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 امللخص
هدفت الدراسة إىل حتديد األخطاء الشائعة يف املكاتبات الرمسية لدى املوظفني اإلداريني بكليةة  
الرتبية /جامعة السلطان قابوس، وتصنيف هذه األخطةاء وفةا الاوا ةد اإلمةئيةة، وتعةرف األسةبا        

متملة والكامنة وراء هذه األخطاء، وم  م  وع  تصور مارت  لةرتااء سمسمتويات املوظفني اإلداريةني  احمل
م  خةل  ةج أخطائه  اإلمةئية. ولمتحايا ذلة؛  اسةمتخدمت الباة ةة املةنهو الواةفح المتحليلةح.       

ها. وقةد  ( رسالة رمسية ، ةيث مت ةصر األخطةاء، وتصةنيفها، وحتليلة   ٣٠٠وتألفت  ينة الدراسة م  )
( مبح ا، وكان أك رها شيو ا ممتعلاةا سمبحةث   ١٤أظهرت نمتائو المتحليل وجود أخطاء إمةئية مت لت يف )

اهلمزة. كما أظهرت نمتائو المتحليل أن املسمتوى اللغوي اإلمةئح هلؤالء املوظفني كان ععيفا. ويف عةوء  
وظفني اإلداريةني ياةوب بمتاةد ها    نمتائو الدراسة أوات بضرورة تنظي  دورات وبرامو تدريبية هلؤالء امل

 أ ضاء هيئة المتدريس ختصص اللغة العربية. 
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Common Spelling Mistakes in Official Correspondences of 
Administrative Staff at the  

College of Education - Sultan Qaboos University 
Fatma Mohammed Alkaaf 

Abstract 
The study aimed to identify the common spelling mistakes in official 

correspondence of the administrative staff of the College of Education - Sultan Qaboos 
University, in order to classify these mistakes according to the spelling skills and identify 
the possible reasons behind making these mistakes. The study also sought to propose ways 
to raise the levels of awareness of the administrative staff  with regards to handling these 
mistakes. To achieve the purpose of the study, the researcher used  descriptive analytical 
method. The study sample  consisted of (300) official letters, where mistakes were counted, 
classified, and analyzed. The findings of the analysis revealed spelling mistakes in (14) 
sections. The most common mistakes  was  the Hamza section. The results  also showed 
that the spelling level of these employees was weak. In light of these results , the researcher 
recommended the necessity of organizing training courses and programs for this 
administrative staff conducted by  Arabic language specialized staff members. 
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 مقدمة

 للغة دور  ظي  يف ةياة اإلنسان، فهةح أداة المتوااةل بةني أفةراد ا؛متمة   لاضةاء      
ةوائجه ، والمتعبري    أفكاره  ومشا ره  و ةواطفه ، وهةح و ةاء للفكةر، وسةجل      
لمتاريخ الشعو  وماافمتهةا، و ة  طرياهةا تعةرف كةل أمةة  طريهةا بطبائعهةا و واطفهةا          

 ها.حومزاياها ، وتؤخذ  نها ةصيلة معارفها ونمتاج أفكارها ومثار قرائ
زاد روةةح وطةذاء فكةري،    ومتمتاز اللغة العربية    سائر اللغةات سمةا حتويةن مة      

وموروث ةضاري  ميا اجلذور فهح لغة الارآن الكري ، ولسةان النبةوة الشةريف، وسمةا     
تنفرد بن م  خصاص ومسات يف بنيمتها وبةطمتها وحنوها واةرفها واشةمتااقها وتراكيبهةا    
وقدرتها  لى جماراة احلضارة احلدي ة وإجنازاتهةا ومرونمتهةا الفائاةة يف اسةمتيعا  كةل مةا       

اللغة العربيةة  (. كما أن ٢٠١١يف  صر االنفجار املعريف والمتادب العلمح )كلو ،  يسمتجد
بهةا جمةال واسة     ولمتفكري  ل ، ومنهووسيلة المتعبري والمتفاه ، والمتأمري واإلقناع جعلها اهلل

 يفمتم ةل  للغةة مهاراتهةا الة  ت   (، و٢٠١٥للمتذوق الفين والمتحليةل المتصةوري )احمليةاوي،    
أساًسةا للمتعلةي  والةمتعل  يف املراةةل     وال  تعةد  لاراءة والكمتابة( )االسمتماع والمتحدث وا

مرتابطة كل منها ياود إىل االرتااء باملهارة األخةرى،   وهح تؤمر يف بعضها وتمتأمراملخمتلفة، 
ها بشكل احيح واجلوانب املخمتلفة إذا ما تعلم  ، وتنمح لديهمتعلمنيفمتمتشكل شخصية امل

 . ها يف ةياتهوومارس
 نةد األنشطة اللغويةة المتوااةلية،  مةةب ابمتكاريةاب باةا بة      أة بوافها وتعد الكمتاب

نسةانح  إ ظ  اكمتشةاف  أيف المتادب والرخاء، وقد  دت الكمتابة  إجنازاتنم   رياإلنسان الك 
، نن يسةجل ترامة  أاعية واحلاعرة، ون يطل   لى تراث الشعو  وماافمته  املأ ناسمتطاع ب

لألجيةال   نيحاةا فكةراب وتارًةاب وترامةاب، يسةجل     اعةح واحلاعةر  ل  م  امل نيمتواال ب وأن
للكمتابةة دوراب فعةاالب    إنالكمتابة يف ةياة اإلنسان، ةيث أهمية يدل  لى  مما ذاهالةةاة. و

متعل  الكمتابة بشكل اةحيح، ينبغةح   . ولكح يمتا  املريهايف زيادة معلومات اإلنسان، وتك 
ن قوا ةد اإلمةةء يف اللغةة    أذ إمة، مة  الكمتابةة السةلي    متكننم  معرفة قوا د اإلمةء،  نل
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مت  هة بصةورة واعةحة واةحيحة، ولةذا ا     نكمتو  و رعة يف فه  امل ريدور كب هلاالعربية 
الة  تضةب     املؤلفات الك ريةاب وةدي اب بمتطوير رس  الكمتابة العربية، ووععوا العلماء قد 

 (٢٠١٥ا اجلانب )الطراونة، هذ
   النحةو   أهميمتهات اللغوية، ال تال يف الدراسا نيمنزلة اإلمةء ب فإنذا هو لى 

براز العمةل الكمتةابح بصةورة ممتكاملةة     إيف  وأمره، هدفنو نفلكل طايمتوطريهما،  والصرف
و دب  حتريف املعنىالكمتابح يف اإلمةء سبباب يف  اخلطأما يكون  ريابعيدة    األخطاء. وك 

مهمة يف المتعلي   لى ا متبةار    ملية إمةئيابوعو  الفكرة، وم  م  تعمترب الكمتابة السليمة 
، ريمة   نااةر ال اافةة، وعةرورة اجمتما يةة لناةل األفكةار والمتعةب         أساسةح  نصر  أنها

تعنةى هةذه الدراسةة بإةةدى      (.١٩٩٦)شةحاتة،  الغري واإلملاب بها  أفكاروالوقوف  لى 
املهارات اللغوية األرب ، وهح مهارة الكمتابة ال  م  خةهلةا يةمت  فيهةا الرسة  الصةحيح      
للكلمات ومراجعمتها وفاا للاوا د اإلمةئية والمتدريب  ليها  مما جيعلةها سةهلة الاةراءة،    

 نصرا أساسةيا يف العمليةة الرتبويةة    (  لذا أابح تعلي  الكمتابة ٢٠٠٥ممكنة الفه  ) طا، 
 .(٢٠١٣)زايد ، 

ويعد اإلمةء م  بني فروع الكمتابة املهمة  إذ هو مهارة رئيسةة ال  كة  االسةمتغناء    
نها  فع  طرياها يمتعرف املمتعل  الرس  الصحيح للكلمات، إعافة إلح أنن جمال لمتدريب  

العني  لى دقة املةةظة، واألذن  لى الرتكيز واإلنصات، ومتييةز األاةوات املمتااربةة يف    
متةدريب اليةد  لةى اإلمسةا      (، واإلمةء أيضا وسةيلة ل ٢٠١٢املخرج واألداء )احملرزي ،
 .(٢٠٠٦)زايد ، الصحيح بأدوات الكمتابة

( أن اإلمةء "ف  رس  الكلمةات يف العربيةة  ة  طريةا     ١٥٤،٢٠٠١وذكر البجة )
المتصوير اخلطح لألاوات املنطوقة، برموز تمتيح للاارئ أن يعيةد نطاهةا طباةا لصةورتها     

 األوىل  وذل؛ وفا قوا د وععها  لماء اللغة."
ون الكمتابة الك رية، ( هو جزء م  فن٢٠٠١ورس  الكلمات الذي أشار إلين البجة )

هذه الكمتابة ال  تعد م  أه  ما أجنزه ووال إلين العال البشري  لى مر العصور  نظةرا  

ملا أةدممتن وحتدمن الكمتابة م  أمر الكمتابة م  أمةر كةبري يف ةيةاة النةاس، ومة  ذلة؛ أنهةا        
اةل  أسهمت بشكل فّعال يف مد جسور المتواال اإلنسانح بني الناس، َبْيةَد أن هةذا المتوا  

يضعف ك ريا إذا ععف عب  اللغة ال  ُكمِتب بها، إذا إن تغري املعنى، وم  م  تغري الفه  
هلذا املعنى وارد بشكل كبري إذا كان مثة أخطاء يف الكمتابة اإلمةئية، وم  ذلة؛ اخلطةأ يف   
كمتابة )أبناؤه ، أبناءه ، أبنائه (  لح سبيل امل ال، إذ يكمتبها بعض الناس بشةكل واةةد   

 واق  اإل رابية كلها، وسيؤدي ذل؛ ةمتى للخل  بني الفا ل واملفعول بن م ة.يف امل
ويمتضح جليا أنها مهارة بالغة األهمية، كونها ترتب  سمهارات لغويةة تمتلفةة، ومة     
بينها االسمتماع، والمتحدث، والاراءة، إذ تمتعاعد مجيعها يف إنمتاج كمتابح واعح يعني  لةى  

نفسن  ل  قةائ  بذاتةن ملةا لةن مة  قوا ةد جيةب تعلمهةا          الفه  واإلفهاب، وهو يف الوقت
 وإتاانها لمتحاا الغاية املنشودة منن.

