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امللّخص
ــب  ــة حس ــا املختلف ــة و يف مراحله ــدارس اإليراني ــة يف امل ــررات اإلجباري ــن املق ــة م ــة العربي ــم اللغ ــرب تعلي يعت
الدســتور اإليــراين حيــث يتعلــم التالميــذ يف املرحلــة االبتدائيــة عبــارات وألفاظــًا قرآنيــة كثــرية وتبــدأ دراســة 
اللغــة العربيــة متزامنــًة مــع اللغــة اإلنجليزيــة يف الســنة األولــی لإلعداديــة )الثانويــة األولــی( ،وذلــك بقــراءة 
بعــض النصــوص واإلملــام بمجموعــة مــن القواعــد الرصفيــة والنحويــة. أمــا دروس اإلمــالء فتحظــی بأمهيــة 
كــربى يف تعليــم الفارســية واإلنجليزيــة يف املــدارس، بينــا مل خُتّصــص دروس »اإلمــالء العريب« يف مــادة العربية، 
وال توجــد قرائــن تــدل عــى اهتــام املعلمــن باإلمــالء العــريب يف املــدارس. وذلــك مــن نقــاط ضعــف تعليــم 
ــل هلــا  ــی حــدود رســم الكلمــة رســًا صحيحــًا، ب ــد اإلمــالء ال تقتــرص عل ــة يف مدارســنا، ففوائ اللغــة العربي
غايــات تعليميــة أبعــد وأوســع مــن ذلــك.و مــن هــذا املنطلــق يتنــاول هــذا البحــث آثــار التدريبــات اإلمالئيــة 
علــی عمليــة تنميــة مهــارة الكتابــة للطلبــة الناطقــن بالفارســية؛ و اســُتخِدم األســلوب شــبه التجريبــي منهجــًا 
لإلجابــة عــن أســئلة البحــث، كــا اســُتخِدم االختبــار كأداة الدراســة. و ذلــك مــن خــالل انتقــاء عّينــة البحــث 
ــم إجــراء  ــة؛ ت ــی يف الثانوي ــات الســنة األول ــة مــن املجتمــع األصــيل ضمــن جمموعتــن مــن طالب مــن 56 طالب
ــا بتدريبــات اإلمــالء  ــار اإلمــالء قبــل تطبيــق مــرشوع البحــث للتأكــد مــن تكافــؤ املجموعتــن؛ ثــم قمن اختب
العــريب علــی املجموعــة التجريبيــة ضمــن تدريــس العربيــة طــوال عــام درايس كامــل وأمهلنــا املجموعــة 
الضابطــة إذ توّقفنــا عنــد املــادة املقــّررة مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم والتــي ترّكــز علــی القواعــد والرتمجــة؛ 
ــث  ــج البح ــد نتائ ــدرايس؛ تؤّي ــام ال ــة الع ــن يف هناي ــی املجموعت ــق عل ــد التطبي ــالء بع ــار اإلم ــري اختب ــم ُأج ث
بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن، وأّن هنــاك تفّوقــًا ملحوظــا لــدی الطالبــات املتدّربــات 

علــی اإلمــالء العــريب يف تصويــب األخطــاء الكتابيــة.
الكلامت الدليلية: تعليم اللغة العربية، املهارات اللغوية،  اإلمالء، األخطاء اإلمالئية.
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املقدمة 
ــال  ــز، إذ ق ــف العزي ــال( يف املصح ــل وع ــارئ )ج ــا الب ــة كّرمه ــة كريم ــة لغ ــة العربي إّن اللغ
ُكــْم َتْعِقلــوَن[ )يوســف: 2( حيــث صــارت لغــة الديــن  تعالــی: ]إّنــا أنَزلنــاُه ُقرآنــًا َعــَريبًّا َلعلَّ
واإليــان لكاّفــة املســلمن واإليرانيــن ؛ فمنــذ طلــوع فجــر اإلســالم، عرفــت بــالد فــارس أهّنــا 
إذا عملــت عــى فهــم هــذه اللغــة وإتقاهنــا وإجادهتــا زادهــا علــًا وفهــًا لدينهــا القويــم. أمــا مــا 
س يف مدارســنا والبــّد للّتالميــذ أن يتعّلموها  نالحظــه يف العــرص الراهــن، فهــو أن العربيــة ُتدرَّ
إلــی جانــب بقيــة الــّدروس، ليدخلــوا حقــول املعــارف اإلســالمية ويتمكنــوا مــن إتقــان لغتهم 
الفارســية إذ امتزجــت هــذه اللغــة بمفــردات وعبــارات عربيــة مأخــوذة معظمهــا مــن القــرآن 
الكريــم؛ والعربيــة هــي الــدرس الوحيــد الــذي نــّص دســتور اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة 
علــی رضورة تدريســها ولربــا إيــران هــي البــالد الوحيــدة التــي أّكــدت علــی هــذا املوضــوع 

يف دســتورها؛ إذ تــرّصح املــادة السادســة عــرش مــن الدســتور اإليــراين: 
»بــا أن اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن و املعــارف االســالمية ،و بــا أن األدب الفــاريس 
ممتــزج بشــكل كامــل مــع األدب العــريب ،فقــد تقــرر تدريــس اللغــة العربيــة يف املــدارس 

