تتصمبو الكالشطخية وخاصة 

برجد  استخجام التمسيح لسجسػعة القػاعج التي تعمسيا خالل سشػات دراستو الدابقة وما ىػ
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يػفخ لمتمسيح إمكانية السدج بيغ القاعجة  انسػذجاختار الباحث  ؛ لحاتعمسو خالل دراستو الحالية
السعخفية والتشفيح اليجوي ليا في صػرة كتابة مػضػعات أو فقخات، ووقع اختيار الباحث عمى 

ألنو يػفخ تمظ اإلمكانية وقج يداعج في عالج األخصاء التي يقع فييا  ؛اليج السفكخةنسػذج 
 .لرف الدادس االبتجائي في الكتابةتالميح ا
نسػذج متكامل يحػي  اليج السفكخة( أن نسػذج 50،   4332ويخى عيج أبػالسعاشي)        

داخمو معطع السبادئ التي حجدتيا اإلستخاتيجيات الحجيثة في ضػء الشطخيات السعخفية، كسا أن 
إستخاتيجية التجريذ فيو تعتسج عمى مبادئ التعمع الشذط وتػييخ دور التمسيح مغ السدتقبل 

تفاعل اإليجابي مع اآلخخيغ مغ جانب والبيئة مغ جانب آخخ، وىحا الشسػذج الدمبي إلى الس
يشتسي إلى الشطخية السعخفية البشائية والتي تعتسج عمى تفاعل التمسيح مع بيئتو مغ خالل تعمع 

ضخورة انػساس الستعمسيغ في األنذصة  ، ويؤكجأن يكػن دور السعمع مخشجا ومػجيانذط، و 
، وأن زمة ليعوالتساريغ مع مخاعاة أن تكػن مشاسبة لجسيع الستعمسيغ وتػفيخ األدوات الال 

 سيح ىػ محػر العسمية التعميسية.يكػن التم
       تعشٓف منْرج الٔذ املفهشٗ:

 وعمى التمسيح نذاط عمى يعتسج نسػذج: " بأنو(  42 ، 4300)  سعج خجيجة تعخفو  
 والكيام األدوات استخجام في الستعجدة حػاسو مغ كل يدتخجم وأنو التعميسية العسمية محػر أنو

 .العمسية السفاليع تعمع يديل مسا أنذصة مغ بو يقػم ما لفيع وعقمو واألنذصة بالتجارب
 الدادس الرف تمسيح فيو يقػم تجريدي نسػذج:  بأنو البحث ىحا في إجخائيا ويعخف     

 الكتابة في محجدة أربع خصػات وفق يجه وميارات عقمو عسميات مغ كل باستخجام االبتجائي
 .كتابتو في األخصاء لعالج

 :منْرج الٔذ املفهشٗأٍنٔ٘ 

، (  Satterthwait, 4303 , 2)  إليو أشار فيسا اليج السفكخة نسػذج أىسية تكسغ       
 عمى التالميح تداعج العمسية األنذصة أن إلى(   Ates & Eryilmaz, 4300 , 0وكحلظ )
 أنيا حيث وحجه، السجرسي الكتاب عمى القائسة التقميجية بالبخامج بالسقارنة الجراسي التفػق 
 :عمى تعسل
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 التالميح أن كسا الرحيحة، بالسفاليع الخصأ السفاليع واستبجال التالميح فيع تعديد .0
 البيانات وتدجيل والخسع والسعالجة المسذ يدتصيعػن  عشجما أفزل بذكل يتعمسػن 
 .جاىدة برػرة إلييع اإلجابة تقجيع مغ بجال بأنفديع السعمػمات يكتذفػن  وعشجما

 .السادة نحػ اإليجابية التالميح اتجاىات تشسية .4
 .السذكالت حل في االبتكار تذجيع .0
 .التالميح لجى والتػاصل والحداب القخاءة ميارات تحديغ .2

 :الٔذ املفهشٗ منْرج مشاحل

 - 222 ، 4332)  دمحم حدغ مغ كل مع(  432 - 430 ، 4334)  الباز أحالمتتفق       
 إلى اليج السفكخة نسػذج مخاحل تقديع عمى(  52 - 54 ، 4332)  أبػالسعاشي وعيج ،( 223
 :وىي رئيدة مخاحل أربعة

 :ىبذأ ٍٔا: األّىل املشحل٘

 ومعارفيع خبخاتيع عغ ليعبخوا التالميح إلثارة السعمع يصخحيا التداؤالت مغ بسجسػعة تبجأ       
 كانت ولػ حتى أفكارىع عغ ليعبخوا لمتالميح حخية إعصاء مع الجرس، بسػضػع السختبصة الدابقة

 .الفخوض فخض مخحمة بسثابة وىي صحيحة، غيخ
 :ّاالنتصاف البخح: الجاىٔ٘ املشحل٘

 :حيث تالميح،(  4 – 2)  صػيخة عسل مجسػعات في التالميح يعسل وفييا    
 .بشفدو والسػاد لألدوات استخجامو خالل مغ وذلظ الستشػعة، األنذصة التمسيح يسارس •
 .واالكتذاف لمتعمع الكافي الػقت لتػفيخ وذلظ التالميح، قجرات استثسار يحقق •
 يكػن  قج بل مذكمة، أية يسثل ال وىحا األصػات، بعس ارتفاع السجسػعات عسل ويراحب •

 .األفكار تكػيغ نحػ دافعا
 :ّاإلٓضاح املعيٙ بياٛ: الجالج٘ املشحل٘

 :يمى ما يتع مع معمسيع حيث تالميح الفرل وفييا يجتسع
 خالل مغ واالكتذاف البحث مخحمة أثشاء فى إليو وتػصمػا الحطػه ما كل التالميح يشاقر •

 .الحػار
 .السجسػعات إلييا تػصمت التي الشتائج بيغ مقارنات التالميح يعقج •

 :املعشف٘ يف التْسع: الشابع٘ املشحل٘



 ...................... أثر استخدام نـمـوذج اليــد املفكــرة املــدعــوم بعـمليـــة املـراجـعــة يف عالج أخطاء الكتابة

8 

 العالقات ويجركػن  ججيجة، أخخى  مذكالت حل في نتائج مغ إليو تػصمػا ما التالميح يدتخجم      
 السيام بعس لتالميحه ىشا السعمع يػفخ أن بسكان األىسية ومغ اليػمية، حياتيع وبيغ تعمسػه ما بيغ

 .تعمسيا الدابق السعارف استخجام مشيع تتصمب التي الججيجة
 :بيغ بالخبط التالميح يقػم السخحمة ىحه وفي
 .الدابقة وترػراتيع الججيجة األفكار •
 .األخخى  الجراسية لمسػاد دراستيع عشج السكتدبة السعارف مع العسل أثشاء السكتدبة السعارف •
 .السحيصة والبيئة السكتدبة السعارف •

ية وقج استخجم ىحا الشسػذج في الكثيخ مغ الجراسات والبحػث لعالج مذكالت تعميس      
( التي ىجفت إلى التأكج مغ  4300دراسة خجيجة سعج ) : متشػعة، ومغ بيغ تمظ الجراسات

في تجريذ العمػم عمى اكتداب السفاليع العمسية وبعس عسميات  اليج السفكخةفاعمية نسػذج 
العمع األساسية لجى تالميح السخحمة االبتجائية، والتي حققت أىجافيا وتػصمت لمشتائج التي 
تؤيج فاعمية الشسػذج في تجريذ العمػم خاصة في اكتداب السفاليع العمسية األساسية لجى 

اليج ( اليادفة إلى تعخف فاعمية نسػذج  4302سيام دمحم )  تالميح السخحمة االبتجائية، ودراسة
في تجريذ العمػم لتشسية ميارات التفكيخ العميا لجى تالميح الرف األول اإلعجادي،  السفكخة

 والتي أفادت ججوى ىحا الشسػذج في تشسية ميارات التفكيخ العميا لجى التالميح. 
ج أبػالسعاشي، ( و) عي 432 – 430،  4334وتذيخ دراسة كل مغ ) أحالم الباز،       

، ليا نبجأ عمى خصػات أربع وىي: اليج السفكخةإلى اعتساد نسػذج  ( 52 – 54،  4332
 .التػسع في السعخفةو  ،بشاء السعشى واإليزاح، و البحث واالكتذافو 

شالع عمى بعس األدبيات والجراسات في مجال الكتابة وجج أنيا تسخ االومغ خالل      
بعسميات خسذ مشطسة ومختبة تبجأ بسخحمة التخصيط لمعسل الكتابي ) مخحمة ما قبل الكتابة ( 