ومهارة اإلمةء ليست وسيلة لاياس املهارة يف الكمتابة فا ، بل هح "وسةيلة  كنهةا   
قياس حتصيل املمتعلمني، فضةة  ة  الاةدرة اإلمةئيةة  لةى أن يكةون مترينةا يف اإلدرا         

قدرة اإلاغاء لدى املمتعلمني، وم  م  فه  ما يكمتبونن، كمةا يعةّود    )الشفوي(  ألنن ينمح
املمتعلمني  لى الصفات الرتبوية الناجحة، فيعلمه   لى المتمع  ودقةة املةةظةة، ويربةح    
 نده  قوة احلك  واإلذ ان للحا، ويعّوده   لى الصرب والنظاب والنظافةة، فضةة  ة     

يف الكمتابةة والسةر ة والفهة  والمتطبيةا     السر ة والسيطرة  لى ةركةات اليةد والةمتحك     
 (.٢٠٠٥السري  للاوا د املخمتلفة" )الدليمح والوائلح، 

األمةر  فةإن  ببعض الصةعوبات،   هذه الاوا د ا لمتعدد قوا د اإلمةء، وارتباطنظًرو
بةرزت بعةض   ولاةد  ، تلة؛ الاوا ةد وك ةرة المتةدريب  ليهةا      يف تعل  هداجل بذليمتطلب 

المتفريةا  و، بكةل أنوا هةا   : كمتابة اهلمزاتمنها الاوا د، تل؛اكمتسا  املرتبطة ب املشكةت
ة والةةب الامريةة،   يالمتفريا بةني الةةب الشمسة   وواهلاء، والمتاء املبسوطة بني المتاء املربوطة 

 .كمتابة األلف يف نهاية الكلمةة و ،اءال  تلحا األمس( الواو) وريمضال (واو)ريا بني فالمتو
إىل النال اآللةح للمةمتعلمني مة  مرةلةة تعليميةة إىل      شكةت باإلعافة اد أدت هذه امللو
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ملا أةدممتن وحتدمن الكمتابة م  أمر الكمتابة م  أمةر كةبري يف ةيةاة النةاس، ومة  ذلة؛ أنهةا        
اةل  أسهمت بشكل فّعال يف مد جسور المتواال اإلنسانح بني الناس، َبْيةَد أن هةذا المتوا  

يضعف ك ريا إذا ععف عب  اللغة ال  ُكمِتب بها، إذا إن تغري املعنى، وم  م  تغري الفه  
هلذا املعنى وارد بشكل كبري إذا كان مثة أخطاء يف الكمتابة اإلمةئية، وم  ذلة؛ اخلطةأ يف   
كمتابة )أبناؤه ، أبناءه ، أبنائه (  لح سبيل امل ال، إذ يكمتبها بعض الناس بشةكل واةةد   

 واق  اإل رابية كلها، وسيؤدي ذل؛ ةمتى للخل  بني الفا ل واملفعول بن م ة.يف امل
ويمتضح جليا أنها مهارة بالغة األهمية، كونها ترتب  سمهارات لغويةة تمتلفةة، ومة     
بينها االسمتماع، والمتحدث، والاراءة، إذ تمتعاعد مجيعها يف إنمتاج كمتابح واعح يعني  لةى  

نفسن  ل  قةائ  بذاتةن ملةا لةن مة  قوا ةد جيةب تعلمهةا          الفه  واإلفهاب، وهو يف الوقت
 وإتاانها لمتحاا الغاية املنشودة منن.

ومهارة اإلمةء ليست وسيلة لاياس املهارة يف الكمتابة فا ، بل هح "وسةيلة  كنهةا   
قياس حتصيل املمتعلمني، فضةة  ة  الاةدرة اإلمةئيةة  لةى أن يكةون مترينةا يف اإلدرا         

قدرة اإلاغاء لدى املمتعلمني، وم  م  فه  ما يكمتبونن، كمةا يعةّود    )الشفوي(  ألنن ينمح
املمتعلمني  لى الصفات الرتبوية الناجحة، فيعلمه   لى المتمع  ودقةة املةةظةة، ويربةح    
 نده  قوة احلك  واإلذ ان للحا، ويعّوده   لى الصرب والنظاب والنظافةة، فضةة  ة     

يف الكمتابةة والسةر ة والفهة  والمتطبيةا     السر ة والسيطرة  لى ةركةات اليةد والةمتحك     
 (.٢٠٠٥السري  للاوا د املخمتلفة" )الدليمح والوائلح، 

األمةر  فةإن  ببعض الصةعوبات،   هذه الاوا د ا لمتعدد قوا د اإلمةء، وارتباطنظًرو
بةرزت بعةض   ولاةد  ، تلة؛ الاوا ةد وك ةرة المتةدريب  ليهةا      يف تعل  هداجل بذليمتطلب 

المتفريةا  و، بكةل أنوا هةا   : كمتابة اهلمزاتمنها الاوا د، تل؛اكمتسا  املرتبطة ب املشكةت
ة والةةب الامريةة،   يالمتفريا بةني الةةب الشمسة   وواهلاء، والمتاء املبسوطة بني المتاء املربوطة 

 .كمتابة األلف يف نهاية الكلمةة و ،اءال  تلحا األمس( الواو) وريمضال (واو)ريا بني فالمتو
إىل النال اآللةح للمةمتعلمني مة  مرةلةة تعليميةة إىل      شكةت باإلعافة اد أدت هذه امللو
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اإلمةئيةة لةديه  )البكةر    ملسمتواه  يف اللغة إىل شيوع األخطاء  ةمرا ا نمرةلة أخرى دو
. وترسةةخت األخطةةاء يف كمتابةةات (٢٠٠٥وزارة الرتبيةةة والمتعلةةي ،   ٢٠٠٩، والةةوهيي

 .املمتعلمني وانمتالت معه  يف مسمتويات أ لى و يف وظائفه  أيضا 
متكني املمتعل  مة  قوا ةد اإلمةةء وفهمهةا      ىم  هذا املنطلا، وجب احلرص  لو

الكمتابة الصةحيحة مة  خةةل المتةدريبات الكة رية املسةمتمرة        والمتدريب  لى ا،ا دقيابفهًم
(Al-Abri, 2009 وحماولة  ةج املشكةت ،)واألمةر   الشائعة بشكل جذري اإلمةئية.

مها إىل وةدات حتدد يف عوئها الاوا د اإلمةئيةة  وتاسي، األخطاء الشائعة ةصر يمتطلب
وم  م  اخمتيةار املعاجلةة املناسةبة لمتلة؛     (.٢٠٠٢إليها هذه الوةدات )شحاتن، حممتال  تن

األخطاء  ذل؛ ألن تركها وشةيو ها يةؤدي إىل سةوء فهة  املكمتةو  واناطةاع المتوااةل        
 السلي .

الشةةائعة الةة  ياةة  فيهةةا  تباينةةت آراء الرتبةةويني يف بيةةان أنةةواع األخطةةاء اللغويةةة
( بني نو ني م  األخطاء ٢٠١١(، والفوزان )٢٠٠٦املمتعلمون، فيفّرق طعيمة والشعيي )

، ومعظة   Performance، وأخطةاء أداء  Competencyاللغوية، وهما: أخطاء كفاءة 
اجلهد يمتوجن إىل أخطاء األداء، واألداء نو ان: إنمتاجح، واآلخر اسمتابالح، ويرتكةز حتليةل   

 خطاء اللغوية  لى األداء اإلنمتاجح.األ
( األخطاء اللغوية يف عوء مدى إ اقمتها لعملية المتوااةل  ٢٠١٠ويصنف مدكور )

إىل أخطاء كلية وهح ال  تعوق  ملية المتواال  ألنها تؤمر  لى المتنظي  الكلةح للجملةة   
 مليةة  كالرتتيب اخلاطئ للكلمات داخل اجلملة، وأخطاء جزئية و هح ال  ال تؤمر  لى 

 المتواال بصورة كبرية.
( األخطاء اللغوية يف أرب  فئات هح: احلةذف، واإلعةافة،   ١٩٩٨كما بصر بشر )

واإلبدال، وسوء الرتتيب، وهنا  م  ياسمها إىل أخطاء إمةئية، وأخطاء اوتية، وأخطاء 
(. كمةا ياسة    ٢٠٠٨ارفية، وأخطاء معجمية، وأخطاء حنوية، وأخطةاء مركبةة )عةّوه،    

( األخطاء اللغوية الشائعة إىل: أخطاء اوتية وياابلها يف الكمتابة اإلمةةء،  ٢٠٠٦)العربي 

أخطاء ارفية، أخطاء حنويةة، أخطةاء دالليةة. ومةا يهة  الدراسةة احلاليةة هةو األخطةاء          
 اإلمةئية املمتعلاة باألداء لكمتابح فا .