ــور، 1392هـــ.ش: 33( ــة« .)منص ــة الثانوي ــطة إىل املرحل ــة املتوس ــن املرحل ــة م اإليراني
ــة  ــد والرتمج ــس القواع ــی تدري ــزًا عل ــد كان مرتك ــنا ق ــة يف مدارس ــم العربي ــد أّن تعلي بي
دون تطويــر أســاليب التدريــس علــی مــدی العقــود الثالثــة املاضيــة؛ و كاّن النظــام التعليمــي 
ــة مدروســة شــأن  ــی أســس علمي ــًة جیــب تدريســها عل ــًة أجنبي ــة لغ ــرب العربي ــران ال يعت يف إي
ســائر اللغــات األجنبيــة مثــل اإلنجليزيــة والفرنســية غافــاًل عــن االجتاهــات احلديثــة يف 
تعليــم اللغــة اّلتــي بــدأت  باالنتشــار منــذ بدايــة القــرن العرشيــن، والتــي تؤكــد علــی تدريــس 
ــة  ــراءة، وال الكتاب ــد، وال األدب، وال الق ــت القواع ــة؛ فليس ــدة متكامل ــا وح ــة باعتباره اللغ
ــة  ــح الكتاب ــيلة إىل تنقي ــة وس ــة والرصفي ــد النحوي ــت القواع ــإذا كان ــا. ف ــن بعضه ــة ع منفصل
مــن النواحــي اإلعرابيــة واالشــتقاقية ونحوهــا، فــإن اإلمــالء وســيلة لتطويــر رســم احلــروف 
والكلــات، ألهّنــا مــن األمــور التــي حتفــظ كيــان واســتمرار اللغــة العربيــة و ذلــك عــن طريــق 
إتقــان كتابتهــا بالشــكل الصحيــح وبإختــاذ الطالــب خطــوات نحــو الكتابــة املتقنــة اخلاليــة مــن 

األخطــاء.
إذ يذهــب البعــض أن ممارســة اإلمــالء تســاعد علــی تنميــة املهــارات اللغويــة برّمتهــا وهــي 
 Kavaliauskiene( .قواعــد اللغــة والتواصل الشــفوي، والنطق، وفهم املســموع واســتيعابه
وDarginavicience، 2014م: ص 1( فيحتــّل اإلمــالء مكانــة كبــرية يف عمليــة تعليــم اللغــة، 
ألّنــه يف الواقــع يمثــل حجــر الزاويــة يف فهــم املكتــوب وعرضــه بصــورة واضحــة؛ بنــاًء علــی 
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هــذا، لقــد اســتعرضت هــذه الدراســة مــدی فاعليــة اإلمــالء العــريب باعتبــاره _علــی حســب 
رؤيــة الباحثــون_ حلقــة مفقــودة يف نظــام تعليــم اللغــة العربيــة باملــدارس الثانويــة اإليرانيــة.   

أسئلة الدراسة
حتاول الدراسة الراهنة ضمن تطبيق مرشوع البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية:

1- مــا مــدی تأثــري تدريــس اإلمــالء العــريب يف تقليــل األخطــاء الناجتــة عن عدم تشــخيص 
خمــارج احلــروف عنــد الكتابة؟

ــل  األخطــاء الناجتــة مــن اســتخدام  ــس اإلمــالء العــريب يف تقلي ــري تدري ــا مــدی تأث 2- م
ــة؟ ــد الكتاب ــح عن ــري صحي ــتخدامًا غ »ال« اس

3- ما مدی تأثري تدريس اإلمالء العريب يف تقليل األخطاء الناجتة عن كتابة اهلمزة؟

منهج البحث
ــی  ــريب عل ــالء الع ــس اإلم ــة تدري ــدی فاعلي ــر م ــة بتقدي ــذه الدراس ــون يف ه ــام الباحث ــد ق لق
ــات  ــن الطالب ــة م ــد جمموع ــة عن ــاء اإلمالئي ــل األخط ــة يف تقلي ــة املتمّثل ــارة الكتاب ــة مه تنمي
ــل درايس  ــة يف فص ــة العربي ــي اللغ ــن متعلم ــزءًا م ــم ج ــة باعتباره ــی للثانوي ــة األول باملرحل
كامــل؛ فاختــريت جمموعتــان مــن الطالبــات ،الضابطــة والتجريبيــة حيــث تــّم تدريــس كتــاب 
العربيــة يف املجموعــة الضابطــة وفقــًا ملــا هــو متعــارف عليــه باملــدارس الثانويــة اإليرانيــة مــن 
ــة  ــذه الدراس ــوم ه ــة.و تق ــة التجريبي ــريب للمجموع ــالء الع ــس اإلم ــّم تدري ــالء وت دون اإلم
علــی منهــج شــبه التجريبــي ذلــك أنــه مل يتــم اختيــار العينــة عشــوائيًا مــن قبــل الباحثــن، إال 
أن املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة كانتــا متشــاهبتن مــن حيــث املتغــريات التاليــة: جنســية 
العينــة، ومتوســط عــدد الطالبــات، ومتوســط درجاهتــن يف الســنة الدراســية الســابقة، وقيــام 
مدرســة واحــدة بالتدريــس ،و مل  ختتلــف مواصفــات املجموعتــن إاّل يف متغــري واحــد وهــو 

ــة علــی اإلمــالء العــريب. تدريــب املجموعــة التجريبي

جمتمع الدراسة
يشــمل جمتمــع هــذا البحــث طلبــة الســنة األولــی يف املرحلــة الثانويــة _حســب نظــام الثانويــة 

القديــم_ مــن اإليرانيــن الدارســن باملــدارس اإليرانيــة.
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عّينة البحث واملنهج املطّبق الختيارها
تكّونــت عّينــة البحــث مــن 52 طالبــة يف حمافظــة يــزد )مــن مدرســة »قــدس« الواقعــة يف مدينــة 
ــن، إذ مّثلــت  ــن متاثلت ــم املــرشوع يف قاعت ــن تبعــًا لتصمي ــد«( وتوّزعــوا علــی جمموعت »ميب
ــس  ــا تدري ــّم فيه ــي ت ــة والت ــَة التجريبي ــة املجموع ــن 26 طالب ــة م ــی املتكّون ــُة األول املجموع
اإلمــالء العــريب واملجموعــة الثانيــة تكّونــت مــن 26 طالبــة وهــي املجموعــة الضابطــة التــي 
تــّم تدريــس كتــاب العربيــة فيهــا بالطريقــة التقليديةمــن دون تدريــس االمــالء العــريب . وقــد 
ــة يف  ــوات اآلتي ــون اخلط ــع الباحث ــد اتّب ــاًل. وق ــّيًا كام ــًا دراس ــة عام ــذه الطريق ــق ه ــّم التطبي ت

