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 ملخص
هدف هذه الدراسة إىل التعرف إىل بعض األخطاء الشائعة يف الكتابة من وجهة نظر معلمي املدارس     

االبتدائية لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي من ذوي صعوبات التعلم مبدارس معسكر، وطبقت هذه الدراسة 
األخطاء شيوعا يف الكتابة حذف  أبرزمعلما ومعلمة، أظهرت النتائج أن  (011)على عينة عشوائية من 

، ويف اإلمالئية الكتابةبعض احلروف أو الكلمات من اجلملة ويضيف حرف أو حروف إىل الكلمة أثناء 
 .ضوء ما أسفرت عنه النتائج أوصت مبجموعة من التوصيات

 .الشائعةاألخطاء ، صعوبات التعلم، احلذف، اإلضافة، الكتابة الكلمات المفتاحية:

Abstract 
     This study aimed to identify some common mistakes in writing from the 
point of view of elementary school teachers in the third year of primary 
school students with learning disabilities in camp schools. This study was 
applied to a random sample of (100) teachers.  
    The results showed that the most common mistakes in writing are the 
deletion of some letters or words The results showed that the most common 
mistakes in writing are the deletion of some letters or words from the 
sentence during Typing, and adding letters to the word while you are His 
father, and in the light of the outcome of the results recommended a set of 
recommendations 
 Keywords: - Writing - Addition - Deletion - Learning difficulties - Common 
mistakes 
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    : مقدمة.1
هتمام مبسالة التعلم ضرورية حتمية ملا له من أيمية يف حياتنا اليومية، ودحديدا املكانة االلقد أصبح    

االجتماعية للفرد، السيما أننا يف مطلع األلفية الثالثة اليت تشهد تطورا علميا وتكنولوجيا سريعا، وما دام 
ملية التعلم اليت هلا عالقة بعالتعلم قائما وباقيا بقاء احلياة، فالبد من البحث عن سلسلة من املقومات 

والبحث عن صعوباته اليت تواجهه ومعرفة أسباهبا حىت ميكننا التغلب عليها، وجناحنا يف التغلب عليها 
 (.01: 0991عبد اهلل عايض،)يساعدنا على دحقيق أهداف التعلم والوصول إىل مراميه بشكل سليم 

من بني املشكالت اليت تعيق التلميذ يف مساره التعليمي، وتؤثر سلبا حىت على مساته الشخصية 
 ، ما يصطلح عليه بـ "صعوبات التعلم"، ومتّس هذه الصعوبات أهم مبادئ التعلم اليتاالجتماعية وسلوكياته

يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية من اجلر  54تضمنها الرتبية الوطنية )اجلزائرية( للتالميذ؛ حيث ورد يف املادة 
أن التعليم األساسي يهدف على اخلصوص إىل تزويد التالميذ بأدوات التعلم األساسية املتمثلة  (8111)

 (04: 8104نادية،) واحلساب.يف القراءة والكتابة 
( دحتل الكتابة املركز األعلى يف هرم تعلم املهارات والقدرات اللغوية؛ حيث 8112، الزياتوحسب )

اب واجه الطفل صعوبة يف اكتسا والتحدث والقراءة، وإذا م االستيعابتسبقها يف االكتساب مهارات 
كتابة تتفرع ل فإن مهارة الوباملث، املهارات الثالثة األوىل، فإنه يف الغالب سيواجه صعوبة يف تعلم الكتابة أيضا

إىل ثالث مهارات فرعية؛ الكتابة اليدوية )اخلط(، الكتابة اإلمالئية )اإلمالء/ التهجئة(، والكتابة التعبريية 
 )التعبري الكتايب(، وتؤثر املهارة األوىل )اخلط( يف املهارتني الالحقتني )اإلمالء والتعبري الكتايب(، إضافة إىل

ذه رتبط بكثري من املهام اليت يقوم هبا من أعمال كتابية سواء أكانت هفهي "ت ؛أيمية اخلط يف حياة الفرد
األعمال كتابة تعبريية عن األفكار والعواطف، أم كانت تعبريا وظيفيا عند احلاجة إىل مستلزمات احلياة 
اليومية، مثل طلب املقابلة أو اإلجازة واملعامالت الرمسية، أو كانت هذه الكتابة واجبات مدرسية أو 
اختبارات؛ فاخلط اجلميل املقروء يسّهل أمام القارئ سرعة التعرف إىل موضوعات الكتابة بسهولة، ومن هنا 
تربز مشكالت الطالب الذين يواجهون مشكالت يف اخلط اليدوي، حيث جندهم ال يرغبون يف الكتابة 

م نظرا للصورة ى عالماهتنظرا لرداءة اخلط لديهم، وتنعكس هذه حىت على نتائجهم املدرسية؛ حيث تؤثر عل
املشوشة يف ذهن املعلم عن هذه الكتابة، ولذلك جند الكثري من هؤالء األطفال يكرهون الكتابة اليدوية، 
وعلى الرغم من توفر اآلالت الطابعة احلديثة اليت قد ترحيهم من هذه املشكالت، إال أنه مع ذلك كله ال 
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فية، اج إىل كتابة املالحظات يف بعض القاعات أو الغرف الصعن اخلط اليدوي؛ فالفرد حيت االستغناءميكن 
 (064 :8101، وآخرونالبطاينة )أو يف الشارع". 