( هةو االحنةراف  مةا هةو     ٢٠١٤فاخلطأ اللغوي كما ورد  نةد ةسةني وآخةران )   
ابول يف اللغة العربية ةسب املااييس ال  يمتبعها الناطاون بها. أو هو االحنراف امللحوظ م

يف األداء اللغوي  ند قوا د النظ  العربح الفصيح، اخلااةة باملمتحةدث األاةلح املمتفةا     
 ليها  لماء اللغة الادماء واحملدمون يف جانب م  جوانب اللغة الصةوتية أو الصةرفية أو   

دد اخلطأ اللغوي سمواافات منها: تالفة االسةمتجابة اللغويةة الصةادرة ملةا     النحوية، ويمتح
ينبغح أن تكون  لين االسمتجابة وفاا لاوا د اللغة العربية، و دب مناسبة هةذه االسةمتجابة   
يف بعض املواقف اللغوية وتكرار ادور هذه االسمتجابة، فما يصدر مةرة واةةدة ال يعةد    

 خطأ لغويا شائعا. 
أنةن: "قصةور املةمتعل   ة  املطاباةة الكليةة أو        ( اخلطأ اإلمةئح٢٠٠٦زايد )يعرف 

اجلزئية بني الصور الصوتية أو الذهنية للحروف، والكلمات مةدار الكمتابةة اإلمةئيةة مة      
(. ٧١الصور اخلطية هلا وفا قوا ةد الكمتابةة اإلمةئيةة احملةددة أو املمتعةارف  ليهةا " )ص:      

( وحمجةةو  ٢٠٠٦(، وزايةةد )٢٠٠٥وي )(، والعيسةة٢٠٠٢ويشةةري كةةل مةة  الظفةةريي )
م  األفراد أو أك ر يف خطةأ إمةئةح  كة  ا متبةاره خطةأ       ٪٢٥(، إىل أنن اذا وق  ٢٠٠٩)

شائعا ،وهذه النسبة ال  سيمت  ا متمادها بالدراسة الراهنةة كمحة؛ للحكة   لةى شةيوع      
 اخلطأ.
وجةو   م  الظواهر ال  تسمتحا الوقةوف  نةدها، و   اإلمةئيةن انمتشار األخطاء إ
ولاد الةظت الباة ة وتأكدت مة  اةدق   أبعادها ملعرفة أسبابها وسبل معاجلمتها. تعرف 

بك رة لدى الكةادر  الرمسية  مةةظاتها بسؤال الزمةء ةول شيوع األخطاء يف املكاتبات
 الشةائعة يف  ةوتمتجلةى األخطةاء اإلمةئية    اإلداري بكلية الرتبية جامعة السلطان قةابوس. 

صورة الفمتة ةمتى اارت ظاهرة خطةرية تسةمتلزب البحةث  ة  أسةبا       الكمتابح ب ه تعبري
سةببا يف   اإلمةئحا ما يكون اخلطأ ك رًيو ذل؛ ألن يوع تل؛ األخطاء وحماولة  ةجها، ش
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أخطاء ارفية، أخطاء حنويةة، أخطةاء دالليةة. ومةا يهة  الدراسةة احلاليةة هةو األخطةاء          
 اإلمةئية املمتعلاة باألداء لكمتابح فا .

( هةو االحنةراف  مةا هةو     ٢٠١٤فاخلطأ اللغوي كما ورد  نةد ةسةني وآخةران )   
ابول يف اللغة العربية ةسب املااييس ال  يمتبعها الناطاون بها. أو هو االحنراف امللحوظ م

يف األداء اللغوي  ند قوا د النظ  العربح الفصيح، اخلااةة باملمتحةدث األاةلح املمتفةا     
 ليها  لماء اللغة الادماء واحملدمون يف جانب م  جوانب اللغة الصةوتية أو الصةرفية أو   

دد اخلطأ اللغوي سمواافات منها: تالفة االسةمتجابة اللغويةة الصةادرة ملةا     النحوية، ويمتح
ينبغح أن تكون  لين االسمتجابة وفاا لاوا د اللغة العربية، و دب مناسبة هةذه االسةمتجابة   
يف بعض املواقف اللغوية وتكرار ادور هذه االسمتجابة، فما يصدر مةرة واةةدة ال يعةد    

 خطأ لغويا شائعا. 
أنةن: "قصةور املةمتعل   ة  املطاباةة الكليةة أو        ( اخلطأ اإلمةئح٢٠٠٦زايد )يعرف 

اجلزئية بني الصور الصوتية أو الذهنية للحروف، والكلمات مةدار الكمتابةة اإلمةئيةة مة      
(. ٧١الصور اخلطية هلا وفا قوا ةد الكمتابةة اإلمةئيةة احملةددة أو املمتعةارف  ليهةا " )ص:      

( وحمجةةو  ٢٠٠٦(، وزايةةد )٢٠٠٥وي )(، والعيسةة٢٠٠٢ويشةةري كةةل مةة  الظفةةريي )
م  األفراد أو أك ر يف خطةأ إمةئةح  كة  ا متبةاره خطةأ       ٪٢٥(، إىل أنن اذا وق  ٢٠٠٩)

شائعا ،وهذه النسبة ال  سيمت  ا متمادها بالدراسة الراهنةة كمحة؛ للحكة   لةى شةيوع      
 اخلطأ.
وجةو   م  الظواهر ال  تسمتحا الوقةوف  نةدها، و   اإلمةئيةن انمتشار األخطاء إ
ولاد الةظت الباة ة وتأكدت مة  اةدق   أبعادها ملعرفة أسبابها وسبل معاجلمتها. تعرف 

بك رة لدى الكةادر  الرمسية  مةةظاتها بسؤال الزمةء ةول شيوع األخطاء يف املكاتبات
 الشةائعة يف  ةوتمتجلةى األخطةاء اإلمةئية    اإلداري بكلية الرتبية جامعة السلطان قةابوس. 

صورة الفمتة ةمتى اارت ظاهرة خطةرية تسةمتلزب البحةث  ة  أسةبا       الكمتابح ب ه تعبري
سةببا يف   اإلمةئحا ما يكون اخلطأ ك رًيو ذل؛ ألن يوع تل؛ األخطاء وحماولة  ةجها، ش
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إن الكمتابة الصةحيحة  مليةة مهمةة    هذا يؤكد  لى  و ،قلب املعنى، و دب وعو  الفكرة
 .(٢٠١٢، يفوةياتن املسمتابلية )ال ،للممتعل  يف دراسمتن

الشةائعة تلاةح    اإلمةئيةة  ( أن دراسةة األخطةاء  ٢٠٠٦) والشةعيي  يؤكد طعيمةة و
 فحواةني ند جممو ة ممتجانسةة مة  امل   فإن كانت األخطاء  أسبابها،سهولة  لى بالضوء 

وم  م  بذل اجلهد لبنةاء منةاهو    ،وجود سبب مشرت  تعزى إلين األخطاء ىدّل ذل؛  ل
 .ايما لعةجهالمتكون سبية مسمت وبرامو  لى أساسها

اللغوية الشائعة ليست باليسرية، فلةها ممتطلبةات وحتمتةاج     ءإن  ملية ةصر األخطا
إلح مجلة م  الاومات ةمتى يصةل إىل اةفة الشةيوع يف األخطةاء منهةا: أن تكةون هةذه        
األخطاء ممتكررة لدى العامة واخلااة، وأن تشكل  بئا  لى أفراد ا؛متم  ليمتصدى هلا نفر 

 (.٢٠٠٦لدراسة والمتحليل واوال إىل النمتائو )زايد،م  الباة ني يف ا
تعد  ملية تشخيص األخطاء اإلمةئية الشائعة  ملية دقياةة، ومة  أهة  املراةةل     
ال  ُيبين  ليها إ داد وتصةمي  الةربامو العةجيةة. وتشةري األدبيةات الرتبويةة )ةةاف ،        

ر لألخطةاء  ( إىل عرورة المتشةخيص املبكة  Harries, 1988و  ٢٠٠١  والشيخ، ٢٠٠٦
الشائعة  ةيث إن فا ليات المتدخل العةجح تمتضاءل إىل ةد كبري م  تةأخر المتشةخيص،   
وبالمتالح ُيعد العةج مضيعة للوقت واجلهد، بل قةد يةأتح بنمتةائو سةلبية، فضةة  ة  أن       
األخطاء الشائعة ال  يعانح منها املمتعل  قد تسمتنفذ م  طاقمتن العالية واالنفعاليةة وُتسةبب   

بات انفعالية أو توافاية ُترت  بصماتها  لى ُمجمل شخصيمتن فمتبدو  لين مظةاهر  لن اعطرا
 سوء المتوافا الشخصح، واالنفعالح، واالجمتما ح.

كما يساه  المتشخيص املبكر لألخطاء اإلمةئية الشائعة يف تهيئة األسبا  العلميةة  
رتبويةة والعةجيةة   إل داد الربامو المتدريبية العةجية  ةيث ختمتلف الربامو واألنشةطة ال 

باخمتةف الصةعوبات واالعةطرابات املصةاةبة هلةا، فاةد تكةون املشةكلة واةةدة لكة           
 املسببات ممتعددة.

أما    املعايري املعمتمدة يف حتديد األخطاء الشائعة فمنها االخمتبارات المتحصيلية أو 
المتشخيصية بعد تصحيحها وحتليل نمتائجهةا، ودراسةمتها وتصةنيفها، مة  ةصةر األخطةاء       

مة  جممةوع العينةة. باإلعةافة إىل      ٪٢٥ا متمادا  لى نسبة شيوع اخلطةأ وهةح أك ةر مة      
(.والباة ةة  ٢٠٠٦الكراسات والمتاارير الرمسية املكمتوبة وراد األخطاء املمتكررة )زايةد،  

ا متمدت  لى املكاتبات الرمسية والرسائل الة  يكمتبهةا املوظفةون مةادة واقعيةة رمسيةة       
 لمتشخيص تل؛ األخطاء.

خطاء اإلمةئية الشةائعة إذا مةا ُواةفت تواةيفا دقياةا، وُةةددت أسةبابها        األإن 
ومصادر ةدومها، فإنن  ك   ةجها واحلد منها خةل برنامو  ةجح ُمعد إ دادا تربويا 

(. ويشةري مةدكور وآخةرون    ٢٠٠٨دقياا يهةدف إلةح تصةويب تلة؛ األخطةاء )عةّوة،       
طأ وتصنيفن، وتفسريه لغوًيا ونفسةًيا  ( أن اهلدف م  حتليل األخطاء هو تعرف اخل٢٠٠٧)

بهدف مسا دة املمتعل   لى المتعل ، فع  طريا حتليل األخطاء نسمتطي  أن نمتعةرف ةاياةة   
املشكةت ال  تواجن املةمتعلمني يف أمنةاء تعلمهة ، ومة  نسةبة ورود اخلطةأ نسةمتطي  أن        

 نمتعرف  لى مدى اعوبة املشكةت أو سهولمتها.
 ية وفا مةث مراةل هح:وتمت  دراسة األخطاء اإلمةئ

: ُياصد بن حتديةد املةواط  الة  تنحةرف فيهةا اسةمتجابات المتةميةذ  ة          تعريف اخلطأ -
 االسمتخداب اللغوي الصحيح.  