عسمية فييا يخاجع  وىيمظ السخاحل تقع عسمية السخاجعة، حتى مخحمة الشذخ، ومغ بيغ ت
الكاتب السػضػع السكتػب، ويعيج الشطخ فيو مخات ومخات مغ ناحيتي الذكل والسزسػن، ويتع 
فييا التحقق مغ القػاعج الشحػية، ومغ السحتػى، ومغ التشطيع، والتخقيع، وسالمة األسمػب، 

محسػد )  رائج كسا يسارس فييا عسميات اإلضافة والححف واالستبجال، وإعادة تختيب الشز.
4302   ،52 ) 
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 القخاءة وىحه, زميمو كتبو لسا أو, بشفدو كتبو لسا التمسيح مغ الػاعية القخاءة عغ عبارة وىي      
 التعبيخ جػدة معاييخ ضػء في وذلظ, الدمبية والجػانب اإليجابية الجػانب تعخف تتزسغ الػاعية
 السخاجعة ىحه التمسيح أىسل وإذا, السعمع يحجدىا السعاييخ وىحه, والسزسػن  بالذكل الخاصة الكتابي

, واألسمػبية الشحػية األخصاء كثخة خالل مغ السػضػع كتابة في صعػبات يجج والتعجيل والتسحيز
 .(4332،5,بكخي  عيج أيسغ. ) وغيخىا, التخقيع عالمات وإىسال

 تعشٓف عنلٔ٘ املشاجع٘:

 يتحػل إذ والكتابة القخاءة عسميات فييا تتكامل التي السخحمة"  عسمية السخاجعة بأنيا تعخف      
, والسخاجعة التحسيز عسميات إجخاء أثشاء في زميمو وكتابة لكتابتو قارئ  إلى كاتب مغ شالب كل

 في والفشية العامة الكتابي التعبيخ جػدة معاييخ إلى الصالب تػجيو السخحمة ىحه في السعمع وعمى
 الكتابة خصة ضػء في السػضػع مخاجعة وكحلظ, ضػئيا في السػضػع وتقػيع, والسزسػن  الذكل

, 4334,عػض الديج فايدة". )  والفخعية الخئيدة واألفكار والجسيػر لميجف السالءمة حيث مغ
03 ) 
 يقػم الكتابة عسميات مغ عسمية: بأنيا السخاجعة عسمية( 00 ، 4302)  عاّلم صابخ ويعخف     
 والذكل، المػة،: ناحية مغ كتابتو تست ما تشكيح بػخض الكتابة مغ االنتياء بعج التمسيح بيا

 .واألفكار والتشطيع،
 الرف تمسيح بيا يقػم الكتابة عسميات مغ عسمية: بأنيا البحث ىحا في إجخائيا وتعخف      

 جسيع مغ كتبو ما ترحيح بيجف مشطسة خصػات في الكتابة مغ انتيائو بعج االبتجائي الدادس
 يسثل الحي الشجاح وليحقق كتابتو في األخصاء عمى والتػمب الكتابة لرحة السحجدة الجػانب
 .لجيو اإلنجاز

 :املشاجع٘ اهلذف مً عنلٔ٘

 الزسان فيي لحا مسكشة؛ درجة أكبخ إلى الكتابي السشتج تصػيخ السخاجعة عسمية مغ اليجف إن     
 التي اآللية أنيا كسا ،( 025 ، 4303)  فػزي  دمحم أساسية كتابية عسمية وىي السػضػع، لكفاءة
 يتعمق ما كل في الحاتي التقػيع أشكال ومسارسة يكتب فيسا والتفكيخ الشطخ إعادة مغ الكاتب تسكغ

 صػرة في السكتػبة السادة إخخاج إلى سعيا واألسمػب والسزسػن  الذكل حيث مغ السكتػبة بالسادة
 لمعسل السخاجعة عسمية إلجخاءات التالميح وإىسال ،( 24 ، 4330)  صالح أميخ. اكتساال أكثخ

 (. 23 ، 4302)  عالم صابخ. كتاباتيع في بيغ خمل إلى تؤدي الكتابي
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 إجشاٛات عنلٔ٘ املشاجع٘:

 ( 23-02 ، 4302 عالم، صابخ: ) في تتمخز اإلجخاءات مغ مجسػعة السخاجعة لعسمية
 .لمسكتػب المػػية السخاجعة -
 .السكتػبة األفكار مخاجعة -
 . والذكل التشطيع مخاجعة -
 (. الشيائية الكتابة)  الكتابة إعادة -
 . الكتابي العسل أثخ متابعة -

اليجف مغ عسمية السخاجعة تصػيخ السشتج الكتابي إلى أكبخ درجة مسكشة؛ لحا فيي و        
(، كسا  025،  4303الزسان لكفاءة السػضػع، وىي عسمية كتابية أساسية دمحم فػزي ) 

اآللية التي تسكغ الكاتب مغ إعادة الشطخ والتفكيخ فيسا يكتب ومسارسة أشكال التقػيع أنيا 
الحاتي في كل ما يتعمق بالسادة السكتػبة مغ حيث الذكل والسزسػن واألسمػب سعيا إلى 

(، وإىسال التالميح  24،  4330إخخاج السادة السكتػبة في صػرة أكثخ اكتساال. أميخ صالح ) 
ية السخاجعة لمعسل الكتابي تؤدي إلى خمل بيغ في كتاباتيع. صابخ عالم ) إلجخاءات عسم

4302  ،23 .) 
ولقج أولى الكثيخ مغ الباحثيغ عسمية السخاجعة أىسية كبيخة، تجل عمى ذلظ مجسػعة مغ      

(، ودراسة ) سكيشة  4334الجراسات التي تشاولتيا بالبحث مثل دراسة ) أحسج زيشيع، 
 (. 4300(، ودراسة ) أحسج دمحم،  4304عبجالخازق ، 

ومسا سبق يتزح أن مذكمة األخصاء في كتابة تالميح الرف الدادس االبتجائي إحجى       
السذكالت التعميسية التي تػاجو التالميح والسعمسيغ، والتي تتصمب الدعى لحميا، ومغ ىحا 

و مغ السدج بيغ عسميات ؛ لسا يتدع باليج السفكخةالسشصمق يقتخح الباحث استخجام نسػذج 
العقل وميارات اليج وذلظ في صػرة مجسػعة مغ األداءات واألنذصة التعميسية الرفية التي 
يؤدييا التالميح معتسجيغ عمى مياراتيع العقمية ومػضفيغ لمسيارات اليجوية في الكتابة مغ 

وذلظ لعالج تمظ ؛ تتخمميا عسمية السخاجعة لمسكتػب األربعة اليج السفكخةخالل مخاحل نسػذج 
 .، مسا يؤىمو لمشجاح في المػة العخبية ومغ ثع باقي السػاد الجراسيةشيااألخصاء التي يعانػن م

ويقع اختيار الباحث لتالميح الرف الدادس االبتجائي ألنو يعج المبشة الستسسة لمسخحمة       
األساسية في بشاء ميارات الكتابة في السخحمة االبتجائية التي ىي األساس لجسيع السخاحل 
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ىػ الحي يخجى فيو اكتسال البشاء المػػي لمتمسيح،  الدادسالتعميسية التالية، ونطخا ألن الرف 
ن لجيو القجرة عمى التفاعل اإليجابي مع مجخيات وخصػات عسمية العالج باستخجام نسػذج ويكػ

 السجعػم بعسمية السخاجعة. اليج السفكخة
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 نبعت مذكمة البحث مغ خالل الذػاىج التالية: مصهل٘ البخح:
تالميح عالج أخصاء الكتابة لجى التي أكجت أىسية  االطالع علٙ ىتاٜج الذساسات السابك٘ -

( 4330)  مػسى دراسة فاشسةومشيا:  السخاحل التعميسية السختمفة وخاصة السخحمة االبتجائية،
 وغيخىا مغ الجراسات. ، ( 4333ودراسة زياد أميغ ) 

 مغ عجد استذارة تستحيث  :العشبٔ٘ اللػ٘ تذسٓس جمال يف ّاملدتصني اخلرباٛ استصاسٗ -
عالج أخصاء أىسية  إلى أشاروا وقج العخبية، المػة تجريذ مجال في والسختريغ الخبخاء
 .لجى الستعمسيغ الكتابة

وجػد ؛ الحع خبية والتخبية الجيشية اإلسالميةلمػة الع امغ خالل عسمو معمس مالحظ٘ الباحح -
 .أخصاء في كتابات تالميح الرف الدادس االبتجائي

