
   

   

 

 كلية التربية      
      المجلة التربوية      

 **           * 

 

  اليــذ املفكــرة نـمـورج استخذام أثر
 لذى الكتابة أخطاء عالج املـراجـعــة يف بعـمليـــة املــذعــوم

 االبتذائي السادس الصف تالميز
 

 إعداد   

 خمـــتاس  حمنْد        أ.د/ عبذ الشاصم                    
أستاذ بقسم المناىج وطرق تدريس      

 المػة العربية 
  جامعة أسيوط –كمية التربية 

       أ.د/ أمحــذ   حمنـذ  علٕ  سشـــْاٌ   
 أستاذ بقسم المناىج وطرق تدريس

 المػة العربية 
 جامعة أسيوط –كمية التربية       

 حمنذ صالح سٔذ حمنذأ/ 

 بقسم المناىج وطرق تدريس المػة العربيةباحث ماجستير 
 جامعة أسيوط –كمية التربية 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020 67482 
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 ملدص البخح:

، السادس االبتدائيتالميذ الصف  ىلد عالج أخطاء الكتابةىدف البحث الحالي إلى       
واتبع  لدييم. عالجيافي المدعوم بعممية المراجعة  اليد المفكرةنموذج وتعرف أثر استخدام 

، وتكونت ة الواحدةالبحث المنيج التجريبي، باستخدام التصميم شبو التجريبي ذي المجموع
عزبة ثايت بمدرسة السادس االبتدائي الصف  ( تمميًذا من تالميذ03مجموعة البحث من )
التعميمية بمحافظة أسيوط، وقد قام الباحث  ساحل سميمالتابعة إلدارة  بسطا لمتعميم األساسي

، السادس االبتدائيالمناسبة لتالميذ الصف  ميارات الكتابةقائمة ميارات  كل من: باستخدام
، وكتاب التمميذ، ودليل المعمم تدائيأخطاء الكتابة لتالميذ الصف السادس االبواختبار 
وأسفرت نتائج البحث عن فاعمية المدعوم بعممية،  اليد المفكرةباستخدام نموذج لمتدريس 
لدى تالميذ الصف  عالج أخطاء الكتابةفي  المدعوم بعممية المراجعة اليد المفكرةنموذج 

؛ حيث بمػت قيمة حجم األخطاءعالج تمك في  لمنموذج، ووجود أثر كبير السادس االبتدائي
 (.3.90األثر )

 

 .عممية المراجعة، أخطاء الكتابة، اليد المفكرةنموذج الكممات المفتاحية: 

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 

(30) 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 (0.93.) 

Keywords: Hands-on minds-on model and a reviewing process, writing 

errors. 
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 :ّاخللفٔ٘ اليظشٓ٘ املكذم٘

لمػة العربية ميارات أربع: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، وفقدان ميارة منيا       
يقصد بيا  ويعد فقدانا لركن من أركانيا، وتعد الكتابة من ميارات المػة العربية الميمة، 

القدرة عمى نسخ التمميذ لما يكتب أمامو، وكتابة ما يممى عميو، والقدرة عمى كتابة ما يجول 
في خاطره، والتعبير عما في النفس، وتأتى  ميارات الكتابة بعد تعمم التمميذ الحروف عن 

ن المػوية طريق أصواتيا، والكتابة تتطمب جميع الميارات المػوية التى تعمميا الفرد في الفنو
 0( 040،  4304األخرى وتزيد عمييا الميارات المػوية الخاصة بالكتابة ) ىند مكرم، 

وتتسم الكتابة بأىمية خاصة من بين الميارات المػوية، حيث إن ليا القدرة عمى إحداث      
تكامل بين أنماط التعمم؛ فيي تعتمد عمى الميارات الشفيية والميارات المػوية األخرى، 

طمب ممن يتعمم الكتابة أن يحتفظ ذىنيا بفكرة ما خالل تعبيره بالكممات المكتوبة عن ىذه وتت
الفكرة، وأن يعمل عمى التناسق والتناغم بين الذاكرة البصرية والحركية، وأن ينظم العالقة بين 

 (.  436،  4338حركة العين واليد )محمد السيد، 
في حياة الفرد عموما  تياىميأل؛ ن الباحثينتابة باىتمام الكثير مولقد حظيت الك     

والمتعممين في المراحل التعميمية خاصة؛ لذا نجد الحرص عمى إكساب التالميذ ميارات الكتابة 
وأولت الكثير من الدراسات اىتماما بعالج  ،نوات األولى بالمرحمة االبتدائيةالصحيحة منذ الس

وذلك أخطاء الكتابة لدى تالميذ المراحل التعميمية المختمفة خاصة تالميذ المرحمة االبتدائية؛ 
 .ألنيا مرحمة ميمة من مراحل بناء شخصية التمميذ من جوانبيا المختمفة

 تعشٓف أخطاٛ الهتاب٘:

 بصورة الكممة رسم: بأنيا(  050 ، 4338)  إبراىيم وسميمان عمي، شريف يعرفيا      
 الحرف تػيير أو حرف، نقص أو حرف بزيادة وذلك عميو، المصطمح رسميا لقاعدة مخالفة

 قمب أو الحروف، إبدال أو العكس، أو مفتوح إلى مربوط ومن مقصور، إلى ممدود من
(  045 ، 4303)  زىرة أبو محمد ويعرفيا، تأخيره أو حرف تقديم أو القصيرة، الحركات
 دون يحول الصحيح المػوي االستخدام مقاييس عن التالميذ استجابات في انحراف: بأنيا

 .صحيحة بطريقة الكتابة لميارات اكتسابيم

                                                           
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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 قواعد االبتدائي السادس الصف تمميذ مخالفة: بأنيا إجرائيا الكتابة أخطاء وتعّرف       
 الطالب عمييا يحصل التي بالدرجة وتقاس التبديل، أو اإلضافة أو بالحذف الصحيحة الكتابة

 .الكتابة أخطاء اختبار في
 :الهتاب٘ أخطاٛ تصئف

 أنواع ثالثة إلى تصنيفيا يمكن الكتابة أخطاء أن(  47 ،4304)  إسماعيل محمد يرى    
 :ىي رئيسة
 يتعمق وما عمييا، المتعارف اإلمالئية القواعد بجانب تتعمق التي األخطاء وىي :إمالئية أخطاء
 وكتابة والقمرية، الشمسية الالم وكتابة اليمزة، كتابة في األخطاء: مثل اإلمالئية، الكتابة بجانب
 .والمفتوحة المربوطة التاء

 أىل عمييا اصطمح التي والنحوية المػوية القواعد بجانب تتعمق التي األخطاء وىي :نحوية أخطاء
 الجمل تكوين في ببعض بعضيا الكممات وعالقة الجمل بناء في المتبعة القواعد تمك وىي المػة،
 والمخاطب المتكمم)  المختمفة بأنواعيا والضمائر األفعال تصريف في األخطاء: مثل المعنى، ذات

 .بأنواعو والجمع بنوعيو والمثنى والمفرد ،(والػائب
 والعبارات لمتراكيب المػوي االستخدام بجانب تتعمق التي األخطاء وىي :بالمػة مرتبطة أخطاء
 أفراد من غيره مع الفرد يستخدميا التي والتراكيب األلفاظ وتتناول الحياة، مواقف في والكممات
ضافة المجردة، الجمل كتابة: مثل كتابية، صورة في المجتمع  من كممات حذف أو زائدة كممات وا 
 .تركيبيا يشوه أو المعنى في يػير مما الجممة

 : الهتاب٘ أخطاٛ رّٖ التالمٔز مظاٍش

 وعدم والتراكيب، واإلمالء التيجي في األخطاء كثرة :ومنيا الكتابي، باألداء مرتبطة مظاىر -
 لعالمات التالميذ استخدام وعدم الكتابية، ألخطائيم التالميذ تصحيح وعدم الكتابة، تنظيم

 ،( رقعة – نسخ)  لمتالميذ الكتابي األداء اتساق وعدم والكممات، الحروف وتشابك الترقيم،
 .وغيرىا... ..مكتممة غير وكممات لحروف التالميذ وكتابة

 صحيحة، غير بطريقة القمم عمى القبض :ومنيا ذاتو، الكتابي بالسموك مرتبطة مظاىر -
 الجمسة وعدم الكتابة، أثنا بشدة القمم عمى والضػط الكتابة، أثناء النفس إلى والتحدث
 .الكتابة أثناء صحيحة غير بطريقة القمم وتحريك الكتابة، أثناء الصحيحة
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 واالىمال، لمكسل والميل الكتابية، األعمال تجاه باالحباط الشعورومنيا:  نفسية، مظاىر -
 واالجياد بالتعب والشعور الواجبات، ممارسة من والتيرب األفكار، عن الشفيي لمتعبير والميل
 .( 040،  4304 ) ىند مكرم  .الكتابة أثناء
عالج مشكمة األخطاء في الكتابة لدى المتعممين بمختمف بالكثير من الدراسات  واىتمت       