اختيــار العّينــة:
التأّكــد مــن عــدم وجــود طالــب راســب يف كّل مــن املجموعتــن التجريبيــة  تــّم  1ـ 
والضابطــة وذلــك مــن أجــل حتقيــق التكافــؤ بينهــا ، وذلــك لتجنــب وجــود بياناتــه املســبقة، 
ومعرفتــه بالنصــوص يف ترمجــة النصــوص التــي يمكــن أن تكــون قــد ســبق تدريســها يف العــام 

ــايض.  امل
ــن  ــن املجموعت ــع كاي Chi-square« ب ــي »مرّب ــؤ اإلحصائ ــة التكاف ــت عملي 2ـ ُأجِري
قبــل بدايــة املــرشوع علــی أســاس عــدد األخطــاء اإلمالئيــة لدهيــا يف االختبــار القبــيل الــذي 
ســيأيت رشحــه ضمــن عــرض البيانــات وحتليلهــا للتأّكــد مــن أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة بينهــا.

أداة الدراسة وحتليل البيانات
ــن_  ــی املجموعت ــة عل ــة املرشف ــي املعّلم ــة _وه ــّدت الباحث ــيل: أع ــالء الَقب ــار اإلم اختب
اختبــار اإلمــالء القبــيل مــن جمموعــة مــن العبــارات املحتملــة للتعــرض لأخطــاء اإلمالئيــة يف 
كتــب العربيــة املدرســية والتــي تــّم  تدريســها لعينــة البحــث يف الســنوات الدراســية املاضيــة؛ 
ثــم ُاختــربت املهــارة اإلمالئيــة للطالبــات مــن خــالل إلقــاء العبــارات وكتابتهــا بنحــو صحيح. 
تــّم إجــراء هــذا االختبــار دون أّي إشــعار مســبق علــی املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف 
اجللســة األولــی مــن الفصــل الــدرايس حتــی يتبــّن مــدی معلوماهتــّن الســابقة عــن كيفيــة كتابة 
احلــروف واملفــردات قبــل التدريــس دون أي تدّخــل مــن جانــب املعّلمــة وذلــك للتأّكــد مــن 
تكافــؤ املجموعتــن بحيــث أن ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بينهــا يف عــدد األخطــاء 

اإلمالئيــة و قبــل إنجــاز املــرشوع.  
اختبــار اإلمــالء البعــدي: ُأجــري اختبــار اإلمــالء البعــدي علــی املجموعتن يف هنايــة العام 
الــدرايس بعــد أن تــّم تدريــس اإلمــالء يف املجموعــة التجريبيــة وإمهالــه يف املجموعــة الضابطــة 



75 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة األولی، العدد الثاين، ربیع وصیف 1438/1396

هبــدف املقارنــة بــن عــدد األخطــاء اإلمالئيــة لــدی املجموعتــن تقديــرًا ملــدی فاعليــة تدريــس 
اإلمــالء يف املجموعــة التجريبيــة علــًا بوجــود التكافــؤ بينهــا إّبــان إنجــاز املــرشوع و يف بدايــة 
ــارات  ــن العب ــة م ــدي جمموع ــيل والبع ــن القب ــن االختباري ــمل كّل م ــدرايس؛ و يش ــل ال الفص

املتجانســة موضوعيــًا التــي قامــت املعلمــة بإمالئهــا علــی عينــة البحــث. 
 Mousavi، :تــّم ذلــك بمراعــاة املواصفــات املناســبة لعمليــة اختبــار اإلمــالء )انظــر
1999م: 93( مــن خــالل قــراءة العبــارات علــی الطالبــات علــی نحــو بســيط مألــوف يف 
املرحلــة األولــی ليســتمعن إليهــا جّيــدًا دون أن يكتبــن منهــا شــيئًا ثــم تــّم إمالؤهــا يف املرحلــة 
الثانيــة مــع اختــاذ وقفــة متأنيــة علــی مواضــع الوقــف تأكيــدًا علــی النطــق الســليم للحــروف 
كــي تكتبهــا الطالبــات دون اســتعجال ويف املرحلــة الثالثــة أعــادت املعّلمــة قــراءة العبــارات 

ــة.  ــة الكتاب ليتحّققــن مــن صّح
وُاســتخِدم الربنامــج اإلحصائــي SPSS وأداة اختبــار مرّبــع كاي Chi-square لتحليــل 

النتائــج التــي متّخــض البحــث عنهــا إحصائيــًا. 
لقــد تــّم عــرض االختباريــن القبــيل والبعــدي علــی ثالثــة أســاتذة يف اللغــة العربيــة بغيــة 
التأّكــد مــن صدقهــا )Validity( وذلــك إلبــداء مالحظاهتــم التــي تــّم التعديــل يف ضوءهــا 
حتــی حصلــت املمّيــزات القياســية املتََّفــق عليهــا ملــادة االختبــار التــي قامــت املعّلمــة بإمالئهــا 
علــی عينــة البحــث يف إطــار االختباريــن. وألجــل التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة يف بدايــة 
مــرشوع البحــث مــن حيــث الثقــة الداخليــة التــي متّثلــت يف تناســق الدرجــات املعثــور عليهــا 
ــا بتوزيــع أوراق اختبــار اإلمــالء القبــيل علــی معّلمــن اثنــن حيــث قــام  لــدی العينــة، و قمن
كّل منهــا بتوقيــع األوراق وحتديــد األخطــاء اإلمالئيــة علــی نحــو مســتقل؛ فتبــّن مــن خــالل 
اســتخدام املعامــل املعــروف بـ»جمموعــة مقّومــن/Interrater Reliability« التــي طّبقناهــا 
ــق  ــتوی التناس ــة  مس ــی قيم ــرت عل ــا عث ــا أهن ــد توقيعه ــة عن ــات احلاصل ــة الدرج ــی كاّف عل
)Correlation Coefficient( تعــادل 92/. وهــي قيمــة مقبولــة ألغــراض البحــث العلمي 
ممــا يــدّل علــی وجــود التناســق بــن تلــك الدرجــات وفقــًا لعــدد األخطــاء التــي ســّجلت لــكل 

شــخص.