 البحث:مشكلة .2
والكتابة يما  ن القراءةإالكتابة وتعّلمها يعترب عنصرا أساسيا يف العملية الرتبوية، بل نستطيع القول  إن

ح ومن بني أهم مسؤولياهتا وأبرزها؛ فالكتابة نشاط فكري يتي، االبتدائيةمن الوظائف األساسية للمدرسة 
ة، لتؤدي مدلوالهتا، لغوية تواضع عليها أهل اللغ صورة رموز خرين، علىللفرد التعبري عن أفكاره وجتاربه إىل األ

 (vogler, 1995 :26) منها.ن من االطالع عليها واإلفادة كّ ومتُ 
الدراسية،  تعليمية، بل هي القاسم املشرتك بني تعليم كل املوادنقطة البداية يف العملية ال كما تعترب

فالكتابة عامة هي أساس التعليم والتعلم والتفكري املنطقي واملالحظة السليمة، والعجز عن مهارة الكتابة 
 (085: 0991،السرطاوي)يؤدي إىل إخفاق املتعلمني. 

كسب فهذا ال يقلل من شأهنا؛ فالكتابة تذا كان تعليم القراءة يسبق تعليم الكتابة لألطفال، فإ
األفكار والكلمات هيئة مادية تضمن استقرارها يف األذهان، وتساعد على انتقاهلا من فرد إىل فرد، ومن 

: 8111، محزة)من جراء بعد املسافات واختالف األزمنة.  االنتقالجيل إىل جيل، دون أن يتعرقل هذا 

061) 
هبذه مام االهت أراد الباحثمن هذا املنطلق، و عالج هذه املشكلة وعليه يستوجب علينا اإلسراع ل

التعرف على األخطاء األكثر شيوعا لدى هذه الفئة يف الكتابة،  حماوالالفئة من ذوي صعوبات التعلم، 
 التايل:القرتاح حلول مناسبة لذلك بطرح السؤال 

تدائي وجهة نظر معلمي السنة الثالثة ابم من الشائعة يف الكتابة لذوي صعوبات التعل ماهي األخطاء"
 مبدارس معسكر."

  أهداف الدراسة.3
 التالية:يطمع الباحث من خالل هذه الدراسة احلالية إىل دحقيق األهداف    

 عسكر.مالتعرف على فئة التالميذ ذوي صعوبات التعلم الكتابة مستوى السنة الثالثة ابتدائي مبدارس  -

عوبات " لدى التالميذ السنة الثالثة ابتدائي من ذوي صالكتابةواملتكررة يف "معرفة األخطاء الشائعة  -
 التعلم مستوى السنة الثالثة ابتدائي وأثرها يف دحصيله الدراسي. 
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مساعد خمططي املناهج يف معرفة معوقات املادة من حيث بناء احملتوى واألساليب والوسائل  -
 والنشاطات والتقومي.

 يف:ن أيمية الدراسة تكم :الدراسةأهمية .4

كيفية التعامل مع هذه الفئة من ذوي صعوبات التعلم مستوى السنة الثالثة ابتدائي مرتكيب األخطاء  -
 يف الكتابة.  

 الكتابة.مساعدة رفع مستوى التالميذ يف  -

مساعدة وزارة الرتبية والسيما مديرية املناهج، حيث تشكل نتائجها مؤشرات تدفع خرباء املناهج  -
 بان يطوروا املناهج الدراسية. 

 النظري والدراسات السابقة الجانب-5

 األكاديمية: التعريف بالمصطلحات.5.5
 (  Laurent Danon, 2004 :25) .مشكلة أو إعاقة دحول دون دحقيق اهلدفالصعوبة: .2.5
 التعلم:صعوبات  .3.5

املفاهيم  ك وتكوينواإلدراالنفسية اليت تشمل االنتباه  أووهي عبارة عن اضطراب يف العمليات العقلية        
والتذكر وحل املشكالت ويظهر صداه يف عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة واحلساب وما يرتتب عليه 

صعوبات "  :إىل قسمني الدراسية، وتنقسمسواء يف املدرسة أساسا أو فيما بعد من قصور يف تعلم املواد 
 ( 91 0999،الروسان)". صعوبات أكاديمية" و "نمائية

 الكتابة:تعلم  صعوبات .6
هي نقل الكلمات بصورة خاطئة من اللوح وعكس األرقام واحلروف عند الكتابة وكذلك التعرف على       

 (049 :8111فتحي الزيات ،)والشمال. اليمني 
هي إضافة التلميذ حرفا أو جمموعة حروف إىل الكلمة أثناء الكتابة اإلمالئية.  .اإلضافة:5.6

 .(84: 8111)الزيات،
: 8111)محزة، اإلمالئية.هو حذف التلميذ حرفا أو جمموعة حروف من الكلمة أثناء الكتابة  .الحذف:2.6
10) 

تعريف اخلطأ الشائع بأنه اخلطأ الذي يشرتك فيه جمموعة من كبرية من التالميذ  : ميكنالشائعةاألخطاء .7
 (Torelle, 2005 :133) .فأكثر( %01ويتكرر بني كثري من الطالب بنسبة )
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 التعلم:األسباب المؤدية لصعوبات  .8
ثني استطاعوا لكن الباح ،مازالت عملية دحديد أسباب صعوبات التعلم يكتنفها الكثري من الغموض      