: ُياصد بن بيان أوجن االحنراف    الاا دة، وتصنيفن للفئة الة  ينمتمةح   توايف اخلطأ -
 إليها حتديد موق  األخطاء م  املباةث اللغوية.

ُياصد بن بيان العوامل ال  أدت إىل هذا اخلطأ، واملصادر ال  ٌيعزى إليهةا   :تفسري اخلطأ -
(. والباة ة سارت يف املراةل ال ةمة يف تناوهلةا لألخطةاء اإلمةئيةة يف     ٢٠٠٤)طعيمة، 

 .كمتابات املوظفني
ا مة   ومية إال أننا ما زلنا نلمس ك رًييتنا الاالرط  م  أهمية اإلمةء يف مكاتب ىو ل

ؤسسةات  مةوظفني يف امل  بكةانوا طلبةة أ  أ سةواء  كةاتبون بهةا ال كطاء اإلمةئية ال  يرتاألخ
أو إىل  ،وهذا  ائد إما إىل احملمتوى الذي يمتضمنن منهاج اللغة العربيةة  ،احلكومية أو اخلااة
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أما    املعايري املعمتمدة يف حتديد األخطاء الشائعة فمنها االخمتبارات المتحصيلية أو 
المتشخيصية بعد تصحيحها وحتليل نمتائجهةا، ودراسةمتها وتصةنيفها، مة  ةصةر األخطةاء       

مة  جممةوع العينةة. باإلعةافة إىل      ٪٢٥ا متمادا  لى نسبة شيوع اخلطةأ وهةح أك ةر مة      
(.والباة ةة  ٢٠٠٦الكراسات والمتاارير الرمسية املكمتوبة وراد األخطاء املمتكررة )زايةد،  

ا متمدت  لى املكاتبات الرمسية والرسائل الة  يكمتبهةا املوظفةون مةادة واقعيةة رمسيةة       
 لمتشخيص تل؛ األخطاء.

خطاء اإلمةئية الشةائعة إذا مةا ُواةفت تواةيفا دقياةا، وُةةددت أسةبابها        األإن 
ومصادر ةدومها، فإنن  ك   ةجها واحلد منها خةل برنامو  ةجح ُمعد إ دادا تربويا 

(. ويشةري مةدكور وآخةرون    ٢٠٠٨دقياا يهةدف إلةح تصةويب تلة؛ األخطةاء )عةّوة،       
طأ وتصنيفن، وتفسريه لغوًيا ونفسةًيا  ( أن اهلدف م  حتليل األخطاء هو تعرف اخل٢٠٠٧)

بهدف مسا دة املمتعل   لى المتعل ، فع  طريا حتليل األخطاء نسمتطي  أن نمتعةرف ةاياةة   
املشكةت ال  تواجن املةمتعلمني يف أمنةاء تعلمهة ، ومة  نسةبة ورود اخلطةأ نسةمتطي  أن        

 نمتعرف  لى مدى اعوبة املشكةت أو سهولمتها.
 ية وفا مةث مراةل هح:وتمت  دراسة األخطاء اإلمةئ

: ُياصد بن حتديةد املةواط  الة  تنحةرف فيهةا اسةمتجابات المتةميةذ  ة          تعريف اخلطأ -
 االسمتخداب اللغوي الصحيح.  

: ُياصد بن بيان أوجن االحنراف    الاا دة، وتصنيفن للفئة الة  ينمتمةح   توايف اخلطأ -
 إليها حتديد موق  األخطاء م  املباةث اللغوية.

ُياصد بن بيان العوامل ال  أدت إىل هذا اخلطأ، واملصادر ال  ٌيعزى إليهةا   :تفسري اخلطأ -
(. والباة ة سارت يف املراةل ال ةمة يف تناوهلةا لألخطةاء اإلمةئيةة يف     ٢٠٠٤)طعيمة، 

 .كمتابات املوظفني
ا مة   ومية إال أننا ما زلنا نلمس ك رًييتنا الاالرط  م  أهمية اإلمةء يف مكاتب ىو ل

ؤسسةات  مةوظفني يف امل  بكةانوا طلبةة أ  أ سةواء  كةاتبون بهةا ال كطاء اإلمةئية ال  يرتاألخ
أو إىل  ،وهذا  ائد إما إىل احملمتوى الذي يمتضمنن منهاج اللغة العربيةة  ،احلكومية أو اخلااة
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أو قلةة المتةدريبات أو    رائا وإسرتاتيجيات المتدريس املمتبعة يف تدريس الكمتابة اإلمةئيةة ط
 .  وي  كمتابة املمتعلمني وتصويبها وممتابعمتهاالمتهاون يف تا

و لى اعيد الرب  بني األخطاء اإلمةئية الشةائعة ووسةائل المتكنولوجيةا احلدي ةة     
با متبارها م  العوامل ال  تزيد مة  هةذه األخطةاء، فمتم ةل خطةرا  لةى مسةمتابل اللغةة         

ة األخطاء ( أنن م  المتعسف و دب اإلنصاف أن تلصا زياد٢٠١٥العربية، يرى األةول )
اإلمةئية الشائعة باألجهزة المتكنولوجية احلدي ة الة  يك ةر انمتشةارها كةأدوات للمتوااةل      
االجمتما ح، ويدلل  لى ذل؛ باولن: ةني ُيخطئ الالة  يف الكمتابةة، فةة يعةين ذلة؛ أن      
هنا   يبا يف الال ، ولك  العيب فيم   س؛ الال ، وهذا يعين أن املنمتو الفين أو الةمتاين  

قة لن سما بدث يف جممتمعاتنا م  شيوع األخطاء، وتداول رمةوز وتمتصةرات تسةحء    ال  ة
إىل لغمتنا العربية، فاحلاسو  أو اهلاتف احملمول م  األجهزة ال  تسةمتابل مةا يةودع فيهةا،     

 فالعيب األكرب يا   لى م  يسمتعملها. 
 لةدى  اإلمةئيةة  ع األخطةاء  وشةي  أنن م  األسةبا  الة  تاةف وراء    الباة ةوترى 
منهةا:   ،جامعةة السةلطان قةابوس   كلية الرتبيةة يف  الرمسية ب  مكاتباته يفداري الكادر اإل
عةعف  و ،بصةعوبة  لومهةا   لةديه   الشعورطلبة  اللغة و مبادئم  تعل   واحلياء اخلوف

عدب تأهيله   لميا بالشكل املناسب ملمتطلبات العصر، ل، وأساسامسمتواه  اللغوي  تدنحو
الةمتلاني الةذي    ى لة ال متمادهةا    اللغة العربية يف املةدارس آنةذا   منهو تدريس  ائاطرو

ل ئاسة وومة  األسةبا   أيضةا سةوء اسةمتخداب       ياضح  لى المتفكري واملشاركة واإلنمتاج،
االجمتمةا ح  ةيةث أدت   اإل ةب احلدي ة املرئية واملسمو ة واملاروءة وشبكات المتواال 

 .  صحيحةإىل المتساهل يف تطبيا قوا د اإلمةء والكمتابة ال
الشةائعة لةدى املةوظفني     اإلمةئيةة املربرات لمتناول قضية األخطةاء   ولاد تعددت 

 منها:  ،قابوس السلطان ةجامعبكلية الرتبية اإلداريني 
توايات الندوة ال   ادتها املنظمة العربية للرتبية والعلوب وال اافة بدولة البحري   اب  -

ء الة  يرتكبهةا الكبةار والصةغار     ةول إجراء حبوث ودراسات حبصةر األخطةا   ١٩٩٩
 وبيان شيو ها، وتعمي  برامو  ةجية لمتذليل اعوباتها.

الد وة إىل دراسة أسس تعلي  اإلمةء وتاو ن وتطويره يف العامل العربح، ظهةرت  لةى    -
شكل دراسات وكمتب تمتلفة يف مناهو وطرائا تدريس اللغةة العربيةة بعامةة واإلمةةء     

 خبااة.
 ختصص مناهو اللغة العربية وطرائا تدريسةها يف بكلية الرتبية   ملهام  خربة الباة ة  -

جامعة السلطان قابوس ألك ر م   شر سنوات، واةمتكاكها املباشر سمكاتبات املةوظفني  
لةديه    املكاتبةات يف  ء اإلمةئيةاإلداريني الرمسية يف اجلامعة، ومةةظة شيوع األخطا

الصادرة، وكذل؛ مساع شكاوي أ ضةاء     طريا فحص الرسائل الرمسية الواردة و
ىل إجةراء هةذه   إيف هةذه املراسةةت  ممةا د ةا      اإلمةئيةة م  شيوع األخطةاء   المتدريس
 الدراسة.  

ألخطةاء اإلمةئيةة   اما كشفت  نن البحوث امليدانية العربية ال  متت يف جمال تشةخيص   -
اسات كل م  )إبراهي ، در اهومن يف المتعبري الكمتابح وذل؛ يف املراةل المتعليمية املخمتلفة

 ،)رةيمةة ، و(٢٠١٥)العامري و (،٢٠١٧)الصويركح، و(، ٢٠١٧بيل،ش)ال(، و٢٠١٧
اولةت األخطةاء   نت الة  ت اما الدراسأ. (٢٠١١، و)محيد، (٢٠١٢)خليفة، ، و(٢٠١٣
تناولةت   ا، ةيةث ية فاةد كانةت نةادرة جةدً    ملدى املوظفني يف املؤسسات المتعلي اللغوية

وية الواردة يف املكاتبات الرمسية الصةادرة  غليل األخطاء اللحت (٢٠١٠ي؛ )ودراسة الد
يف الكليةات   مرتفعةألخطاء اللغوية يف املكاتبات كانت ام  جامعة مؤتة وال  بينت أن 

 .  العلمية
 ىالشةائعة لةد   اإلمةئيةة    حتليل األخطاء  - ةسب  ل  الباة ة - دراسةال توجد   -

الة    سةائل الرمسيةة  رلامعةة السةلطان قةابوس يف    ايف كليةة الرتبيةة    داري الكادر اإل
 .ياومون بكمتابمتها يف فرتة العمل الرمسية

وقد الةظت الباة ة خةل كشفها للدراسات الساباة ال  تعرض ةصر األخطةاء  
أنها تضر  يف أحنةاء شةمتى، وتمتعجةل الواةول إىل      - لى أهميمتها - اإلمةئية ومعاجلمتها

 اإلمةئيةة جاءت هذه الدراسةة للكشةف  ة  األخطةاء     م  هنا و ةلول ملعاجلة األخطاء.
  امعة السلطان قابوس.  يف كلية الرتبية الشائعة يف مكاتبات املوظفني اإلداريني الرمسية 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 207المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م206

فاطمة حممد الكاف

الد وة إىل دراسة أسس تعلي  اإلمةء وتاو ن وتطويره يف العامل العربح، ظهةرت  لةى    -
شكل دراسات وكمتب تمتلفة يف مناهو وطرائا تدريس اللغةة العربيةة بعامةة واإلمةةء     

 خبااة.
 ختصص مناهو اللغة العربية وطرائا تدريسةها يف بكلية الرتبية   ملهام  خربة الباة ة  -

جامعة السلطان قابوس ألك ر م   شر سنوات، واةمتكاكها املباشر سمكاتبات املةوظفني  
لةديه    املكاتبةات يف  ء اإلمةئيةاإلداريني الرمسية يف اجلامعة، ومةةظة شيوع األخطا

الصادرة، وكذل؛ مساع شكاوي أ ضةاء     طريا فحص الرسائل الرمسية الواردة و
ىل إجةراء هةذه   إيف هةذه املراسةةت  ممةا د ةا      اإلمةئيةة م  شيوع األخطةاء   المتدريس
 الدراسة.  