ففي سبيل تأكيج الباحث مالحطتو لمسذكمة؛ قاام بارجخاء دراساة  ىتاٜج الذساس٘ االستطالعٔ٘: -
عدباة ثابات بداصا لمتعمايع بسجرساة  الدادس االبتاجائياستصالعية عمى عيشة مغ تالميح الرف 

مياارات الكتاباة السشاسابة ( تمسياًحا فاي 03التعميسياة، بماع عاجدىا ) ساحل ساميعبردارة  األساسي
 .وجػد ثالثة وعذخيغ خصأ في كتابة التالميح، وأسفخت نتائج االختبار عغ ليع

الرف تالميح  وجػد أخصاء في كتابة وفي ضػء ما سبق تحجدت مذكمة البحث في      
السجعػم بعسمية  اليج السفكخةنسػذج ، ولعالج ىحه السذكمة استخجم الباحث الدادس االبتجائي

 .السخاجعة
 مصطلخات البخح:

 : الٔذ املفهشٗمنْرج 

نسػذج تجريدي يقػم فيو تمسيح الرف الدادس  ف إجخائيا في ىحا البحث بأنو:يعخّ       
الكتابة االبتجائي باستخجام كل مغ عسميات عقمو وميارات يجه وفق خصػات أربع محجدة في 

 .لعالج األخصاء في كتابتو
 عنلٔ٘ املشاجع٘:

إجخائيا في ىحا البحث بأنيا: عسمية مغ عسميات الكتابة يقػم بيا تمسيح الرف  فتعخّ       
الدادس االبتجائي بعج انتيائو مغ الكتابة في خصػات مشطسة بيجف ترحيح ما كتبو مغ 

 جسيع الجػانب السحجدة لرحة الكتابة والتػمب عمى األخصاء في كتابتو.
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 أخطاٛ الهتاب٘:

إجخائيا بأنيا: مخالفة تمسيح الرف الدادس االبتجائي قػاعج الكتابة تعّخف أخصاء الكتابة       
الرحيحة بالححف أو اإلضافة أو التبجيل، وتقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الصالب في 

 اختبار أخصاء الكتابة. 
 أٍنٔ٘ البخح:

 : قج يفيج البحث في: األٍنٔ٘ اليظشٓ٘
بة تالميح وعسمية السخاجعة واألخصاء في كتا اليج السفكخةتقجيع إشار نطخي عغ نسػذج      

وخرائرو ومسيداتو والفمدفة  اليج السفكخة، ويتشاول مخاحل نسػذج الرف الدادس االبتجائي
القائع عمييا واآلراء التي تجور حػلو، وكحلظ عسمية السخاجعة مغ حيث خصػاتيا وتختيبيا في 

 .سمدمة عسميات الكتابة ودور التمسيح فييا
  قج يفيج البحث كاًل مغ: التطبٔكٔ٘: األٍنٔ٘
قج يداعج ىحا البحث تالميح الرف الدادس االبتجائي في عالج األخصاء في الكتابة : التالمٔز

 لجييع.
حيث يدودىع بشسػذج ججيج في تجريذ المػة العخبية قج يداعج في عالج األخصاء في  املعلنني:

 تالميح الرف الدادس االبتجائي. الكتابة التي تػاجو
مغ خالل تقجيع قائسة بأخصاء الكتابة التي يقع فييا التالميح،  مؤلفٕ املكشسات التعلٔنٔ٘:

 اليج السفكخةواختبار لتحجيج ىحه األخصاء، وتػفيخ دليل لمسعمع لكيفية استخجام نسػذج 
شج ترسيع وتصػيخ مجعػما بعسمية السخاجعة، ويسكغ وضع ىحه األدوات في االعتبار ع

 مقخر المػة العخبية.
فسغ الستػقع أن يداعج ىحا البحث في فتح آفاق ججيجة أمام الباحثيغ  الباحجني يف اجملال:

إلجخاء السديج مغ الجراسات واألبحاث في السخاحل التعميسية السختمفة، وفي فخوع 
 السادة السختمفة.
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 يجف البحث الحالي إلى:ي ٍذفا البخح:
 أخصاء الكتابة لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي.تحجيج  .0
اليج عالج أخصاء الكتابة لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي باستخجام نسػذج  .4

 السجعػم بعسمية السخاجعة. السفكخة
 : ، ّحذّدِأسٝل٘ البخح

 يحاول البحث الحالي اإلجابة عغ األسئمة التالية:
 الدادس االبتجائي؟ما أخصاء الكتابة  لجى تالميح الرف  .0
السجعػم بعسمية السخاجعة في عالج أخصاء الكتابة لجى  اليج السفكخةما فاعمية نسػذج  .4

 تالميح الرف الدادس االبتجائي ؟
 يمتدم البحث الحالي بالحجود التالية:

  مجسػعة مغ تالميح الرف الدادس االبتجائي بسجرسة عدبة ثابت بدصا لمتعميع
(، بسحافطة أسيػط ) محل عسل الباحث ساحل سميع التعميسيةاألساسي التابعة إلدارة 

وقج تع اختيار تالميح الرف الدادس االبتجائي؛ نطخا لقجرة التالميح فيو عمى مسارسة 
الكتابة بذكل أفزل مغ ذي قبل وألنو الرف الحي يسثل نياية الحمقة األساسية في 

 تعميع ميارات المػة.
  تالميح الرف الدادس االبتجائي.      قائسة باألخصاء في الكتابة لجى 
  مجعػما بعسمية السخاجعة. اليج السفكخةنسػذج 

 ميَج البخح:

الترسيع القائع عمى ذي لػخض ىحا البحث سػف يتع استخجام السشيج شبو التجخيبي        
 مغ خالل التصبيقيغ القبمى والبعجى الختبار الكتابة.السجسػعة الػاحجة 

 ّأدّاتُ:مْاد البخح، 

السجعػم بعسمية  اليج السفكخةيقػم الباحث برعجاد متصمبات الجراسة وفق نسػذج        
 السخاجعة لتالميح الرف الدادس االبتجائي لعالج أخصاء الكتابة لجييع، وذلظ يتصمب ما يمي: 

 كتاب التمسيح.  –ب            دليل السعمع.                       –أ 
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 بأخصاء الكتابة لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي.       ) إعجاد الباحث ( قائسة 
  إعجاد الباحث (       الكتابة ) يصبق قبميا وبعجيا (.             أخصاء اختبار ( 

 إجشاٛات البخح:

ــؤال األّل    -أّال ــً الس ــ٘ ع ــح لإلجاب ــُ:للبخ  الرااف تالميااح لااجى  الكتابااة أخصاااء مااا " ّىص
 تع اّتباع  اآلتي: " ؟االبتجائي الدادس

الكتابااة وأخصاااء االشااالع عمااى األدبيااات التخبػيااة والجراسااات الدااابقة التااي تشاولاات ميااارات   -
 الكتابة.

اختباااار تذخيراااي لتحجياااج أخصااااء الكتاباااة لاااجى تالمياااح الراااف الداااادس االبتاااجائي  إعاااجاد -
 وعخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ لزبصو، وإجخاء التعجيالت عميو.

 .ألخصاء الكتابة الػصػل إلى الرػرة الشيائية مغ االختبار التذخيري -
 بتجائي.عمى مجسػعة مغ تالميح الرف الدادس االالتذخيري تصبيق االختبار  -
وعخضيا  الدادس االبتجائيتالميح الرف ل السشاسبة بأخصاء الكتابة إعجاد قائسة مبجئية  -

 وإجخاء التعجيالت عمييا.عمى مجسػعة مغ السحكسيغ لزبصيا، 
 .الدادس االبتجائيتالميح الرف لجى  ألخصاء الكتابةالػصػل إلى القائسة الشيائية  -

 السجعػم اليج السفكخة نسػذج فاعمية ما" مً أسٝل٘ البخح ّىصُ: لإلجاب٘ عً السؤال الجاىٕ ثاىٔا:
تع اّتباع  ؟"  االبتجائي الدادس الرف تالميح لجى الكتابة أخصاء عالج في السخاجعة بعسمية
 اآلتي:

 ،السااجعػم بعسميااة السخاجعااة اليااج السفكااخةلشسااحج  وفقااا التمسيااح وكخاسااة السعمااع دلياال إعااجاد -
 .لزبصيسا السحكسيغ عمى وعخضيسا

 ومقتخحاااتيع، السحكساايغ آلراء تبعااا التمسيااح وكخاسااة السعمااع بااجليل الالزمااة التعااجيالت إجااخاء -
 .ليسا الشيائية الرػة إلى التػصل ثع ومغ

 .الدادس االبتجائيلتالميح الرف  أخصاء الكتابةإعجاد اختبار  -
 عخض االختبار عمى مجسػعة مغ السحكسيغ وتعجيمو في ضػء آرائيع. -
 تصبيق االختبار عمى مجسػعة استصالعية؛ لمتأكج مغ صجقو وثباتو وحداب زمشو. -
فاي ضاػء آراء السحكسايغ والتجخباة  أخصاء الكتابةالتػصل إلى الرػرة الشيائية مغ اختبار  -

 االستصالعية.
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اختياار مجسػعااة البحاث مااغ تالمياح الرااف الداادس االبتااجائي بسجرساة عدبااة ثابات بدااصا  -
 لمتعميع األساسي.