 (66: 8111،القوامسي) .وبيئية دحديد ثالثة أسباب رئيسية هي عضوية بيولوجية ووراثية،
 Kiphartظهرت تصـــنيفات عديدة لألســـباب املمكنة لصـــعوبات التعلم، منها: تصـــنيف كيفارت كما    

زبرج ــــــــــــــــــــوتصـــــــنيف ســـــــابري ونت Baush & Waugh (0916،)نيف بوش وواف صـــــــوت (،0981)
Sapir & Natizburg (0912 ،) وتصــــــــــــــنـيـف مسـيـــــــث وبـيـنـجتونSith & Pennigton 

وتصـــــــــــنيف هلمان وكوفمان  Sigell & Gold (0918،)د ليجل وجو ســـــــــــيف صــــــــــنوت ،(0911)
Hellman  &  Kauffman(0911)،( ،18: 8111عدس )  وتكاد تتفق هذه التصــــــــــــنيفات

 أساسية، هي: فئات ميكن تصنيفها يف ثالث -األسباب املفرتضة لصعوبات التعلم أن مجيعاً على
 (:Organic and Biological Factors) األسباب العضوية والبيولوجية.5.8

نتائج الدراسات أن التكوينات العصبية باملخ، تعد من أهم العوامل احلاكمة لعملية التعلم، أوضحت 
وأن املخ يتكون من عدة أجزاء تعمل معًا يف نظام متكامل، وذلك على الرغم من اختالف الوظيفة أو 

 الوظائف اخلاصة بكل منها.
و ما يتعلق ه ملؤدية لعوبات التعلم،ا، أن أكثر األسباب "سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم"ويرى 

باضطرابات اجلهاز العصيب املركزي، وخاصة ما يشار إليه باخللل الوظيفي، بغض النظر عما إذا صاحب 
ذلك تلف عضوي أم ال؛ ومن مث فإن أي خلل أو اضطراب يف وظائف اجلهاز العصيب املركزي لدى املتعلم، 

ية، يزها، ومن مث اخللل والقصور يف الوظائف النفسية اإلدراكيؤدي إىل الفشل يف معاجلة املعلومات وجته
، فهد خليل)واملعرفية واللغوية واحلركية والدراسية لدى املتعلم، مما يؤدي بدوره إىل حدوث صعوبات التعلم، 

8101 :55) 

 :Genetic Factorsاألسباب الوراثية .2.8
، إىل أن انتشار صعوبات التعلم Owen (0910) "أون"تشري معظم الدراسات، ومنها دراسة 

توجد بني عائالت حمددة، وقد أشارت الدراسات اليت أجريت على العائالت والتوائم، إىل أن العامل املهم 
من األطفال واليافعني يعانون من  %51 - %84يف حصول الصعوبة يعود إىل العامل الوراثي، وأن نسبة 

ة، فقد يعاين اإلخوة واألخوات داخل العائلة من صعوبات صعوبات انتقلت إليهم عن طريق عامل الوراث
 (016: 8112، أبوفخر)مماثلة، وقد توجد عند العم والعمة، واخلال واخلالة، أو عند أبنائهم وبناهتم. 
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 (816)دراسة شاملة لعدد من األسر، فقد قام بدراسة  Hallgren (0941)وقد أجرى هاجلرن 
وكذلك أسرهم يف السويد، وجد بأن نسبة شيوع صعوبات  (Dyslexia)فردا لديهم صعوبات يف القراءة 

القراءة والكتابة والتهجئة عند األقارب، تقدم دليال كافياً على أن مثل هذه احلاالت تتواجد يف األسر، ويظهر 
 (011، 8104، ناديةبأهنا ختضع لقانون الوراثة. )

 :Environment Factorsاألسباب البيئية .3.8
أن للعوامل البيئية تأثري  ( 0961,Cruinokahank) (Clovitt,0911)يرى بعض الرتبويني 

كبري على زيادة نسبة اإلصابة حبالة صعوبات التعلم، بل إن األسباب البيئية تكون سبباً حلالة االضطرابات 
ة االضطرابات حالاالنفعالية، وضعف الدافع، وضعف إدراك التعليمات املباشرة من قبل األطفال، ومت ذكر 

افقة عند بعض األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية، وكان ر االنفعالية يف هذا اجملال، ألهنا تكون م
أكثر ميال لتحديد حالة الصعوبات التعليمية لدى األطفال بسبب ( (Engleman,1977 "أنجلمان"

من األطفال الذين مت تشخيصهم، وعزى حالتهم إىل سوء طريقة  %91ر النسبة بـ العامل البيئي، وقدّ 
التدريس وضعف إعداد املعلم، وليس بسبب عامل خطأ أو عدم األداء الوظيفي ألعضاء اإلستقبال والذاكرة، 

: 8118، ايضعبد اهلل عوالقدرات العقلية، وباعتقاده أن الصعوبات التعليمية هي صنٌع وليست والدة. )