ألخطةاء اإلمةئيةة   اما كشفت  نن البحوث امليدانية العربية ال  متت يف جمال تشةخيص   -
اسات كل م  )إبراهي ، در اهومن يف المتعبري الكمتابح وذل؛ يف املراةل المتعليمية املخمتلفة

 ،)رةيمةة ، و(٢٠١٥)العامري و (،٢٠١٧)الصويركح، و(، ٢٠١٧بيل،ش)ال(، و٢٠١٧
اولةت األخطةاء   نت الة  ت اما الدراسأ. (٢٠١١، و)محيد، (٢٠١٢)خليفة، ، و(٢٠١٣
تناولةت   ا، ةيةث ية فاةد كانةت نةادرة جةدً    ملدى املوظفني يف املؤسسات المتعلي اللغوية

وية الواردة يف املكاتبات الرمسية الصةادرة  غليل األخطاء اللحت (٢٠١٠ي؛ )ودراسة الد
يف الكليةات   مرتفعةألخطاء اللغوية يف املكاتبات كانت ام  جامعة مؤتة وال  بينت أن 

 .  العلمية
 ىالشةائعة لةد   اإلمةئيةة    حتليل األخطاء  - ةسب  ل  الباة ة - دراسةال توجد   -

الة    سةائل الرمسيةة  رلامعةة السةلطان قةابوس يف    ايف كليةة الرتبيةة    داري الكادر اإل
 .ياومون بكمتابمتها يف فرتة العمل الرمسية

وقد الةظت الباة ة خةل كشفها للدراسات الساباة ال  تعرض ةصر األخطةاء  
أنها تضر  يف أحنةاء شةمتى، وتمتعجةل الواةول إىل      - لى أهميمتها - اإلمةئية ومعاجلمتها

 اإلمةئيةة جاءت هذه الدراسةة للكشةف  ة  األخطةاء     م  هنا و ةلول ملعاجلة األخطاء.
  امعة السلطان قابوس.  يف كلية الرتبية الشائعة يف مكاتبات املوظفني اإلداريني الرمسية 
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 :شكلة الدراسةم

بدأت األخطاء اإلمةئية تشكل ظاهرة بمتنظي  الوط  العربح م  حميطن إىل خليجةن  
صر احلديث. ومة  مة  ظهةرت د ةوات كة رية       اب انمتشار المتعلي  وطلبة الكمتابة يف الع

لةهمتماب باإلمةء  م  ذل؛ الد وة إىل دراسة أسةس تعلةي  اإلمةةء وتاو ةن وتطةويره،       
وم  د وة نادت بضرورة ةصر األخطاء اإلمةئية ومعاجلمتهةا يف الرسةائل الرمسيةة مة      

 (. ٢٠١٠قبل املوظفني )الدوي؛، 
أحناء الوط  العربةح، انمتهةت مجيعهةا    واسمتجابة لذل؛، أجريت دراسات  ديدة يف 

إىل نمتائو ممتشابهة، مفادها أن ما يكمتبن املمتعلمون ال يسرُّ أي مطل   لى مسمتواه   نظرا ملا 
يكمتنف كمتاباته  م  أخطاء فاةشة، رسمةا يكةون هلةا تةأمري خطةري  لةى مسةمتابل الكمتابةة         

 (.٢٠٠١العربية، بوافها أداة المتواال بني أبناء الوط  العربح )حمجو ، 
الشكوى املسمتمرة م  ك رة األخطةاء اإلمةئيةة   يف الراهنة تمتم ل مشكلة الدراسة و 
جامعةة السةلطان   بكلية الرتبيةة يف  لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية  الشائعة
بصورة تؤدي إىل  دب حتايا المتواال اجليد والفه  السلي  ملا يف املكاتبةات  ممةا   قابوس  

 يد تل؛ األخطاء اإلمةئية الشائعة والبحث    سبيل لعةجها.يسمتوجب حتد
 األسئلة اآلتية: و ك  حتديد مشكلة الدراسة يف

 بكلية الرتبية / الشائعة يف مكاتبات املوظفني اإلداريني الرمسية اإلمةئيةا األخطاء م  -١
 جامعة السلطان قابوس؟

اإلداريةني بكليةة الرتبيةة /     املةوظفني  ءؤالاللغةوي اإلمةئةح هلة    ءما مسمتويات األدا  -٢
 ؟الرمسية مكاتباته يف  جامعة السلطان قابوس

جامعة بكلية الرتبية لعةج هذه األخطاء لدى املوظفني اإلداريني  المتصور املارت ما   -٣
 يف مكاتباته  الرمسية؟ سالسلطان قابو

 همية الدراسةأ

 اإلمةئيةة اء و األخطة هة ا، وا مهًمة ة الدراسة م  كونها تنةاق  موعةو ً  يهمأتمتب  
جامعةة السةلطان   بكليةة الرتبيةة /   لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية  الشائعة

 قابوس، وم  أبرز اجلوانب ال  تربز أهمية الدراسة:
لةدى املةوظفني اإلداريةني،     اإلمةئيةة ة لواق  املشةكةت  عوجين  ناية املعنيني يف اجلامت -

  ليها. بلغللمت والعمل  لى إجياد السبل املناسبة
تسه  يف فمتح ا؛ال ملزيد مة  الدراسةات والبحةوث يف جمةال الكشةف  ة  األخطةاء         -

 اإلمةئية .
 اإلمةئيةة ائمةة لةبعض األخطةاء    االةربامو المتدريبيةة يف اجلامعةة ب    ىتزويد الاائمني  ل -

ووعة    ،الشائعة يف املكاتبات الرمسية ال  ياة  فيهةا املوظفةون، وتبصةريه  بأبرزهةا     
لةمتةيف هةذه األخطةاء مسةمتابة، أو       بةرامو تدريبيةة ماةرت     متاديبا هلج املناسب العة

 المتاليل منها.

 هداف الدراسة أ

وظفني الشةائعة لةدى املة    اإلمةئيةة  ة  األخطةاء    فالكشة  مت ل اهلدف الرئيس يف
قة  أن  ويمتو ان قةابوس. لطجامعةة السة  يف كليةة الرتبيةة /  اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية 

 الدراسة يف حتايا اآلتح:ه هذتسه  
بكليةة  يف مكاتبةاته  الرمسيةة    الشائعة لدى املوظفني اإلداريني اإلمةئيةحتديد األخطاء  -١

 .جامعة السلطان قابوسالرتبية/
اإلداريةني بكليةة الرتبية/جامعةة     ي اإلمةئح لدى هؤالء املةوظفني ومعرفة املسمتوى اللغ -٢

 لرسائل الرمسية.ايف  السلطان قابوس
اإلداريةني بكليةة    وظفنيلةدى هةؤالء املة   اإلمةئيةة  ملعاجلة األخطاء  تصور مارت تادي   -٣

 يف الرسائل الرمسية. الرتبية /جامعة السلطان قابوس
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 همية الدراسةأ

 اإلمةئيةة اء و األخطة هة ا، وا مهًمة ة الدراسة م  كونها تنةاق  موعةو ً  يهمأتمتب  
جامعةة السةلطان   بكليةة الرتبيةة /   لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية  الشائعة

 قابوس، وم  أبرز اجلوانب ال  تربز أهمية الدراسة:
لةدى املةوظفني اإلداريةني،     اإلمةئيةة ة لواق  املشةكةت  عوجين  ناية املعنيني يف اجلامت -

  ليها. بلغللمت والعمل  لى إجياد السبل املناسبة
تسه  يف فمتح ا؛ال ملزيد مة  الدراسةات والبحةوث يف جمةال الكشةف  ة  األخطةاء         -

 اإلمةئية .
 اإلمةئيةة ائمةة لةبعض األخطةاء    االةربامو المتدريبيةة يف اجلامعةة ب    ىتزويد الاائمني  ل -

ووعة    ،الشائعة يف املكاتبات الرمسية ال  ياة  فيهةا املوظفةون، وتبصةريه  بأبرزهةا     
لةمتةيف هةذه األخطةاء مسةمتابة، أو       بةرامو تدريبيةة ماةرت     متاديبا هلج املناسب العة

 المتاليل منها.