الدراسات السابقة    
ــة  ــة العربي ــاوالت يف اللغ ــة حم ــّن أن ثم ــابقة تب ــات الّس ــی الّدراس ــة عل ــالل اإلطالل ــن خ م
جــرت طيلــة ســنوات لبيــان القواعــد اإلمالئيــة وتســهيلها وقــد أجريــت أبحــاث ودراســات 
يف جمــال اإلمــالء العــريب وتعليــم قواعــد الكتابــة الصحيحــة للتالميــذ والطــالب حيــث 
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ــيل :  ــت ي ــا كم ــارة إليه ــن اإلش ــريًا و يمك ــا كث ــارض منه ــث احل ــتفاد البح اس
- مايو، عبد القادرحممد )1997م(، »اإلمالء امُلبّسط«، سوريا: دار القلم العريب.

أســباهبا  الشــائعة  اإلمالئيــة  »األخطــاء  )2008م(،  حممــد  بــن  راشــد  الشــعالن،   -
(www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/14.htm) وعالجهــا«.  

- هارون، عبد السالم حممد )1979م(، »قواعد اإلمالء«، مرص: مكتبة اخلانجي.
لقــد اســتهدفت كّل هــذه البحــوث تعليــم قواعــد اإلمــالء العــريب وحتديــد األخطــاء 
ــة  ــزة املتطرف ــطة واهلم ــزة املتوس ــتخدام اهلم ــاء يف اس ــي: األخط ــيوعًاو ه ــر ش ــة األكث الكتابي
ومهــزة الوصــل والقطــع واحلــروف التــي تكتــب وال تنطــق عنــد الطلبــة العــرب باملــدارس. 
ï شــحاتة، حســن الســيد )1978م(، »األخطــاء اإلمالئيــة الشــائعة يف اإلمــالء يف الصفــوف 
الثالثــة األخــریة مــن املرحلــة االبتدائيــة تشــخيصها وعالجهــا«، رســالة املاجســتري، كليــة 

الرتبيــة، القاهــرة: جامعــة عــن شــمس.
اســتعرضت هــذه الدراســة األخطــاء اإلمالئيــة الشــائعة التــي يقــع فيهــا طلبــة الصفــوف 
ــة، ومــدى اختــالف هــذه  ــي باملــدارس املرصي ــم االبتدائ ــة التعلي ــة األخــرية مــن مرحل الثالث
األخطــاء مــن صــف درايس إىل آخــر وأســباب وقــوع الطلبــة فيهــا؛ فمــن أهــم النتائــج التــي 
توصــل إليهــا الباحــث وجــود صلــة بــن األخطــاء ومقــررات اإلمــالء، حيــث ظهــرت بعــض 
األخطــاء التــي مل تتعــرض هلــا الدراســة يف االبتدائيــة: منهــا إبــدال احلــروف، واحلــروف 
ــا،  ــا بعده ــل ع ــي تفص ــك الت ــا أو تل ــا بعده ــل ب ــي ُتوَص ــات الت ــا، والكل ــب زيادهت الواج
ــة إىل إعــادة النظــر يف مقــررات اإلمــالء يف  ــة اجلهــات املعني ممــا أّدی إلــی دعــوة الباحــث كاف
املرحلــة االبتدائيــة بحيــث ال يقتــرص درس اإلمــالء عــى املقــررات احلاليــة بــل يتســع جماهلــا 

ــدة. ليشــمل  القواعــد اجلدي
رغــم وجــود مثــل هــذه املحــاوالت التــي بذهلــا الباحثــون يف األوســاط العربيــة إال أننــا مل 

نجــد دراســة تتنــاول قضيــة اإلمــالء العــريب عنــد الطلبــة اإليرانيــن الناطقــن بالفارســية.   

اإلطار النظري للبحث
»اإلمالء« لغًة واصطالحًا

هنــاك آراء متعــددة عــن أصــل كلمــة »اإلمــالء« ختتلــف عــن بعضهــا أحيانــًا ، و يمكــن 
ــم  ــد ُأخــذت مــن )امللــل( بتضعيــف الم الفعــل واآلخــر: )املــيل( املي ــی أهنــا: »ق اإلشــارة إل
ــه، علــی حتويــل التضعيــف  والــالم واحلــرف املعتــّل: »أمــلَّ الشــئ: قالــه فُكتِــَب وأمــاله، كأملَّ
، ويف التنزيــل  ويف القــرآن الكريــم: ]َفلُيملـِـْل َوليُّــُه بالَعــدل[ )البقــرة: 282(. وهــذا مــن أمــلَّ
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أيضــًا: ]وقالــُوا أســاطرُی األّولــنی اکَتَتبهــا فهــي متَلــی عليــه[ )الفرقــان: 5( وهــذا مــن أملــی« 
ــور، 1988م، ج11: 631(.  ــن منظ )اب

ــة  ــم اللغ ــتخدم يف تعلي ــة ُتس ــی طريق ــق عل ــًا (Dictation)  فيطل ــالء اصطالح ــا اإلم أم
علــی  الــكالم  قــراءة  خالهلــا  مــن  يتــّم   (Language testing) اللغويــة  واالختبــارات 
املتعلمــن قــراءة متواصلــة وبصــوت عــال مــع وقفــات متأنيــة ُتتيــح هلــم املجــال لكتابــة كلــات 
يصغــون إليهــا، بشــكل صحيــح قــدر مــا يمكنهــم )Mousavi؛ 1999م:  93 »مــع تــرصف«(.   
واإلمــالء العــريب لــه مــن اخلصائــص مــا يمّيــزه عــن غــريه وفقــًا لطبيعــة اللغــة العربيــة إذ 

