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ــص ــث   :ملخــــ ــدف البحــــ ــالي هــــ ــض    الحــــ ــتخدام بعــــ ــة اســــ ــرف فاعليــــ ــى تعــــ إلــــ
ــذات        ــدى تلميــ ــة لــ ــارات اإلمالئيــ ــة المهــ ــي تنميــ ــذاكرة فــ ــيط الــ ــتراتيجيات تنشــ اســ

ولتحقيـــق هـــذا الهــدف؛ تـــم إعـــداد قائمـــة بالمهـــارات   . ادس االبتـــدائيف الســـالصــ 
ــذات الصـــــ   ــة لتلميـــ ــاإلمالئيـــ ــارات   ف الســـ ــاس المهـــ ــار لقيـــ ــدائي، واختبـــ ادس االبتـــ

إعـــــداد دليلـــــي المعلمـــــة والتلميـــــذة للتـــــدريس وفـــــق بعـــــض    وجـــــرىاإلمالئيـــــة، 
ــذاكرة   ــيط الـ ــتراتيجيات تنشـ ــن   . اسـ ــة مـ ــت العينـ ــذات   ) 34(تكونـ ــن تلميـ ــذًة مـ تلميـ

مجموعــــة تجريبيــــة : إلــــى مجمـــوعتين  هاالصـــف الســــادس االبتـــدائي، تــــم تقســـيم   
ــددها  ــت  ) 17(وعـــــ ــذًة، درســـــ ــيط الـــــــذاكرة،    تلميـــــ ــتراتيجيات تنشـــــ وفـــــــق اســـــ

ــة ضـــابطة   .تلميـــذًة درســـت وفـــق الطريقـــة االعتياديـــة     ) 17(وعـــددها   ،ومجموعـ
 0.05(ا أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي= α ( بـــين متوســـطات رتـــب

ــق البعـــــدي        ــي التطبيـــ ــابطة فـــ ــة والمجموعـــــة الضـــ ــة التجريبيـــ ــات المجموعـــ درجـــ
ــالح الم    ــة لصـ ــارات اإلمالئيـ ــار المهـ ــروق دالـــة     الختبـ ــود فـ ــة، ووجـ جموعـــة التجريبيـ

0.05(ا إحصــائي = α)      ــي والبعــدي بــين متوســطات رتــب درجــات القياســين القبل
ــار المهـــــارات اإلمالئيـــــة  ــة ( للمجموعـــــة التجريبيـــــة علـــــى اختبـــ المهـــــارات والدرجـــ

  .لصالح القياس البعدي) الكلية

المرحلة  ، المهارات اإلمالئية ، استراتيجيات تنشيط الذاكرة :الكلمات المفتاحية( 
  )االبتدائية

  

  

 

  

اللغة أهم المالمح التي تكون الهوية العربية، وتميزها عن : مقدمة
غيرها من األمم، وتستمد أهميتها من كونها لغة القرآن الكريم المحفوظ 
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The Effectiveness of Using Some Strategies of Memory 
Activation in Developing Spelling Skills for Primary 
Students 
 
Najwa Khasawneh and Najlaa ALOtabi:  
Taif University,Kingdom of Saudi Arabia. 

Abstract: This research aimed to identify the effectiveness of 
using some strategies of memory activation in developing 
spelling skills for sixth grade students. To achieve this aim, a 
list of spelling skills was prepared for sixth grade students, as 
well as a test to measure the spelling skills. In addition, a 
teacher's and student’s guides were prepared for teaching, 
according to some memory activation strategies. The study 
sample consisted of (34) sixth grade students. The sample was 
divided into two groups: An experimental group of (17) 
students, where their study was based on the memory 
activation strategies, while a control group of (17) students, 
studied according to the usual method. The study has found a 
proper spelling skills list for sixth grade students. There were 
significant differences (α =0.05) between the mean ranks of 
the experimental group and the control group in the posttest of 
the spelling skills, in favor of the experimental group. In 
addition, there were significant differences (a= 0.05) between 
the mean ranks of both the pre- and post- measurements for 
the experimental group at the post-test (skills and total grade), 
in favor of the post-measurement. 

(Keywords: Memory Activation Strategies, Spelling Skills, 
Primary Stage) 

  

  
  

وللكتابة من بين هذه المهارات أهمية خاصة، فهي وسيلة من وسائل 
االتصال التي بواسطتها يمكن للتلميذ أن يعبر عن أفكاره، وأن يقف عند 
أفكار غيره، وأن يظهر ما لديه من مشاعر ومفاهيم، يستطيع من خاللها أن 

  ).Sabitan, 2010(يسجل ما يود تسجيله من أحداث ووقائع ومذكرات 

عليها  المتخصصونمالء صورة من صور الكتابة، التي أجمع واإل
من  ارئيس افرع دويع .، وأصول نطقها، وطرائق كتاباتها لدراسة اللغات

فهو المسؤول عن صحة الكتابة وسالمة التعبير، ليس ؛ فروع اللغة العربية
والخطأ  لباقي المواد الدراسية، افقط لدروس اللغة العربية، بل أيض

على  ائي قد يسبب الخلط واالضطراب وسوء الفهم، وقد يكون مؤشراإلمال
تدني ثقافة الفرد وقلة اطالعه، فالكتابة أشد خطرا على اللغة من الخطأ في 

ها ترسخ الخطأ بين القراءة واإلمالء، إذ إّن اقوي االنطق، ألن هناك ارتباًط
  .وتبقيه
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كما أن لإلمالء دورالتالميذ على صفات ا في تعويد ا مهم
مهم التمعن ودقة المالحظة، ويربي عندهم تربوية نافعة؛ حيث يعّل

ظام، وسرعة الفهم، والّتبر والّنالصريع اليقظ للقواعد طبيق الس
  .)(Shehata, 2000 المختلفة المفروضة

ولإلمالء أهمية خاصة بتدريسه في المرحلة االبتدائية التي 
التعليم في حياة التلميذ؛ حيث يكتسب تشكل فترة من أهم فترات 

فيها المهارات األساسية في اللغة العربية، تلك المهارات التي تمكنه 
 ,Said( فيما بعد من التقدم في الدراسة والسير فيها بنجاح

2008(.  

وعلى الرغم من األهمية التي تمثلها المهارات اإلمالئية، 
شكوى تدني  إال أن والمزايا التربوية واللغوية لحصة اإلمالء؛
  ).(Saadi, 2012 دالتالميذ في تحصيل اإلمالء ما زالت في تزاي

ن الخطأ اإلمالئي ال يرجع إلى عامل واحد، بل إلى إحيث 
منها ما يرجع للمعلم، ومنها ما يرجع  ،عوامل متعددة ومتشابكة

للتلميذ، وأخرى ترجع إلى إدارة المدرسة، ومنها ما يتصل 
 كتوبة، وعوامل ترجع إلى طريقة التدريسبخصائص اللغة الم

Shehata & El-Samman, 2013).(  

عوامل أخرى لألخطاء ) (Shaalan, 2008شعالن ويذكر 
الطريقة السلبية لتدريس اإلمالء، التي يكتفي : اإلمالئية تتمثل في

إهمال أسس التهجي وفيها التلميذ بدور المستمع غير المتفاعل، 
عدم استخدام والمصاحبة لكل درس، السليم، قلة التدريبات 

عدم التدريب الكافي على المهارة والوسائل التعليمية المتنوعة، 
وعند تعود التالميذ على النقل  .النقل اآللي للتالميذ، واإلمالئية

المباشر يصبح عادة تقودهم إلى استمرارية األخطاء اإلمالئية 
مكن الكثير من كما أن عدم ت. وانتقالهم بها إلى الصفوف األعلى

المعلمين من التطبيق السليم للتقويم المستمر يؤدي إلى ضعف 
التالميذ في مادة اإلمالء وكثرة أخطائهم، فهم ينتهون من المهارة 

  .وال يعودون إليها بالتدريب والمراجعة

وحتى يصل  .وللمعلم دور أساسي في عالج األخطاء اإلمالئية
اإلمالئي، يجب النظر في طريقة  بتالميذه إلى مستوى اإلتقان بالرسم

التدريس المتبعة واختيار األفضل، بحيث تتناسب مع قدرات 
بعض الدراسات في تجريب استراتيجيات  أسهمتحيث  .تالميذه

تدريس متنوعة، وبناء برامج تعليمية مقترحة لتنمية تلك المهارات، 
هدفت إلى تعرف التي  )(Al-Awfi, 2013 في دراسة العوفيكما 