( وقد  4300المراحل التعميمية وخاصة المرحمة االبتدائية، ومنيا دراسة نادية أبوسكينة ) 
التػذية الفورية مع معالج النصوص الحاسوبي  ىدفت إلى تعرف فاعمية استخدام إستراتيجية

لعالج األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ الصف السادس بالمرحمة االبتدائية، وتوصمت لمحكم 
بفاعمية اإلستراتيجية المعتمدة عمى معالج النصوص الحاسوبي أكثر من الطريقة التقميدية في 

( اليادفة إلى التعرف عمى فاعمية  4305تعميم اإلمالء والكتابة، ودراسة عواطف حسن ) 
استخدام إستراتيجية لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تمميذات الصف 
السادس االبتدائي بالمدينة المنورة، وتوصمت الدراسة إلى فاعمية لعب األدوار في عالج 

 األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تمميذات المرحمة االبتدائية.
وبالنظر إلى ىذه الدراسات نجد أنيا قد تناولت مشكمة أخطاء الكتابة لدى التالميذ في      

؛ لما تمثمو ىذه المرحمة من أساس لممراحل التعميمية التالية، وقد استخدمت االبتدائيةالمرحمة 
في تمك الدراسات إستراتيجيات مختمفة في عالج تمك األخطاء لكنيا ما زالت ترد في كتابات 

تالميذ المختمفة؛ ألنيا تفتقر إلى تقديم العالج المناسب، ويضاف إلى ذلك استمرار استخدام ال
مما يدفع الباحث إلى  ؛ميم الكتابة بالمرحمة االبتدائيةإستراتيجيات التدريس التقميدية في تع

محاولة استخدام إستراتيجيات تناسب طبيعة تمك الميارة المػوية الميمة بشقييا العقمي 
تابة تالميذ المرحمة يدوي، ويحاول الباحث من خالليا تقديم حل لمشكمة األخطاء في كوال

 .االبتدائية
ومن خالل اطالع الباحث عمى العديد من األدبيات التربوية ونظريات التعمم الحديثة          
تابة من البنائية؛ لمناسبتيا تعميم ميارات الكتابة، ومواكبتيا لما تتطمبو الكالنظرية وخاصة 

بصدد  استخدام التمميذ لمجموعة القواعد التي تعمميا خالل سنوات دراستو السابقة وما ىو
يوفر لمتمميذ إمكانية المزج بين القاعدة  انموذجاختار الباحث  ؛ لذاتعممو خالل دراستو الحالية

المعرفية والتنفيذ اليدوي ليا في صورة كتابة موضوعات أو فقرات، ووقع اختيار الباحث عمى 
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ألنو يوفر تمك اإلمكانية وقد يساعد في عالج األخطاء التي يقع فييا  ؛اليد المفكرةنموذج 
 .لصف السادس االبتدائي في الكتابةتالميذ ا
نموذج متكامل يحوي  اليد المفكرة( أن نموذج 50،   4338ويرى عيد أبوالمعاطي)        

داخمو معظم المبادئ التي حددتيا اإلستراتيجيات الحديثة في ضوء النظريات المعرفية، كما أن 
إستراتيجية التدريس فيو تعتمد عمى مبادئ التعمم النشط وتػيير دور التمميذ من المستقبل 

تفاعل اإليجابي مع اآلخرين من جانب والبيئة من جانب آخر، وىذا النموذج السمبي إلى الم
ينتمي إلى النظرية المعرفية البنائية والتي تعتمد عمى تفاعل التمميذ مع بيئتو من خالل تعمم 

ضرورة انػماس المتعممين في األنشطة  ، ويؤكدأن يكون دور المعمم مرشدا وموجيانشط، و 
، وأن زمة ليموالتمارين مع مراعاة أن تكون مناسبة لجميع المتعممين وتوفير األدوات الال 

 ميذ ىو محور العممية التعميمية.يكون التم
       تعشٓف منْرج الٔذ املفهشٗ:

 وعمى التمميذ نشاط عمى يعتمد نموذج: " بأنو(  47 ، 4300)  سعد خديجة تعرفو  
 والقيام األدوات استخدام في المتعددة حواسو من كل يستخدم وأنو التعميمية العممية محور أنو

 .العممية المفاىيم تعمم يسيل مما أنشطة من بو يقوم ما لفيم وعقمو واألنشطة بالتجارب
 السادس الصف تمميذ فيو يقوم تدريسي نموذج:  بأنو البحث ىذا في إجرائيا ويعرف     

 الكتابة في محددة أربع خطوات وفق يده وميارات عقمو عمميات من كل باستخدام االبتدائي
 .كتابتو في األخطاء لعالج

 :منْرج الٔذ املفهشٗأٍنٔ٘ 

، (  Satterthwait, 2010 , 7)  إليو أشار فيما اليد المفكرة نموذج أىمية تكمن       
 عمى التالميذ تساعد العممية األنشطة أن إلى(   Ates & Eryilmaz, 2011 , 3وكذلك )
 أنيا حيث وحده، المدرسي الكتاب عمى القائمة التقميدية بالبرامج بالمقارنة الدراسي التفوق
 :عمى تعمل
 التالميذ أن كما الصحيحة، بالمفاىيم الخطأ المفاىيم واستبدال التالميذ فيم تعزيز .0

 البيانات وتسجيل والرسم والمعالجة الممس يستطيعون عندما أفضل بشكل يتعممون
 .جاىزة بصورة إلييم اإلجابة تقديم من بدال بأنفسيم المعمومات يكتشفون وعندما

 .المادة نحو اإليجابية التالميذ اتجاىات تنمية .4
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 .المشكالت حل في االبتكار تشجيع .0
 .التالميذ لدى والتواصل والحساب القراءة ميارات تحسين .4

 :الٔذ املفهشٗ منْرج مشاحل

 - 487 ، 4338)  محمد حسن من كل مع(  434 - 430 ، 4336)  الباز أحالمتتفق       
 إلى اليد المفكرة نموذج مراحل تقسيم عمى(  57 - 54 ، 4338)  أبوالمعاطي وعيد ،( 489
 :وىي رئيسة مراحل أربعة

 :ىبذأ ٍٔا: األّىل املشحل٘

 ومعارفيم خبراتيم عن ليعبروا التالميذ إلثارة المعمم يطرحيا التساؤالت من بمجموعة تبدأ       
 كانت ولو حتى أفكارىم عن ليعبروا لمتالميذ حرية إعطاء مع الدرس، بموضوع المرتبطة السابقة
 .الفروض فرض مرحمة بمثابة وىي صحيحة، غير

 :ّاالنتصاف البخح: الجاىٔ٘ املشحل٘

 :حيث تالميذ،(  6 – 4)  صػيرة عمل مجموعات في التالميذ يعمل وفييا    
 .بنفسو والمواد لألدوات استخدامو خالل من وذلك المتنوعة، األنشطة التمميذ يمارس •
 .واالكتشاف لمتعمم الكافي الوقت لتوفير وذلك التالميذ، قدرات استثمار يحقق •
 يكون قد بل مشكمة، أية يمثل ال وىذا األصوات، بعض ارتفاع المجموعات عمل ويصاحب •

 .األفكار تكوين نحو دافعا
 :ّاإلٓضاح املعيٙ بياٛ: الجالج٘ املشحل٘

 :يمى ما يتم مع معمميم حيث تالميذ الفصل وفييا يجتمع
 خالل من واالكتشاف البحث مرحمة أثناء فى إليو وتوصموا الحظوه ما كل التالميذ يناقش •

 .الحوار
 .المجموعات إلييا توصمت التي النتائج بين مقارنات التالميذ يعقد •

 :املعشف٘ يف التْسع: الشابع٘ املشحل٘

 العالقات ويدركون جديدة، أخرى مشكالت حل في نتائج من إليو توصموا ما التالميذ يستخدم      
 الميام بعض لتالميذه ىنا المعمم يوفر أن بمكان األىمية ومن اليومية، حياتيم وبين تعمموه ما بين

 .تعمميا السابق المعارف استخدام منيم تتطمب التي الجديدة
 :بين بالربط التالميذ يقوم المرحمة ىذه وفي
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 .السابقة وتصوراتيم الجديدة األفكار •
 .األخرى الدراسية لممواد دراستيم عند المكتسبة المعارف مع العمل أثناء المكتسبة المعارف •
 .المحيطة والبيئة المكتسبة المعارف •

ية وقد استخدم ىذا النموذج في الكثير من الدراسات والبحوث لعالج مشكالت تعميم      
( التي ىدفت إلى التأكد من  4300دراسة خديجة سعد ) : متنوعة، ومن بين تمك الدراسات

في تدريس العموم عمى اكتساب المفاىيم العممية وبعض عمميات  اليد المفكرةفاعمية نموذج 
العمم األساسية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، والتي حققت أىدافيا وتوصمت لمنتائج التي 
تؤيد فاعمية النموذج في تدريس العموم خاصة في اكتساب المفاىيم العممية األساسية لدى 

( اليادفة إلى تعرف فاعمية نموذج  4307سيام محمد )  تالميذ المرحمة االبتدائية، ودراسة
في تدريس العموم لتنمية ميارات التفكير العميا لدى تالميذ الصف األول  اليد المفكرة