يمكــن القــول إنــه: 
»حتويــل األصــوات املســموعة املفهومــة إلــی رمــوز مكتوبــة )احلــروف(، علــی أن توضــع 
هــذه احلــروف يف مواضعهــا الصحيحــة مــن الكلمــة وذلــك الســتقامة اللفــظ وظهــور املعنــی 
املــراد. وقــد تكــون هــذه األصــوات مســاوية متامــًا للرمــوز، فيكــون لــكّل صــوٍت رمــزه، كــا 
قــد تكــون بعــض هــذه احلــروف غــري مصوتــه، وهنــا يقــع االلتبــاس عنــد املمــيل عليــه، فيقــع يف 
اخلطــأ. ومــن حســن حّظنــا أّن لــكل حــرف يف الّلغــة العربّيــة صوتــًا خاصــًا بــه ال يتبــّدل بتبــّدل 
ــإذا كان  ــة والفرنســية( ف ــال األنجليزي ــًا لبعــض اللغــات مــن أمث موقعــه مــن الكلمــة )خالف
الطالــب متمكنــًا مــن رســم احلــروف بأشــكاهلا املختلفــة مــدركًا حلركاهتــا وضوابطهــا، قــادرًا 
ــة كلمــة  ــة أي ــه يســتطيع كتاب ــة، فإن ــة واحلــركات الثالث ــّد الثالث ــن حــروف امل ــز ب ــی التميي عل
متلــی عليــه، علــی أن تكــون هــذه اللفظــة خاليــة مــن الصعوبــات اإلمالئيــة؛ أمــا األلفــاظ اّلتــي 
تشــتمل علــی الصعوبــات اإلمالئيــة فلهــا قواعــد ثابتــة حتكمهــا، اصطلــح عليهــا علــاء الّلغــة 

العربّيــة« )معــروف،1991م: 165(.
ــة يف النطــق متباعــدة يف الرســم مــن  ــة »ال« واهلمــزة واحلــروف املتقارب ــرب كتاب ــا تعت فلرب

اخلصائــص التــي تّتســم هبــا العربيــة.
 

موضوع علم اإلمالء وأمهيته يف تعليم اللغة العربية
يعتــرب اإلمــالء ركنــًا مــن أركان اللغــة العربيــة هيتــم بنظــام لغــوي معــن، موضوعــه الكلــات 
ــارة أخــری، واحلــرف العــريب  ــارًة ووصلهــا ت ــة جیــب فصلهــا ت واحلــروف. »فالكلمــة العربي
يــزاد مــرًة وحُيــذف مــرًة أخــری أو يبــّدل. و يمكــن تقســيم احلــاالت الكتابيــة للحــروف 
ــض؛ 2_  ــن بع ــا ع ــل بعضه ــب أن ُتفص ــي جی ــات اّلت ــيل: 1_ الكل ــا ي ــة ك ــات العربي والكل
ــي تضــاف ؛ 4_ احلــروف  الكلــات اّلتــي جیــب أن تتصــل بعضهــا ببعــض؛ 3_ احلــروف اّلت

ــوص، د.ت: 13(.   ــذف« )اخل ــي حت اّلت
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وقيــل عــن الفصــل والوصــل بــن الكلــات إّن األصــل فصــل الكلمــة عــن الكلمــة، ألنَّ 
ــا عــن  ــالمة، 1906م: 212(؛ أّم ــرى )س ــة األخ ــى الكلم ــري معن ــًى غ ــدلُّ عــى معن كلَّ كلمــة ت
احلــروف التــي تضــاف يف الكتابــة، مثــل »ألــف« فتضــاف يف كلمــة: مائــة، مفــردة أو مركبــة، 
ــن أول  ــذف م ــي حت ــف الت ــي األل ــة فه ــن الكتاب ــذف م ــي حُت ــروف الت ــة؛  واحل ــل: ثالثائ مث
الكلمــة: مثــل مفــرديت »ابــن« و»ابنــة« حتــذف األلــف مــن أوهلــا إذا كانــت كل منهــا مفــردة 
واقعــة بــن علمــن متصلــن وكانــت نعتــًا للعلــم األول، ومل تقــع يف أول الســطر، مثــل: »كان 
النبــي عيســی بــن مريــم )ع( يشــفي املرضــی«؛ و»األلــف« التــي حتــذف مــن وســط الكلمــة 
ــع  ــدون »أل« أو م ــه« ب ــة »إل ــن كلم ــة: ]اهلل[ وم ــظ اجلالل ــن لف ــذف م ــي حت ــف« الت كـ»األل
»أل« وهــي »اإللــه« ومثــل حــذف »األلــف« مــن كلمــة »اســم« يف البســملة الكاملــة: ]بســم 
اهلل الرمحــن الرحيــم[. )اخلــوص، ال تــا، 14 »مــع تــرصف«( . وقــد يتصــور البعــض أن اإلمــالء 
ُيرّكــز علــی التمّكــن مــن رســم احلــروف والكلــات رســًا صحيحــًا فقــط وفقــًا ملــا اتفــق عليــه 
أصحاهبــا مــن أشــكال هلــذه احلــروف والكلــات ولكــن لــه مفهومــًا أوســع مــن هــذا. ذلــك 
ألن اإلمــالء يعتــرب مــن األدوات التــي تســاعد علــی دراســة وترقيــة مهــارات اللغــة، وال تقــّل 
عــن املحادثــة أو القــراءة أمهيــًة، إذ ُيســهم كثــريًا يف تعميــق وإجــادة املهــارات اللغويــة كالقــراءة 