فاعلية استراتيجية لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة 
لدى تلميذات الصولتحقيق هدف الدراسة ادس االبتدائي،ف الس 

واختبار  استبانة لتحديد األخطاء اإلمالئية الشائعة، ةالباحث تعدأ
عينة الدراسة  ضمت .لقياس مستوى التلميذات في األخطاء اإلمالئية

، تم توزيعهن إلى مجموعتين إحداهما ضابطة تلميذة )45(
: ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. واألخرى تجريبية

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات  وجود
المجموعة التجريبية، ودرجات تلميذات المجموعة الضابطة، لصالح 

ئية بين فروق ذات داللة إحصا ووجودالمجموعة التجريبية، 
متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي 

  .والبعدي لصالح االختبار البعدي

دراسة هدفت إلى ) (AL-Harbi, 2014الحربي  كما أجرت
تحديد فاعلية برنامج قائم على الوسائط المتعددة في تنمية 

ولتحقيق  المهارات اإلمالئية لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي،
قائمة بالمهارات اإلمالئية المناسبة  ةاعدت الباحث هدف الدراسة
الوسائط على ف الرابع االبتدائي، وكذلك برنامج لتلميذات الص

ا بعد ا وبعديعلى المجموعة التجريبية، قبلي تم تطبيقهالمتعددة 
، تلميذة) 56(تكونت عينة الدراسة من . التأكد من صدقه وثباته

إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، ومن : مجموعتينوزعت على 
فروق ذات داللة  وجود أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
فروق ذات  ووجوداالختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، 
المجموعة التجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات 

  .في االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي

دراسة هدفت إلى  )(Al-Juhani, 2015الجهني  وأجرت
تعرف فاعلية برنامج قائم على تدريس األقران في تنمية مهارات 

قائمة مهارات الكتابة اإلمالئية،  ةطورت الباحث .الكتابة اإلمالئية
ف ياس مستوى هذه المهارات لدى تلميذات الصواختبار تحصيلي لق

تلميذة تم  )60( تكونت عينة الدراسة من .ادس االبتدائيالس
أسفرت الدراسة عن  ).ضابطة و تجريبية(توزيعهن إلى مجموعتين 

في األداء البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية : نتائج منها
القائم على تدريس وفاعلية البرنامج  لمهارات الكتابة اإلمالئية،

األقران في نمو مهارات الكتابة اإلمالئية المستهدفة بالتنمية لدى 
  .تلميذات المجموعة التجريبية

إلى تعرف ) (Al-Mutawa, 2015وهدفت دراسة المطاوعة 
فاعلية استخدام التعلم التعاوني في تصويب األخطاء اإلمالئية في 

ولتحقيق . دس االبتدائيمقرر لغتي الجميلة لدى تالميذ الصف السا
اختبارا تحصيليا لقياس مستوى هذه  ةهدف الدراسة، طورت الباحث

: أظهرت النتائج. المهارات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
ارتفاع درجات تالميذ المجموعة التجريبية على درجات تالميذ 
المجموعة الضابطة في المهارات اإلمالئية وذلك بعد تطبيق 

  .امجالبرن

إلى تعرف  (Mohammed, 2017)وهدفت دراسة محمد 
فاعلية برنامج يوظف التعلم المدمج في تنمية المهارات اإلمالئية 
لدى طلبة الصف الّثاني األساسي، لتحقيق هدف الدراسة أعد 

اختبارا كتابيا لقياس المهارات اإلمالئية، وبرنامجا يوظف  الباحث
وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات  التعلم المدمج، ودليل المعلم،

داللة إحصائية بين متوسطي أداء طلبة المجموعة التجريبية، 
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المهارات اإلمالئية ،لصالح 

  .طلبة المجموعة التجريبية
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في  ا، أن هناك ضعًفومن الميدان التربوي مما سبقيظهر 
وقصورا في تطبيق  ،لتلميذاتاألداء اإلمالئي لدى التالميذ وا

ويلحظ أن من أهم أسباب تدني األداء اإلمالئي هو قصور  .قواعده
طرق التدريس المعتادة في تدريب التالميذ على اإلمالء وتطبيق 

ر، باإلضافة إلى تعويدهم على نمط واحد متكرر ال يتغي .قواعده
 .للتدريبوعدم إعطاء المهارات والتطبيق العملي الوقت الكافي 

ن والمعلمات ال يولذا تعد حصة اإلمالء ضعيفة جدًا، فبعض المعلم
يجددون في استراتيجيات التدريس التي يستخدمونها، بل تكاد أن 

-AL( واحدة طوال العام ولجميع الدروس استراتيجيةتكون 
Awfi, 2013.(  

للذاكرة  إلى أنDemerdash, 2008)(  الدمرداش ويشير
ا اإلنسانية دورا في مختلف مجاالت السلوك اإلنساني، بما جوهري

في ذلك االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وفي كل األنشطة 
  . حياة اليوميةالالمتعلقة بمواقف 

آفة النسيان من أخطر الظواهر الخاصة بمعالجة  وتعد
إلى  الحالي لتي تواجه اإلنسان الذي يضطر في العصراالمعلومات 

ا من المعلومات ومن مصادر اكتساب وتخزين حجم كبير جد
لتنشيط  متنوعةمختلفة؛ لذا كان البد من استخدام استراتيجيات 

 الذاكرة وتنظيم المعلومات حتى يسهل استرجاعها عند اللزوم

Barakat, 2010)(.  وتعد استراتيجيات تنشيط الذاكرة على قدر
ى إجراء العديد من العمليات كونها تساعد عل ،كبير من األهمية

باستخدام المجاالت ذات الصلة ببعضها البعض  المعرفيةالمنطقية 
(Chrusch & Gabora, 2014).  

من العوامل الرئيسة التي  ًالعام االستراتيجيات ههذ كما تعد
المدى قصيرة ذاكرة التساعد على االحتفاظ بالمعلومات في 

(Cebrian & Janata, 2010) .يؤكد ولفولك و)Woolfolk, 
بأّنها تساعد الّتالميذ في الّتمييز بين التفاصيل المهمة  )1998

في ربط كما تساعدهم واألكثر أهمية في دروسهم المختلفة، 
خبراتهم المعرفية بالمعلومات الجديدة المقدمة لهم أثناء التدريس 

  .السابقة، وتقديم مادة تعليمية واضحة ومنظمة للتالميذ

الدالئل العلمية إلى أن استراتيجيات تنشيط الذاكرة  وتشير
فكلما كانت سرعة التذكر  ،تؤدي إلى تحسين العمل واألداء التعليمي

كبيرة كان التلميذ أكثر قدرة على استدعاء المعلومات والخبرات 
على مستوى التعلم  ًاإيجابي ًاالتي اكتسبها، وهذا يصبح مؤشر

  .)(Barakat, 2010 والتحصيل العلمي

االستراتيجيات التي يمكن االستعانة بها في  بعضوهناك 
استراتيجية التسميع الذاتي، التي يقوم فيها ها تنشيط الذاكرة؛ من

 ,Christianson( الفرد بتكرار ما يريد تذكره بصورة ذاتية
استراتيجية معينات التذكر، التي يمكن النظر إليها على و ).2011

التي تساعد على التعلم  المنهجية المنظمةها إحدى اإلجراءات أّن
 ,Liu( وتخزين المعلومات في ذاكرة المتعلم طويلة المدى

هذا إضافة إلى ما أشارت إليه نتائج دراسة كالين . )2006

(Kline, 2012) االستعانة باستراتيجية التصور الذهني من  من أن
الميذ؛ وهو شأنها أن تساعد على تحسين مستويات التعلم لدى الّت

ا أكبر في  ما يعزى في حقيقة األمر إلى أنالتالميذ يبذلون جهد
  . استرجاع الصور الذهنية حول المفاهيم التي تمت دراستها

ن؛ فهي تلفت ان رئيستاوالستراتيجيات تنشيط الذاكرة فائدت
نظر التالميذ إلى القدرة على تعلم وتذكر مقدار ضخم من 

من الناس  كثيرًا ه؛ ممكًنا، على أنالمعلومات، ويكون استخدام
ا؛ كما ء عاليأن الذاكرة الفاعلة فطرية أو تتطلب ذكًا طًأيفترضون خ

التالميذ لدى  منتجة هنفسالوقت قة ويسهل تعلمها، وفي وشمها أّن
 ,Zakri( والتالميذ األقل إنجازا على وجه الخصوص ،بوجه عام