 اإلعدادي، والتي أفادت جدوى ىذا النموذج في تنمية ميارات التفكير العميا لدى التالميذ. 
د أبوالمعاطي، ( و) عي 434 – 430،  4336وتشير دراسة كل من ) أحالم الباز،       

، ىيا نبدأ عمى خطوات أربع وىي: اليد المفكرةإلى اعتماد نموذج  ( 57 – 54،  4338
 .التوسع في المعرفةو  ،بناء المعنى واإليضاح، و البحث واالكتشافو 

طالع عمى بعض األدبيات والدراسات في مجال الكتابة وجد أنيا تمر االومن خالل      
بعمميات خمس منظمة ومرتبة تبدأ بمرحمة التخطيط لمعمل الكتابي ) مرحمة ما قبل الكتابة ( 

عممية فييا يراجع  وىيمك المراحل تقع عممية المراجعة، حتى مرحمة النشر، ومن بين ت
الكاتب الموضوع المكتوب، ويعيد النظر فيو مرات ومرات من ناحيتي الشكل والمضمون، ويتم 
فييا التحقق من القواعد النحوية، ومن المحتوى، ومن التنظيم، والترقيم، وسالمة األسموب، 

عادة ترتيب النص. محمود )  رائد كما يمارس فييا عمميات اإلضافة والحذف واالستبدال، وا 
4304   ،54 ) 
 القراءة وىذه، زميمو كتبو لما أو، بنفسو كتبو لما التمميذ من الواعية القراءة عن عبارة وىي      

 التعبير جودة معايير ضوء في وذلك، السمبية والجوانب اإليجابية الجوانب تعرف تتضمن الواعية
ذا، المعمم يحددىا المعايير وىذه، والمضمون بالشكل الخاصة الكتابي  المراجعة ىذه التمميذ أىمل وا 

، واألسموبية النحوية األخطاء كثرة خالل من الموضوع كتابة في صعوبات يجد والتعديل والتمحيص
ىمال  .(4338،5،بكري عيد أيمن. ) وغيرىا، الترقيم عالمات وا 
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 تعشٓف عنلٔ٘ املشاجع٘:

 يتحول إذ والكتابة القراءة عمميات فييا تتكامل التي المرحمة"  عممية المراجعة بأنيا تعرف      
، والمراجعة التحميص عمميات إجراء أثناء في زميمو وكتابة لكتابتو قارئ إلى كاتب من طالب كل

 في والفنية العامة الكتابي التعبير جودة معايير إلى الطالب توجيو المرحمة ىذه في المعمم وعمى
 الكتابة خطة ضوء في الموضوع مراجعة وكذلك، ضوئيا في الموضوع وتقويم، والمضمون الشكل
، 4334،عوض السيد فايزة". )  والفرعية الرئيسة واألفكار والجميور لميدف المالءمة حيث من
09 ) 
 يقوم الكتابة عمميات من عممية: بأنيا المراجعة عممية( 00 ، 4304)  عاّلم صابر ويعرف     
 والشكل، المػة،: ناحية من كتابتو تمت ما تنقيح بػرض الكتابة من االنتياء بعد التمميذ بيا

 .واألفكار والتنظيم،
 الصف تمميذ بيا يقوم الكتابة عمميات من عممية: بأنيا البحث ىذا في إجرائيا وتعرف      

 جميع من كتبو ما تصحيح بيدف منظمة خطوات في الكتابة من انتيائو بعد االبتدائي السادس
 يمثل الذي النجاح وليحقق كتابتو في األخطاء عمى والتػمب الكتابة لصحة المحددة الجوانب
 .لديو اإلنجاز

 :املشاجع٘ اهلذف مً عنلٔ٘

 الضمان فيي لذا ممكنة؛ درجة أكبر إلى الكتابي المنتج تطوير المراجعة عممية من اليدف إن     
 اآللية أنيا كما ،( 075 ، 4303)  فوزي محمد أساسية كتابية عممية وىي الموضوع، لكفاءة
 ما كل في الذاتي التقويم أشكال وممارسة يكتب فيما والتفكير النظر إعادة من الكاتب تمكن التي
 في المكتوبة المادة إخراج إلى سعيا واألسموب والمضمون الشكل حيث من المكتوبة بالمادة يتعمق
ىمال ،( 44 ، 4330)  صالح أمير. اكتماال أكثر صورة  المراجعة عممية إلجراءات التالميذ وا 
 (. 43 ، 4304)  عالم صابر. كتاباتيم في بين خمل إلى تؤدي الكتابي لمعمل

 إجشاٛات عنلٔ٘ املشاجع٘:

 ( 43-07 ، 4304 عالم، صابر: ) في تتمخص اإلجراءات من مجموعة المراجعة لعممية
 .لممكتوب المػوية المراجعة -
 .المكتوبة األفكار مراجعة -
 . والشكل التنظيم مراجعة -
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 (. النيائية الكتابة)  الكتابة إعادة -
 . الكتابي العمل أثر متابعة -

اليدف من عممية المراجعة تطوير المنتج الكتابي إلى أكبر درجة ممكنة؛ لذا فيي و        
(، كما  075،  4303الضمان لكفاءة الموضوع، وىي عممية كتابية أساسية محمد فوزي ) 

اآللية التي تمكن الكاتب من إعادة النظر والتفكير فيما يكتب وممارسة أشكال التقويم أنيا 
الذاتي في كل ما يتعمق بالمادة المكتوبة من حيث الشكل والمضمون واألسموب سعيا إلى 

ىمال التالميذ  44،  4330إخراج المادة المكتوبة في صورة أكثر اكتماال. أمير صالح )  (، وا 
ية المراجعة لمعمل الكتابي تؤدي إلى خمل بين في كتاباتيم. صابر عالم ) إلجراءات عمم

4304  ،43 .) 
ولقد أولى الكثير من الباحثين عممية المراجعة أىمية كبيرة، تدل عمى ذلك مجموعة من      

(، ودراسة ) سكينة  4334الدراسات التي تناولتيا بالبحث مثل دراسة ) أحمد زينيم، 
 (. 4300(، ودراسة ) أحمد محمد،  4304عبدالرازق ، 

ومما سبق يتضح أن مشكمة األخطاء في كتابة تالميذ الصف السادس االبتدائي إحدى       
المشكالت التعميمية التي تواجو التالميذ والمعممين، والتي تتطمب السعى لحميا، ومن ىذا 

و من المزج بين عمميات ؛ لما يتسم باليد المفكرةالمنطمق يقترح الباحث استخدام نموذج 
العقل وميارات اليد وذلك في صورة مجموعة من األداءات واألنشطة التعميمية الصفية التي 
يؤدييا التالميذ معتمدين عمى مياراتيم العقمية وموظفين لمميارات اليدوية في الكتابة من 

وذلك لعالج تمك ؛ تتخمميا عممية المراجعة لممكتوب األربعة اليد المفكرةخالل مراحل نموذج 
 .، مما يؤىمو لمنجاح في المػة العربية ومن ثم باقي المواد الدراسيةنيااألخطاء التي يعانون م

ويقع اختيار الباحث لتالميذ الصف السادس االبتدائي ألنو يعد المبنة المتممة لممرحمة       
األساسية في بناء ميارات الكتابة في المرحمة االبتدائية التي ىي األساس لجميع المراحل 

ىو الذي يرجى فيو اكتمال البناء المػوي لمتمميذ،  السادسالتعميمية التالية، ونظرا ألن الصف 
ن لديو القدرة عمى التفاعل اإليجابي مع مجريات وخطوات عممية العالج باستخدام ويكو

 المدعوم بعممية المراجعة. اليد المفكرةنموذج 
  



 ...................... أثر استخدام نـمـوذج اليــد المفكــرة المــدعــوم بعـمليـــة المـراجـعــة في عالج أخطاء الكتابة

- 855 - 

 نبعت مشكمة البحث من خالل الشواىد التالية: مصهل٘ البخح:
تالميذ عالج أخطاء الكتابة لدى التي أكدت أىمية  االطالع علٙ ىتاٜج الذساسات السابك٘ -

( 4330)  موسى دراسة فاطمةومنيا:  المراحل التعميمية المختمفة وخاصة المرحمة االبتدائية،
 وغيرىا من الدراسات. ، ( 4339ودراسة زياد أمين ) 

 من عدد استشارة تمتحيث  :العشبٔ٘ اللػ٘ تذسٓس جمال يف ّاملدتصني اخلرباٛ استصاسٗ -
عالج أخطاء أىمية  إلى أشاروا وقد العربية، المػة تدريس مجال في والمختصين الخبراء
 .لدى المتعممين الكتابة

وجود ؛ الحظ ربية والتربية الدينية اإلسالميةلمػة الع امن خالل عممو معمم مالحظ٘ الباحح -
 .أخطاء في كتابات تالميذ الصف السادس االبتدائي

ففي سبيل تأكيد الباحث مالحظتو لممشكمة؛ قاام بارجراء دراساة  ىتاٜج الذساس٘ االستطالعٔ٘: -
عزباة ثابات بساطا لمتعمايم بمدرساة  السادس االبتادائياستطالعية عمى عينة من تالميذ الصف 