 قبمًيا. مجسػعة البحثتصبيق االختبار عمى  -
السجعػم بعسمية السخاجعة  اليج السفكخةنسػذج باستخجام  دليل السعمعتجريذ مػضػعات  -

 لسجسػعة البحث.
 بعجًيا. اختبار أخصاء الكتابة عمى مجسػعة البحثتصبيق  -
 رصج الشتائج ومعالجتيا إحرائًيا وتحميميا وتفديخىا. -
 مغ نتائج. بحثمجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات في ضػء ما أسفخ عشو ال تقجيع -

 :ّمْادِ البخح أدّاتإعذاد 

 أخطاٛ الهتاب٘ لذٚ تالمٔز الصف السادس االبتذاٜٕ:قاٜن٘  (1
أخصاء وصعػبات  تشاولت التي الدابقة والجراسات األدبياتبعس  سخاجعةقام الباحث ب       

ودراسة ، ( 4300نادية أبػسكيشة ) ، ( 4332محسػد )  رقيةدراسة  الكتابة, ومشيا: 
 .( 4305عػاشف حدغ ) 

اختبار تذخيراي لتحجياج أخصااء الكتاباة لاجى تالمياح الراف الداادس قام الباحث برعجاد   -
 االبتجائي.

 (40بماع عاجدىع )  قام الباحث بعخض االختبار التذخيري عمى مجسػعة ماغ السحكسايغ  -
 لزبصو ثع إجخاء التعجيالت التي أبجاىا السحكسػن عميو.

تاع تصبيااق االختباار التذخيرااي عماى عااجد ماغ تالميااح الراف الدااادس االبتاجائي بسجرسااة  -
 عدبة ثابت بدصا لمتعميع األساسي التابعة إلدارة ساحل سميع التعميسية بسحافطة أسيػط.

لداادس االبتااجائي وتكاػيغ قائسااة الرااف اتالمياح جى لااقاام الباحااث بحراخ أخصاااء الكتاباة   -
 ( محكًساا02والسحكسايغ بماع عاجدىع )  الخباخاء ماغ مجسػعاة عماى عخضايا أولية بياا ثاع

مختراايغ فااي  السشاااىج وشااخق التااجريذ، وبعااس مااػجيي المػااة العخبيااة ومعمسييااا؛ وذلااظ 
بيااجف التػصاال إلااى القائسااة فااي شااكميا الشيااائي، واألخااح باابرائيع فيسااا يتعمااق بالتعااجيل أو 

 الححف أو اإلضافة.
 تعجيل القائسة وفقا لشتائج التحكيع: -
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 السجاالتبعج عخض القائسة عمى السحكسيغ، تع حداب األوزان الشدبية لشدب اتفاقيع عمى         
دون تعجيل الثالثة الخئيدة  السجاالتاألدائية بالقائسة، وقج اتفق السحكسػن عمى األخصاء الخئيدة و 

 .بعزياصياغة األدائية فقج تع تعجيل  األخصاءأو ححف، أما 

بعج تعجيل عبارات القائسة وفقا آلراء السحكسيغ في صػرتيا الشيائية:  أخصاء الكتابةقائسة   -
أخصاء رئيدة، ىي:  مجاالتبالتعجيل، أصبحت القائسة في صػرتيا الشيائية تحتػي عمى ثالث 

 وثالثة الكتابي، وأخصاء في كتابة الخط العخبي،وأخصاء في التعبيخ  في الخسع الكتابي واإلمالئي،
 ، والججول التالي يػضح وصف القائسة في صػرتيا الشيائية.اأدائي خصأ يغعذخ و 

 ( 0جذول )

 انًُاسبت نخاليُز انصف انسادس االبخذائٍ فٍ انصىسة انُهائُت نهمائًت األوصاٌ انُسبُت ألخطاء انكخابت

 انُسبت يٍ انعذد انكهٍ دائُتيجًىع األخطاء األ انًجال انشئُس و

 %4565 02 انشسى انكخابٍ واإليالئٍ 0

 %1061 4 انخعبُش انكخابٍ 1

 %1061 4 انخط انعشبٍ 2

 %011 12 2 و

لتالميح بحث ونرو: "ما أخصاء الكتابة وىكحا تست اإلجابة عغ الدؤال األول مغ أسئمة ال     
 الرف الدادس االبتجائي؟".

 أخطاٛ الهتاب٘: اختباس (2

أخصاء الكتابة لجى تالميح  الستخجامو أداة لكياستع إعجاد اختبار أخصاء الكتابة؛ وذلظ       
 الرف الدادس االبتجائي، وقج مخ بشاء االختبار في ضػء الخصػات التالية:

 اهلذف مً االختباس:-1
تالميح الرف اليجف مغ اختبار أخصاء الكتابة الػقػف عمى أخصاء الكتابة لجى       

الدادس االبتجائي في التصبيق القبمي، وكحلظ التحقق مغ فاعمية الجراسة في عالج تمظ 
 األخصاء في التصبيق البعجي. 

 صٔاغ٘ مفشدات االختباس: -2
األسئمة السباشخة بذقييا السػضػعي والسقالي، وتع صياغة أسئمة اتبع الباحث نطام       

 ىػ وارد بالسالحق.االختبار في صػرتيا الشيائية كسا 
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 تعلٔنات االختباس: -3
 روعي عشج صياغة تعميسات االختبار ما يمي:

 وضػح التعميسات، وسيػلتيا. -
 تحجيج اليجف مغ االختبار. -
 تحجيج شخيقة اإلجابة عغ أسئمة االختبار تحجيجا دقيقا. -
 إجابة التمسيح عمى جسيع األسئمة. -
 اإلجابة عمى األسئمة تكػن في الػرقة نفديا. -
 كتابة البيانات كاممة. -

 مكٔاس تكذٓش الذسجات: -4
، وترحيح كتابات التالميح واستجاباتيع حػل مكياس لتقجيخ درجات االختبارتع إعجاد        

مغ خالل تحجيج اإلجابات السصمػبة عغ األسئمة السػضػعية، وكحا وصف  أسئمة االختبار،
 مدتػيات أداء التالميح السصمػبة في اإلجابة عغ األسئمة السقالية.

 حتهٔه االختباس: 
بعج الكيام بالخصػات الدابقة أصبح االختبار ومكياس التقجيخ في صػرتيسا األولية،       

محكًسا( في السشاىج وشخق تجريذ  40غ الُسَحكسيغ )ومغ ثع تع عخضيسا عمى مجسػعة م
المػة العخبية، وعمع الشفذ التخبػي، والمػة العخبية وآدابيا؛ لمحكع عمى صالحيتيسا لمتصبيق 

 في السجال السيجاني، وقج شمب مغ الُسَحكسيغ إبجاء الخأي في العشاصخ التالية:
 مجى مالءمة االختبار لميجف مشو.

 االختبار مغ الشاحيتيغ العمسية والمػػية. مجى مشاسبة مفخدات

 وضػح لػة االختبار لمتالميح.

 مشاسبة األسئمة لتحجيج أخصاء الكتابة لجييع.

 صالحية االختبار لمتصبيق.

 صالحية مكياس التقجيخ لترحيح االختبار.

 .إضافة أو ححف أو تعجيل لسا يخونو مشاسباً 
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مغ  الميجف الحى وضع السكياسرالحية االختبار و رأييع بوقج أبجى معطع السحكسيغ       
مغ  ي، وقج أبجى بعس السحكسيغ مالحطاتيع التالرف الدادسا لتالميح سأجمو، ومشاسبتي

 أىسيا:
  التقميل مغ عجد مفخدات االختباار؛ حتاى ال ياؤثخ شاػل االختباار عماى أداء التالمياح وقاج تاع

 مخاعاة ذلظ.

 تع إجاخاء بعاس التعاجيالت المػػياة والذاكمية، وباحلظ أصابح االختباار صاالح لمتصبياق  كحلظ
 عمى السجسػعة االستصالعية.