2008.(  

الذاكرة دورا فعاًلا في استعادة كما تؤدي استراتيجيات تنشيط 
أو تذكر المعلومات التي تعلمها التالميذ سابقًا؛ ألن عملية ترميز 
المعلومات إذا دخلت إلى نظام الذاكرة تصبح إمكانية تذكرها أيسر، 
إذا ما استعمل التلميذ استراتيجيات تنشيط الذاكرة مع تلك 

  .المعلومات السترجاعها

 وبركات )Van Blerkom, 2009( بليركمويؤكد فان 
Barakat, 2010)(،  على وجود شبه إجماع في األدبيات التربوية

على الحاجة الماسة إلى ضرورة تدريس المعلمين الستراتيجيات 
استراتيجيات تقوية الذاكرة، والتصور : تنشيط الذاكرة من مثل

الذهني، والتسميع الذاتي، وتجزئة المعلومات، والتكرار اللفظي، 
أمل اللفظي، ومعينات التذكر بأسلوب تحديد الموقع وأسلوب والت

ا من دورها المحوري تدوين المالحظات والتلخيص للتالميذ، انطالًق
البارز في االرتقاء بقدرتهم على التذكر، وتعلم المواد الدراسية 

المختلفة على نحو يسهم إيجابا في تحولهم إلى متعلمين 
المستويات المنشودة من الكفاءة  ، يتمتعون بأعلىاستراتيجيين

  .والفاعلية والجودة في التعلم

معينات التذكر، والتصور الذهني، (وتهدف استراتيجيات 
على تنويع مسارات التذكر،  الطلبةإلى تعزيز قدرة ) والتسميع الذاتي

ي كلمة قراءة أوحتى تتم قراءة  ،واسترجاع المعلومات المطلوبة
ذهنية عن الكلمات، بحيث  االتلميذ صورسليمة ال بد أن يمتلك 

يرتسم فيها الرسم اإلمالئي الصحيح للكلمة، وبالتالي تؤدي إلى 
استثارة دافعية التلميذ والعمل على استمرارية المعلومات والمعرفة 

كما أن تدوين بعض  ،مما يعزز قوة التذكر .ألطول فترة ممكنة
، وتحسين فاعلية المالحظات يساعد التالميذ في تنشيط ذاكرتهم

  .التعلم وتثبيت المعلومات وزيادة القدرة على تذكرها لفترة أطول

أجريت على استراتيجيات تنشيط  ا بالنسبة للدراسات التيأم
) التسميع الذاتي الذهني، معينات التذكر، التصور الذهني( الذاكرة
 سةادر) (Zigzag & Zigzag, 2003زجزاج وزجزاج  جرىأفقد 

االستراتيجيات التي يستخدمها طلبة جامعة مؤتة  عن كشفالهدفت 
قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات لتسهيل تذكرها؛  في تعزيز

 )300( تكونت عينة الدراسة من ،وعالقة ذلك بعدد من المتغيرات
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ا من تخصصات ومستويات طالب وطالبة تم اختيارهم عشوائي
معظم  أنوقد أظهرت نتائج الدراسة . مختلفة في الجامعة

االستراتيجيات التي يستخدمها طلبة جامعة مؤتة في تعزيز االحتفاظ 
لديهم تركز على التعامل مع المعلومات على نحو جزئي، وال يوجد 
 ،تباين في مستوى استخدامها تبعًا لمتغيرات الجنس والتخصص

وفيما يتعلق بتحديد أهم االستراتيجيات . يمستوى الدراسالو
لبة، فقد تمثلت في وضع خطوط تحت األجزاء من الط ااستخدام

المهمة في المادة، والتسميع الذاتي، وتحديد األفكار الرئيسة 
  .ووضعها في جمل

بدراسة هدفت تعرف  )(Ibrahim, 2003هيم ابرإكما قام 
فاعلية استخدام بعض استراتيجيات مساعدات التذكر باألسلوب 

حتفاظ بها لدى طلبة الترابطي في تحصيل المعرفة التاريخية واال
عد الباحث أ ؛ولتحقيق هدف الدراسة. ف األول المتوسطالص

واشتملت عينة الدراسة على . فقرة) 42(من  تحصيليا اختبارا
)73 (مكونة  ،مجموعة ضابطة :ا، تم تقسيمهم إلى مجموعتينطالب

وقد . اطالب) 35(، وأخرى تجريبية مكونة من اطالب) 38(من 
وجود فروق ذات داللة : للعديد من النتائج أهمهاتوصل الباحث 

ابطة إحصائية بين متوسط درجات القياس البعدي للمجموعتين الض
  .جريبية على االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبيةوالّت

دراسة هدفت تعرف أثر  )(Barakat, 2005وأجرى بركات 
لب لدى الطّا حصيل األكاديميالتنشيط الذاتي للذاكرة على الّت

ولتحقيق هدف . الجامعي باستخدام طريقة مساعدات التذكر
من  مجموعتين من مكونا تحصيليا اختبارا الباحث طورالدراسة؛ 

. األسئلة الموضوعية واألسئلة المقالية كأداة للدراسة :األسئلة
وطالبة، تم تقسيمهم إلى  اطالب) 189(واشتملت عينة الدراسة على 

وطالبًة، وأخرى  اطالب) 102(مجموعة ضابطة وعددها  :مجموعتين
وقد توصل الباحث للعديد . وطالبة اطالب )87( تجريبية وعددها

الستراتيجية ا وجود أثر موجب ودال إحصائي: من النتائج أهمها
ذكر في التحصيل الدراسي تنشيط الذاكرة بطريقة مساعدات الّت

طريقة الدراسة القائمة  لمصلحة مجموعة الطلبة الذين استخدموا
دوين والتخليص ووضع على الفهم واالستيعاب باستخدام أساليب الّت

  . خطوط تحت المفاهيم المهمة

دراسة هدفت تعرف اآلثار  )Dewitt, 2007( دويتوأجرى 
تدوين المالحظات (المترتبة على استخدام اثنين من معينات الذاكرة 

تكونت عينة الدراسة من . كرالقدرة على التذفي ) والتسميع الذاتي
طالبا من طالب الجامعات قبل التخرج، استخدمت العينة ) 34(

تدوين المالحظات أو التفكير في الكلمات واألفكار التي من شأنها 
أن تساعدهم على تذكر قائمة من الكلمات التي ُطلبت إليهم في وقت 

 أظهرتو. الحق، ومشاركين استخدموا استراتيجية التسميع الذاتي
  . كثر فعالية من تدوين المالحظاتأأن التسميع الذاتي كان  النتائج

  

بدراسة هدفت  )(Abdul Bari, 2009كما قام عبد الباري 
صور الذهني في تنمية مهارات الفهم تعرف فاعلية استراتيجية الّت

أعد  ،القرائي لتالميذ المرحلة اإلعدادية، ولتحقيق هدف الدراسة
االباحث اختبار لمهارات الفهم القرائي، واشتملت عينة  اتحصيلي
اني اإلعدادي، تم ف الّثا من تالميذ الصتلميًذ) 83(الدراسة على 

ا، تلميًذ) 41(مجموعة ضابطة مكونة من  :تقسيمهم إلى مجموعتين
 وأسفرت نتائج الدراسة. اتلميًذ) 42(وأخرى تجريبية مكونة من 

ى مهارات الفهم القرائي لصالح عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ف
  .المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية التصور الذهني

 Al-Aqili & Abdul(عبد القادر العقيلي ووأجرى 
Qadir, 2012(  دراسة هدفت تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم

صور الذهني في تنمية مستويات فهم المقروء على استراتيجية الّت
فلطالب الص أعد  ؛ولتحقيق هدف الدراسة. ادس االبتدائيالس

واشتملت عينة . الباحثان اختبارا تحصيليا لمهارات فهم المقروء
مجموعة  :تم تقسيمهم إلى مجموعتين. اطالب) 59(الدراسة على 

) 28(ا، وأخرى تجريبية مكونة من طالب) 31(ضابطة مكونة من 
تفوق المجموعة التجريبية ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى اطالب

صور الذهني على طالب التي درست باستخدام استراتيجية الّت
فهم  فيالمجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية 

  .المقروء

على الرغم من وجود دراسات متنوعة في  هنأن اوترى الباحثت
 تقصت التي الدراسات في ندرة ثمة أن إالتنمية المهارات اإلمالئية 

فاعلية استخدام استراتيجيات تنشيط الذاكرة في تنمية المهارات 
ي فاعلية استخدام ثالث صلذلك جاءت الدراسة الحالية لتق ؛اإلمالئية