 هداف الدراسة أ

وظفني الشةائعة لةدى املة    اإلمةئيةة  ة  األخطةاء    فالكشة  مت ل اهلدف الرئيس يف
قة  أن  ويمتو ان قةابوس. لطجامعةة السة  يف كليةة الرتبيةة /  اإلداريني يف مكاتباته  الرمسية 

 الدراسة يف حتايا اآلتح:ه هذتسه  
بكليةة  يف مكاتبةاته  الرمسيةة    الشائعة لدى املوظفني اإلداريني اإلمةئيةحتديد األخطاء  -١

 .جامعة السلطان قابوسالرتبية/
اإلداريةني بكليةة الرتبية/جامعةة     ي اإلمةئح لدى هؤالء املةوظفني ومعرفة املسمتوى اللغ -٢

 لرسائل الرمسية.ايف  السلطان قابوس
اإلداريةني بكليةة    وظفنيلةدى هةؤالء املة   اإلمةئيةة  ملعاجلة األخطاء  تصور مارت تادي   -٣

 يف الرسائل الرمسية. الرتبية /جامعة السلطان قابوس



الأخطاء الإمالئية ال�سائعة  يف املكاتبات الر�سمية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 211المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م210

 مصطلحات الدراسة:

 اخلطأ يف اإلمةء
( بأنن: "قصور املمتعل   ة  املطاباةة الكليةة أو اجلزئيةة بةني      ٧١،٢٠٠٦زايد )يعرفن 

لحروف، والكلمات مدار الكمتابة اإلمةئية م  الصور اخلطية الصور الصوتية أو الذهنية ل
 هلا وفا قوا د الكمتابة اإلمةئية احملددة أو املمتعارف  ليها ".

و ك  تعريف اخلطأ اإلمةئح للموظف إجرائيا يف هذه الدراسة بأنةن:  ةدب قةدرة    
متن للرسةائل  املوظف اإلداري  لى توظيف الاوا د اإلمةئية توظيفا احيحا يبدو يف كمتاب

 واملكاتبات الرمسية.
 األخطاء الشائعة يف اإلمةء
(  أنها " اخلطأ املمتكرر وبصفة كبرية، وهذا اخلطأ يكون طما ٢٠٠٥ويعرفها رسةن )

كمتابيا و هو ما نراه يف متاري  المتعةبري أو شةفويا كمةا هةو احلةال بالنسةبة لنشةاط الاةراءة"         
م  جممةوع العينةة، وةةدد هةذا       ٪٢٥م  (. أو هو اخلطأ الذي يا  فين أك ر ٢٣٧)ص.

  ٢٠٠٦اخلطأ مم  قاموا بإجراء دراسات وحبوث مماملةة ةةول الاضةايا اإلمةئيةة )زايةد      
(. وهذه النسبة ال  سيمت  ا متمادها بالدراسةة الراهنةة كمحة؛ للحكة      ٢٠٠٩حمجو ، 

  لى شيوع اخلطأ.

 نهج الدراسةم

 كةان طةاء اإلمةئيةة الشةائعة،    ملا كانت هذه الدراسة تهدف إىل الكشف  ة  األخ 
وحتليل األخطاء هو فةرع مة    ، المتحليلح املنهو املناسب لمتحايا ذل؛ هو املنهو الوافح

 ل  اللغة المتطبياح، والمتحليل هو قدرة املمتعل   لى الفحص الةدقيا للمحمتةوى العلمةح    
 واملعريف وحتديد  نااره. واهلدف م  حتليةل األخطةاء هةو تفسةري اخلطةأ لغوًيةا بهةدف       
مسا دة املمتعلمني  لى المتعل ، وذل؛ بعد تصنيف األخطاء لديه  م  ةيث بيان جماالت 

 (.١٩٩٥اخمتةف قوا د المتحايا يف اللغة )الراجحح، 

 إجراءات الدراسة

مت تادي  مكاتبة رمسية إىل  ميد كلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس بطلب  دد 
ل الكادر اإلداري بكلية الرتبية خةةل العةاب   م  الرسائل الرمسية ال  متت كمتابمتها م  قب

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠األكاد ح 

 جمتمع الدراسة وعينتها

رسةالة رمسيةة مت حتريرهةا مة  قبةل املةوظفني       (670) تكون جممتم  الدراسة مة   
ب. أمةا  ينةة الدراسةة    ٢٠١٩/٢٠٢٠اإلداريني يف كليةة الرتبيةة خةةل العةاب األكةاد ح      

 ، مت اخمتيارها بطرياة  شوائية م  جممتم  الدراسة.( رسالة رمسية٣٠٠فمتألفت م  )

 أداة الدراسة

مت تصمي  اسمتمارة لراد حتليل األخطاء اإلمةئية، ومت المتعامل م  الرسائل الرمسية كما 
 يأتح :

جرى فحص الرسائل الرمسية م  خةل قراءة كل رسالة  لى ةدة، وحتديد األخطةاء   -
يةة  أنوا هةةا وتكرارهةةا يف جةةداول خااةةة يف كةةل رسةةالة أو تعريفهةةا، مةة  نالةةها  م

 بالمتكرارات.  
وبعد حتديدها مت توايفها سمعنى حتديةد احنرافهةا  ة  الاا ةدة ، وتصةنيفها إىل أخطةاء        -

 إمةئية.  
 مت ةسا   دد الكلمات ال  كمتبها اإلداريون احيحة أب خاطئة. -
اوا د اللغة فاد ا متمد  لى خربة الباة ة ب -أي تفسريه  -أما احلك   لى وجود خطأ  -

 العربية، وكمتب اإلمةء والرتقي  اخلااة.
إجراء املعاجلة اإلةصائية الةزمة م  ةيث ةسا  األخطاء املكررة  بوعة  )/( أمةاب    -

كل خطأ إمةئح، ونسبها املئوية، وحتليلها وتفسريها وفةا أهةداف الدراسةة وأسةئلمتها.     
 واجلدول اآلتح يوعح ذل؛:
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 إجراءات الدراسة

مت تادي  مكاتبة رمسية إىل  ميد كلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس بطلب  دد 
ل الكادر اإلداري بكلية الرتبية خةةل العةاب   م  الرسائل الرمسية ال  متت كمتابمتها م  قب

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠األكاد ح 

 جمتمع الدراسة وعينتها

رسةالة رمسيةة مت حتريرهةا مة  قبةل املةوظفني       (670) تكون جممتم  الدراسة مة   
ب. أمةا  ينةة الدراسةة    ٢٠١٩/٢٠٢٠اإلداريني يف كليةة الرتبيةة خةةل العةاب األكةاد ح      

 ، مت اخمتيارها بطرياة  شوائية م  جممتم  الدراسة.( رسالة رمسية٣٠٠فمتألفت م  )

 أداة الدراسة

مت تصمي  اسمتمارة لراد حتليل األخطاء اإلمةئية، ومت المتعامل م  الرسائل الرمسية كما 
 يأتح :

جرى فحص الرسائل الرمسية م  خةل قراءة كل رسالة  لى ةدة، وحتديد األخطةاء   -
يةة  أنوا هةةا وتكرارهةةا يف جةةداول خااةةة يف كةةل رسةةالة أو تعريفهةةا، مةة  نالةةها  م

 بالمتكرارات.  
وبعد حتديدها مت توايفها سمعنى حتديةد احنرافهةا  ة  الاا ةدة ، وتصةنيفها إىل أخطةاء        -

 إمةئية.  
 مت ةسا   دد الكلمات ال  كمتبها اإلداريون احيحة أب خاطئة. -
اوا د اللغة فاد ا متمد  لى خربة الباة ة ب -أي تفسريه  -أما احلك   لى وجود خطأ  -

 العربية، وكمتب اإلمةء والرتقي  اخلااة.
إجراء املعاجلة اإلةصائية الةزمة م  ةيث ةسا  األخطاء املكررة  بوعة  )/( أمةاب    -

كل خطأ إمةئح، ونسبها املئوية، وحتليلها وتفسريها وفةا أهةداف الدراسةة وأسةئلمتها.     
 واجلدول اآلتح يوعح ذل؛:
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 ية الشائعة يف الرسائل الرمسية( راد لألخطاء اإلمةئ١) لجدو
 النسبة املئوية المتكرار النسبة املئوية المتكرار اخلطأ يف املهارة الكمتابية

١     
٢     

 ادق المتحليل
( رسالة. وقامت الباة ة بمتحديةد  ٣٠م  الرسائل الرمسية بواق  ) ٪١٠مت سحب 

ة النمةوذج  لةى   األخطاء وحتليلها ورادها كما يف اجلةدول السةابا، و رعةت الباة ة    
جممو ة مة  احملكمةني املخمتصةني يف اللغةة العربيةة بكليةة اآلدا  والعلةوب االجمتما يةة،         

( حمكمني، و ند اتفةاق  ٧ومناهو اللغة العربية وطرائا تدريسها بكلية الرتبية، و دده  )
 ، ا متربت الباة ة هذا حم؛ لةتفاق.  ٪٨٥.٧١سمتة منه  بنسبة 
 مبات المتحليل

( رسةالة  ٦٠ ةة بإةةدى املمتخصصةات يف اللغةة العربيةة لمتحليةل )      اسمتعانت الباة
بلغةت نسةبة االتفةاق بةني الباة ةة       م  الرسائل الرمسيةة. وقةد   ٪٢٠رمسية وال  مت ل 

 كة    بواسطة معامل االرتباط بريسون وتعمتةرب هةذه النسةبة جيةدة،    ، (٠.٩٠)ها متوزميل
م   ملية المتحليةل األوىل،    ليها لمتحايا طرض الدراسة. وبعد مرور أسبو نياال متماد 

(، ٠،٩٤قامت الباة ة بإ ادة حتليل  شر رسائل رمسية بطرياةة  شةوائية   ةيةث بلة  )    
 وهح قيمة جيدة ألطراض الدراسة احلالية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 لاد خلصت الدراسة إىل  دد م  النمتائو   ك   رعها فيما يلح: 
األخطةاء اإلمةئيةة الشةائعة يف مكاتبةات     ا لإلجابة    السؤال األول، ونصةن: مة  

 جامعة السلطان قابوس؟بكلية الرتبية / املوظفني اإلداريني الرمسية

بكليةة   مكاتبات املةوظفني اإلداريةني الرمسيةة   ملعرفة األخطاء اإلمةئية الشائعة يف 
 ، مت ةسا  المتكرارات والنسب املئوية ألنةواع األخطةاء  جامعة السلطان قابوسالرتبية يف 

 اإلمةئية الشائعة، واجلدول اآلتح يوعح ذل؛.
 (٢جدول )