 التجشب٘ االستطالعٔ٘ لالختباس: -5
( تمسيًحا وتمسيحة مغ تالميح 03) عمى -بعج إجخاء التعجيالت –تع تصبيق االختبار       

االبتجائية السذتخكة، ومغ خالل ىحا التصبيق  الرف الدادس االبتجائي بسجرسة السصسخ
 االستصالعي تع حداب ما يمي:

 زمغ االختبار.  -                     ثبات االختبار.  -                  صجق االختبار.

 حساب صذم االختباس: -أ

ال قام الباحث بعخض االختبار عمى مجسػعة مغ الُسَحكسيغ في مج صذم امُلَخهنني: -أًّلا
السشاىج وشخق تجريذ المػة العخبية، وكانت ندبة اتفاقيع عالية؛ حيث تخاوحت ندبة اتفاقيع 

 %(.33%( إلى)23عمى مفخدات االختبار مغ )
ًٔا  صذم االتسام الذاخلٕ: -ثاى

لالشسئشان عمى االتداق الجاخمي لالختبار تع تصبيق االختبار عمى عيشة استصالعية 
بعاد أوتع حداب معامل االرتباط بيخسػن بيغ كل سؤال ودرجة  تمسيًحا وتمسيحة، 03قجرىا 

، وتبيغ أن معامالت االرتباط لعبارات االختبار، وبيغ درجة كل سؤال والجرجة الكمية الختبار
لتالميح الرف الدادس االبتجائي ذات داللة إحرائية عشج  أخصاء الكتابةاختبار  محاور

مسا يػضح تستع االختبار بجرجة مختفعة مغ االتداق  بالجرجة الكمية لالختبار، 3,30مدتػى 
ة الجاخمي لعباراتو، وكحلظ ارتبصت عبارات االختبار بالسحاور الثالثة ارتباشًا  ذا داللة إحرائي

مسا يػضح تستع االختبار بجرجة مختفعة مغ  مع الجرجة الكمية لالختبار؛ 3,30عشج مدتػى 
 عام صادق في قياس ما وضع لكياسو.االتداق الجاخمي لعباراتو، وأنو بػجو 
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 ثبات االختباس: - ب
 عمى استخجام شخيقة معامل ألفا كخونباخ.  -لالشسئشان عمى ثبات االختبار -اعتسج الباحث

 طشٓك٘ معامل ألفا نشّىباخ:
لحداب ثبات االختبار بصخيقة ألفا كخونباخ تع تصبيق االختبار عمى عيشة استصالعية       
تمسيحة، وتع حداب معامل ثبات االختبار باستخجام معادلة ألفا كخونباخ تمسيًحا و  03قجرىا 

( وىي قيسة مقبػلة مسا يجل عمى ثبات االختبار والججول التالي يػضح 3.25فبمػت قيستو )
 ذلظ:

 ( 1جذول ) 

 بطشَمت "أنفا كشوَباخ" يعايالث ثباث اخخباس أخطاء انكخابت نخاليُز انصف انسادس االبخذائٍ

يعايالث انثباث )أنفا  عذد انعباساث )ٌ( انشئُست بعاداأل

 كشوَباخ(

 1814 52 أوال: أخطاء انشسى انكخابٍ واإليالئٍ

 18.1 02 ثاَُا: أخطاء انجًم واألفكاس

 18.0 01 ثانثا: أخطاء فٍ كخابت انخط انعشبٍ

 18.4 011 االخخباس ككم

 مااغ الجااجول الدااابق أن قاايع معااامالت ثبااات االختبااار لألبعاااد الخئيدااة ) أخصاااء ويتزااح
أخصاااء فااي كتابااة الخااط العخبااي( بمػاات  -أخصاااء الجساال واألفكااار -واإلمالئااي الكتااابي الخسااع

(، وقاج بمػات 3.30( وىاي قايع دالاة إحراائًيا عشاج مداتػى )3.20 –3.23 –3.25بالتختيب)
(، 3.30( وىااي قيسااة دالااة إحرااائًيا عشااج مدااتػى )3.25ل)قيسااة معاماال الثبااات لالختبااار ككاا

وىااي ندااب مختفعااة تااجل عمااى صااالحية االختبااار لمتصبيااق عمااى مجسػعااة الجراسااة التجخيبيااة 
 لتالميح الرف الدادس االبتجائي.

 حساب صمً االختباس: - ج
لحداب زمغ االختبار تع تحجيج الدمغ الحي استػخقو أسخع تمسيح لالنتياء مغ إجابة       

االختبار وكحلظ تحجيج الدمغ الحي استػخقو أبصأ تمسيح لالنتياء مغ اإلجابة عغ االختبار، ثع 
 حداب الستػسط باستخجام السعادلة التالية:

 خ تمسيح يشتيي مغ اإلجابة+ آخ أول تمسيح يشتيي مغ اإلجابة  زمغ االختبار =
                                                        4 
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دقيقة، وآخخ تمسيح انتيي  23واستػخق أول تمسيح انتيى مغ اإلجابة عغ مفخدات االختبار 
دقيقة، ومغ ثع فرن الدمغ السشاسب لإلجابة عغ  33مغ اإلجابة عغ مفخدات االختبار 

 االختبار ىػ:
 دقيقة 25=     35+25  االختبار=  زمغ

                         4 
دقائق( لكتابة البيانات وقخاءة التعميسات، وبالتالي يكػن  5ويزاف إلى الدمغ الدابق) 

 دقيقة. 33الدمغ اإلجسالي 
 الصْسٗ اليَأٜ٘ لالختباس: -6

بعج تعجيل االختبار وفقا آلراء الُسَحكسيغ وحداب صجقو وثباتو وزمشو أصبح في صػرتو       
تع إعجاد ججول مػاصفات االختبار الحي  ، كساالشيائية صالحا لمتصبيق عمى مجسػعة الجراسة

يػضح وصف السفخدات  السسثمة لكل خصأ مغ أخصاء الكتابة لجى التالميح، وتكػن االختبار 
, وقجرت درجات كل عذخ سؤاال تتزسغ مائة مفخدة لكل مشيا درجة في التقجيخ مغ خسدة

 االختبار مغ خالل مكياس تقجيخ مدتػى األداء الستجرج. فيتمسيح 
 :ٜ٘ٔتْصٔف مستْٓات تكذٓش أداٛ التلنٔز يف نل مَاسٗ أدا 

 –تحت الستػسط  –تع تحجيج أسمػب تدجيل السكياس وفقا لسدتػيات األداء: )ضعيف 
 مستاز (, وذلظ كسا ىػ مػضح بالججول التالي: –فػق الستػسط  –متػسط 

 (2جذول ) 

 حىصُف يسخىَاث حمذَش أداء حاليُز انصف انسادس االبخذائٍ فٍ اخخباس أخطاء انكخابت

يسخىي 

 األداء

فىق  يخىسط ححج انًخىسط ضعُف

 انًخىسط

 يًخاص

 011 - 0. 1. - 50 51 - 30 31 - 10 11 - 1 انذسجت
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 :يف عالج أخطاٛ الهتاب٘ الٔذ املفهشٗمنْرج دلٔل املعله الستدذاو  (3

 وفًقا لسا يمي: اليد السفكرةنسؾذج تسخخدام تؼ إعداد دليل السعمؼ ال
إعجاد دليل السعمع في صػرتو األولية: واشتسل الجليل في صػرتو األولية عمى: مقجمة،  ( أ

وأىجاف الجليل وأىسيتو، فمدفة الجليل، مرصمحات ومفاليع أساسية، مقتخحات يسكغ 
في التجريذ، والػسائل واألدوات  اليج السفكخةنسػذج االستخشاد بيا، ، وخصػات تشفيح 

 صة الدمشية لتجريذ السػضػعات، وأساليب التقػيع الستبعة.واألنذصة التعميسية، والخ
عخض دليل السعمع في صػرتو األولية عمى السحكسيغ: تع عخض دليل السعمع في صػرتو  ( ب

األولية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ السختريغ في السشاىج وشخق تجريذ المػة العخبية؛ 
 لزبصو.

 ج( دليل السعمع في صػرتو الشيائية:
 بشاء عمى آراء السحكسيغ تع إجخاء التعجيالت، وأصبح دليل السعمع في صػرتو الشيائية. 