 )التسميع الذاتيو ،معينات التذكر، والتصور الذهني(استراتيجيات 
  ).لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي

  هامشكلة الدراسة و سؤال

مالئية الشائعة في مجال المهارات اإل في هناك ضعفًايالحظ أن 
تعليم اللغة العربية، رغم المحاوالت المبذولة لمعرفة أسباب تلك 
المشكلة وكيفية عالجها، حيث اتجهت تلك المحاوالت إلى معرفة 
مطالب تعليم اإلمالء، وأخرى ركزت على حصر األخطاء اإلمالئية، 

بها، وتقديم الحلول والعالج المناسب لها، والعمل على معرفة أسبا
والدراسات  البحوثفقد أظهرت نتائج  .ولكن المشكلة ما زالت قائمة

(Halas, 2003; Abu Mandal, 2006; Asmari, 2010) 
في ميدان تعليم وتعلم اإلمالء بصفة عامة، وبالمرحلة  التي أجريت

اإلمالئية،  في المهارات التلميذاتاالبتدائية بصفة خاصة، ضعف 
إليه الدراسات في  دعتوما  .نوشيوع األخطاء في كتاباته

ضرورة االهتمام بتنمية المهارات اإلمالئية، من خالل  إلىتوصياتها 
  .توظيف استراتيجيات تدريسية حديثة
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ومن هنا، جاءت الدراسة الحالية للكشف عن استراتيجيات 
تلميذات  عف في مستوىجديدة قد تسهم في عالج مشكلة الض

الصادس االبتدائي في المهارات اإلمالئية، ويمكن اإلسهام في ف الس
ؤال الرئيس اآلتيعالج هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن الس :  

ما فاعلية استخدام بعض استراتيجيات تنشيط الذاكرة في  -
  تنمية المهارات اإلمالئية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية؟

  فرضيتا الدراسة 

بين متوسطات رتب  (α = 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيًا  -1
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 

  .البعدي الختبار المهارات اإلمالئية

بين  (α = 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -2
متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 

المهارات والدرجة (جريبية على اختبار المهارات اإلمالئية الت
  ).الكلية

  أهمية الدراسة 

قد تفيد نتائج البحث الحالي مخططي مناهج اللغة العربية؛ 
حيث تقدم قائمة بالمهارات اإلمالئية لتلميذات الصادس ف الس

كما تفيد . مناهج تعليم اللغة العربية في ضوئها االبتدائي لتخطيط
معلمي ومعلمات اللغة العربية؛ حيث تقدم قائمة بالمهارات اإلمالئية 

لتلميذات الصادس االبتدائي؛ لالستعانة بها في مجال تخطيط ف الس
ا يتضمن دليال إجرائي أيضاوتقدم . وتنفيذ وتقويم دروس اإلمالء
س التي قد تسهم في تنمية المهارات مجموعة من إجراءات التدري

، صور الذهنيالّت( اإلمالئية باستخدام استراتيجيات تنشيط الذاكرة
  ).التسميع الذاتي الذهني، ذكرمعينات الّت

   البحث حدود

على عينة من تلميذات مدة ستة أسابيع  تم تطبيق الدراسة -
الصفي الفصل ائفادس االبتدائي بمحافظة الّطف الس 

ــ1436( للعام األول الدراسي ، وبواقع سبع )هــ1437- ه
  .حصص أسبوعيا

من تلميذات  ًةتلميذ )34(على  دد أفراد الدراسةاقتصر ع -
الصادس االبتدائيف الس.  

: على استراتيجيات الذاكرة تنشيط استراتيجياتاقتصرت  -
 في مدمجة) الذاتي التسميعو التذكر معيناتالذهني و التصور(

 على) الجميلة لغتي( كتاب من المقررة إلمالئيةا المهارات تنمية
  .االبتدائي السادس الصف تلميذات

) لغتي الجميلة(قتصر البحث على مجموعة من دروس كتابا -
، ورسم الهمزة )ابن(همزتا الوصل والقطع وهمزة: وهي

المتوسطة بأشكالها المختلفة، والهمزة المتطرفة، واختبار 
  .وهو من إعداد الباحثتينفقرة، ) 38(من تحصيلي يتكون 

  مصطلحات الدراسة

خطوات منظمة وإجراءات : استراتيجيات تنشيط الذاكرة -
مخططة تتبعها التلميذة؛ تحت إشراف وتوجيه المعلمة، 

ا ، يعتمد على مجموعة من العمليات عقلي اتستلزم نشاًط
العقلية العليا، يحدث من خاللها عمليات تركيب ودمج بين 

ة واإلدراك لتنمية المهارات اإلمالئية باستخدام مكونات الذاكر
والتسميع  ر،ومعينات التذك ،التصور الذهني(استراتيجيات 

  ).الذاتي

مجموعة من اإلجراءات العقلية : استراتيجية التصور الذهني -
التي تتبعها تلميذات الصادس االبتدائي عند تفاعلهن ف الس

اإلجراءات بناء مجموعة مع المهارات اإلمالئية، وتتضمن هذه 
ور أو المخططات العقلية المعينة على التمكن من من الص

  .المهارات اإلمالئية

مجموعة من اإلجراءات المخططة : استراتيجية معينات التذكر -
التي تساعد على حفظ القاعدة اإلمالئية، بحيث تصبح أسهل 

تذكرًا لتلميذات الصادس االبتدائي باستخدام أسلوب ف الس
  .تدوين المالحظات

اإلجراءات التي : استراتيجية التسميع الذاتي الذهني -
ه وتكراره بشكل نتستخدمها التلميذات لمحاولة تذكر ما تعلم

مما يؤدي إلى ترسيخ القاعدة اإلمالئيةامستمر جهر ،.  

سرعة ودقة ب رسما صحيحارسم الكلمات : المهارات اإلمالئية -
  .مع استخدام عالمات الترقيم ، خالية من األخطاء اإلمالئية

  الطريقة

  .اتبع البحث المنهج التجريبي :منهج الدراسة

  عينة الدراسة

ف من تلميذات الص ذًةتلمي )34(تكونت عينة الدراسة من 
إلى مجموعتين؛ إحداهما تجريبية  اتادس االبتدائي، موزعالس

واألخرى ضابطة، تم اختيارهما بالطريقة المتيسرة من المدرسة 
المعلمات واإلدارة فيها،  بالطائف لتعاونادسة عشرة االبتدائية الس

ضمت المجموعة  .الدراسةوتقديم التسهيالت الالزمة إلجراء 
تنشيط تلميذًة، درست باستخدام استراتيجيات  )17(التجريبية 

التسميع الذاتي و التذكر، الذهني، ومعيناتالتصور ( الذاكرة
درست وتلميذًة،  )17(كما ضمت المجموعة الضابطة  ،)الذهني

   .باستخدام الطريقة المعتادة

  أدوات الدراسة

 : قائمة المهارات اإلمالئية -1

  : تم إعداد هذه القائمة وفق الخطوات التالية

القائمة إلى تحديد المهارات  هدفت: تحديد الهدف من القائمة  . أ
اإلمالئية المناسبة لتلميذات الصف السا ادس االبتدائي؛ تمهيد
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الستخدامها في إعداد اختبار المهارات اإلمالئية، وتنميتها من 
 .دريسخالل استراتيجيات الّت

تم االعتماد في إعداد القائمة : تحديد مصادر بناء القائمة  . ب
المتعلق بكتب اللغة العربية وبطرق على كل من األدب التربوي 

ادس ف السومحتوى مقرر لغتي الجميلة للص. التدريس
، وأهداف تعليم )المكون الخاص بالظاهرة اإلمالئية( االبتدائي

 .التعليماإلمالء في المرحلة االبتدائية كما حددتها وزارة 

تكونت قائمة المهارات : الصورة المبدئية لقائمة المهارات. ج
مهارة، وتم استخدام ) 24( الئية في صورتها المبدئية مناإلم

مدى مناسبة : مقياس التقدير ثنائي األبعاد لمعرفة كل من
المهارات لتلميذات الصغير ، مناسبة( ادس االبتدائيف الس

غير ، واضحة(، ومدى وضوح الصياغة اللغوية)مناسبة
  ). واضحة

إلمالئية بصورتها تم تصميم قائمة المهارات ا: صدق القائمة -د
المبدئية في صورة استبانة، وعرضها على مجموعة من 
المحكمين في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وبعض 
معلمي ومعلمات اللغة العربية وفي ضوء آراء المحكمين 

  ومالحظاتهم تم إجراء بعض التعديالت على مهارات القائمة

  ثبات القائمة

 م استخدام معادلة كوبرللتحقق من ثبات القائمة، ت
Cooper) ( لحساب نسبة اتفاق المحكمين حول القائمة، والتي

  : تنص على التالي

  =نسبة االتفاق
  عدد مرات االتفاق

X 100  
 االختالفعدد مرات  + عدد مرات االتفاق

وقد تم استخراج نسبة اتفاق المحكمين، واعتبر البحث الحالي 
ا فأكثر معيار%) 80( اتفاق بلغتالمهارات التي حصلت على نسبة 

لثبات المهارة ومناسبتها لتلميذات الصادس االبتدائيف الس. 