مياارات الكتاباة المناسابة ( تممياًذا فاي 03التعميمياة، بماع عاددىا ) ساحل ساميمبردارة  األساسي
 .وجود ثالثة وعشرين خطأ في كتابة التالميذ، وأسفرت نتائج االختبار عن ليم
الصف تالميذ  وجود أخطاء في كتابة وفي ضوء ما سبق تحددت مشكمة البحث في      

المدعوم بعممية  اليد المفكرةنموذج ، ولعالج ىذه المشكمة استخدم الباحث السادس االبتدائي
 .المراجعة

 مصطلخات البخح:

 : الٔذ املفهشٗمنْرج 

نموذج تدريسي يقوم فيو تمميذ الصف السادس  ف إجرائيا في ىذا البحث بأنو:يعرّ       
الكتابة االبتدائي باستخدام كل من عمميات عقمو وميارات يده وفق خطوات أربع محددة في 

 .لعالج األخطاء في كتابتو
 عنلٔ٘ املشاجع٘:

إجرائيا في ىذا البحث بأنيا: عممية من عمميات الكتابة يقوم بيا تمميذ الصف  فتعرّ       
السادس االبتدائي بعد انتيائو من الكتابة في خطوات منظمة بيدف تصحيح ما كتبو من 

 جميع الجوانب المحددة لصحة الكتابة والتػمب عمى األخطاء في كتابتو.
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 أخطاٛ الهتاب٘:

إجرائيا بأنيا: مخالفة تمميذ الصف السادس االبتدائي قواعد الكتابة تعّرف أخطاء الكتابة       
الصحيحة بالحذف أو اإلضافة أو التبديل، وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في 

 اختبار أخطاء الكتابة. 
 أٍنٔ٘ البخح:

 : قد يفيد البحث في: األٍنٔ٘ اليظشٓ٘
بة تالميذ وعممية المراجعة واألخطاء في كتا اليد المفكرةتقديم إطار نظري عن نموذج      

وخصائصو ومميزاتو والفمسفة  اليد المفكرة، ويتناول مراحل نموذج الصف السادس االبتدائي
القائم عمييا واآلراء التي تدور حولو، وكذلك عممية المراجعة من حيث خطواتيا وترتيبيا في 

 .سمسمة عمميات الكتابة ودور التمميذ فييا
  قد يفيد البحث كاًل من: التطبٔكٔ٘: األٍنٔ٘
قد يساعد ىذا البحث تالميذ الصف السادس االبتدائي في عالج األخطاء في الكتابة : التالمٔز

 لدييم.
حيث يزودىم بنموذج جديد في تدريس المػة العربية قد يساعد في عالج األخطاء في  املعلنني:

 تالميذ الصف السادس االبتدائي. الكتابة التي تواجو
من خالل تقديم قائمة بأخطاء الكتابة التي يقع فييا التالميذ،  مؤلفٕ املكشسات التعلٔنٔ٘:

 اليد المفكرةواختبار لتحديد ىذه األخطاء، وتوفير دليل لممعمم لكيفية استخدام نموذج 
ند تصميم وتطوير مدعوما بعممية المراجعة، ويمكن وضع ىذه األدوات في االعتبار ع

 مقرر المػة العربية.
فمن المتوقع أن يساعد ىذا البحث في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين  الباحجني يف اجملال:

إلجراء المزيد من الدراسات واألبحاث في المراحل التعميمية المختمفة، وفي فروع 
 المادة المختمفة.
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 يدف البحث الحالي إلى:ي ٍذفا البخح:
 أخطاء الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.تحديد  .0
اليد عالج أخطاء الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي باستخدام نموذج  .4

 المدعوم بعممية المراجعة. المفكرة
 : ، ّحذّدِأسٝل٘ البخح

 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئمة التالية:
 السادس االبتدائي؟ما أخطاء الكتابة  لدى تالميذ الصف  .0
المدعوم بعممية المراجعة في عالج أخطاء الكتابة لدى  اليد المفكرةما فاعمية نموذج  .4

 تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟
 يمتزم البحث الحالي بالحدود التالية:

  مجموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدرسة عزبة ثابت بسطا لمتعميم
(، بمحافظة أسيوط ) محل عمل الباحث ساحل سميم التعميميةاألساسي التابعة إلدارة 

وقد تم اختيار تالميذ الصف السادس االبتدائي؛ نظرا لقدرة التالميذ فيو عمى ممارسة 
الكتابة بشكل أفضل من ذي قبل وألنو الصف الذي يمثل نياية الحمقة األساسية في 

 تعميم ميارات المػة.
  تالميذ الصف السادس االبتدائي.      قائمة باألخطاء في الكتابة لدى 
  مدعوما بعممية المراجعة. اليد المفكرةنموذج 

 ميَج البخح:

التصميم القائم عمى ذي لػرض ىذا البحث سوف يتم استخدام المنيج شبو التجريبي        
 من خالل التطبيقين القبمى والبعدى الختبار الكتابة.المجموعة الواحدة 

 ّأدّاتُ:مْاد البخح، 

المدعوم بعممية  اليد المفكرةيقوم الباحث برعداد متطمبات الدراسة وفق نموذج        
 المراجعة لتالميذ الصف السادس االبتدائي لعالج أخطاء الكتابة لدييم، وذلك يتطمب ما يمي: 

 كتاب التمميذ.  –ب            دليل المعمم.                       –أ 
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 بأخطاء الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.       ) إعداد الباحث ( قائمة 
  إعداد الباحث (       الكتابة ) يطبق قبميا وبعديا (.             أخطاء اختبار ( 

 إجشاٛات البخح:

ــؤال األّل    -أّال ــً الس ــ٘ ع ــح لإلجاب ــُ:للبخ  الصااف تالميااذ لاادى  الكتابااة أخطاااء مااا " ّىص
 تم اّتباع  اآلتي: " ؟االبتدائي السادس

الكتابااة وأخطاااء االطااالع عمااى األدبيااات التربويااة والدراسااات السااابقة التااي تناولاات ميااارات   -
 الكتابة.

اختباااار تشخيصاااي لتحدياااد أخطااااء الكتاباااة لااادى تالمياااذ الصاااف الساااادس االبتااادائي  إعاااداد -
جراء التعديالت عميو.  وعرضو عمى مجموعة من المحكمين لضبطو، وا 

 .ألخطاء الكتابة الوصول إلى الصورة النيائية من االختبار التشخيصي -
 بتدائي.عمى مجموعة من تالميذ الصف السادس االالتشخيصي تطبيق االختبار  -
وعرضيا  السادس االبتدائيتالميذ الصف ل المناسبة بأخطاء الكتابة إعداد قائمة مبدئية  -

جراء التعديالت عمييا.عمى مجموعة من المحكمين لضبطيا،   وا 
 .السادس االبتدائيتالميذ الصف لدى  ألخطاء الكتابةالوصول إلى القائمة النيائية  -

 المدعوم اليد المفكرة نموذج فاعمية ما" مً أسٝل٘ البخح ّىصُ: لإلجاب٘ عً السؤال الجاىٕ ثاىٔا:
تم اّتباع  ؟"  االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى الكتابة أخطاء عالج في المراجعة بعممية
 اآلتي:

 ،الماادعوم بعمميااة المراجعااة اليااد المفكاارةلنمااذج  وفقااا التمميااذ وكراسااة المعماام دلياال إعااداد -
 .لضبطيما المحكمين عمى وعرضيما

 ومقترحاااتيم، المحكمااين آلراء تبعااا التمميااذ وكراسااة المعماام باادليل الالزمااة التعااديالت إجااراء -
 .ليما النيائية الصوة إلى التوصل ثم ومن

 .السادس االبتدائيلتالميذ الصف  أخطاء الكتابةإعداد اختبار  -
 عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين وتعديمو في ضوء آرائيم. -
 تطبيق االختبار عمى مجموعة استطالعية؛ لمتأكد من صدقو وثباتو وحساب زمنو. -
فاي ضاوء آراء المحكماين والتجرباة  أخطاء الكتابةالتوصل إلى الصورة النيائية من اختبار  -

 االستطالعية.
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اختياار مجموعاة البحاث ماان تالمياذ الصاف الساادس االبتاادائي بمدرساة عزباة ثابات بسااطا  -
 لمتعميم األساسي.

 قبمًيا. مجموعة البحثتطبيق االختبار عمى  -
المدعوم بعممية المراجعة  اليد المفكرةنموذج باستخدام  دليل المعممتدريس موضوعات  -

 لمجموعة البحث.
 بعدًيا. اختبار أخطاء الكتابة عمى مجموعة البحثتطبيق  -
 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائًيا وتحميميا وتفسيرىا. -
 من نتائج. بحثمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفر عنو ال تقديم -

 :ّمْادِ البخح أدّاتإعذاد 

 أخطاٛ الهتاب٘ لذٚ تالمٔز الصف السادس االبتذاٜٕ:قاٜن٘  (1
أخطاء وصعوبات  تناولت التي السابقة والدراسات األدبياتبعض  مراجعةقام الباحث ب       

ودراسة ، ( 4300نادية أبوسكينة ) ، ( 4338محمود )  رقيةدراسة  الكتابة، ومنيا: 
 .( 4305عواطف حسن ) 

اختبار تشخيصاي لتحدياد أخطااء الكتاباة لادى تالمياذ الصاف الساادس قام الباحث برعداد   -
 االبتدائي.