12) 
 لعوامل البيئية إىل:وتنقسم ا

اية اآلباء لألبناء رع و عدم متابعة و الضغوط األسرية واجتاهات املربني السلبية، وتتضمن: عوامل أسريةأ(  
 (Roger Perron ,2005 :145 ) . سوء معاملة اآلباء لألبناء و يف املدرسة

عدم و   وتشمل: سوء معاملة املعلم للتلميذب( عوامل مدرسية وخاصة بالميل نحو المادة الدراسية،  
عدم الكفاية  و طول املنهج الدراسيو  تهاصعوبمع عدم جاذبية املادة الدراسية و مراعاته للفروق الفردية 

 (T.sturart,2000 :39 ) .عدم تشجيع املعلم للتلميذو التدريسية 

التلميذ  عدم رغبة و التلميذ وزمالئه، وتتضمن: سوء العالقة بني ج( عوامل خاصة بجماعة األصدقاء
ر مع عدم القدرة على التحاو و عدم رغبة التلميذ يف العمل اجلماعي  و يف تكوين صداقات مع الزمالء

 .(10: 8111، الدبس)الزمالء. 
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 أنواع صعوبات التعلم:.9

  :النمائيةالصعوبات .5.9

املهين، التوافق الدراسي للطالب وتوافقه الشخصي و وهي تتعلق بنمو القدرات العقلية املسؤولة عن         
، وحل بة يف الذاكرةصعو  صعوبة يف اإلدراك، بدورها تتفرع إىل صعوبات أولية )مثل صعوبة يف االنتباه،و 

 (Luc Brulliard,2005 :65) املشكالت.

 :األكاديميةالصعوبات  .2.9

هذه  نإوالتعبري الكتايب والعمليات احلسابية حيث  تشمل صعوبات القراءة والكتابة والتهجئة،        
، أو عدم قدرة وهي حمصلة لصعوبات التعلم النمائيالصعوبات تؤثر على مردود التلميذ يف نتائجه املدرسية 

 (91: 0991 ي،السرطاو )التلميذ على تعلم تلك املواد يؤثر يف اكتسابه يف مراحل التعليمية التالية. 
 الكتابة:لم ومن الصعوبات تع.3.9

وطة تاء جعل التنوين أو التاء املرب ياء،فصل احلروف أو وصلها، إشباع الفتحة ألفا والضمة واوا والكسرة 
التاء املتطرفة  نقط وعدممفتوحة، وربط التاء املبسوطة، إلقاء حرف من الكلمة، إيمال سنيت الصاد والضاد 

و نقل احلرف عدم تنقيط احلروف املنقوطة، أ التاء املربوطة، وترك نقطيتنقط األلف املقصورة اللينة أو اهلاء 
 (91: 8111الدبس،)كتابة الضاد بصورة الظاء والعكس.  زيادة حرف، أو نقص حرف، املنقوط،

 الكتابة:أنماط صعوبات .51

: ويقصد هبذا النمط من الصعوبات Dyslexic Dysgraphiaالكتابة و  القراءةصعوبات .5.51
والتعبري الكتايب عن إيصال املعىن، مبعىن أن احلروف قابلة للقراءة، إال أن تراكيب هذه عجز الكتابة 

 ,Roger Perron) .احلروف يف الكلمات اليت تكّوهنا تبدو غري مقروءة، أو غري معيارية

2005 :71) 

: ويقصد هبذا Motor Dysgraphiaوالكلمات صعوبات إيقاع أو رسم الحروف .2.51
الفرد على رسم احلروف والكلمات، مع سالمة التهجي؛ أي أن املشكلة هنا يف  النمط ضعف قدرة

 ( 81: 0998، سليمان) عادي.إيقاع الكتابة يكون غري  ءرسم احلروف، كما أن معدل بط

وهي صعوبة تنظيمية، ال : Spatial Dysgraphia صعوبة استخدام الفراغ عند الكتابة. 3.51
 (405: 0991، اخلطيب) تنظيم احلروف والكلمات بصورة متناسقةيكون معها الفرد قادرا على 
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 الدراسات السابقة:.55
 ( 5986راسة إبراهيم الشافعي وصفوت عبد الحميد )د.5.55

هدفت إىل دراسة األخطاء الشائعة يف اهلجاء واإلمالء بني تالميذ املرحلة االبتدائية مبنطقة الرياض     
 الدراسة جمموعة من تالميذ املرحلة االبتدائية من الصف الثاين حىت السادس، وكانتالتعليمية، تضمنت عينة 

ن هناك أتوصلت نتائج هذه الدراسة إىل  .األداة األساسية للدراسة جمموعة من قطع إمالئية مُتلى عليهم
ف(، األكثر شيوعا هو )التاء املفتوحة والتاء املربوطة، ورسم احلرو  سبعة عشر خطأ هجائيا وإمالئيا، وأن اخلطأ

ن تكرار األخطاء يزداد بصفة عامة كلما وأ خرها.أوأقل األخطاء شيوعا هو زيادة حرف وسط الكلمة أو 
راهيم، إب)خر. أارتقينا من صف إىل الصف الذي يليه، كما ختتلف درجة شيوع األخطاء من صف إىل 