  اختبار المهارات اإلمالئية  -2

هدف االختبار إلى قياس المهارات : تحديد الهدف من االختبار -أ
اإلمالئية المستهدف تنميتها لدى تلميذات الصادس ف الس

اعلية استخدام بعض استراتيجيات ثم َتعرف ف االبتدائي، ومن
التسميع ، معينات التذكر، التصور الذهني(تنشيط الذاكرة 

في تنمية المهارات اإلمالئية لدى تلميذات ) الذاتي الذهني
  .عينة البحث

في إعداد االختبار  نااعتمدت الباحثت: مصادر إعداد االختبار -ب
الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالمهارات : على كل من

-Awfi, 2013;  Harbi, 2014; Al( كدراسة اإلمالئية
Mutawa, 2015( ،وعلى قائمة المهارات اإلمالئية ،

واألدبيات المرتبطة باختبارات المهارات اإلمالئية وكيفية 
 .قياسها

 صياغة االختبار -ج

على أساس االختيار من متعدد  االختبار فقرات صياغة متت .1
ف والذي روعي فيه الوضوح والدقة ومناسبته لتلميذات الص

ثم أربعة بدائل ، مقدمة للسؤال توضعف ،ادس االبتدائيالس
ًاا صحيحتختار التلميذة بديال واحد. 

على أساس األسئلة المباشرة والمقال القصير لقياس رسم  .2
والذي روعي فيه ، ئية في ضوء التطبيق الفعليالمهارات اإلمال

الوضوح والدقة ومناسبته لتلميذات الصادس االبتدائيف الس .
مهارة إمالئية تم ) 19(وبذلك أصبح االختبار مكونًا من 

صورة بلكل مهارة،  فقرتينبواقع  فقرة،) 38(بقياسها 
 وتصحيح، التعليل والمقال القصيرأما و. ختيار من متعددالا

، فقد وزعت الدرجة عليها بحسب عدد التصورات البديلة
 في الجدولكما  فقراتها الواردة باالختبار، وكانت كالتالي

)1(: 

  تقيسها وتوزيع الدرجات عليهاالمهارات اإلمالئية واألسئلة التي  :)1( جدول

الدرجة القصوى 

 لكل مهارة
عدد الفقرات 

 لكل مهارة
رقم السؤال الذي وردت فيه 

  المهارة
 م المهارات

 1 .رسم همزة القطع رسمًا صحيحًا 1  18 2 2
 2 .رسم همزة الوصل رسمًا صحيحًا 2 19 2 2
 3 .استخراج همزة الوصل 3 20 2 2
 4 .همزتي القطع والوصلالتمييز بين  21 22 5 5
 5 ).ابن(بيان سبب ثبوت همزة الوصل في كلمة  4 23 3 3
 6 ).ابن(بيان سبب حذف همزة الوصل في كلمة  5 24 3 3
 7 .رسمًا صحيحًارسم الهمزة المتوسطة  6 25 4 4
 8 .استخراج الهمزة المتوسطة 7 26 4 4
 9 .األلفبيان سبب رسم الهمزة المتوسطة على  8 27 2 2
 10 .بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة على نبرة 9 28 2 2
 11 .بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة على الواو 10 29 2 2
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الدرجة القصوى 

 لكل مهارة
عدد الفقرات 

 لكل مهارة
رقم السؤال الذي وردت فيه 

  المهارة
 م المهارات

بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة المفردة على  11 30 2 2
 .السطر

12 

 13 .رسم الهمزة المتطرفة رسمًا صحيحًا 12 31 2 2
 14 .المتطرفةاستخراج الهمزة  13 32 2 2
 15 .بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة على األلف 14 33 2 2
 16 .بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة على الياء 15 34 2 2
 17 .بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة على الواو 16 35 2 2
 18 .بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة على السطر 17 36 2 2

 19 .الجمل كتابة خالية من األخطاء اإلمالئيةكتابة بعض  37 38 10 10
 المجموع 38 55 55

         

       

  صدق االختبار

للتحقق من صدق االختبار، تم عرضه في صورته المبدئية 
من أساتذة المناهج وطرق تدريس  ينعلى مجموعة من المتخصص

وفي  ، وبعض مشرفي ومعلمي ومعلمات اللغة العربية ،اللغة العربية
، ن بإجراء التعديالت المطلوبةا، قامت الباحثتلمحكميناآراء ضوء 

 وبعض التعديالت اللغوية والنحوية على صياغة بعض مفردات

. أصبح االختبار في صورته النهائية جاهزًا للتطبيق حيث ،االختبار
  .قرةف) 38(وقد تكون محتوى االختبار من 

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بحساب كما 
والدرجة الكلية لالختبار  فقرةبين درجة كل  بيرسونمعامل ارتباط 

 .)2( جدول فيوجاءت النتائج كما 

  الكلية الختبار المهارات اإلمالئيةقيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة  ):2( جدول       

 م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 م

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 م

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
1 0,56 0,05 14 0,57 0,01 27 0,53 0,01 
2 0,45 0,05 15 0,69 0,01 28 0,39 0,05 
3 0,43 0,05 16 0,46 0,05 29 0,49 0,05 
4 0,59 0,01 17 0,62 0,01 30 0,39 0,05 
5 0,49 0,05 18 0,47 0,05 31 0,46 0,05 
6 0,56 0,01 19 0,56 0,01 32 0,55 0,01 
7 0,56 0,01 20 0,55 0,01 33 0,56 0,01 
8 0,39 0,05 21 0,39 0,05 34 0,43 0,05 
9 0,51 0,01 22 0,50 0,01 35 0,46 0,05 
10 0,69 0,01 23 0,39 0,05 36 0,54 0,01 
11 0,44 0,05 24 0,43 0,05 37 0,39 0,05 
12 0,55 0,01 25 0,46 0,05 38 0,58 0,01 
13 0,49 0,05 26 0,49 0,05 - - - 

         

  

أن قيم معامالت االرتباط بين درجة ) 2(يتضح من جدول 
والدرجة الكلية الختبار المهارات اإلمالئية تتراوح بين  الفقرة

 الفقراتوكلها قيم دالة عند مستوى مما يعني أن ) 0,69 - 0,39(
  .تقيس ما يقيسه االختبار وهو مؤشر على الصدق

يز لفقرات االختبار، يوالتمتم حساب معامالت الصعوبة كما    
):4 و 3(وجاءت النتائج كما فى الجدولين   
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  معامالت الصعوبة الختبار المهارات اإلمالئية ):3( جدول          

 معامل الصعوبة م معامل الصعوبة م معامل الصعوبة م
1 0,61 14 0,74 27 0,70 
2 0,53 15 0,70 28 0,74 
3 0,65 16 0,65 29 0,70 
4 0,70 17 0,61 30 0,65 
5 0,40 18 0,74 31 0,40 
6 0,65 19 0,40 32 0,61 
7 0,61 20 0,65 33 0,53 
8 0,40 21 0,65 34 0,74 
9 0,65 22 0,74 35 0,74 
10 0,74 23 0,61 36 0,70 
11 0,53 24 0,70 37 0,61 
12 0,74 25 0,65 38 0,53 
13 0,70 26 0,40 - - 

  وتقع جميعها في) 0,74 – 0,26( السابق أن قيم معامالت الصعوبة لمفردات االختبار تراوحت بين) 3(يتضح من جدول    
  .المدى المقبول لمعامالت الصعوبة 

  المهارات اإلمالئية معامالت التمييز الختبار ):4( جدول                  

  معامل التمييز  م  معامل التمييز  م  معامل التمييز  م  معامل التمييز  م
1  0,48 11  0,49 21  0,47 31  0,48 
2  0,49 12  0,43 22  0,43 32 0,48 
3  0,47 13  0,45 23  0,48 33  0,49 
4  0,45 14  0,43 24  0,45 34  0,43 
5  0,48 15  0,45 25  0,47 35 0,43 
6  0,47 16  0,47 26  0,48 36  0,45 
7  0,48 17  0,48 27  0,45 37  0,48 
8  0,48 18  0,43 28  0,43 38  0,49 
9  0,47 19  0,48 29  0,45 -  -  