 والنسب املئوية ألنواع األخطاء اإلمةئية الشائعة مرتبة ترتيبا تنازلياالمتكرارات 
 رق  اخلطأ تنازليا
 النسبة املئوية المتكرارات أنواع األخطاء اإلمةئية ةسب تكراره

 ٪٨٤.٣ ٢٥٣ كسر همزة إّن ١
 ٪٦٥.٠ ١٩٥ فمتح همزة أّن ٢
 ٪٦٣.٣ ١٨٩ همزة الاط  ٣
 ٪٥٨.٠ ١٨١ همزة الوال ٤
 ٪٤٩.٠ ١٧٣ المتاء املربوطة ٥
 ٪٤٢.٠ ١٤٧ المتاء املفمتوةة ٦
 ٪٤١.٠ ١٢٦ اهلاء ٧
 زيادة ةرف األلف بعد ٨

 واو اجلما ة يف األمساء 
٣٣.٠ ١٢٣٪ 

 ٪٣٢.٠ ٩٩ األلف الاائمة ٩
 ٪٢٩.٧ ٩٦ األلف املاصورة ١٠
 ٪٢٨.٠ ٨٩  لى نربة كمتابة اهلمزة ١١
 ٪٢٨.٠ ٨٤ الناطة ١٢
 ٪٢٥.٣ ٧٦ الفاالة املناوطة ١٣
 ٪٢٥.٣ ٧٦ الفاالة ١٤

يمتضح  إمجاال م  اجلدول السابا أن املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية لديه  أخطاء 
إمةئية فيما يكمتبونن م  مراسةت ومكاتبةات رمسيةة ممتعلاةة بالعمةل اإلداري بالكليةة،      

( يف املائة م  إمجالح العينةة، وهةذه هةح النسةبة      ٢٥خطاء لدى ما يزيد    )وتكررت األ
( أربعة  شةر موعةعا   ١٤ال   ا متمدتها الدراسة لشيوع اخلطأ، ولاد بل   دد األخطاء )

تمتعلا بكمتابة اهلمزة سواء أكانت همزة )ألف( وال أب همزة قطة  أب همةزة ممتوسةطة يف    
واو وكرسح األلف وكرسح الياء ال  تعةرف بةالنربة   أوعاع إ رابية تمتلفة  لى كرسح ال
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بكليةة   مكاتبات املةوظفني اإلداريةني الرمسيةة   ملعرفة األخطاء اإلمةئية الشائعة يف 
 ، مت ةسا  المتكرارات والنسب املئوية ألنةواع األخطةاء  جامعة السلطان قابوسالرتبية يف 

 اإلمةئية الشائعة، واجلدول اآلتح يوعح ذل؛.
 (٢جدول )

 والنسب املئوية ألنواع األخطاء اإلمةئية الشائعة مرتبة ترتيبا تنازلياالمتكرارات 
 رق  اخلطأ تنازليا
 النسبة املئوية المتكرارات أنواع األخطاء اإلمةئية ةسب تكراره

 ٪٨٤.٣ ٢٥٣ كسر همزة إّن ١
 ٪٦٥.٠ ١٩٥ فمتح همزة أّن ٢
 ٪٦٣.٣ ١٨٩ همزة الاط  ٣
 ٪٥٨.٠ ١٨١ همزة الوال ٤
 ٪٤٩.٠ ١٧٣ المتاء املربوطة ٥
 ٪٤٢.٠ ١٤٧ المتاء املفمتوةة ٦
 ٪٤١.٠ ١٢٦ اهلاء ٧
 زيادة ةرف األلف بعد ٨

 واو اجلما ة يف األمساء 
٣٣.٠ ١٢٣٪ 

 ٪٣٢.٠ ٩٩ األلف الاائمة ٩
 ٪٢٩.٧ ٩٦ األلف املاصورة ١٠
 ٪٢٨.٠ ٨٩  لى نربة كمتابة اهلمزة ١١
 ٪٢٨.٠ ٨٤ الناطة ١٢
 ٪٢٥.٣ ٧٦ الفاالة املناوطة ١٣
 ٪٢٥.٣ ٧٦ الفاالة ١٤

يمتضح  إمجاال م  اجلدول السابا أن املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية لديه  أخطاء 
إمةئية فيما يكمتبونن م  مراسةت ومكاتبةات رمسيةة ممتعلاةة بالعمةل اإلداري بالكليةة،      

( يف املائة م  إمجالح العينةة، وهةذه هةح النسةبة      ٢٥خطاء لدى ما يزيد    )وتكررت األ
( أربعة  شةر موعةعا   ١٤ال   ا متمدتها الدراسة لشيوع اخلطأ، ولاد بل   دد األخطاء )

تمتعلا بكمتابة اهلمزة سواء أكانت همزة )ألف( وال أب همزة قطة  أب همةزة ممتوسةطة يف    
واو وكرسح األلف وكرسح الياء ال  تعةرف بةالنربة   أوعاع إ رابية تمتلفة  لى كرسح ال
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أب كانت همزة ممتطرفة. واألمر نفسن فيما يمتعلا سمواع  فمتح همزة إن أو كسةرها، ولاةد   
كانت نسبة تكرار اخلطأ يف كمتابة همزة أن مفمتوةة  يف املادمة وبعةدها همةزة  الاطة  مة      

و مربوطةة( والمتفريةا بينهمةا    همزة الوال.وبعد ذل؛ كانت أخطاء كمتابة المتاء )مفمتوةة أ
وبني اهلاء،م  أخطاء كمتابة أةرف كاأللف يف مواع  ال تمتطلب كمتابمتها وإهمال كمتابمتها يف 

هاذه وهاذا والك ، وأرجوا بزيةادة ألةف،    وم  أم لة ذل؛:. مواع  البد م  كمتابمتها فيها
ازب وكذل؛ احلال إذا سةبا فعةل مة  األفعةال اخلمسةة بنااةب أو جة       . وتابلو بة ألف

وةذفت النون، أو ي بت النون م  وجود النااةب أو اجلةازب وهةذه مة  األخطةاء الة        
مرجعها ععف حنوي ، ويف هذا إشةارة إىل عةعف املسةمتوى اللغةوي هلةؤالء املةوظفني.       
وتأتح  ةمات الرتقي  املخمتلفة بعد ذل؛  فهةح ال توعة  يف مكانهةا املناسةب املوعةح      

 لو الكمتابة م  معظمها.للمعنى أو أنها تهمل  بالكلية وخت
 و ك   رض كل خطأ  لى ةدة وتفسريه فيما يلح:

تضمنت األخطاء الشائعة أنةواع اهلمةزات، وهةح مة  األخطةاء املرتفعةة يف تكراراتهةا          -١
( مةرة  ٢٥٣ونسب شيو ها، فكانت أ لى نسبة للشيوع فيها كسر همزة إّن، وتكةررت ) 

( مةةرة بنسةةبة ١٩٥ان تكرارهةةا )(، تلمتهةةا مباشةةرة فةةمتح همةةزة أّن، وكةة٪٨٤.٣) بنسةةبة
( مةرة بنسةبة   ١٧٣(، وجاءت يف املرتبة ال ال ة همةزة الاطة  وبلة  تكرارهةا )    ٪٦٥.٠)

 (. ٪٥٨.٠( وبنسبة )١٨١. أما همزة الوال فاد تكررت )٪٦٣.٣
وقد تعزو الدراسة احلالية سبب شيوع اخلطأ يف أنواع اهلمزات يف الرسائل الرمسية 

ري إىل إطفاهل  أو  دب معرفمته  قوا د كمتابة اهلمزات أو المتساهل ال  يكمتبها الكادر اإلدا
يف تطبيا تل؛ الاوا د ، وسما أن  فمتح همزة أن وكسرها  وطريها م  قوا د اإلمةء مما لن 
 ةقة بالاوا د النحوية فإن املوظفني اإلداريةني يواجهةون اةعوبة يف قوا ةد النحةو ممةا       

، فدائما ال يضعها املوظف  لى األلةف،  وبالنسةبة   يسه  يف وقو ه  يف اخلطأ اإلمةئح 
هلمزة الوال فاملوظف اإلداري جيد اعوبة يف قوا ةدها، فاةد ال يسةمتطي  المتفريةا بةني      
املصادر املخمتلفة )ال ةمح، والربا ح، واخلماسح، والسداسح(  لى سبيل امل ال، وهذا مةا  

 (. ٢٠٠٩( والبكر والوهيي )٢٠١٢أكدتن دراسة احملرزي )

 وم  أم لة األخطاء اإلمةئية الشائعة يف أنواع اهلمزات ما يأتح:
 أن -كلية الرتبية سجلت اال متماد املؤسسح......(، و)جةودة البيانةات   إلن )......و -١

أ ضاء اللجنة(، و)باإلعةافة إىل ممتطلبةات الصةيانة يف     اةد.........(، و) -وجدت 
 احملاعرات.......(. الكلح يف إ طاء لإل متمادالاا ات المتدريسية 

وتعد المتاء املربوطة والمتاء املفمتوةة واهلاء م  بني األخطاء اإلمةئية الشةائعة، ةيةث بلة      -٢
(، وتكرار وقوع اخلطةأ  ٪٤٩.٠( بنسبة )١٧٣تكرار وقوع اخلطأ يف كمتابة المتاء املربوطة )

متابةة اهلةاء   ( ، وتكةرار وقةوع اخلطةأ يف ك   ٪٤٢.٠( بنسةبة ) ١٤٧يف كمتابة المتاء املفمتوةة )
خةل الفصل الدراسح  معمتمده( ، م ة: )بواق  مةث سا ات ٪٤١.٠(، بنسبة )١٢٦)

وال  تاةرر يف اجمتمةاع    العربين اللغن ...../ختصصالطالبن ال انح(، و)إشارة إىل موعوع
املوعةةوع إىل جلنةةة المتوااةةل الطةبةةح يف الاسةة (،   إةالةةت جلنةةة المتوااةةل الطةبةةح
رئةيس وةةدة    بمتمتعينةا متبار ملدة م  تاريخ ادور  مادة الكلية و)....والذي يطلب فين 

 اال متماد األكاد ح(.
، كمةا  وقد ٌيعزى سبب ذل؛ ععف معرفة املوظف اإلداري باوا د كمتابة كل منها