 في عالج أخصاء الكتابة: اليج السفكخةنسػذج  وفق كتاب التمسيح (2
 سا يمي:ك اليج السفكخةوفق نسػذج  كتاب التمسيحتع إعجاد 

  في صػرتو األولية عمى: مقجمة،  الكتابفي صػرتو األولية: واشتسل  كتاب التمسيحإعجاد
والخصة ومحتػى األنذصة والتجريبات، ومجسػعة مغ الجروس والقػاعج، ، الكتابوأىجاف 
 .لجراسة تمظ السػضػعاتالدمشية 

  في  كتاب التمسيحفي صػرتو األولية عمى السحكسيغ: تع عخض  كتاب التمسيحعخض
السشاىج وشخق تجريذ المػة  صػرتو األولية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ السختريغ في

 العخبية؛ لزبصو.
 في صػرتو الشيائية: كتاب التمسيح 

 في صػرتو الشيائية.  كتاب التمسيحبشاء عمى آراء السحكسيغ تع إجخاء التعجيالت، وأصبح 
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 جتشب٘ البخح: -ثاىٔا
 اختٔاس جمنْع٘ البخح -1

عدباة ثابات بسجرساة  االبتاجائيالداادس تع اختيار مجسػعة البحاث ماغ تالمياح الراف    
وبماااع عاااجد  التعميسياااة بسحافطاااة أسااايػط، سااااحل ساااميعالتابعاااة إلدارة  بداااصا لمتعمااايع األساساااي

 .( تمسيحاً 03تالميحىا )
 صمً تطبٔل التجشب٘: -2

تع اختيار مػعج تصبيق تجخبة البحث باالتفاق مع إدارة السجرسة، وقج استػخق 
/ 4، بجاية مغ يػم الدبت السػافق أسبػعيا أربع حرزأسابيع، بػاقع  أربعةالتجريذ حػالي 

/  4302، وذلظ في العام الجراسي 4303/  5/  2السػافق  الثالثاءإلى يػم  2/4303
 .م4303

 لبٔاىات البخح: ٘اإلحصأٜ  ٘املعاجل -1

ع تصبيااق األدوات تصبيقااا تاا التالميااح مجسػعااةق اإلسااتخاتيجية السقتخحااة عمااى بعااج تصبياا  
لمسقارنااة باايغ الااجرجات التااي حراامػا عمييااا فااي التصبيقاايغ القبمااي والبعااجي مااغ خااالل بعااجيا 

  الساجعػم بعسمياة السخاجعاة الياج السفكاخةنساػذج السعالجة اإلحرائية؛ وذلظ لتعخف أثاخ اساتخجام 
 في عالج أخصاء الكتابة لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي.

ابقة والتي تتعمق باختيار مجسػعة ا تع في الخصػات واإلجخاءات الدمغ خالل م 
والتصبيقيغ القبمي والبعجي ألدوات الكياس تع التػصل إلى نتائج البحث  البحث وتشفيح تجخبتو

مغ خالل تفخيع البيانات ومعالجتيا إحرائيا، حيث قام الباحث برجخاء السعالجة اإلحرائية 
)الحدمة اإلحرائية لمعمػم  SPSSخجام البخنامج اإلحرائي  عغ شخيق الحاسب اآللي باست

 (.Statistical Package for Social Sciencesاالجتساعية  
 ىتاٜج البخح ّتفسريٍا:

 اليج السفكخةما فاعمية نسػذج أواًل: اإلجابة عغ الدؤال الثاني مغ أسئمة الجراسة، ونرو: "
 ؟ " السجعػم بعسمية السخاجعة في عالج أخصاء الكتابة لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي

تع التػصل لإلجابة عغ ىحا الدؤال مغ خالل التجخبة السيجانية لمجراسة، وتزسشت اإلجابة     
السجعػم بعسمية السخاجعة، حيث تػصل  اليج السفكخةعشو الكذف عغ فاعمية استخجام نسػذج 
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ث إلى الرػرة الشيائية الختبار أخصاء الكتابة لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي، الباح
ومغ ثع تحجيج مجسػعة الجراسة، وتصبيق أدوات الجراسة قبل التجريذ وبعجه، ومعالجة 
البيانات اإلحرائية لمتصبيقيغ القبمي والبعجي عمى مجسػعة الجراسة, مغ خالل حداب ما 

 يمي:
ي واالنحخاف السعياري لجرجات التالميح في اختبار أخصاء الكتابة قبل * الستػسط الحداب

 السجعػم بعسمية السخاجعة. اليج السفكخةالتجريذ باستخجام نسػذج 
* الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات التالميح في اختبار أخصاء الكتابة بعج 

 .ة السخاجعةالسجعػم بعسمي اليج السفكخةنسػذج  باستخجام التجريذ
* حداب الفخق بيغ متػسصي درجات التالميح في كل مغ التصبيقيغ القبمي والبعجي مغ  

 خالل حداب قيسة "ت" وداللتيا اإلحرائية.
 * تعخف حجع األثخ لمشسػذج بعج حداب قيسة "ت".

 وفيسا يمي عخض لتمظ الخصػات كالتالي:
 ىتاٜج اختباس أخطاٛ الهتاب٘:

يػضح الججول التالي الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة "ت" وداللتيا لجرجات    
أفخاد مجسػعة الجراسة في التصبيقيغ القبمي والبعجي في اختبار أخصاء الكتابة ككل، حيث 

 (.03)ن=
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 (3جذول ) 

 انًخىسط انحسابٍ واالَحشاف انًعُاسٌ ولًُت "ث" ويسخىي انذالنت

 ٍ انمبهٍ وانبعذٌ فٍ اخخباس أخطاء انكخابت نخاليُز انصف انسادس االبخذائًفٍ انخطبُمُ

 

يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخق بيغ متػسصي مجسػع درجات تالميح مجسػعة       
لمتصبيقيغ القبمي والبعجي لرالح التصبيق البعجي؛ حيث بمع  أخصاء الكتابةاختبار الجراسة في 

(، بيشسا بمع في التصبيق البعجي 24.43) أخصاء الكتابةختبار الستػسط في التصبيق القبمي ال
(؛ 3.30( وىي قيسة دالة عشج مدتػى )43.20(، وقج بمػت قيسة "ت" السحدػبة )22.44)

 وتمظ الفخوق لرالح التصبيق البعجي، مسا يؤكج حجوث تحدغ واضح في عالج أخصاء الكتابة
السجعػم  اليج السفكخةنسػذج لتالميح الرف الدادس االبتجائي مجسػعة الجراسة بعج استخجام 

 .بعسمية السخاجعة في عالج أخصاء الكتابة
بالشدبة لمبعج أخصاء الخسع الكتابي واإلمالئي: بمع متػسط درجات تالميح مجسػعة      

صبيق (، بيشسا بمع متػسط درجات السجسػعة في الت00.20الجراسة في التصبيق القبمي لو )
كسا يتبيغ أن قيسة "ت" السحدػبة لتمظ األبعاد والتي (، 44.23البعجي لمبعج نفدو )

(، وبحداب قيسة "ت" وداللتيا يتزح 3.30(، وىحه الكيسة دالة عشج مدتػى )02.00بمػت)
وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ متػسصي درجات التالميح مجسػعة الجراسة في التصبيقيغ القبمي 

لرالح التصبيق البعجي، مسا يذيخ إلى أن والبعجي في بعج أخصاء الخسع الكتابي واإلمالئي 
ىشاك تحدًشا ممحػًضا في الجانب األدائي لبعج أخصاء الخسع الكتابي واإلمالئي لجى مجسػعة 

 انخطبُك بعاد انفشعُتاأل

عذد 

 انًجًىعت

) ٌ ( 

انًخىسط 

 انحسابٍ

 ) و (

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

 ) ع (

 لًُت"ث"

يسخىي 

انذالنت 

عُذ 

(1810) 

أوال: أخطاء انشسى 

 انكخابٍ واإليالئٍ

 1.07 01.10 03 قبلي
 دالة 11.11

 2.17 07.13 03 بعدى

ثاَُا: أخطاء انخعبُش 

 انكخابٍ

 1.31 3.70 03 قبلي
 دالة 12.30

 1.12 10.13 03 بعدى

ثانثا: أخطاء فٍ 

 كخابت انخط انعشبٍ

 7.371 3..2 03 قبلي
 دالة 1.23

 7.23 3.30 03 بعدى

 االخخباس ككم
 1..3 0.73. 03 قبلي

 دالة 73.11
 0.31 11.00 03 بعدى
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السجعػم بعسمية  اليج السفكخةنسػذج الجراسة لتالميح الرف الدادس االبتجائي بعج استخجام 
 .السخاجعة