10  0,43 20  0,47 30  0,47 -  -  
 . وكلها تقع في المدى المقبول) 0,49 – 0,43(السابق أن قيم معامالت التمييز تراوحت بين) 4(يتضح من جدول          

  ثبات االختبار

تم التأكد من ثبات االختبار بعد تطبيقه على عينة استطالعية، 
ألفا ، وقد بلغ معامل ثبات االختبار  خكرونباوذلك باستخدام طريقة 

 . ، وهي قيمة ثبات عالية)81,0( ككل

  الدراسة االستطالعية

تم تطبيق اختبار المهارات اإلمالئية على عينة استطالعية غير 
عينة الدراسة من تلميذات الصادس االبتدائي، بلغ عددها ف الس

التابعة إلدارة التعليم ) االبتدائية 43(تلميذة بمدرسة ) 23(
  .من وضوح االختبار وتعليماتهائف؛ بهدف التحقيق بمحافظة الّط

  : دليل المعلمة ويضم -3

.مقدمة الدليل. أ  

.هدف الدليل. ب  

معينات  ،التصور الذهني(نبذة عن استراتيجيات تنشيط الذاكرة. ج
 .مفهومها، وأهميتها) التسميع الذاتي الذهني، التذكر

 ،التصور الذهني(خطوات التدريس باستراتيجيات تنشيط الذاكرة. د
 :وهنا تقوم المعلمة باآلتي ).التسميع الذاتي ،ت التذكرمعينا

والتخطيط له ، ثم تدوين أهم ، تهيئة التلميذات للدرس. 1
  .المفاهيم التي يجب توضيحها

  .ـ اقتراح موضوع يتصورنه في أذهانهن2

تحديد التلميذات ذوات القدرات التخيلية التصورية ، ثم . 3
لتصورها ، وتسألهن ما تعرض عليهن مجموعة من الصور 

  هي الصورة التي تكونت في أذهانكن؟

طرح مجموعة من األسئلة التحفيزية الستثارة الخلفية المعرفية . 4
  .السابقة عن الموضوع لدى التلميذات
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من أو  خالل الكتاب المدرسي، اإلمالئية منعرض األمثلة . 6
  .الحاسوبخالل جهاز 

ضة قراءة جهرية توضيحية قراءة األمثلة اإلمالئية المعرو. 7
  .تراعي فيها التشكيل الصحيح للكلمات

قراءة التلميذات لألمثلة المعروضة قراءة جيدة مراعية . 8
  .التشكيل الصحيح للكلمات

كل مجموعة تدوين المعلومات الواردة في األمثلة إلى الطلب . 9
  ).معينات التذكر(السابقة عن طريق منظم تخطيطي 

مع المجموعات ما تم تسجيله من معلومات  ةمناقشة المعلم. 10
  ).معينات التذكر(سابقة في المنظم التخطيطي

وتوزيعهن على  ،متعاونةتقسيم التلميذات إلى مجموعات . 11
بعض من المهارات  المحددة ألداءالمجموعات المتعاونة 

تحديد وقت عمل المجموعات وتذكيرهن  اإلمالئية مع
فاعل فيما بينهن؛ وذلك من التعاون والت بأدوارهن وطرق

  :خالل التالي

  توزع المعلمة على كل مجموعة أوراق عمل تحوي مهام
معينة تتعلق بالمهارات اإلمالئية المراد تنميتها بالدراسة 

همزة القطع رسمًا صحيحًا، التمييز بين  رسم: مثلالحالية 
همزتي القطع والوصل، سبب رسم الهمزة المتوسطة على 

ج الهمزة المتطرفة، سبب رسم الهمزة األلف، استخرا
المتطرفة على الواو، كتابة بعض الجمل كتابة خالية من 

  .وغيرها من المهارات اإلمالئية...األخطاء اإلمالئية

  كل مجموعة التعاون معًا لتنفيذ المهام  إلىالطلب
  .واإلجابة عن األسئلة المطروحة

وتخزينها في سؤال التلميذات بكيفية حفظهن للمعلومات  .12
  .ذاكرتهن

عرض القاعدة اإلمالئية على التلميذات من أجل حفظها  .13
اوتسميعها ذاتي.  

ح إمكانية استخدام المخطط من يمتابعة التلميذات وتوض .14
  .أجل تمثيل القاعدة اإلمالئية وحفظها و استرجاعها

التلميذات رسم المخطط السابق ، ووضع  إلىالطلب  .15
  . سية للهمزات من أجل حفظها وتسمعيهاالمفاهيم األسا

تقديم مجموعة من األنشطة والتدريبات التقويمية عن طريق  .16
أوراق العمل ، التي تتضمن مهاما خاصة بالمهارات اإلمالئية 

  . المراد تنميتها

الخطة الزمنية المقترحة لتدريس المهارات اإلمالئية في كتاب  - ـه
لغتي الجميلة للصالفصل الدراسي / البتدائيادس اف الس

 .األول

   .المهارات اإلمالئية المستهدفة بالتنمية -و

  .الوسائل التعليمية التي يمكن االستعانة بها -ز

  .بعض األنشطة التعليمية والتقويمية في نهاية كل درس - ح

  إعداد دليل التلميذة -4

ف تم إعداد دليل التلميذة بهدف تدريب تلميذات الص
االبتدائي على المهارات اإلمالئية من خالل أنشطة تعليمية ادس الس

متنوعة؛ بغرض تنمية مهارات اإلمالء لديهن، وذلك من خالل دروس 
اإلمالء المقررة في الفصل الدراسي األول من كتاب لغتي الجميلة 

 ،التصور الذهني(باستخدام بعض من استراتيجيات تنشيط الذاكرة 
  : وقد تضمن هذا الدليل ما يلي ).لذاتيالتسميع ا ،معينات التذكر

  .مقدمة بسيطة عن بعض استراتيجيات تنشيط الذاكرة -أ

  .المهارات المراد تنميتها -ب

  .األهداف اإلجرائية المتوقع تحقيقها -ج

  .أوراق العمل -ت

  نتائج ال

ال  :فرضية األولى التي تنص علىالنتائج المتعلقة بال: أوًال

 )α =0.05(إحصائيًا عند مستوى الداللة توجد فروق دالة 

ين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة ب

  .الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المهارات اإلمالئية

ويتني  -تم استخدام اختبار مان  ،الختبار هذه الفرضية
Mann-Whitney-U Test)(  للمقارنة بين مجموعتين

مستقلتين؛ وذلك لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية 
اإلمالئية، وقد كانت الدرجة والضابطة في القياس البعدي للمهارات 

وأعطيت كل مهارة الدرجة بحسب  ،درجة) 55(الكلية لالختبار ككل 
، وذلك بناء على رأي المحكمين .عدد الفقرات الواردة في االختبار

   .)5( النتائج كما في جدول وجاءت

  

  

  

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

142 
 

  وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للمهارات اإلمالئية) u(قيمة  ):5( جدول

  العدد  المجموعة  المهارة
متوسط 

  الرتب

مجموع 

  الرتب

قيمة 

)u(  

مستوى 

  الداللة

ارسم همزة القطع رسم اصحيح  
  366,50  21,56  17  تجريبية

 228,50  13,44  17  ضابطة  0,01  75,5

  اصحيح ارسمرسم همزة الوصل 
  366,00  21,53  17  تجريبية

 229,00  13,47  17  ضابطة  0,01  76,0

  همزة الوصل تمييز
  357,00  21,00  17  تجريبية

 238,00  14,00  17  ضابطة  0,01  85,0

  التمييز بين همزتي القطع والوصل
  409,00  24,06  17  تجريبية

 186,00  10,94  17  ضابطة  0,01  33,0

  )ابن(بيان سبب ثبوت همزة الوصل في كلمة 
  373,00  21,94  17  تجريبية

 222,00  13,06  17  ضابطة  0,01  69,0

  )ابن(بيان سبب حذف همزة الوصل في كلمة 
  375,50  22,09  17  تجريبية

 219,50  12,91  17  ضابطة  0,01  66,5

  ًاصحيح ارسم رسم الهمزة المتوسطة
  388,50  22,85  17  تجريبية

 206,50  12,15  17  ضابطة  0,01  53,5

  استخراج الهمزة المتوسطة
  402,50  23,68  17  تجريبية

 192,50  11,32  17  ضابطة  0,01  39,5

  بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة على األلف
  366,50  21,56  17  تجريبية