8102 :011) 
  (:2113دراسة داود حلس ).2.55

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن تأثري أسلوب اخلربة الدرامية يف دحسني مستوى الكتابة اإلمالئية    
واالجتاه حنوها لدى تالميذ الصف السادس األساسي مبحافظة مشال غزة، ودحقيقا ألغراض الدراسة قد 

مكونة من صدية قعينة البحث كانت اعتمدت الباحثة على املنهجني الوصفي التحليلي وشبه التجرييب، 
تلميذا وتلميذة من الصف السادس األساسي وأعدت الباحثة اختبارا تشخيصيا يف اإلمالء هبدف ( 18)

 (26)التعرف إىل األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصف السادس األساسي، وكان فصل يتكون من 
ح يف املهارات وجود ضعف واضان هناك ، دلت النتائج تلميذا بواقع حصتني أسبوعيا على مدار ستة أسابيع

، وهي التنوين ويمزتا القطع والوصل واهلمزة املتوسطة واملتطرفة، %84اإلمالئية اليت جتاوزت نسبة اخلطأ فيه 
واحلروف اليت تنطق وال تكتب، واحلروف اليت تكتب وال تنطق، والكلمات اليت تنتهي بالواو وألف املد،  

 (.69: 8112 الزيات)

 ت الدراسة الميدانيةإجراءا
الباحث املنهج الوصفي ملالءمته مع طبيعة الدراسة من حيث دحقيق أهدافها  الدراسة: استخدممنهج .5

  .والتأكد من فرضياهتا والوصول إىل نتائج دقيقة

 وعينته:مجتمع الدراسة .2

 (88)من اإلناث و (11)معلم ومعلمة من التعليم االبتدائي،  (011)مشلت الدراسة احلالية          
 ريات.املتغمن الذكور مت اختيارهم بطريقة عشوائية واجلدول التايل يوضح توزيع العينة حسب 
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 عينة الدراسة حسب الجنس  ع: توزي(5)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %88.11 88 ذكر

 %11.11 11 إناث

 %011 011 اجملموع

 عينة الدراسة حسب الخبرة ع: توزي(2)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الخبرة
 %41.11 41 سنوات  4اقل من 

 %82.11 82 سنوات 01-4 من

 %09.11 09 سنوات 01أكثر من 

 %011 011 اجملموع 

  السيكومترية:وخصائصها  أداة الدراسة.3
استخدم الباحث استبيان قام بتطويرها كأداة جلمع املعلومات يف هذه الدراسة وذلك وفقا للخطوات        
 التالية:

 البحث.مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع  -0

 (0911)االستفادة من بنود االستبيانات الواردة يف بعض الدراسات كما يف دراسة علي تعوينات  -8
 (.8112) ودراسة اخلطيب( 0911)ودراسة املال سعيد ( 8111)ودراسة الدبس 

  .احملكمني الذين قاموا بتحكيم االستبيان اءآر باألخذ  -2

 جزئني:االستبيان يف صورته النهائية على  اشتملوقد 
ون من فقرات فيتك الجزء الثانيأما  حيتوي على معلومات شخصية تتعلق باملستجيب، الجزء األول

  .االستبيان
 بشكل حيدث-ضعيفعل ثالث بدائل )حيدث بشكل فقرة موزعة ( 06)يتكون االستبيان من     

وعليه فان أعلى درجة حيصل عليها املعلم يف االستبيان  2إىل  0بتدرج من حيدث بشكل جيد(  –متوسط 
 .(1) وأدىن درجةمن خالل املتوسط املرجح ( 51) هي
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 :األداةصدق .4

مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني املختصني من محلة الدكتوراه وأساتذة جامعني ومفتشي      
يث وقد طلب منهم إبداء أرائهم يف فقرات االستبيان من ح ،اللغة العربية هلم خربة كبرية يف هذا اجملال

عديلها أو يها باإلمجاع أو تإما باملوافقة عل صياغة الفقرات ومدى مناسبتها للمجال الذي وضعت فيه،
 ولقد مت األخذ برأي األغلبية يف عملية دحكيم فقرات األداة حبث إعادة صياغتها أو حذفها لعدم أيمتها،

 :كااليتوقد مت تعديله  فقرة  (06) فقرة إىل (80)أصبحت يف صورهتا النهائية من 
 -بدون مد )و،ي،ا( مثل الجميلة  يكتب الكلمات"الفقرة األوىل نصها : نان جديدتاإضافة فقرت     

رقم  ات: فقرة فقر ، وحذفت منه سبع الكلمات أثناء الكتابة لال يشكثانية نصها :المث فقرة "  الجملة
 فقرة . (06)فأصبح يف صورته النهائية بـ  ،(80(،)09(،)01،)(01(،)6(،)2،)(8)

 (:Spss)حساب الصدق البنائي عن طريق  (3)جدول 
 االرتباط أبعاد االستبيان 

 األخطاء الشائعة في الكتابة 2
 1.90 معامل ارتباط بريسون 

 1.111 الداللة املعنوية 

 

 األداة:ثبات .5
 Alpha)لقد مت استخدام معامالت ثبات هذه الدراسة مبحاورها باستخدام معادلة كرونباخ ألفا    

Cronbach)  وهو معامل ثبات عال جدا يفي  (1.14)وقد بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية
  .بأغراض البحث العلمي