: بمع متػسط درجات تالميح مجسػعة الجراسة في بالشدبة لبعج أخصاء التعبيخ الكتابي      
(، بيشسا بمع متػسط درجات السجسػعة في التصبيق البعجي لمبعج 3.40التصبيق القبمي لو )

(، وىحه الكيسة 05.34كسا يتبيغ أن قيسة "ت" السحدػبة لحلظ البعج بمػت)(، 04.23نفدو )
ح وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ (، وبحداب قيسة "ت" وداللتيا يتز3.30دالة عشج مدتػى )

متػسصي درجات التالميح مجسػعة الجراسة في التصبيقيغ القبمي والبعجي في بعج أخصاء 
في الجانب  وجػد تحدغ ممحػظً الجسل واألفكار لرالح التصبيق البعجي، مسا يذيخ إلى 

االبتجائي األدائي لبعج أخصاء الجسل واألفكار لجى مجسػعة الجراسة لتالميح الرف الدادس 
 .السجعػم بعسمية السخاجعة اليج السفكخةنسػذج بعج استخجام 

بالشدبة لبعج أخصاء في كتابة الخط العخبي: بمع متػسط درجات تالميح مجسػعة        
(، بيشسا بمع متػسط درجات السجسػعة في التصبيق 5.23الجراسة في التصبيق القبمي لو )

(، 2.53يغ أن قيسة "ت" السحدػبة لحلظ البعج بمػت)كسا يتب(، 3.34البعجي لمبعج نفدو )
(، وبحداب قيسة "ت" وداللتيا يتزح وجػد فخق دال 3.30وىحه الكيسة دالة عشج مدتػى )

إحرائًيا بيغ متػسصي درجات التالميح مجسػعة الجراسة في التصبيقيغ القبمي والبعجي في بعج 
في تحدغ ممحػظ  وجػد ي، مسا يذيخ إلىأخصاء في كتابة الخط العخبي لرالح التصبيق البعج

الجانب األدائي لبعج أخصاء في كتابة الخط العخبي لجى مجسػعة الجراسة لتالميح الرف 
 .السجعػم بعسمية السخاجعة اليج السفكخةنسػذج الدادس االبتجائي بعج استخجام 

في اختبار  وقج قام الباحث بحداب حجع أثخ الشسػذج مجعػما بعسمية السخاجعة          
أخصاء الجسل  -األخصاء الكتابة ككل واألبعاد الفخعية )أخصاء الخسع الكتابي واإلمالئي 

 أخصاء في كتابة الخط العخبي( ، كسا يتزح مغ الججول التالي:  -واألفكار 
 ( 4جذول) 

انًذعىو بعًهُت انًشاجعت فٍ عالج أخطاء انكخابت نذي حاليُز انصف  انُذ انًفكشةلُى حجى األثش ًَىرج 

 انسادس االبخذائٍ وفك اخخباس أخطاء انكخابت

 دالنت حجى األثش لًُت حجى األثش األبعاد انشئُست نالخخباس
 دال بصىسة كبُشة 1821 أوال: أخطاء انشسى انكخابٍ واإليالئٍ

 دال بصىسة كبُشة 18.2 ثاَُا: أخطاء انخعبُش انكخابٍ
 دال بصىسة كبُشة 18.4 ثانثا: أخطاء فٍ كخابت انخط انعشبٍ

 دال بصىسة كبُشة 1822 االخخباس ككم          
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تتزح مغ الججول الدابق قيع حجع األثخ لمشسػذج وداللتو فيسا يتعمق باختبار أخصاء      
– أخصاء الخسع الكتابي واإلمالئيالكتابة؛ حيث بمػت قيع حجع األثخ الختبار أخصاء الكتابة ) 

( 3.25 – 3.23 –3.34أخصاء في كتابة الخط العخبي( بالتختيب ) – أخصاء التعبيخ الكتابي
( وىي قيسة دالة 3.30األثخ لالختبار ككل) وجسيعيا قيع دالة برػرة كبيخة، وبمػت قيسة حجع

برػرة كبيخة؛ مسا يجل عمى أن لمشسػذج أثًخا كبيًخا في عالج أخصاء الكتابة لجى التالميح 
السجعػم  اليج السفكخةنسػذج  مجسػعة الجراسة بعج تصبيقيا، وىحا األثخ ُيعج دلياًل عمى فاعمية

 .الميح الرف الدادس االبتجائيبعسمية السخاجعة في عالج أخصاء الكتابة لجى ت
نساااااػذج بعاااااج التاااااجريذ باساااااتخجام  فاااااي الكتابااااةتالمياااااح الويعاااادو الباحاااااث تحداااااغ أداء     

 إلى عجة عػامل، أىسيا:  السجعػم بعسمية السخاجعة اليج السفكخة
   عماى جعال الاتعمع عسمياة جحاباة، وتاؤدي إلاى مشتجاات متكامماة، وتعادز  الشسػذجقجرة

 .   التمسيح زمالءه في بشاء الكمسات وكتابتيا بالرػرة الرحيةمذاركة عسمية 
  أكباخ عاجد ماغ  كتاباةلاجى التالمياح ماغ خاالل  التعاونياىتست بالجانب  الشػذجأنذصة

 .الكمسات، ووضعيا في جسل
   وفااخ الشسااػذج بيئااة العساال الجساااعي لمتالميااح، ومكااشيع مااغ ترااػيب أخصاااء الكتابااة

مااغ السعمااع، وكاحلظ وفااخ فخصااة السااتفادة التالميااح مااغ لاجييع ذاتيااا دون تااجخل مباشااخ 
خبااخات بعزاايع الاابعس، وتستاااع أفااخاد السجسػعااات التعاونياااة بااليجابيااة أثشاااء تشفياااح 

 .األنذصة السختمفة
  عسمياة السخاجعاة إلااى ماشح التمسيااح فخصاا لمسخاجعاة السشطسااة لساا كتبااو ماغ كمسااات أدت

 مسعشى والذكل الشيائي السصمػب لمفقخة.وجسل، وكحلظ تحقيق التخابط بيغ الجسل وفقا ل
  التذاجيع والتعدياد، وتييئاة بيئاة الاتعمع، وتشااػع أسااليب التقاػيع السختمفاة، وخماق بيئااة

 ساعج عمى تحقيق األىجاف السخجػة. لإلنتاج والتشافذصفية محفدة 
  قااجرة الشسااػذج عمااى دمااج قااجرات التالميااح العقميااة مااع التشفيااح اليااجوي فااي صااػرة كتابااة

سااات مفااخدة أو بشاااء جساال متخابصااة؛ مسااا مكااغ التالميااح مااغ الجسااع باايغ السعخفااة الكم
 .العمسية وتصبيقيا
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  خصػات الشسػذج السجعػم بعسمية السخاجعة التي تػافقت مع شبيعة عسمية الكتاباة، وماا
يذتسل عميو الشسػذج مغ خصػات مختبة وفاق الشطخياة البشائياة وافقات التاجرج الصبيعاي 

 كتابة، وكحا عالج أخصاء التالميح فييا.لعسميات تعمع ال
 أبػسكيشة نادية ،( 4332)  محسػد رقية ودراسة كل مغ: راساتنتائج دويتفق ىحا كمو مع       

 (. 4305)  حدغ عػاشف ودراسة ،( 4300) 

  تْصٔات البخح:

 في ضػء ما تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج يسكغ تقجيع التػصيات التالية:  
 لسا السختمفة؛ الجراسية السخاحل جسيع في الستعمسيغ لجى ميارات الكتابة بتشسية االىتسام 

حياتيع, واإلفادة مغ أدوات الجراسة الحالية عشج تعميع  في أىسية مغ السيارات ليحه
 الستعمسيغ وتجريبيع عمى ميارات الكتابة، وكحلظ عشج تقػيع أدائيع فييا.

 وتػضيف, أخصاء الكتابة التي يقع فييا التالميح عمى الجراسية السقخرات وضع عشج التخكيد 
 إيجابية اتجاىات تكػيغ عمى وحثيع, الستعمسيغ لجى عالجيا في العخبية المػة فخوع جسيع
 العخبية. المػة نحػ

  التخكيد عشج وضع السقخرات الجراسية في المػة العخبية عمى األنذصة المػػية بشػعييا
 الفخدية والجساعية.