 (40بماع عاددىم )  قام الباحث بعرض االختبار التشخيصي عمى مجموعة مان المحكماين  -
 لضبطو ثم إجراء التعديالت التي أبداىا المحكمون عميو.

تام تطبيااق االختباار التشخيصااي عماى عاادد مان تالميااذ الصاف السااادس االبتادائي بمدرسااة  -
 عزبة ثابت بسطا لمتعميم األساسي التابعة إلدارة ساحل سميم التعميمية بمحافظة أسيوط.

لساادس االبتادائي وتكاوين قائمااة الصااف اتالمياذ دى لاقاام الباحاث بحصار أخطاااء الكتاباة   -
 ( محكًماا07والمحكماين بماع عاددىم )  الخباراء مان مجموعاة عماى عرضايا أولية بياا ثام

مختصاين فااي  المنااىج وطاارق التاادريس، وبعاض مااوجيي المػااة العربياة ومعممييااا؛ وذلااك 
بياادف التوصاال إلااى القائمااة فااي شااكميا النيااائي، واألخااذ باابرائيم فيمااا يتعمااق بالتعااديل أو 

 الحذف أو اإلضافة.
 تعديل القائمة وفقا لنتائج التحكيم: -
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 المجاالتبعد عرض القائمة عمى المحكمين، تم حساب األوزان النسبية لنسب اتفاقيم عمى         
دون تعديل الثالثة الرئيسة  المجاالتاألدائية بالقائمة، وقد اتفق المحكمون عمى األخطاء الرئيسة و 

 .بعضياصياغة األدائية فقد تم تعديل  األخطاءأو حذف، أما 

بعد تعديل عبارات القائمة وفقا آلراء المحكمين في صورتيا النيائية:  أخطاء الكتابةقائمة   -
أخطاء رئيسة، ىي:  مجاالتبالتعديل، أصبحت القائمة في صورتيا النيائية تحتوي عمى ثالث 

 وثالثة الكتابي، وأخطاء في كتابة الخط العربي،وأخطاء في التعبير  في الرسم الكتابي واإلمالئي،
 ، والجدول التالي يوضح وصف القائمة في صورتيا النيائية.اأدائي خطأ ينعشر و 

 ( 1جذول )

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

 انُسبت يٍ انعذد انكهٍ دائُتيجًىع األخطاء األ انًجال انشئُس و

 %5666 13 انشسى انكخابٍ واإليالئٍ 1

 %2162 5 انخعبُش انكخابٍ 2

 %2162 5 انخط انعشبٍ 3

 %111 23 3 و

لتالميذ بحث ونصو: "ما أخطاء الكتابة وىكذا تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة ال     
 الصف السادس االبتدائي؟".

 أخطاٛ الهتاب٘: اختباس (2

أخطاء الكتابة لدى تالميذ  الستخدامو أداة لقياستم إعداد اختبار أخطاء الكتابة؛ وذلك       
 الصف السادس االبتدائي، وقد مر بناء االختبار في ضوء الخطوات التالية:

 اهلذف مً االختباس:-1
تالميذ الصف اليدف من اختبار أخطاء الكتابة الوقوف عمى أخطاء الكتابة لدى       

السادس االبتدائي في التطبيق القبمي، وكذلك التحقق من فاعمية الدراسة في عالج تمك 
 األخطاء في التطبيق البعدي. 

 صٔاغ٘ مفشدات االختباس: -2
األسئمة المباشرة بشقييا الموضوعي والمقالي، وتم صياغة أسئمة اتبع الباحث نظام       

 ىو وارد بالمالحق.االختبار في صورتيا النيائية كما 
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 تعلٔنات االختباس: -3
 روعي عند صياغة تعميمات االختبار ما يمي:

 وضوح التعميمات، وسيولتيا. -
 تحديد اليدف من االختبار. -
 تحديد طريقة اإلجابة عن أسئمة االختبار تحديدا دقيقا. -
 إجابة التمميذ عمى جميع األسئمة. -
 اإلجابة عمى األسئمة تكون في الورقة نفسيا. -
 كتابة البيانات كاممة. -

 مكٔاس تكذٓش الذسجات: -4
، وتصحيح كتابات التالميذ واستجاباتيم حول مقياس لتقدير درجات االختبارتم إعداد        

من خالل تحديد اإلجابات المطموبة عن األسئمة الموضوعية، وكذا وصف  أسئمة االختبار،
 مستويات أداء التالميذ المطموبة في اإلجابة عن األسئمة المقالية.

 حتهٔه االختباس: 
بعد القيام بالخطوات السابقة أصبح االختبار ومقياس التقدير في صورتيما األولية،       

محكًما( في المناىج وطرق تدريس  40ن الُمَحكمين )ومن ثم تم عرضيما عمى مجموعة م
المػة العربية، وعمم النفس التربوي، والمػة العربية وآدابيا؛ لمحكم عمى صالحيتيما لمتطبيق 

 في المجال الميداني، وقد طمب من الُمَحكمين إبداء الرأي في العناصر التالية:
 مدى مالءمة االختبار لميدف منو.

 االختبار من الناحيتين العممية والمػوية. مدى مناسبة مفردات

 وضوح لػة االختبار لمتالميذ.

 مناسبة األسئمة لتحديد أخطاء الكتابة لدييم.

 صالحية االختبار لمتطبيق.

 صالحية مقياس التقدير لتصحيح االختبار.

 .إضافة أو حذف أو تعديل لما يرونو مناسباً 



 ...................... أثر استخدام نـمـوذج اليــد المفكــرة المــدعــوم بعـمليـــة المـراجـعــة في عالج أخطاء الكتابة

- 864 - 

من  الميدف الذى وضع المقياسصالحية االختبار و رأييم بوقد أبدى معظم المحكمين       
من  ي، وقد أبدى بعض المحكمين مالحظاتيم التالصف السادسا لتالميذ مأجمو، ومناسبتي

 أىميا:
  التقميل من عدد مفردات االختباار؛ حتاى ال ياؤثر طاول االختباار عماى أداء التالمياذ وقاد تام

 مراعاة ذلك.

 تم إجاراء بعاض التعاديالت المػوياة والشاكمية، وباذلك أصابح االختباار صاالح لمتطبياق  كذلك
 عمى المجموعة االستطالعية.

 التجشب٘ االستطالعٔ٘ لالختباس: -5
( تمميًذا وتمميذة من تالميذ 03) عمى -بعد إجراء التعديالت –تم تطبيق االختبار       

االبتدائية المشتركة، ومن خالل ىذا التطبيق  الصف السادس االبتدائي بمدرسة المطمر
 االستطالعي تم حساب ما يمي:

 زمن االختبار.  -                     ثبات االختبار.  -                  صدق االختبار.

 حساب صذم االختباس: -أ

ال قام الباحث بعرض االختبار عمى مجموعة من الُمَحكمين في مج صذم امُلَخهنني: -أًّلا
المناىج وطرق تدريس المػة العربية، وكانت نسبة اتفاقيم عالية؛ حيث تراوحت نسبة اتفاقيم 

 %(.93%( إلى)83عمى مفردات االختبار من )
ًٔا  صذم االتسام الذاخلٕ: -ثاى

لالطمئنان عمى االتساق الداخمي لالختبار تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية 
بعاد أوتم حساب معامل االرتباط بيرسون بين كل سؤال ودرجة  تمميًذا وتمميذة، 03قدرىا 

، وتبين أن معامالت االرتباط لعبارات االختبار، وبين درجة كل سؤال والدرجة الكمية الختبار
لتالميذ الصف السادس االبتدائي ذات داللة إحصائية عند  أخطاء الكتابةاختبار  محاور
مما يوضح تمتع االختبار بدرجة مرتفعة من االتساق  بالدرجة الكمية لالختبار، 3,30مستوى 

ة الداخمي لعباراتو، وكذلك ارتبطت عبارات االختبار بالمحاور الثالثة ارتباطًا  ذا داللة إحصائي
مما يوضح تمتع االختبار بدرجة مرتفعة من  مع الدرجة الكمية لالختبار؛ 3,30عند مستوى 

 عام صادق في قياس ما وضع لقياسو.االتساق الداخمي لعباراتو، وأنو بوجو 
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 ثبات االختباس: - ب
 عمى استخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ.  -لالطمئنان عمى ثبات االختبار -اعتمد الباحث

 طشٓك٘ معامل ألفا نشّىباخ:
لحساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية       
تمميذة، وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ تمميًذا و  03قدرىا 

( وىي قيمة مقبولة مما يدل عمى ثبات االختبار والجدول التالي يوضح 3.85فبمػت قيمتو )
 ذلك:

 ( 2جذول ) 

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

يعايالث انثباث )أنفا  عذد انعباساث )ٌ( انشئُست بعاداأل

 كشوَباخ(

 1.25 66 أوال: أخطاء انشسى انكخابٍ واإليالئٍ

 1..1 16 ثاَُا: أخطاء انجًم واألفكاس

 1..1 12 ثانثا: أخطاء فٍ كخابت انخط انعشبٍ

 5..1 111 االخخباس ككم

 ماان الجاادول السااابق أن قاايم معااامالت ثبااات االختبااار لألبعاااد الرئيسااة ) أخطاااء ويتضااح
أخطاااء فااي كتابااة الخااط العربااي( بمػاات  -أخطاااء الجماال واألفكااار -واإلمالئااي الكتااابي الرساام

(، وقاد بمػات 3.30( وىاي قايم دالاة إحصاائًيا عناد مساتوى )3.70 –3.83 –3.75بالترتيب)
(، 3.30( وىااي قيمااة دالااة إحصااائًيا عنااد مسااتوى )3.85ل)قيمااة معاماال الثبااات لالختبااار ككاا

وىااي نسااب مرتفعااة تاادل عمااى صااالحية االختبااار لمتطبيااق عمااى مجموعااة الدراسااة التجريبيااة 
 لتالميذ الصف السادس االبتدائي.