 
 : حساب الثبات عن طريق "الفاكرمباخ" )في حالة حذف بعض الفقرات(:(4)جدول 

 معامل ألفا كرومباخ  عدد العبارات أبعاد االستبيان الرقم
 1.112 06 األخطاء الشائعة يف الكتابةبعد  5
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 النصفية:حساب الثبات بالتجزئة .6
1.10مت حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي حيث بلغت  : كما(5الجدول رقم )  

 عدد العبارات أبعاد االستبيان الرقم
االرتباط قبل 

 التعديل
بعد  االرتباط

 التعديل
بعد  5  1.161 1.164 06 األخطاء الشائعة يف الكتابةٌٌ

حث على معلمي وزع على عينة الب النهائية،عدل االستبيان وأصبح يف صورته ۥ التطبيق: بعدماإجراءات .7
مدرسة يف والية معسكر وكان عددهم  (41)املدارس االبتدائية والذين يّدرسون السنة الثالثة ابتدائي فقط بـ 

 معلم. (89)معلمة، و  (90)معلم، منهم  (011)
تفريغ استجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام  اإلحصائية: بعدالمعالجة .8

ومن  (Spss)احلاسوب مث متت معاجلة البيانات إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 املستخدمة:املعاجلات اإلحصائية 

 املعيارية.املئوية، واالحنرافات النسب  واملتوسطات احلسابية، التكرارات، -0

 :االستبيانالمعالجة اإلحصائية وتفريغ .9
 الثالثي:مقياس ليكرت  .5.9

يم جيد( فانه عادة ما تدخل الق -متوسط -إذا كانت االستجابات هي احد ثالثة اختيارات مثل )ضعيف
 )األوزان الثالثة( كما يف اجلدول التايل :

 األوزان الثالثة (6) جدول 
  (Weightالوزن )

 
 بشكليحدث 

 )القرار( اإلجابة
 ضعيف 5
 متوسط 2
 جيد 3

 (081: 0999الروسان،)
يتم بعد ذلك حساب املتوسط احلسايب املرجح مث حيدد االجتاه أو املوقف حسب قيم املتوسط املرجح 

   التايل:وزن املئوي )التكرارات( للفقرة كما يف اجلدول الو 
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 املرجححساب املتوسط احلسايب  (7) جدول  

 الموقف المتوسط المرجح
 حيدث بشكل ضعيف 0.66اىل 0من 
 حيدث بشكل متوسط 8.22إىل  0.61من 
 حيدث بشكل جيد 2إىل  8.25من 

 (884: 8111عايض،)

 :اجابات العينة –بعد األخطاء الشائعة في الكتابة ۥ (8) جدول
 النتائج:مناقشة .51

 رقم 

 الشائعة في الكتابة  األخطاء

  ترتيب الوزن  االنحراف  المتوسط 

 القرار الفقرات المئوي المعياري المرجح الفقرة

01 
حيذف بعض احلروف من الكلمة أو كلمة من 

 عالية  4 85,67 0,55 2,57 مجلة أثناء الكتابة اإلمالئية  

 عالية 10 84,33 0,66 2,53 يضيف حرف اىل الكلمة أثناء الكتابة اإلمالئية. 00

 عالية 6 82,33 0,54 2,47 والقراءة.لديه أخطاء يف الكتابة  06

 عالية 16 82,00 0,69 2,46 واحلساب.لديه أخطاء يف الكتابة والقراءة  02

2 
ختتلط عليه احلروف املتشاهبة أثناء كتابتها مثل 

 عالية 14 81,33 0,73 2,44 ب،ت،ث،اوج،ح،خ.

 عالية  5 79,33 0,59 2,38 لديه أخطاء يف الكتابة بوجه عام فقط. 04

8 
ال يفرق بني احلروف املتشابه يف النطق أثناء  

 متوسطة 11 77,67 0,73 2,33 كتابتها مثل :ض،ط.

 متوسطة 2 77,33 0,53 2,32 صعوبة اإلملام بقواعد الكتابة اإلمالئية 05

 متوسطة 1 74,00 0,65 2,22 الكتابة.يبطئ يف  1

 متوسطة 9 66,00 0,7 1,98 مقروء. خطه رديء وغري  9

 متوسطة 13 62,00 0,66 1,86 كاملة.يكتب كلمات غري   5



 
 مكي احمد د.أ.  –د.حطراف نورالدين                   

22 

 

األخطاء الشائعة في "الكتابة" لدى التالميذ السنة الثالثة ابتدائي ذوي صعوبات التعلم من ما هي " 
 "وجهة نظر معلمي السنة الثالثة ابتدائي بمدارس معسكر

ملئوية لفقرات والنسب ا واالحنرافات املعياريةهذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية  ولإلجابة عن   
 (2.34) وكانت درجة القطع اليت اعتمدها الباحث هي أن يكون املتوسط املرجح ثالثبأبعاده الاالستبيان 

وأكثر لتحدد لنا اتفاق أراء املعلمني أي من خالل الفقرات اليت أخذت ( %78)فما فوق وبوزن مئوي 
ات التعلم بلتقدير درجة شيوع األخطاء املرتكبة عند التالميذ السنة الثالثة ابتدائي ذوي صعو  أعلى التكرارات