واملحادثــة واالســتاع والكتابــة علــی الوجــه األخــص.
ــة؛  ــروع الّلغ ــن ف ــرية ب ــة كب ــل مكان ــالء »حيت ــول إن اإلم ــن الق ــك، يمك ــی ذل ــة إل إضاف
ــا  ــث إذا صاغه ــليًا، بحي ــاًل س ــارئ نق ــی الق ــب إل ــن الكات ــرة م ــل الفك ــة لنق ــه أداة رئيس ألن
ــة  ــا بالّطريق ــم كتبه ــلوب، ث ــب واألس ــب الرتكي ــا جان ــی فيه ــة وراع ــة لغوي ــب صياغ الكات
ــًا. وهــي وســيلة االتصــال  ــاء هــذه الّلغــة لــكان نقــل الفكــرة نقــاًل أمين اّلتــي اتفــق عليهــا أبن
بالــرتاث املكتــوب وإذا كان االتصــال الشــفهي يــؤّدي دورًا مهــّاً يف نقــل هــذا الــرتاث، 
ــة أقــوی وأصدق«)عطــا، 2005م: 231(. حيــث  ــق الكلمــة املكتوب ــه عــن طري فاالتصــال ب
ــمعية  ــرة الس ــعة الذاك ــموع، س ــم املس ــمل فه ــالء تش ــار اإلم ــة يف اختب ــارات مدجم ــاك مه هن
 Recognition of) الصوتيــة  الوحــدات  وتشــخيص   ،(Auditory memory span)
ــة. إذ ينطــوی  sound segments)، والتعــرف علــی قوالــب قواعــد اللغــة واألنــاط اللغوي
ــة  ــة واعي ــق عملي ــی حتق ــؤدي إل ــة ت ــل ديناميكي ــة حتلي ــی عملي ــار عل ــن االختب ــوع م ــذا  الن ه

وبنــاءة يف فهــم املســموع. )Mousavi؛ 1999م:  93(  

دور احلواس يف  تعّلم درس اإلمالء
إّن املهــارة اإلمالئيــة مــن خــالل عالقتهــا باحلــواّس هــي »صحــة الّلغــة نطقــًا وإلقــاًء، فصّحتهــا 



79 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة األولی، العدد الثاين، ربیع وصیف 1438/1396

ــة تشــرتك فيهــا  ــا أن اإلمــالء عملي ــة، وهــذا يوّضــح لن ــًا،  فصّحتهــا رســًا وكتاب ســاعًا وتلّقي
حاّســتا الســمع والبــرص، كــا تشــرتك فيهــا عضــالت اللســان واألصابــع، لإعــداد املتعّلمــن 
ــيل، 2002م:  159(. ألّن العــن تســاعد  ــوا الوقــوع يف أي خطــأ« )الصمي ــدًا ليتجنب إعــدادًا جي
علــی رســم الكلــات الصعبــة يف الذهــن وُتــدرب األذن عــن طريــق الســاع علــی متييــز 

ــن احلــروف.  األصــوات وإدراك الفــروق الدقيقــة ب

تقسيم األخطاء اإلمالئية
تنقســم األخطــاء اإلمالئيــة إىل نوعــن رئيســن: النــوع األول: تتمّثــل يف مشــكلة كتابيــة 
معرفيــة. يمكــن للمتلقــي تعّلمهــا وإدراكهــا عــى املســتوى املعــريف وبالتــايل حّلهــا جتنبــًا 
ــم.  ــي بالتعلي ــأ اإلمالئ ــن اخلط ــوع م ــذا الن ــة ه ــّم معاجل ــح تت ــارة أوض ــأ. بعب ــوع يف اخلط للوق
ومــن أمثلــة هــذه األخطــاء اإلمالئيــة عــدم التفريــق بــن اهلــاء والتــاء املربوطــة وكذلــك بــن 
اليــاء والــف املــد يف أواخــر الكلــات. فمثــاًل التشــابه املتمثــل بــن مفــردات مثل»ثورة/حبــة« 
و»معه/عليــه« حيــث األوىل تنتهــي بتــاء مربوطــة والثانيــة هبــاء. أمــا النــوع الثــاين: فهــو مــا ال 
يمكــن اعتبــاره خطــأ بقــدر مــا هــو انعــكاس للنظــام الصــويت لــدى الفــرد، إذ إن الكتابة ليســت 
ســوى متثيــل مرئــي لنظــام صويت)جامعــة أم القــری،د.ت: 123(. فــإن األخطــاء اإلمالئيــة مــن 
النــوع الثــاين هــي انعــكاس لنظــام صــويت تعــّود الطالــب علــی اســتاعه يف لغتــه األم بحيــث 
إذا ُأمليــت عليــه أصــواٌت ختتلــف عــا كان معهــودًا هبــا يف لغتــه فيصعــب عليــه كتابــة احلــروف 
ــري  ــوت غ ــك الص ــا؛ ألن ذل ــدًا تعديله ــب ج ــن الصع ــة وم ــة أجنبي ــة بلغ ــا الصحيح بصورهت
ــية  ــد يف الفارس ــا نج ــل م ــه. مث ــخ يف ذاكرت ــّا ترّس ــف ع ــوي أو خيتل ــه اللغ ــود يف خمزون موج
مــن التمثــل املتشــابه بــن أصــوات بعــض احلــروف منهــا »الثــاء والســن والصــاد« أو»الــذال 
والــزاي والضــاد والظــاء«؛ لذلــك عندمــا يكتــب الفــاريّس الســن صــادًا فإنــه ال يرتكــب خطــأ 
ــج عــن تغــرّي يف النظــام  ــي نات ــا هــو خطــأ إمالئ ــة إن ــه بقواعــد الكتاب ــًا ناجتــًا عــن جهل إمالئي

اللغــوي املعــروف عنــده. 
ــتطيع  ــادي ال يس ــان الع ــة أن اإلنس ــوث امليداني ــة، والبح ــارب العلمي ــت التج ــد أثبت »فق
ــه  ــويت للغت ــام الص ــوء النظ ــی ض ــرة إال عل ــا ألول م ــدة أو نطقه ــة اجلدي ــوات اللغ ــاع أص س

األم« )املصــدر نفســه: 123(.