 228,50  13,44  17  ضابطة  0,01  75,5

  بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة على نبرة
  366,50  21,56  17  تجريبية

75,5  0,01  
 228,50  13,44  17  ضابطة

  بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة على الواو
  358,50  21,09 17  تجريبية

 236,50  13,91  17  ضابطة  0,01  83,5

  بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة المفردة على السطر
  368,50  21,68  17  تجريبية

73,5  0,01  
 226,50  13,32  17  ضابطة

  اصحيح ارسمرسم الهمزة المتطرفة 
  359,00  21,12  17  تجريبية

 236,00  13,88  17  ضابطة  0,05  83,0

  الهمزة المتطرفة تمييز
  365,50  21,50  17  تجريبية

76,5  0,01  
 229,50  13,50  17  ضابطة

  بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة على األلف
  367,50  21,62  17  تجريبية

 227,50  13,38  17  ضابطة  0,01  74,5

  بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة على الياء
  352,50  20,74  17  تجريبية

89,5  0,05  
 242,50  14,26  17  ضابطة

  المتطرفة على الواوبيان سبب رسم الهمزة 
  366,00  21,53  17  تجريبية

 229,00  13,47  17  ضابطة  0,01  76,0

  بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة على السطر
  360,00  21,18  17  تجريبية

82,0  0,05  
 235,00  13,82  17  ضابطة

  كتابة بعض الجمل كتابة خالية من األخطاء اإلمالئية
  398,50  23,44  17  تجريبية

 196,50  11,56  17  ضابطة  0,01  43,5

  الدرجة الكلية
  436,00  25,65  17  تجريبية

6,00  0,01  
 159,00  9,35  17  ضابطة
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أن الفروق بين متوسطات رتب درجات ) 5(يتضح من الجدول 
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للمهارات 

متوسطات  تمت مقارنةولتعرف اتجاه الفروق  ،اإلمالئية جاءت دالة
رتب المجموعتين؛ حيث يتضح من خالل المقارنة أن متوسطات 
درجات المجموعة التجريبية جاءت أعلى من متوسطات رتب درجات 

وبناء . المجموعة الضابطة في كل المهارات الفرعية والدرجة الكلية
طبيق البعدي الختبار المهارات اإلمالئية على ذلك فإن الفروق في الت

 ، حيث بلغ متوسط الرتبجاءت لصالح المجموعة التجريبية
  . ةالضابطللمجموعة  )9.35(في مقابل  )65.25(

الفروق بين متوسطات درجات ) 1(ويوضح الشكل 
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للدرجة الكلية 

  .للمهارات اإلمالئية

  

  

  

  

 
الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للمهارات اإلمالئية :)1(شكل   

 الالتي التجريبية تلميذات المجموعة أن على النتيجة هذه تدل
 أظهرن قد باستخدام استراتيجيات تنشيط الذاكرة تدريسهن تم

 تلميذات من أفضل بشكل اإلمالء مهارات إيجابيا في تحسنًا
وُترجع . المعتادة بالطريقة تم تدريسهن الالتي المجموعة الضابطة

هذا التفوق إلى فاعلية استخدام استراتيجيات تنشيط ثتان الباح
في تنمية ) ، التسميع الذاتيالتصور الذهني، معينات التذكر(الذاكرة 

المهارات اإلمالئية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية؛ حيث إن 
ستراتيجيات ساعد في تنظيم المخزون المعرفي استخدام تلك اال

للتلميذات، وإدارة أفكارهن بفاعلية وتدريبهن على تنظيم 
الموجودات بطريقة حديثة مبتكرة، والنظر إلى األشياء بطريقة غير 

؛ بهدف إعادة تنظيم المعارف الموجودة لتخزين امعروفة مسبًق
 وبالتالي، فإن. المعلومات وحفظها والرجوع إليها عند الضرورة

تعليم استراتيجيات تنشيط الذاكرة يفيد في تدريس المهارات 
ها تعمل على أّن كما .االبتدائيةاإلمالئية لدى تلميذات المرحلة 

المستقبلي بصورة إيجابية مع حجم  تمكين التلميذة من التعامل
الخبرات الجديدة، وتوظيفها بالصورة الصحيحة وبشكل يتناسب مع 

  .االمواقف التي يحتاج فيها تذكر ما تم تعلمه سابًق

نسيان المثيرات التي تتعلمها تلميذات  أن حثتانوترى البا
المرحلة االبتدائية من أهم المشكالت التي تؤدي إلى ضعف الكتابة 

تنشيط الذاكرة  لذا فإن ؛ديهن وشيوع األخطاء اإلمالئية بكثرةل

والتقليل من نسيان المثيرات المختلفة التي تتعلمها التلميذات أمر 
ال يمكن نكران أهميته، حيث تخزن أكبر قدر ممكن من الخبرات 
والمعلومات واسترجاعها مرة أخرى عند الحاجة؛ مما يؤدي إلى 

مكن التلميذة من التعامل المستقبلي يحدوث أفضل تعلم ممكن، 
بصورة إيجابية مع كم وحجم المثيرات المدخلة لجهاز الذاكرة، 
وتوظيفها بالصورة الصحيحة وبشكل يتناسب مع المواقف التي 

   .ايحتاج فيها تذكر ما تم تعلمه سابًق

 :والنتائج الحالية تتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل
)Awfi, 2013 & AL-Harbi, 2014 & Al-Mutawa, 

2015 & Al-Juhani 2015 & Mohammed, 2017(.   

تنص التي الفرضية الثانية النتائج المتعلقة بفحص : ثانيًا

بين ) 0,05(عند مستوى  ياال توجد فروق دالة إحصائ :على

متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 

  . التجريبية على اختبار المهارات اإلمالئية

فحص هذه الفرضية، تم استخدام اختبار ويلكوكسون ل
Wilcoxon Test) ( لمجموعتين مرتبطتين لتعرف الفروق بين

لمجموعة متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي ل
التجريبية على اختبار المهارات اإلمالئية، وجاءت النتائج كما في 

  ):6(جدول 
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وداللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على اختبار المهارات ) z(قيمة : )6( جدول
  .اإلمالئية

  مستوى الداللة  )Z(قيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  الرتب  المهارة

ًاصحيح ارسم همزة القطع رسم  
 صفر صفر  صفر  السالبة

 45,0  5  9  الموجبة  0,01  2,89
      8  المتساوية

  ًاصحيح ارسمرسم همزة الوصل 
 صفر صفر صفر  السالبة

 91  7  13  الموجبة  0,01  3,42
     4  المتساوية

  همزة الوصلتمييز 
 صفر صفر صفر  السالبة

 36  4,5  8  الموجبة  0,01  2,71
     9  المتساوية

التمييز بين همزتي القطع 
  والوصل

 صفر صفر صفر  السالبة
 153  9  17  الموجبة  0,01  3,68

     صفر  المتساوية

في بيان سبب ثبوت همزة الوصل 
  )ابن(كلمة 

 صفر صفر صفر  السالبة
 105  7  14  الموجبة  0,01  3,34

     3  المتساوية

بيان سبب حذف همزة الوصل 
  )ابن(في كلمة 

  4  4  1  السالبة
 116  8,29  14  الموجبة  0,05  2,23

     2  المتساوية

 ارسم رسم الهمزة المتوسطة
  ًاصحيح

 صفر صفر صفر  السالبة
 120  8  15  الموجبة  0,01  3,45

     2  المتساوية

  استخراج الهمزة المتوسطة
 صفر صفر صفر  السالبة

 105  7,5  14  الموجبة  0,01  3,36
     3  المتساوية

بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة 
  على األلف

 صفر صفر صفر  السالبة
 105  7,5  14  الموجبة  0,01  3,64

     3  المتساوية

رسم الهمزة المتوسطة بيان سبب 
  على نبرة

   صفر صفر صفر  السالبة
2,64  
  

 36  4,5  8  الموجبة  0,01
     9  المتساوية

بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة 
  على الواو

 صفر صفر صفر  السالبة
 36  4,5  8  الموجبة  0,01  2,71

     9  المتساوية

بيان سبب رسم الهمزة المتوسطة 
  المفردة على السطر

 صفر صفر صفر  السالبة
 55  5,5  10  الموجبة  0,01  2,92

     7  المتساوية

 ارسمرسم الهمزة المتطرفة 
  ًاصحيح

 صفر صفر صفر  السالبة
 55  5,5  10  الموجبة  0,01  2,92

     7  المتساوية
  0,05  2,27 صفر صفر صفر  السالبة  الهمزة المتطرفةتمييز 
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  مستوى الداللة  )Z(قيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  الرتب  المهارة
 21  3,5  6  الموجبة
     11  المتساوية

بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة 
  على األلف

 صفر صفر صفر  السالبة
 66  6  11  الموجبة  0,01  3,21

     6  المتساوية

بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة 
  على الياء

  4,5  4,5  1  السالبة
 40,5  5,06  8  الموجبة  0,05  2,31

     8  المتساوية

المتطرفة بيان سبب رسم الهمزة 
  على الواو

 صفر صفر صفر  السالبة
 45,0  5  9  الموجبة  0,01  2,89

     8  المتساوية

بيان سبب رسم الهمزة المتطرفة 
  على السطر

 صفر صفر صفر  السالبة
 45,0  5  9  الموجبة  0,05  2,81

     8  المتساوية

كتابة بعض الجمل كتابة خالية 
  من األخطاء اإلمالئية

 صفر صفر صفر  السالبة
 136,0  8,5  16  الموجبة  0,01  3,53

     1  المتساوية

  الدرجة الكلية
 صفر صفر صفر  السالبة

 153  9  17  الموجبة  0,01  3,63
     صفر  المتساوية

 

للفروق بين متوسطات ) z(أن قيمة ) 6(يتضح من الجدول 
رتب درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية جاءت 

ولتعرف اتجاه . حصائيا في جميع المهارات والدرجة الكليةإدالة 
الفروق، ينظر لعدد الرتب الموجبة والسالبة؛ حيث يتضح أن عدد 
ا الرتب الموجبة في جميع المهارات أكبر من عدد الرتب السالبة، مم

يعني أن معظم التلميذات درجاتهن زادت في القياس البعدي مقارنًة 
وبناء على هذه النتيجة، يمكن القول بوجود فروق  .بالقياس القبلي

0.05(عند مستوى  ادالة إحصائي= α ( بين متوسطات رتب درجات
القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على اختبار المهارات 

 .لصالح القياس البعدي )"مهارات والدرجة الكليةال( اإلمالئية

الفروق بين متوسطات درجات القياسين  )2(ويوضح الشكل
  .القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على اختبار المهارات اإلمالئية

  
  .الفروق بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على اختبار المهارات اإلمالئية ):2(شكل 
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وتدل نتائج هذه الفرضية على التحسن الملحوظ والمستمر 
لتلميذات المجموعة التجريبية بعد تدريسهن باستخدام 

. رة وتحسن المهارات اإلمالئية لديهناستراتيجيات تنشيط الذاك
ذلك إلى فاعلية استراتيجية تنشيط الذاكرة ثتان وترجع الباح

 معيناتوالذهني التصور (باستخدام عدة استراتيجيات فرعية منها 
في تنمية مهارات اإلمالء لدى تلميذات ) والتسميع الذاتي التذكر

ة التجريبية المجموعة التجريبية مقارنة باستخدام نفس المجموع
للطرق المعتادة قبل استخدامهن لالستراتيجية، وقد يرجع ذلك إن 

م وتذكر االستراتيجية تلفت نظر التلميذات إلى القدرة على تعُل
مقدار ضخم من المعلومات، ويكون استخدامها ممكنا على أن 

أن الذاكرة الفاعلة فطرية أو  العديد من الناس يفترضون خطًأ
قة ويسهل تعلمها، وفي نفس الوقت ائها شكما إَن اتتطلب ذكاًء عالي

فعال في استعادة أو تذكر المعلومات  دورولالستراتيجية . منتجة
عملية ترميز أو تشفير المعلومات إذا  ا؛ ألنالتي تم تعلمها سابًق

كبر إذا ما أا تصبح إمكانية تذكره، دخلت إلى نظام الذاكرة 
استعملت التلميذة استراتيجيات تنشيط الذاكرة مع تلك المعلومات 

تساعد على تنظيم المخزون كما . الذاكرةالسترجاعها من مخزن 
المعرفي لتلميذات، وإدارة أفكارهن بفاعلية وتدريبهن على اعادة 

  . تنظيم المعرفة بطريقة حديثة مبتكرة

ة تحفظها باإلحساس وعندما تسمع التلميذة كلمة معين
ماع، وعندما تراها مكتوبة تحفظها الصوتي الذي يتولد عن الس

باإلحساس البصري، وعندما تنطق بها تحفظها باإلحساس اللفظي 
المتولد من تحريك عضالت النطق، وتحفظها باإلحساس العضلي 
المتولد من تحريك اليد واألصابع والكتف، وهي أثناء اإلمالء 

، لذا ينبغي على المعلمة مراعاة االهتمام ةت األربعتستعمل الذاكرا
  : كما يلي ةبالذاكرات األربع

 اوذلك بلفظ الكلمات لفًظ: الذاكرة السمعية ا وتكرارها؛ معبر
لترسخ في ذهن التلميذة والحرص على عدم نطق الكلمات 

  .اأمامها نطقًا خاطًئ
 الذاكرة البصرية :حيث تستخدم السا، مع بورة والدفاتر دائم

االنتباه لعدم الكتابة بشكل خاطئ أمام التلميذات؛ حتى ال 
  .ترسخ في ذاكرتهن

 وتتكون من اللفظ للكلمة أو الجملة : الذاكرة اللفظية
وتكرارها، وينبغي االهتمام بها في دروس اإلمالء ودروس 

  .القراءة، وأن ُتحث التلميذات على القراءة الجيدة المعبرة
 ولد هذه الذاكرة من حركات اليد، ويجب وتت: الذاكرة العضلية

االهتمام بهذه الذاكرة ألنها الخطوة الضرورية األخيرة لتعلم 
  .مهارات اإلمالء، وهي التي تكلل درس اإلمالء بالنجاح

  

  

  

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج عدد من الدراسات التي 
ات الهجاء تناولت أثر استراتيجيات مختلفة للتذكر على تعلم مهار

 & Johnson(وغيرها من المهارات مثل دراسة جانسون وأبي 
Obi, 1993(،  التي هدفت إلى اقتراح استخدام استراتيجيات تقوية

 ،الذاكرة لمساعدة التالميذ ذوي اإلعاقة في التعلم في مجال الهجاء
استراتيجيات تقوية الذاكرة لها أثر طويل المدى  وتوصلت إلى أن

 . الفهموبتعزيز الحفظ على الذاكرة 

 ,Awfi( دراسات أخرى سابقةكما تتفق هذه النتائج مع نتائج 
2013; Harbi, 2014; Zigzag & zigzag, 2003 ( التي

وهي وضع  ،من الطلبةا توصلت إلى أهم االستراتيجيات استخدام
خطوط تحت األجزاء المهمة في المادة، والتسميع الذاتي، ودراسة 

التي أثبتت فاعلية استراتيجية التنشيط  )(Barakat, 2005ركات ب
بأساليب التدوين الذاتي للذاكرة بطريقة مساعدات التذكر 

  .والتلخيص

ستراتيجيات تنشيط الذاكرة، تم الوللتعرف على حجم األثر 
/ z(استخدام معادلة حساب حجم األثر لالختبارات الالبارمترية 

n (بجدول وجاءت النتائج )7(.   

  حجم أثر االستراتيجية على المهارات اإلمالئية: )7( جدول

  حجم األثر z(  n(قيمة   المتغير

  0,88  4,12 3,63  الدرجة الكلية

أن حجم تأثير االستراتيجية في تنمية ) 7(يتضح من الجدول 
 88(أن ؛ مما يعني )0,88(المهارات اإلمالئية بلغ للدرجة الكلية 

  .من تباين درجات القياس البعدي يعود لتأثير االستراتيجية%) 

 التوصيات

توصي الدراسة الحالية بضرورة توظيف استراتيجية التصور 
الذهني ومعينات التذكر والتسميع الذاتي وتنشيط الذاكرة في 
تدريس اإلمالء للمرحلة االبتدائية، تدريب معلمات اللغة العربية في 

االبتدائية على استخدام بعض من استراتيجيات تنشيط المرحلة 
مهارات الالذاكرة في تنمية مهارات اللغة العربية بصفٍة عامٍة و

  .اإلمالئية بصفٍة خاصٍة
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