 ."الكتابةيف "
كانت استجابات أفراد الدراسة عليها وفقا ملعيار   فقرات (16)هناك  أن (1)يتضح من اجلدول رقم -

حيث جاءت يف املرتبة األوىل،  (01)الوزن النسيب هي بدرجة عالية )حيدث بشكل جيد( وهي الفقرة رقم 
مرجح  " مبتوسط  يحذف بعض الحروف من الكلمة أو كلمة من جملة أثناء الكتابة اإلمالئية ونصها "

 يضيف حرف إلى يف املرتبة الثانية ونصها " (00)رقم  ، مث تليها الفقرة(14.61)ووزن مئوي  (8.41)
 (06)، مث الفقرة رقم (15.22)ووزن مئوي (8.42)" مبتوسط مرجح .الكلمة أثناء الكتابة اإلمالئية

ووزن  (8.51)" مبتوسط مرجح .لديه أخطاء في الكتابة والقراءة  جاءت يف املرتبة )الثالثة( ونصها "
القراءة في الكتابة و  لديه أخطاء "الرابعة ونصهاجاءت يف املرتبة ( 02)الفقرة رقم  ، أما(18.22)مئوي 

 جاءت يف املرتبة( 2)مث تليها الفقرة رقم ( 18.11)ووزن مئوي  (8.56)مبتوسط مرجح  ".والحساب 

 (8.55)ونصها "ختتلط عليه احلروف املتشاهبة أثناء كتابتها مثل ب.ت.ث.اوج.ح.خ "مبتوسط مرجح ( 4)
لديه أخطاء في الكتابة يف الرتبة السادسة ونصها " تجاء (04)، مث الفقرة رقم (10.22) ووزن مئوي

08 
يرتكب أخطاء إمالئية عندما ينسخ كلمات من 

 متوسطة 7 59,67 0,62 1,79 السبورة او من الكتب.

 متوسطة 3 58,67 0,76 1,76 يتعب عندما يكتب فقرة طويلة. 1

6 
ال يكتب الكلمات ذات احلروف الكثرية بشكل 

 متوسطة 8 58,33 0,65 1,75 سليم .

 متوسطة 12 51,33 0,69 1,54 ال ينقط احلروف أثناء الكتابة . 4

 ضعيفة 15 47,67 0,76 1,43 ال يلتزم على نفس اخلط من الورقة  . 01

0 
يعكس احلروف واإلعداد حبيث تكون كما تبدو 

 ضعيفة 17 46,00 0,58 1,38 له يف املرٱة .



 األخطاء الشائعة في الكتابة لذوي صعوبات التعلم مستوى السنة الثالثة ابتدائي من وجهة نظر معلمي المدارس االبتدائية 
 

23 

 

، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات (19.22)ئوي ووزن م( 8.21)"مبتوسط مرجح  بوجه عام
 (.8112)ودراسة داود حلس  (0916)السابقة منها دراسة إبراهيم الشافعي وصفوت عبد احلميد 

ال يفرق بين ونصها "  (0)أما الفقرات ذات االجتاه "حيدث بشكل متوسط " منها الفقرة رقم       
ووزن مئوي  (8.22)" ومبتوسط مرجح الحروف المتشابهة في النطق أثناء كتابتها مثل ض.ط

صعوبة اإللمام بقواعد الكتابة جاءت يف املرتبة الثامنة ونصها " (05)الفقرة رقم  مث تليها (،11.61)
 املرتبة التاسعة جاءت يف (1)، والفقرة رقم (8.22)ومتوسط مرجح ( 11.22)" بوزن مئوي اإلمالئية
مبتوسط  (9). مث الفقرة رقم (15.11)ووزن مئوي  (8.88)" مبتوسط مرجح يبطئ في الكتابةونصها "
ونصها  (5)" مث الفقرة رقم خطه رديء وغير مقروءونصها " (66.11)ووزن مئوي  (0.91)مرجح 

 (68.11)ووزن مئوي  (0.16)"جاءت يف املرتبة احلادية عشر مبتوسط مرجح  يكتب كلمات غير كاملة"
 بيرتكب أخطاء إمالئية عندما ينسخ كلمات من السبورة أو من الكتمث تليها الفقرة الثانية عشر ونصها "

جاءت يف املرتبة الثالثة عشر  (1)، أما الفقرة رقم (49.61)ووزن مئوي ( 0.19)" مبتوسط مرجح 
مث الفقرة رقم  (،41.61)وزن مئوي و ( 0.16)"مبتوسط مرجح  يتعب عندما يكتب فقرة طويلةونصها "

مبتوسط  "ال يكتب كلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليمجاءت يف املرتبة الرابعة عشر ونصها " (6)
ط " مبتوسال ينقط الحروف أثناء الكتابةونصها " (9)، مث الفقرة (41.22)ووزن مئوي  (0.14)مرجح 
 . (04)جاءت يف املرتبة  (0)، مث الفقرة رقم (40.22)ووزن مئوي  (0.45)مرجح 

ال يلتزم على نفس ونصها "( 0)أما الفقرات ذات االجتاه "حيدث بشكل ضعيف " منها الفقرة رقم     
يف املرتبة اخلامسة  ت، جاء(51.61)ووزن مئوي ( 0.52)" مبتوسط مرجح الخط من الورقة اثناء الكتابة