عرض البيانات وحتليلها
اخرتنــا جمموعتــن مــن الطالبــات وتتكــون كل منهــا مــن 26 طالبــة؛ فاملجموعــة األولــی هــي 
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املجموعــة التجريبيــة التــي تــّم  تدريــس اإلمــالء العــريب هلــا و كل جلســة تســتغرق 90 دقيقــة 
ــة هــي املجموعــة الضابطــة  حيــث أملــت املعلمــة علــی الطالبــات حــوايل 20 دقيقــة، والثاني
ــة  ــي للغ ــج التعليم ــًا للربنام ــا وفق ــة هل ــة املألوف ــة التقليدي ــة بالطريق ــس العربي ــم تدري ــي ت الت

العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة. 
اســتمّر تطبيــق املــرشوع عامــًا دراســيًا كامــاًل كــا تــّم إجــراء اختباريــن علــی املجموعتــن 

التجريبيــة والضابطــة. 
يوّضــح اجلــدول التــايل اإلحصــاء الوصفــي لعــدد األخطــاء اإلمالئيــة لــدی املجموعتــن 
مــن خــالل إحصــاء وصفــي لــكل مــن االختباريــن القبــيل والبعــدي تركيــزًا علــی األخطــاء 
الناجتــة مــن عــدم تشــخيص خمــارج احلــروف واســتخدام »ال« وكتابــة اهلمــزة علــی نحــو غــري 
صحيــح باعتبارهــا مــن األخطــاء الدارجــة التــي الحظتهــا املعّلمــة عنــد الطالبــات باملــدارس:

 عدد األخطاء يف اختبار

اإلمالء القبيل

 عدد األخطاء يف اختبار

اإلمالء البعدي

املجموعة التجريبية 
17042)تشخيص خمارج احلروف(

املجموعة الضابطة )تشخيص خمارج 
163134احلروف(

9321املجموعة التجريبية )استخدام »ال«

8783املجموعة الضابطة  )استخدام »ال«(

4212املجموعة التجريبية  )كتابة اهلمزة(

4541املجموعة الضابطة )كتابة اهلمزة(

جدول الرقم 1 
اإلحصاء الوصفي ألخطاء املجموعتنی التجریبية والضابطة يف اختبارین

حســب مــا يطلعنــا جــدول الرقــم 1 إن عــدد األخطــاء اإلمالئيــة للمجموعتــن التجريبيــة 
والضابطــة يف االختبــار القبــيل علــی التــوايل: 170 و163 يف تشــخيص خمــارج احلــروف، 93 

و87 يف اســتخدام »ال«، 42 و45 يف كتابــة اهلمــزة.
وقد متّثلت عدد األخطاء اإلمالئية هذه يف الرسم البياين التايل بأناطها املختلفة:
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الرسم البياين الرقم 1: عدد األخطاء اإلمالئية لدی املجموعتنی التجریبية والضابطة
يف االختبارین

حيــث نالحــظ يف الرســم أعــاله أنــه ختتــّص األعــداد الفرديــة »1، 3، 5« باملجموعــة 
التجريبيــة واألعــداد الزوجيــة »2، 4، 6« باملجموعــة الضابطــة، واألعمــدة البيانيــة علــی 
ــروف  ــارج احل ــخيص خم ــدم تش ــن ع ــة م ــة الناجت ــاء اإلمالئي ــدد األخط ــد ع ــي 1 و2 جتّس رقم
يف االختبــار القبــيل )العمــود األســود( واالختبــار البعــدي )العمــود الرمــادي( لــدی كّل مــن 
املجموعتــن؛ كــا أن األعمــدة املرســومة علــی رقمــي 3 و4 تبــّن عــدد األخطــاء الناجتــة مــن 
اســتخدام »ال«، واألعمــدة علــی رقمــي 5 و6 متّثــل األخطــاء الناجتــة مــن كتابــة اهلمــزة لــدی 

ــة.  ــة والضابط ــن التجريبي املجموعت
و للتأكــد مــن تكافــؤ املجموعتــن مــن حيــث عــدد األخطــاء يف بدايــة األمــر، تــّم اختبــار 
ــاه قبــل إنجــاز مــرشوع  ــار اإلمــالء القبــيل الــذي أجرين ــع كاي Chi-square علــی اختب مرّب

البحــث ويوّضــح اجلــدول اآليت نتائجــه:
جدول الرقم 2

 مستوی
الداللة

Chi- quare 
مربع کاي

701/. 147/. تشخيص خمارج احلروف

655/. 200/.  »استخدام »ال
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748/. 103/. كتابة اهلمزة

نتائج اختبار  Chi-square علی  اختبار اإلمالء القبيل

ــن  ــر م ــة 701/. و655/. و748/. أكث ــتويات الدالل ــم 2 أن مس ــدول الرق ــظ يف ج نالح
05/. بمعنــی أنــه ال يوجــد فــرق ذو داللــة أحصائيــة بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
مــن حيــث عــدد األخطــاء يف اختبــار اإلمــالء القبــيل بمتغرياهتــا املختلفــة أي: تشــخيص 
خمــارج احلــروف واســتخدام »ال« وكتابــة اهلمــزة، ممــا يــدّل علــی تكافــؤ املجموعتــن حيــث 

ســّوغ لنــا املقارنــة بينهــا. 
أّمــا البيانــات املرصــودة يف جــدول الرقــم 1 لأخطــاء يف اختبــار اإلمــالء البعــدي فتبــّن أن 
عــدد األخطــاء للمجموعــة التجريبيــة والضابطــة علــی التــوايل 42 و134يف تشــخيص خمــارج 

احلــروف، 21 و83 يف اســتخدام »ال«، 12 و41 يف كتابــة اهلمــزة.   
بالنســبة الختبــار اإلمــالء البعــدي الــذي أجرينــاه علــی املجموعتــن يف هنايــة العــام 
الــدرايس يوّضــح جــدول الرقــم 3 نتائــج اختبــار مرّبــع كاي Chi-square عليــه تبيينــًا 
ملــدی فاعليــة تدريــس اإلمــالء العــريب للمجموعــة التجريبيــة بالقيــاس إلــی املجموعــة 
ــه:  ــّن أن ــايل تب ــدول الت ــة يف اجل ــع كاي Chi-square املتمثل ــار مرّب ــج اختب ــة؛ فنتائ الضابط
هــل يوجــد مــن فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن عــدد األخطــاء اإلمالئيــة لــدی املجموعتــن 