 حساب صمً االختباس: - ج
لحساب زمن االختبار تم تحديد الزمن الذي استػرقو أسرع تمميذ لالنتياء من إجابة       

االختبار وكذلك تحديد الزمن الذي استػرقو أبطأ تمميذ لالنتياء من اإلجابة عن االختبار، ثم 
 حساب المتوسط باستخدام المعادلة التالية:

 ر تمميذ ينتيي من اإلجابة+ آخ أول تمميذ ينتيي من اإلجابة  زمن االختبار =
                                                        4 
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دقيقة، وآخر تمميذ انتيي  73واستػرق أول تمميذ انتيى من اإلجابة عن مفردات االختبار 
دقيقة، ومن ثم فرن الزمن المناسب لإلجابة عن  93من اإلجابة عن مفردات االختبار 

 االختبار ىو:
 دقيقة 85=     95+75  االختبار=  زمن

                         4 
دقائق( لكتابة البيانات وقراءة التعميمات، وبالتالي يكون  5ويضاف إلى الزمن السابق) 

 دقيقة. 93الزمن اإلجمالي 
 الصْسٗ اليَأٜ٘ لالختباس: -6

بعد تعديل االختبار وفقا آلراء الُمَحكمين وحساب صدقو وثباتو وزمنو أصبح في صورتو       
تم إعداد جدول مواصفات االختبار الذي  ، كماالنيائية صالحا لمتطبيق عمى مجموعة الدراسة

يوضح وصف المفردات  الممثمة لكل خطأ من أخطاء الكتابة لدى التالميذ، وتكون االختبار 
، وقدرت درجات كل عشر سؤاال تتضمن مائة مفردة لكل منيا درجة في التقدير من خمسة

 االختبار من خالل مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج. فيتمميذ 
 :ٜ٘ٔتْصٔف مستْٓات تكذٓش أداٛ التلنٔز يف نل مَاسٗ أدا 

 –تحت المتوسط  –تم تحديد أسموب تسجيل المقياس وفقا لمستويات األداء: )ضعيف 
 ممتاز (، وذلك كما ىو موضح بالجدول التالي: –فوق المتوسط  –متوسط 

 (3جذول ) 

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

يسخىي 

 األداء

فىق  يخىسط ححج انًخىسط ضعُف

 انًخىسط

 يًخاص

 111 - 1. 1. - 61 61 - 41 41 - 21 21 - 1 انذسجت
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 :يف عالج أخطاٛ الهتاب٘ الٔذ املفهشٗمنْرج دلٔل املعله الستدذاو  (3

 وفًقا لما يمي: اليد المفكرةنموذج تستددام تم إعداد دليل المعمم ال
إعداد دليل المعمم في صورتو األولية: واشتمل الدليل في صورتو األولية عمى: مقدمة،  ( أ

وأىداف الدليل وأىميتو، فمسفة الدليل، مصطمحات ومفاىيم أساسية، مقترحات يمكن 
في التدريس، والوسائل واألدوات  اليد المفكرةنموذج االسترشاد بيا، ، وخطوات تنفيذ 

 طة الزمنية لتدريس الموضوعات، وأساليب التقويم المتبعة.واألنشطة التعميمية، والخ
عرض دليل المعمم في صورتو األولية عمى المحكمين: تم عرض دليل المعمم في صورتو  ( ب

األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين في المناىج وطرق تدريس المػة العربية؛ 
 لضبطو.

 ج( دليل المعمم في صورتو النيائية:
 بناء عمى آراء المحكمين تم إجراء التعديالت، وأصبح دليل المعمم في صورتو النيائية. 

 في عالج أخطاء الكتابة: اليد المفكرةنموذج  وفق كتاب التمميذ (4
 ما يمي:ك اليد المفكرةوفق نموذج  كتاب التمميذتم إعداد 

  في صورتو األولية عمى: مقدمة،  الكتابفي صورتو األولية: واشتمل  كتاب التمميذإعداد
والخطة ومحتوى األنشطة والتدريبات، ومجموعة من الدروس والقواعد، ، الكتابوأىداف 
 .لدراسة تمك الموضوعاتالزمنية 

  في  كتاب التمميذفي صورتو األولية عمى المحكمين: تم عرض  كتاب التمميذعرض
المناىج وطرق تدريس المػة  صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين في

 العربية؛ لضبطو.
 في صورتو النيائية: كتاب التمميذ 

 في صورتو النيائية.  كتاب التمميذبناء عمى آراء المحكمين تم إجراء التعديالت، وأصبح 
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 جتشب٘ البخح: -ثاىٔا
 اختٔاس جمنْع٘ البخح -1

عزباة ثابات بمدرساة  االبتادائيالساادس تم اختيار مجموعة البحث مان تالمياذ الصاف    
وبماااع عااادد  التعميمياااة بمحافظاااة أسااايوط، سااااحل ساااميمالتابعاااة إلدارة  بساااطا لمتعمااايم األساساااي

 .( تمميذاً 03تالميذىا )
 صمً تطبٔل التجشب٘: -2

تم اختيار موعد تطبيق تجربة البحث باالتفاق مع إدارة المدرسة، وقد استػرق 
/ 6، بداية من يوم السبت الموافق أسبوعيا أربع حصصأسابيع، بواقع  أربعةالتدريس حوالي 

/  4308، وذلك في العام الدراسي 4309/  5/  7الموافق  الثالثاءإلى يوم  4/4309
 .م4309

 لبٔاىات البخح: ٘اإلحصأٜ  ٘املعاجل -1

م تطبيااق األدوات تطبيقااا تاا التالميااذ مجموعااةق اإلسااتراتيجية المقترحااة عمااى بعااد تطبياا  
لممقارنااة بااين الاادرجات التااي حصااموا عمييااا فااي التطبيقااين القبمااي والبعاادي ماان خااالل بعااديا 

  المادعوم بعممياة المراجعاة الياد المفكارةنماوذج المعالجة اإلحصائية؛ وذلك لتعرف أثار اساتخدام 
 في عالج أخطاء الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.

ابقة والتي تتعمق باختيار مجموعة ا تم في الخطوات واإلجراءات السمن خالل م 
والتطبيقين القبمي والبعدي ألدوات القياس تم التوصل إلى نتائج البحث  البحث وتنفيذ تجربتو

من خالل تفريع البيانات ومعالجتيا إحصائيا، حيث قام الباحث برجراء المعالجة اإلحصائية 
)الحزمة اإلحصائية لمعموم  SPSSخدام البرنامج اإلحصائي  عن طريق الحاسب اآللي باست

 (.Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعية  
 ىتاٜج البخح ّتفسريٍا:

 اليد المفكرةما فاعمية نموذج أواًل: اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة، ونصو: "
 ؟ " المدعوم بعممية المراجعة في عالج أخطاء الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

تم التوصل لإلجابة عن ىذا السؤال من خالل التجربة الميدانية لمدراسة، وتضمنت اإلجابة     
المدعوم بعممية المراجعة، حيث توصل  اليد المفكرةعنو الكشف عن فاعمية استخدام نموذج 
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ث إلى الصورة النيائية الختبار أخطاء الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، الباح
ومن ثم تحديد مجموعة الدراسة، وتطبيق أدوات الدراسة قبل التدريس وبعده، ومعالجة 
البيانات اإلحصائية لمتطبيقين القبمي والبعدي عمى مجموعة الدراسة، من خالل حساب ما 

 يمي:
ي واالنحراف المعياري لدرجات التالميذ في اختبار أخطاء الكتابة قبل * المتوسط الحساب

 المدعوم بعممية المراجعة. اليد المفكرةالتدريس باستخدام نموذج 
* المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات التالميذ في اختبار أخطاء الكتابة بعد 

 .ة المراجعةالمدعوم بعممي اليد المفكرةنموذج  باستخدام التدريس
* حساب الفرق بين متوسطي درجات التالميذ في كل من التطبيقين القبمي والبعدي من  

 خالل حساب قيمة "ت" وداللتيا اإلحصائية.
 * تعرف حجم األثر لمنموذج بعد حساب قيمة "ت".

