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فعالية برنامج قـائم علـى نمـوذج الـتعلم البنـائي الخماسـي فـي تنميـة  "عنوان البحث:
مهــارات الكتابــة الهجائيــة لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة بالمملكــة 

 العربية السعودية 

 ).فردي(  نـوع البحـــث:                      

عـن الجمعيـة ة دراسـات فـي المنـاهج وطـرق التـدريس. تصـدر مجلـ مـكان النشـر:  
الجـزء الثـاني ،   ) ١٣٢المصرية للمناهج وطرق التدريس. العـدد (

 )٢٧١-٢٢٥( ص ص

 م .٢٠٠٨   أبريل ر: ـخ النشـتاري
 

 ملخص البحث
 

 هدف هذا البحث إلى:          هدف البحث:
 

   بناء برنامج قائم على نموذج التعلم البنائي الخماسي الستخدامه في تنمية مهارات
 الكتابة الهجائية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة  .

 .بيان مدى فعالية البرنامج في تنمية مهارات الكتابة الهجائية لدى هؤالء التالميذ 
 
 
 

 السابقة جاءت  إجراءات البحث في الخطوات التالية::     تحقيقًا لألهداف إجراءات البحث
 
 تحديد مهارات الكتابة الهجائية الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية وذلك من خالل : تم  -أ 

  ٠* دراسة البحوث والدراسات التي تناولت الكتابة الهجائية واستراتيجيات تدريسها
  ٠مة، والكتابة الهجائية خاصة* دراسة األدبيات التي تناولت فن الكتابة عا

ــى الســادة  ــم عرضــها عل ــي صــورة قائمــة، ث ــا ف ــم التوصــل إليه ــي ت * حصــر المهــارات الت
  ٠المحكمين للتأكد من مناسبتها لهؤالء التالميذ
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تحديــد األســس والمعــايير التــي يــتم فــي ضــوئها بنــاء برنــامج الكتابــة الهجائيــة القــائم علــى تــم -ب
 اسي، وذلك من خالل : نموذج التعلم البنائي الخم

  ٠* دراسة البحوث والدراسات السابقة في مجالي الكتابة الهجائية والتعلم البنائي
  ٠* دراسة طبيعة الكتابة الهجائية، وأسس ومداخل تدريسها

  ٠* دراسة طبيعة نموذج التعلم البنائي وخطواته في التدريس
لتالميــذ المرحلــة االبتدائيــة وفــي * دراســة خصــائص النمــو : العقلــي واللغــوي واالجتمــاعي 

 م : تضوء األسس السابقة 
 –المحتــوى  –تحديــد المعــايير الخاصــة بكــل عنصــر مــن عناصــر البرنــامج المقــدم (األهــداف  -

  ٠أساليب التقويم) –إستراتيجية التدريس 
عـرض المعــايير علـى الســادة المحكمـين للتأكــد مـن دقتهــا وشـمولها، ثــم تعـديلها فــي ضــوء آراء  -

  ٠المحكمين، ووضعها في صورتها النهائية
ــم   -جـــ ــائي الخماســي فــي ضــوء ت ــتعلم البن ــى نمــوذج ال ــائم عل ــة الق ــة الهجائي ــامج الكتاب ــاء برن بن

 المعايير التي تم التوصل إليها، وذلك من خالل : 
  ٠تحديد األهداف العامة والخاصة للبرنامج -
  ٠تحديد محتوى البرنامج وتنظيمه -
  ٠تحديد خطوات استخدام نموذج التعلم البنائي الخماسي في تدريس البرنامج -
  ٠تحديد أساليب التقويم في البرنامج المقدم -
تـم إجـراء  تحديد فعالية برنامج الكتابة الهجائية القائم علـى نمـوذج الـتعلم البنـائي الخماسـي ول -د

 اآلتي:
  ٠ائيةإعداد كتاب التلميذ في موضوعات الكتابة الهج -
  ٠إعداد دليل المعلم في تدريس تلك الموضوعات باستخدام نموذج التعلم البنائي -
  ٠بناء اختبار في مهارات الكتابة الهجائية والتحقق من صدقه وثباته -
ــدائي - ــذ الصــف الســادس االبت ــة البحــث مــن تالمي ــد عين ــًذا مــن مدرســتي  ٧٢عــددها ( تحدي تلمي