 البخح: مكرتحات
 يسكغ اقتخاح دراسة السػضػعات التالية:  
  مع عيشات أخخى مغ الصالب، وفي مخاحل  اليج السفكخةدراسات مساثمة لتعخف فاعمية نسػذج

 دراسية أخخى.
  لتشسية ميارات الكتابة اإلبجاعية لجى تالميح السخحمة  اليج السفكخةبخنامج قائع عمى نسػذج

 االبتجائية.
  لتشسية ميارات الكتابة الػضيفية لجى تالميح السخحمة  اليج السفكخةبخنامج قائع عمى نسػذج

 االبتجائية.
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  مجعػما بتصبيقات شبكة السعمػمات الجولية   اليج السفكخةبخنامج ألكتخوني قائع عمى نسػذج
 لتشسية ميارات الكتابة الػضيفية لجى تالميح السخحمة االبتجائية.

 السجعػم باألنذصة اإلثخائية لتشسية ميارات التعبيخ  اليج السفكخةمى نسػذج بخنامج قائع ع
 اإلبجاعي لجى تالميح السخحمة االبتجائية.
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 :املشاجع

 :أًّلا: املشاجع العشبٔ٘

في تشسية االتجاه نحؾ  األيدي والعقؾل(: فعالية نسؾذج  6002أحالم الباز حدؽ الذربيشي ) 
العسل اليدوي واتخاذ القرار وتحريل الكيسياء لدى تالميذ الرف األول الثانؾي، 

، الجسعية السررية لمخربية العمسية، السجمد الخاتسع، العدد مجمة التخبية العمسية
 . 640 – 351األول، مارس ، 

الخالميذ في مراحل الخعميؼ  (: تشسية مهارات السراجعة لدى بعض 6006أحسد زيشهؼ أبؾحجاج ) 
، الجسعية السررية في السشاهج وطرق الخدريس، مجمة القخاءة والسعخفةالعام، 

 . 330 – 63كمية الخربية، جامعة عيؽ شسس، العدد الدادس، 
(: فاعمية برنامج قائؼ عمى مدخل العسميات في تشسية مهارات  6031أحسد دمحم عمي رشؾان ) 

السجمة العمسية تالميذ شعبة المغة العربية في كمية الخربية، الكخابة الؾعيفية لدى 
 . 326 – 43، جامعة أتسيؾط، بكمية التخبية بالػادي الججيج

(: مدى تؾعيف تالميذ السرحمة الثانؾية بدمظشة عسان لعسميات  6003أمير صالح هؾاري ) 
، بجمياط السجمة العمسية بكمية التخبيةاإلنذاء في مؾاقف الكخابة الخعبيرية، 

 . 23 – 15،  13جامعة السشرؾرة، العدد 
(: فعالية برنامج مقخرح في ضؾء نغرية الذكاءات السخعددة في عالج  6004أيسؽ عيد بكري ) 

رسالة دكتػراة صعؾبات الخعبير الكخابي لدى تالميذ الرف الثاني اإلعدادي، 
 ؽ شسس.غير مشذؾرة، كمية البشات لآلداب والعمؾم الخربؾية، جامعة عي

(: الخربية العمسية بسدارس السرحمة االبخدائية في مرر في ضؾء  6004حدؽ دمحم العارف ) 
السؤتسخ الجولي الثاني عذخ ) التخبية السذروعيؽ ) الفرندي والياباني (، 

الجسعية السررية لمخربية العمسية ،  العمسية والػاقع السجتسعي: التأثيخ والتأثخ (،
 . 133 – 435زيافة، أغدظس، دار ال 4 – 6

في تدريس العمؾم عمى  األيدي والعقؾل(:  فاعمية نسؾذج  6033خديجة تسعد دمحم بيؾمي ) 
اكخداب السفاهيؼ العمسية وبعض عسميات العمؼ األتساتسية لدى تالميذ السرحمة 

 غير مشذؾرة، كمية الخربية، جامعة السشيا.رسالة ماجدتيخ االبخدائية، 
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(: أثر اتسخخدام مدخل عسميات الكخابة في تحديؽ مهارات كخابة  6034رائد محسؾد خزير ) 
السجمة األردنية السقالة والخاطرة لدى طالبات معمؼ الرف في جامعة اليرمؾك، 

 .14 – 41، العدد األول،  36، مجمد في العمػم التخبػية
مدخؾيات األداء (: فاعمية اتسخخدام عسمية السراجعة في تشسية  6036تسكيشة عبدالرازق عبدهللا ) 

غير مشذؾرة ، كمية الخربية رسالة ماجدتيخ الكخابي لظمبة السرحمة الثانؾية، 
 بالعريش، جامعة قشاة الدؾيس.
(: األخظاء اإلمالئية الذائعة لدى الدارتسيؽ 6004شريف عمي حساد، وتسميسان إبراهيؼ الغمبان )

المغة العربية  بجامعة القدس السفخؾحة، مشظقة خان يؾنس الخعميسية في مقرر
(، مجمة جامعة القدس السفخؾحة لؤلبحاث والدراتسات، فمدظيؽ، العدد الرابع 3)

 . 324 – 341،   6004عذر، شؾال 
م ) (: برنامج قائؼ عمى القراءة الخرحيحية وعسمية السراجعة 6034صابر عالم عثسان عالا

رسالة ماجدتيخ لعالج صعؾبات الكخابة لدى تالميذ السدارس الرديقة لمفخيات، 
 ، كمية الخربية، جامعة أتسيؾط. غيخ مشذػرة

(: فاعمية إتسخراتيجية لعب األدوار في عالج األخظاء 6031عؾاطف حدؽ عمي عبدالسجيد ) 
 اإلمالئية الذائعة لدى تمسيذات السرحمة االبخدائية، مجمة العمؾم الخربؾية، مجمد

، مخاح عمى:  302 – 42 ،6، عدد32
332351hamaa.org/AdvancedFullRecord.aspx?ID=http://search.s   تؼ،

 ص. 6:13في   6033يؾليؾ  35االطالع بخاريخ: األربعاء 
الخبخة الفخندية في تعميع وتعمع العمػم وتصبيقاتيا (:  6004عيد أبؾ السعاطي الدتسؾقي ) 

، السكخب الجامعي الحديث، السركز القؾمي في بعس الجول العخبية واألجشبية
 ؾث الخربؾية والخشسية بالقاهرة.لمبح
(: مقارنة بيؽ السدخل الخقميدي ومدخل عسميات الكخابة في تشسية 6006فايزة الديد عؾض ) 

الؾعي السعرفي بعسمياتها وتشسية مهاراتها لدى طالب الرف األول الثانؾي، 
مجمة القراءة والسعرفة، كمية الخربية، جدامعة عيؽ شسس، العدد الدادس عذر، 

61 – 33 . 
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(: برنامج قائؼ عمى بعض إتسخراتيجيات ما وراء السعرفة ) الشسذجة (  6030دمحم أبؾ زهرة ) 
الجسعية السرخية لمسشاىج لعالج أخظا الكخابة لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية، 

 .316 0 333،  321ة عيؽ شسس، العدد، كمية الخربية، جامعوشخق التجريذ
(: أخظاء الكخابة عشد الخالميذ الرؼ وشعاف الدسع في مديشة  6036دمحم إتسساعيل أبؾ شعيرة ) 

،  63جدة ) دراتسة تذخيرية (، دراتسات عربية في الخربية وعمؼ الشفس، العدد 
 . 10 -33الجزء الثاني، 

(: فعالية إتسخراتيجية مقخرحة قائسة عمى نسؾذج الخشذيط الخفاعمي في  6004دمحم الديد الزيشي ) 
، مجمة كمية التخبية، جامعة السشرػرةراءة والكخابة لمسبخدئيؽ، تشسية مهارات الق

 .410 – 401، 24العدد 
(: أثر أنسؾذج تعميسي مقخرح قائؼ عمى عسميات الكخابة في تشسية  6030دمحم فؾزي أحسد ) 

الكخابة الؾعيفية " الرتسالة الرتسسية والخمخيص" لدى طمبة الرف العاشر 
، كمية الخربية، جامعة عيؽ شسس، خاءة والسعخفةمجمة القاألتساتسي في األردن، 

 . 345 – 323، 305العدد 
(: فاعمية اتسخخدام إتسخراتيجية الخغذية الفؾرية مع معالج الشرؾص  6031نادية أبؾتسكيشة ) 

مجمة  الحاتسؾبي لعالج األخظاء اإلمالئية لدى تالميذ السرحمة االبخدائية،
، الجزء األول،  41لدعؾدية، العدد ، ادراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ

333-614 . 
(: برنامج في المغة العربية قائؼ عمى تعميؼ األقران  6034هشد مكرم عبدالحارس عبدالسالػ )

لخشسية بعض مهارات الكخابة لدى الخالميذ ذوي صعؾبات الكخابة بالسرحمة 
 ؾط.غير مشذؾرة، كمية الخربية، جامعة أتسيرسالة ماجدتيخ االبخدائية، 
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