 وفيما يمي عرض لتمك الخطوات كالتالي:
 ىتاٜج اختباس أخطاٛ الهتاب٘:

يوضح الجدول التالي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتيا لدرجات    
أفراد مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي في اختبار أخطاء الكتابة ككل، حيث 

 (.03)ن=
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 (4جذول ) 

 انًخىسط انحسابٍ واالَحشاف انًعُاسٌ ولًُت "ث" ويسخىي انذالنت

 ٍ انمبهٍ وانبعذٌ فٍ اخخباس أخطاء انكخابت نخاليُز انصف انسادس االبخذائًفٍ انخطبُمُ

 

يتضح من الجدول السابق وجود فرق بين متوسطي مجموع درجات تالميذ مجموعة       
لمتطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي؛ حيث بمع  أخطاء الكتابةاختبار الدراسة في 

(، بينما بمع في التطبيق البعدي 46.43) أخطاء الكتابةختبار المتوسط في التطبيق القبمي ال
(؛ 3.30( وىي قيمة دالة عند مستوى )43.70(، وقد بمػت قيمة "ت" المحسوبة )88.66)

 وتمك الفروق لصالح التطبيق البعدي، مما يؤكد حدوث تحسن واضح في عالج أخطاء الكتابة
المدعوم  اليد المفكرةنموذج لتالميذ الصف السادس االبتدائي مجموعة الدراسة بعد استخدام 

 .بعممية المراجعة في عالج أخطاء الكتابة
بالنسبة لمبعد أخطاء الرسم الكتابي واإلمالئي: بمع متوسط درجات تالميذ مجموعة      

طبيق (، بينما بمع متوسط درجات المجموعة في الت00.70الدراسة في التطبيق القبمي لو )
كما يتبين أن قيمة "ت" المحسوبة لتمك األبعاد والتي (، 64.73البعدي لمبعد نفسو )

(، وبحساب قيمة "ت" وداللتيا يتضح 3.30(، وىذه القيمة دالة عند مستوى )08.00بمػت)
وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات التالميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي 

لصالح التطبيق البعدي، مما يشير إلى أن والبعدي في بعد أخطاء الرسم الكتابي واإلمالئي 
ىناك تحسًنا ممحوًظا في الجانب األدائي لبعد أخطاء الرسم الكتابي واإلمالئي لدى مجموعة 

 انخطبُك بعاد انفشعُتاأل

عذد 

 انًجًىعت

) ٌ ( 

انًخىسط 

 انحسابٍ

 ) و (

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

 ) ع (

 لًُت"ث"

يسخىي 

انذالنت 

عُذ 

(1.11) 

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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المدعوم بعممية  اليد المفكرةنموذج الدراسة لتالميذ الصف السادس االبتدائي بعد استخدام 
 .المراجعة
: بمع متوسط درجات تالميذ مجموعة الدراسة في بالنسبة لبعد أخطاء التعبير الكتابي      

(، بينما بمع متوسط درجات المجموعة في التطبيق البعدي لمبعد 9.40التطبيق القبمي لو )
(، وىذه القيمة 05.36كما يتبين أن قيمة "ت" المحسوبة لذلك البعد بمػت)(، 06.73نفسو )

ح وجود فرق دال إحصائًيا بين (، وبحساب قيمة "ت" وداللتيا يتض3.30دالة عند مستوى )
متوسطي درجات التالميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي في بعد أخطاء 

في الجانب  وجود تحسن ممحوظً الجمل واألفكار لصالح التطبيق البعدي، مما يشير إلى 
االبتدائي األدائي لبعد أخطاء الجمل واألفكار لدى مجموعة الدراسة لتالميذ الصف السادس 

 .المدعوم بعممية المراجعة اليد المفكرةنموذج بعد استخدام 
بالنسبة لبعد أخطاء في كتابة الخط العربي: بمع متوسط درجات تالميذ مجموعة        

(، بينما بمع متوسط درجات المجموعة في التطبيق 5.43الدراسة في التطبيق القبمي لو )
(، 7.59ين أن قيمة "ت" المحسوبة لذلك البعد بمػت)كما يتب(، 9.96البعدي لمبعد نفسو )

(، وبحساب قيمة "ت" وداللتيا يتضح وجود فرق دال 3.30وىذه القيمة دالة عند مستوى )
إحصائًيا بين متوسطي درجات التالميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي في بعد 

في تحسن ممحوظ  وجود ي، مما يشير إلىأخطاء في كتابة الخط العربي لصالح التطبيق البعد
الجانب األدائي لبعد أخطاء في كتابة الخط العربي لدى مجموعة الدراسة لتالميذ الصف 

 .المدعوم بعممية المراجعة اليد المفكرةنموذج السادس االبتدائي بعد استخدام 
في اختبار  وقد قام الباحث بحساب حجم أثر النموذج مدعوما بعممية المراجعة          

أخطاء الجمل  -األخطاء الكتابة ككل واألبعاد الفرعية )أخطاء الرسم الكتابي واإلمالئي 
 أخطاء في كتابة الخط العربي( ، كما يتضح من الجدول التالي:  -واألفكار 

 ( 5جذول) 

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 1.62 أوال: أخطاء انشسى انكخابٍ واإليالئٍ

 دال بصىسة كبُشة 6..1 ثاَُا: أخطاء انخعبُش انكخابٍ
 دال بصىسة كبُشة 5..1 ثانثا: أخطاء فٍ كخابت انخط انعشبٍ

 دال بصىسة كبُشة 1.63 االخخباس ككم          
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تتضح من الجدول السابق قيم حجم األثر لمنموذج وداللتو فيما يتعمق باختبار أخطاء      
– أخطاء الرسم الكتابي واإلمالئيالكتابة؛ حيث بمػت قيم حجم األثر الختبار أخطاء الكتابة ) 

( 3.85 – 3.89 –3.94أخطاء في كتابة الخط العربي( بالترتيب ) – أخطاء التعبير الكتابي
( وىي قيمة دالة 3.90األثر لالختبار ككل) وجميعيا قيم دالة بصورة كبيرة، وبمػت قيمة حجم

بصورة كبيرة؛ مما يدل عمى أن لمنموذج أثًرا كبيرًا في عالج أخطاء الكتابة لدى التالميذ 
المدعوم  اليد المفكرةنموذج  مجموعة الدراسة بعد تطبيقيا، وىذا األثر ُيعد دلياًل عمى فاعمية

 .الميذ الصف السادس االبتدائيبعممية المراجعة في عالج أخطاء الكتابة لدى ت
نماااااوذج بعااااد التاااادريس باسااااتخدام  فااااي الكتابااااةتالميااااذ الويعاااازو الباحااااث تحساااان أداء     

 إلى عدة عوامل، أىميا:  المدعوم بعممية المراجعة اليد المفكرة
   عماى جعال الاتعمم عممياة جذاباة، وتاؤدي إلاى منتجاات متكامماة، وتعازز  النموذجقدرة

 .   التمميذ زمالءه في بناء الكممات وكتابتيا بالصورة الصحيةمشاركة عممية 
  أكبار عادد مان  كتاباةلادى التالمياذ مان خاالل  التعاونياىتمت بالجانب  النوذجأنشطة

 .الكممات، ووضعيا في جمل
   وفاار النمااوذج بيئااة العماال الجماااعي لمتالميااذ، ومكاانيم ماان تصااويب أخطاااء الكتابااة

ماان المعماام، وكاذلك وفاار فرصااة السااتفادة التالميااذ ماان لادييم ذاتيااا دون تاادخل مباشاار 
خباارات بعضاايم الاابعض، وتمتاااع أفااراد المجموعااات التعاونياااة بااليجابيااة أثناااء تنفياااذ 

 .األنشطة المختمفة
  عممياة المراجعاة إلااى مانح التمميااذ فرصاا لممراجعاة المنظمااة لماا كتبااو مان كممااات أدت

 ممعنى والشكل النيائي المطموب لمفقرة.وجمل، وكذلك تحقيق الترابط بين الجمل وفقا ل
  التشجيع والتعزياز، وتييئاة بيئاة الاتعمم، وتناوع أسااليب التقاويم المختمفاة، وخماق بيئاة

 ساعد عمى تحقيق األىداف المرجوة. لإلنتاج والتنافسصفية محفزة 
  قاادرة النمااوذج عمااى دمااج قاادرات التالميااذ العقميااة مااع التنفيااذ الياادوي فااي صااورة كتابااة

مااات مفااردة أو بناااء جماال مترابطااة؛ ممااا مكاان التالميااذ ماان الجمااع بااين المعرفااة الكم
 .العممية وتطبيقيا
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  خطوات النموذج المدعوم بعممية المراجعة التي توافقت مع طبيعة عممية الكتاباة، وماا
يشتمل عميو النموذج من خطوات مرتبة وفاق النظرياة البنائياة وافقات التادرج الطبيعاي 

 كتابة، وكذا عالج أخطاء التالميذ فييا.لعمميات تعمم ال
 أبوسكينة نادية ،( 4338)  محمود رقية ودراسة كل من: راساتنتائج دويتفق ىذا كمو مع       

 (. 4305)  حسن عواطف ودراسة ،( 4300) 
 

  تْصٔات البخح:

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:  
 لما المختمفة؛ الدراسية المراحل جميع في المتعممين لدى ميارات الكتابة بتنمية االىتمام 

حياتيم، واإلفادة من أدوات الدراسة الحالية عند تعميم  في أىمية من الميارات ليذه
 المتعممين وتدريبيم عمى ميارات الكتابة، وكذلك عند تقويم أدائيم فييا.