وتقسـيمهم لمجمـوعتين  ٠ابتدائية الحديبية وابتدائية اإلمام محمد القرضي بمدينـة الريـاض )
  ٠: ضابطة وتجريبية

  ٠تطبيق اختبار المهارات (قبليًا) على التالميذ (عينة البحث) -
 تدريس البرنامج لتالميذ المجموعة التجريبية،  -
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  ٠رات الكتابة الهجائية (بعديًا) على التالميذ أنفسهمتطبيق اختبار مها -
  ٠تحليل النتائج إحصائيًا وتفسيرها -
 
 

 توصل  هذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:    نتائج البحث:  

 أكثر مهارات الكتابة الهجائية أهمية بالنسبة لتالميذ المرحلة االبتدائية ، هي :  إن -١
  ٠القدرة على إدخال الالم على الكلمات المبدوءة بـ (ال) -
القـــدرة علـــى اســـتخدام عالمـــات التـــرقيم (النقطـــة ، الفاصـــلة ، النقطتـــان الرأســـيتان، عالمـــة  -

  ٠االستفهام، عالمة االعتراض، القوسان) استخدامًا صحيحًا في مواضع الكتابة
  ٠تهاالقدرة على تنظيم الصفحة المكتوبة تنظيمًا يسهل قراء -
  ٠القدرة على رسم الهمزة المتوسطة على األلف -
 ٠القدرة على رسم الهمزة المتوسطة على الواو -
  ٠القدرة على رسم الهمزة المتوسطة على الياء -
  ٠القدرة على رسم الهمزة المتوسطة على السطر -
  ٠القدرة على رسم الهمزة المتطرفة بأشكالها المختلفة -
  ٠القدرة على تنوين الهمزة المتطرفة في حالة النصب -
المجموعـة التجريبيـة، وتالميـذ  ذوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات تالميـ -١

 المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارات الكتابة الهجائية (ككل).
ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( -٢ ـــذ ) بـــين متوســـطات در ٠,٠٥وجـــود فـــروق ذات دالل جـــات تالمي

المجموعـة التجريبيـة، وتالميـذ المجموعـة الضـابطة فــي كـل مهـارة فرعيـة مـن مهـارات الكتابــة 
 الهجائية.

حقـــق تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة نســـبة الكســـب المعـــدل فـــي المهـــارات: (الثانيـــة والثالثـــة،  -٣
للكســب  النســبة المقبولــة -فــي تلــك المهــارات  –والســابعة والثامنــة والتاســعة)، حيــث تعــدوا 

) ، أما المهارات: (األولى ، والرابعة، والخامسة ، والسادسة) فلم يحققوا  نسبة المكسب ١,٢(
 المعدل فيها.  

 

    توصيات البحث 
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 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، تم تقديم عدد من التوصيات, أهمها : 

ضرورة إعادة النظر في تنظيم محتـوى مقـررات اإلمـالء (الكتابـة الهجائيـة) بحيـث يـتم تنظيمهـا -١
  ٠على هيئة أنشطة تعليمية تحفز التالميذ على المشاركة اإليجابية في الموقف التعليمى

عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية لتمكينهم من الطرائـق التدريسـية الحديثـة التـي تسـتند -٢
  ٠لى النظرية البنائيةإ

التركيــز علــى التطبيــق العملــي والممارســة الفعليــة لمهــارات الكتابــة الهجائيــة فــي أثنــاء تــدريس -٣
  ٠القواعد اإلمالئية (الهجائية)

ضرورة استخدام نموذج التعلم البنائي الخماسي في تـدريس القواعـد الهجائيـة أو النحويـة؛ لمـا -٤
  ٠ية مهارات التالميذ الهجائيةله من أثر إيجابي وفعال في تنم

ضـــرورة التركيـــز فـــي تعلـــيم الكتابـــة الهجائيـــة علـــى معالجـــة األخطـــاء الهجائيـــة الشـــائعة لـــدى -٥
  ٠التالميذ، وتعديل تصوراتهم الخاطئة المتعلقة بالكتابة الهجائية

 
 
 
 