أم ال؟  
 مستوی
الداللة

Chi-  square
مربع کاي

./0005 48/0191 تشخيص خمارج احلروف

./0005 36/962 »استخدام »ال

./0005 15/868 كتابة اهلمزة

جدول الرقم 3
نتائج اختبار  Chi-square علی  اختبار اإلمالء البعدي

ــة كلهــا 0005/.  ــار أن اجلــواب نعــم؛ إذ تكــون مســتويات الدالل ــج االختب تكشــف نتائ
وفقــًا للجــدول أعــاله وهــي أقــل مــن 05/. حيــث تطلعنــا أن هنــاك فرقــًا ذا داللــة إحصائيــة 
بــن املجموعتــن مؤّكــدة علــی أهنــا ليســتا متكافئتــن وتشــري إلــی أن تدريــس اإلمــالء العــريب 



83 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة األولی، العدد الثاين، ربیع وصیف 1438/1396

للمجموعــة التجريبيــة كان فاعــاًل ومؤثــرًا يف تنميــة مهــارة الكتابــة بــا فيهــا مــن تقليــل 
األخطــاء اإلمالئيــة الناجتــة مــن تشــخيص خمــارج احلــروف واســتخدام »ال« وكتابــة اهلمــزة؛ 
إذ انخفــض عــدد أخطــاء الكتابــة لــدی املجموعــة التجريبيــة التــي تــّم فيهــا تدريــس اإلمــالء 
ــة  ــا يف بداي ــود بينه ــؤ املوج ــًا بالتكاف ــك عل ــة وذل ــة الضابط ــدی املجموع ــا ل ــر مم ــريب أكث الع

الفصــل الــدرايس. 

النتائج
ــة  ــارة الكتاب ــة مه ــی تنمي ــريب عل ــالء الع ــس اإلم ــة تدري ــدی فاعلي ــة م ــذه الدراس ــت ه تناول
لــدی الطلبــة الناطقــن بالفارســية يف املــدارس الثانويــة اإليرانيــة فحاولــت لإلجابــة عــن 

التســاؤالت التاليــة:
- مــا مــدی تأثــري تدريــس اإلمــالء العــريب يف تقليــل األخطــاء الناجتــة مــن عــدم تشــخيص 

خمــارج احلــروف عنــد الكتابــة؟
- مــا مــدی تأثــري تدريــس اإلمــالء العــريب يف تقليــل  األخطــاء الناجتــة مــن اســتخدام »ال« 

اســتخدامًا غــري صحيــح عنــد الكتابــة؟
- ما مدی تأثري تدريس اإلمالء العريب يف تقليل األخطاء الناجتة من كتابة اهلمزة؟

فاتضــح مــن خــالل التحليــل اإلحصائــي للبيانــات املســجلة مــن درجــات اختبــار اإلمــالء 
البعــدي أنــه ثمــة فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة تــدلّ علــی 
فاعليــة تدريــس اإلمــالء العــريب علــی تقليــل األخطــاء اإلمالئيــة لــدی عينــة البحــث؛ حيــث 
ــجلة  ــريات املس ــن املتغ ــت يف كل م ــوٌر ملف ــة تط ــة التجريبي ــد املجموع ــظ عن ــن املالح كان م
ــة؛  ــد الكتاب ــة االســتخدام الصحيــح لـــ»ال« واهلمــزة عن أي مــدی تشــخيص احلــروف وكيفي
ــري يف متكــن  ــی حــد كب ــأن تدريــس اإلمــالء العــريب يســاهم إل ــل هــذه النتيجــة ب يمكــن حتلي
ــة  ــات اإلمالئي ــة. إذ  أن التدريب ــة بالعربي ــه يف الكتاب ــب أخطائ ــی تصوي ــراين عل ــدارس اإلي ال
ــّن يف  ــة ذاكراهت ــی تقوي ــات ،أّدت إل ــد الطالب ــی عن ــيم املعان ــة وجتس ــا الدّق ــن تنميته ــاًل ع فض
ــة وتصويــب األخطــاء  ــارات العربي ــة احلــروف والعب االحتفــاظ باألســلوب الصحيــح لكتاب
الكتابيــة، فاملــدّرس الناجــح هــو الــذي يســتغل القــدرة املعرفيــة واحلــواس البرصيــة والســمعية 
للمتعّلمــن مــن خــالل هــذه التدريبــات. علــی أســاس مــا تبــّن يف الدراســة احلــارضة آّن مــن 
الــرورة االهتــام بــدور اإلمــالء يف تعليــم اللغــة العربيــة باملــدارس اإليرانيــة ممــا يفتــح املجال 
أمــام املعّلمــن والباحثــن الكــرام إللقــاء أضــواء علــی باقــي اجلوانــب التعليميــة هلــذه القضيــة 

مــن خــالل دراســاهتم املســتقبلية.     
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Abstract

Dictation is of utmost importance in teaching English and Persian 
languages in Iran, though it is usually neglected in teaching Arabic, 
and no specific course is usually dedicated to dictation in Arabic. Nor 
does any evidence exist on the Arabic teachers’ enthusiasm for using 
dictation in their classes. This may deprive the students of the benefits 
of Arabic dictation in their language education, as these merits are 
beyond mere correct spelling of words. The present study, hence, tries 
to use a quasi-experimental method to examine the effect of Arabic 
dictation on the Iranian high school students’ writing ability. For this 
purpose, 56 first grade high school students formed the experimental 
and control groups of the study. To test the homogeneity of the groups 
before the study started, a pre-test of dictation was given to both groups. 
Experimental group, then, received the treatment including dictation 
in every session of their classroom. Control group, on the other hand, 
learned Arabic grammar and practiced translation as is usual in typical 
Arabic classes. The procedure took a complete educational year to 
complete. The results of the study revealed a statistically significant 
difference between the dictation errors of the groups. They suggested 
the positive effect of dictation on the improvement of the learners’ 
writing ability and reduction of their writing errors.
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