 وتوظيف، أخطاء الكتابة التي يقع فييا التالميذ عمى الدراسية المقررات وضع عند التركيز 
 إيجابية اتجاىات تكوين عمى وحثيم، المتعممين لدى عالجيا في العربية المػة فروع جميع
 العربية. المػة نحو

  التركيز عند وضع المقررات الدراسية في المػة العربية عمى األنشطة المػوية بنوعييا
 الفردية والجماعية.

 

 البخح: مكرتحات
 يمكن اقتراح دراسة الموضوعات التالية:  
  مع عينات أخرى من الطالب، وفي مراحل  اليد المفكرةدراسات مماثمة لتعرف فاعمية نموذج

 دراسية أخرى.
  لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى تالميذ المرحمة  اليد المفكرةبرنامج قائم عمى نموذج

 االبتدائية.
  لتنمية ميارات الكتابة الوظيفية لدى تالميذ المرحمة  اليد المفكرةبرنامج قائم عمى نموذج

 االبتدائية.
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  مدعوما بتطبيقات شبكة المعمومات الدولية   اليد المفكرةبرنامج ألكتروني قائم عمى نموذج
 لتنمية ميارات الكتابة الوظيفية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

 المدعوم باألنشطة اإلثرائية لتنمية ميارات التعبير  اليد المفكرةمى نموذج برنامج قائم ع
 اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
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 :املشاجع

 :أًّلا: املشاجع العشبٔ٘

في تنمية االتجاه نحو  األيدي والعقول(: فعالية نموذج  6002أحالم الباز حتسن الشربيني ) 
العمل اليدوي واتداذ القرار وتحصيل الكيمياء لدى تالميذ الصف األول الثانوي، 

، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد التاتسع، العدد مجمة التربية العممية
 . 640 – 351األول، مارس ، 

التالميذ في مراحل التعميم  (: تنمية مهارات المراجعة لدى بعض 6006أحمد زينهم أبوحجاج ) 
، الجمعية المصرية في المناهج وطرق التدريس، مجمة القراءة والمعرفةالعام، 

 . 330 – 63كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد التسادس، 
(: فاعمية برنامج قائم عمى مددل العمميات في تنمية مهارات  6031أحمد محمد عمي رشوان ) 

المجمة العممية تالميذ شعبة المغة العربية في كمية التربية، الكتابة الوظيفية لدى 
 . 326 – 43، جامعة أتسيوط، بكمية التربية بالوادي الجديد

(: مدى توظيف تالميذ المرحمة الثانوية بتسمطنة عمان لعمميات  6003أمير صالح هواري ) 
، بدمياط المجمة العممية بكمية التربيةاإلنشاء في مواقف الكتابة التعبيرية، 

 . 23 – 15،  13جامعة المنصورة، العدد 
(: فعالية برنامج مقترح في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في عالج  6004أيمن عيد بكري ) 

رسالة دكتوراة صعوبات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 
 ن شمس.غير منشورة، كمية البنات لآلداب والعموم التربوية، جامعة عي

(: التربية العممية بمدارس المرحمة االبتدائية في مصر في ضوء  6004حتسن محمد العارف ) 
المؤتمر الدولي الثاني عشر ) التربية المشروعين ) الفرنتسي والياباني (، 

الجمعية المصرية لمتربية العممية ،  العممية والواقع المجتمعي: التأثير والتأثر (،
 . 133 – 435ضيافة، أغتسطس، دار ال 4 – 6

في تدريس العموم عمى  األيدي والعقول(:  فاعمية نموذج  6033دديجة تسعد محمد بيومي ) 
اكتتساب المفاهيم العممية وبعض عمميات العمم األتساتسية لدى تالميذ المرحمة 

 غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنيا.رسالة ماجستير االبتدائية، 



 ...................... أثر استخدام نـمـوذج اليــد المفكــرة المــدعــوم بعـمليـــة المـراجـعــة في عالج أخطاء الكتابة

- 874 - 

(: أثر اتستددام مددل عمميات الكتابة في تحتسين مهارات كتابة  6034رائد محمود دضير ) 
المجمة األردنية المقالة والداطرة لدى طالبات معمم الصف في جامعة اليرموك، 

 .14 – 41، العدد األول،  36، مجمد في العموم التربوية
متستويات األداء (: فاعمية اتستددام عممية المراجعة في تنمية  6036تسكينة عبدالرازق عبداهلل ) 

غير منشورة ، كمية التربية رسالة ماجستير الكتابي لطمبة المرحمة الثانوية، 
 بالعريش، جامعة قناة التسويس.
(: األدطاء اإلمالئية الشائعة لدى الدارتسين 6004شريف عمي حماد، وتسميمان إبراهيم الغمبان )

المغة العربية  بجامعة القدس المفتوحة، منطقة دان يونس التعميمية في مقرر
(، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراتسات، فمتسطين، العدد الرابع 3)

 . 324 – 341،   6004عشر، شوال 
م ) (: برنامج قائم عمى القراءة التصحيحية وعممية المراجعة 6034صابر عالم عثمان عالا

رسالة ماجستير لعالج صعوبات الكتابة لدى تالميذ المدارس الصديقة لمفتيات، 
 ، كمية التربية، جامعة أتسيوط. غير منشورة

(: فاعمية إتستراتيجية لعب األدوار في عالج األدطاء 6031عواطف حتسن عمي عبدالمجيد ) 
 اإلمالئية الشائعة لدى تمميذات المرحمة االبتدائية، مجمة العموم التربوية، مجمد

، متاح عمى:  302 – 42 ،6، عدد32
hamaa.org/AdvancedFullRecord.aspx?ID=116193http://search.s   تم،

 ص. 6:13في   6033يوليو  35االطالع بتاريخ: األربعاء 
الخبرة الفرنسية في تعميم وتعمم العموم وتطبيقاتيا (:  6004عيد أبو المعاطي الدتسوقي ) 

، المكتب الجامعي الحديث، المركز القومي في بعض الدول العربية واألجنبية
 وث التربوية والتنمية بالقاهرة.لمبح
(: مقارنة بين المددل التقميدي ومددل عمميات الكتابة في تنمية 6006فايزة التسيد عوض ) 

الوعي المعرفي بعممياتها وتنمية مهاراتها لدى طالب الصف األول الثانوي، 
مجمة القراءة والمعرفة، كمية التربية، جدامعة عين شمس، العدد التسادس عشر، 

61 – 33 . 
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(: برنامج قائم عمى بعض إتستراتيجيات ما وراء المعرفة ) النمذجة (  6030محمد أبو زهرة ) 
الجمعية المصرية لممناىج لعالج أدطا الكتابة لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية، 

 .316 0 333،  321ة عين شمس، العدد، كمية التربية، جامعوطرق التدريس
(: أدطاء الكتابة عند التالميذ الصم وشعاف التسمع في  6036محمد إتسماعيل أبو شعيرة ) 

مدينة جدة ) دراتسة تشديصية (، دراتسات عربية في التربية وعمم النفس، العدد 
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(: فعالية إتستراتيجية مقترحة قائمة عمى نموذج التنشيط التفاعمي  6004محمد التسيد الزيني ) 
مجمة كمية التربية، جامعة راءة والكتابة لممبتدئين، في تنمية مهارات الق

 .410 – 401، 24، العدد المنصورة
(: أثر أنموذج تعميمي مقترح قائم عمى عمميات الكتابة في تنمية  6030محمد فوزي أحمد ) 

الكتابة الوظيفية " الرتسالة الرتسمية والتمديص" لدى طمبة الصف العاشر 
، كمية التربية، جامعة عين شمس، راءة والمعرفةمجمة القاألتساتسي في األردن، 

 . 345 – 323، 305العدد 
(: فاعمية اتستددام إتستراتيجية التغذية الفورية مع معالج النصوص  6031نادية أبوتسكينة ) 

مجمة  الحاتسوبي لعالج األدطاء اإلمالئية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية،
، الجزء األول،  41لتسعودية، العدد ، ادراسات عربية في التربية وعمم النفس

333-614 . 
(: برنامج في المغة العربية قائم عمى تعميم األقران  6034هند مكرم عبدالحارس عبدالمالك )

لتنمية بعض مهارات الكتابة لدى التالميذ ذوي صعوبات الكتابة بالمرحمة 
 وط.غير منشورة، كمية التربية، جامعة أتسيرسالة ماجستير االبتدائية، 
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