يعكس الحروف واألعداد ونصها " (0)عشر، مث الفقرة األخرية واليت كانت يف ذيل الرتتيب الفقرة رقم 
كما جاءت  (.58.22)مئوي  نووز  (0.81مرجح )" مبتوسط بحث تكون كما تبدو له في المرآة

أن األخطاء الشائعة يف الكتابة ( 8114)" "الحاج كادينتائج هذه الدراسة تؤكد ملا توصلت اليه دراسة 
، كما يةاحلروف، واألخطاء النحوية والصرف والتكرار لبعضاإلضافة، اإلبدال  مث ،بالدرجة األوىل احلذفمنها 

أن بعض  (0998) "هويدا حنفي رضوانملا توصلت إليه نتائج دراسة " وتؤكد أيضاتتفق هذه الدراسة 
صعوبة  و ابعة جبهورية مصر العربية، متثلت يف اإلضافة مث اإلبدال األخطاء الشائعة لدى التالميذ السنة الر 

 كتابة حروف املد والتنوين، واخللط بينه وبني حرف النون.
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  والمقترحات:التوصيات .55
 يلي: يف ضوء ما أسفرت عليه الدراسة يوصي الباحث ويقرتح ما   

فالوسيلة  لتعلم،لاستعمال طرائق التدريس مشوقة وأساليب حمببة ختلق الرغبة لدى التالميذ ويثري فيه دافعا  -0
التعليمية هي أداة جتلب انتباه التالميذ إىل الدرس وتشوقهم إليه وتعمل على ترسيخ املادة العلمية يف 

 أذهاهنم.

 -يهما. فلعاب الرتبوية من اجل خلق الرغبة إدراج تقنيات جديدة يف تعليم القراءة والكتابة مثل األ -8
 كتابة.والاألقسام األوىل ألساتذة متخصصني لتعليم التالميذ القراءة      الرتكيز على إسناد 

وذلك خالل العام الدراسي ووضع برنامج مناسب للعالج  وضع خطة للكشف عن مواطن الضعف، -2
 بناء على تصنيف الطلبة يف جمموعات

 مبكرة.األخطاء التالميذ يف مرحلة  ضرورة الكشف عن -5

التنوع يف األساليب التعليمية وجيب أن يتم التعليم حىت اإلتقان جلميع التالميذ ويف مجيع املفاهيم  -4
 واحلقائق.

 

 بالعربية: المراجع.52

 للنشر الثقافة، الديسلكسيا(. دارعسر القراءة ) ة(. سيكولوجي8111)امحد عبد الكرمي، محزة-
 .مصروالتوزيع: 

، 2النظرية واملمارسة، دار املسرية، ط بني ، صعوبات التعلم(8101)أسامة حممد وآخرون  ،البطاينة-
 األردن. ،عمان

العربية  اإلمارات(: 0)طالفالح للنشر  اخلاصة. مكتبةإىل الرتبية  ل. املدخ(0991)مجال  اخلطيب،-
 املتحدة.

األكادميية يف اللغة العربية لدى الطلبة األذكياء يف صعوبات التعلم  .(8111)حممد  ،الدبس مازن-
 نشورة، جامعةمرسالة ماجستري غري  الصف الرابع األساسي يف املدارس احلكومية يف حمافظة بيت حلم،

 القدس: فلسطني.
لطبعة ا، مقدمة يف الرتبية اخلاصة، األطفال غري العادين ة. سيكولوجي(0999)فاروق  الروسان،-

 .والنشر: القاهرةالفكر  عمان: دار، اخلامسة
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(: 0الرتبية اخلاصة، الرياض)ط التعلم، أكادمييةاىل صعوبات  ل. مدخ(0991) السرطاوي، زيدان-
 العربية السعودية:  ةاململك

ماجستري بعنوان فاعلية استخدام القصص  ة. شهاد(8111)عبد اهلل بن حممد بن عايض، آل متيم -
 دائي، جامعةابتاملدجمة يف عالج صعوبات القراءة لدى تالميذ الصف الثالث  األقراصعلى  املسجلة

 القرى:السعودية. أم
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، اململكة  التعلم. دار ت. صعوبا(8111)عدس، حممد عبد الرحيم -

 .اهلامشية: عماناألردنية 
 : سوريا.ق، دمش0مطبعة االدحاد ط اخلاصة، ة. الرتبي(0998)غسان عبد احلي، أبو فخر -

 .فلسطني: فلسطنياخلليل، كلية  والتعبري. جامعةالكتابة  ن. ف(8114)القوامسي، نبيل - 

الجية. العالتعلم االسرتاتيجيات التدريسية واملداخل  . صعوبات(8111)فتحي مصطفى، الزيات-
 مصر. ، القاهرة0ط للجامعات،النشر  دار

مقرتح لعالج صعوبات تعلم الكتابة اليدوية للتالميذ ذوي صعوبات  جبرنام. (8104)نادية، بلعظم -
 ، اجلزائر.8رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة هران  التعلم،

، ق، دمش0جامعة، طوعلم النفس املعوقني، منشورات  ف. التخل(0998)نبيل على، سليمان-
 . سوريا
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