أن املوظف ًل  ك ريا يف الكمتابة بني المتاء املربوطة واملفمتوةة واهلاء لمتشةابههما يف النطةا   
   الوقف  ليهما، وبالمتالح فهو يكمتب ما ينطان يف الرسالة الرمسية، وهذا ما دلت  لين 

 (. ٢٠٠٢(، والظفريي )٢٠٠٩دراسة حمجو  )
و اجلما ة يف األمسةاء، الةذي تكةرر    ولعل شيوع اخلطأ يف زيادة ةرف األلف بعد وا -٣

الفئةة األوىل......(، يعةود إىل  ةدب     موظفةوا ( م ل: )٪٣٣.٠( مرة، وبنسبة )١٢٣)
إدرا  املوظفني اإلداريني للكلمات ال  حتمتاج إىل وع  اآللف بعد الواو والكلمةات  
 ال  ال حتمتاج ذل؛، أو  دب قدرته   لى المتمييز بني األفعال واألمساء وقةد سةبات  
اإلشارة إىل بعض املواع  يف العرض اإلمجالح للنمتائو  اب اجلدول. واتفاةت هةذه   

 (. ٢٠١٥النمتيجة م  ما توالت إلين دراسة العامري )
أما    شيوع اخلطأ يف كمتابة األلةف الاائمةة أو املمةدودة واأللةف املاصةورة اللةمتني        -٤

( مةرة  ٩٩لاائمةة ) تااربت نسبة تكرار وقوع اخلطأ فيهمةا  ةيةث تكةرر يف األلةف ا    
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 وم  أم لة األخطاء اإلمةئية الشائعة يف أنواع اهلمزات ما يأتح:
 أن -كلية الرتبية سجلت اال متماد املؤسسح......(، و)جةودة البيانةات   إلن )......و -١

أ ضاء اللجنة(، و)باإلعةافة إىل ممتطلبةات الصةيانة يف     اةد.........(، و) -وجدت 
 احملاعرات.......(. الكلح يف إ طاء لإل متمادالاا ات المتدريسية 

وتعد المتاء املربوطة والمتاء املفمتوةة واهلاء م  بني األخطاء اإلمةئية الشةائعة، ةيةث بلة      -٢
(، وتكرار وقوع اخلطةأ  ٪٤٩.٠( بنسبة )١٧٣تكرار وقوع اخلطأ يف كمتابة المتاء املربوطة )

متابةة اهلةاء   ( ، وتكةرار وقةوع اخلطةأ يف ك   ٪٤٢.٠( بنسةبة ) ١٤٧يف كمتابة المتاء املفمتوةة )
خةل الفصل الدراسح  معمتمده( ، م ة: )بواق  مةث سا ات ٪٤١.٠(، بنسبة )١٢٦)

وال  تاةرر يف اجمتمةاع    العربين اللغن ...../ختصصالطالبن ال انح(، و)إشارة إىل موعوع
املوعةةوع إىل جلنةةة المتوااةةل الطةبةةح يف الاسةة (،   إةالةةت جلنةةة المتوااةةل الطةبةةح
رئةيس وةةدة    بمتمتعينةا متبار ملدة م  تاريخ ادور  مادة الكلية و)....والذي يطلب فين 

 اال متماد األكاد ح(.
، كمةا  وقد ٌيعزى سبب ذل؛ ععف معرفة املوظف اإلداري باوا د كمتابة كل منها

أن املوظف ًل  ك ريا يف الكمتابة بني المتاء املربوطة واملفمتوةة واهلاء لمتشةابههما يف النطةا   
   الوقف  ليهما، وبالمتالح فهو يكمتب ما ينطان يف الرسالة الرمسية، وهذا ما دلت  لين 

 (. ٢٠٠٢(، والظفريي )٢٠٠٩دراسة حمجو  )
و اجلما ة يف األمسةاء، الةذي تكةرر    ولعل شيوع اخلطأ يف زيادة ةرف األلف بعد وا -٣

الفئةة األوىل......(، يعةود إىل  ةدب     موظفةوا ( م ل: )٪٣٣.٠( مرة، وبنسبة )١٢٣)
إدرا  املوظفني اإلداريني للكلمات ال  حتمتاج إىل وع  اآللف بعد الواو والكلمةات  
 ال  ال حتمتاج ذل؛، أو  دب قدرته   لى المتمييز بني األفعال واألمساء وقةد سةبات  
اإلشارة إىل بعض املواع  يف العرض اإلمجالح للنمتائو  اب اجلدول. واتفاةت هةذه   

 (. ٢٠١٥النمتيجة م  ما توالت إلين دراسة العامري )
أما    شيوع اخلطأ يف كمتابة األلةف الاائمةة أو املمةدودة واأللةف املاصةورة اللةمتني        -٤

( مةرة  ٩٩لاائمةة ) تااربت نسبة تكرار وقوع اخلطأ فيهمةا  ةيةث تكةرر يف األلةف ا    
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(.، م ةةل: ٪٣٢.٠( مةةرة، وبنسةةبة )٩٦(، ويف األلةةف املاصةةورة )٪٣٣.٠بنسةةبة )
.......( فاد تكمتةب  املوسياى)ُيرجى اإليعاز مل  يلزب لمتجهيز الاا ة بامليكروفونات و

 بألف قائمة.  
قد تعزو الدراسة الراهنة ذل؛ إىل  دب وجود فةرق يف النطةا بينهمةا، إذ يصةعب     

إلداري بني كلمة )بح( با متبارها امسا، وكلمة )بح( با متبارها فعةة مة     لى املوظف ا
خةل النطا فا ، كون هذا يمتطلب فه  الكلمة يف سياقها اللغوي، وكةذل؛  ةدب تةذكر    

 املوظفني اإلداريني قوا د كمتابة هذه األلف بعد انمتهائه  م  مراةل المتعلي  العاب.
( مةةرة ٨٩مةةزة  لةةى نةةربة إذ تكةةرر )ويةأتح بعةةد ذلةة؛ شةةيوع اخلطةةأ يف كمتابةة اهل  

(،م ل )إن زمةئك  اجلدد حباجةة إىل د ة  فةين.....(، وترجة  الباة ةة      ٪٢٨.٠وبنسبة)
شيوع اخلطأ فيها إىل الصعوبة ال  يواجهها املوظفون اإلداريون يف تطبيةا قوا ةد اهلمةزة    

هذه النمتيجة م  املمتوسطة، وارتباطها باملوق  اإل رابح  وذل؛ لمتعدد تل؛ الاوا د. وتمتفا 
 (.٢٠١٠(، ودراسة الدوي؛ )٢٠١٧كل م  دراسة إبراهي  )

كما شاع اخلطأ يف  ةمات الرتقي  )الناطة، والفاالة املناوطة، والفاالة(، ةيةث  
(، تلمتها مباشرة الفاالة املناوطةة  ٪٢٨.٠( مرة وبنسبة)٨٤تكرر وقوع اخلطأ يف الناطة )
(. وتعزو الباة ةة سةبب ارتفةاع    ٪٢٥.٣نسبة )( مرة، وب٧٦والفاالة، وكان تكرارهما )

شيوع اخلطأ يف  ةمات الرتقي  هذه لدى املوظفني اإلداريةني يف مكاتبةاته  الرمسيةة إىل    
قلة اهمتمامه  بهذه العةمات يف الرسائل الرمسية، ةيث يكمتب املوظةف اإلداري أةيانةا   

و ةدب االكةرتاث    ةاالالرسالة تكاد ختلو م   ةمات الرتقي ، ومنه  م  يمتصةف بالةمبة  
والمتحري م  كونها مهمة وعرورية يف تنظي  النص وترتيبن، و يف توعيح املعنى للاةارئ  

يف شيوع اخلطأ يف  ةمات الرتقةي     (، ومما يؤكد دور األسبا٢٠١٠وتيسريه )الدوي؛، 
 (. ٢٠٠٦(، وحممود )٢٠٠٦ما ذكره زايد )

حتية طيبة وبعد،.....(، والصوا  وم  أم لة اخلطأ يف اسمتخداب  ةمات الرتقي : )
)حتية طيبة، وبعد: (، )أرجو المتكرب سمخاطبة  ميد الكلية بمتوفري معامل المتدريس املصةغر  

ليمت  م  خةلن إ طاء احملاعرات العامة(، والصوا  )أرجو المتكرب سمخاطبة  ميد الكليةة  
مةة(، )إشةارة إىل   بمتوفري معامل المتدريس املصغر  ليمت  م  خةلةن إ طةاء احملاعةرات العا   

نرسةل   املمتضم  إرسال امللف الشخصح للةدكمتور........  تاريخ...... خطابك  رق .....
املمتضةم  إرسةال    تةاريخ......  لك  املطلو (، والصوا  )إشارة إىل خطابك  رقة  ..... 

 (..نرسل لك  املطلو  امللف الشخصح للدكمتور........
ةئية يف مكاتبات املةوظفني اإلداريةني   يمتضح أيضا مما سبا، أن شيوع األخطاء اإلم

يف كلية الرتبية  امعة السلطان قابوس قد تعزو إىل املسمتوى المتعليمح للموظةف اإلداري،  
وال يهمت  بمتهذيب النص وجتويةده وتصةويب مةا يةرد بةن مة  أخطةاء، وال ٌتعةرض هةذه          

همتمني بأمرها املكاتبات  لى ممتخصصني يف المتدقيا اللغوي، أو ةمتى إنها تدقا م  قبل امل
إداريا، بل جند أن ك ريا م  األخطاء سةببن طغيةان اللهجةة احملكيةة  لةى لسةان الكاتةب        

 وقلمن.  
نمتائو السةؤال ال ةانح: مةا مسةمتويات األداء اللغةوي اإلمةئةح هلةؤالء املةوظفني         

 اإلداريني بكلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس يف مكاتباته  الرمسية؟
 ملية المتحليل كان البد م  حتديد  دد األخطةاء اإلمةئيةة   ولضمان الدقة يف سري 

يف كل رسالة رمسيةة   لكةح يةمت  احلكة   لةى املسةمتوى اللغةوي اإلمةئةح للمةوظفني          
اإلداريني الذي  كمتبوا هذه الرسائل إذا ما كان جيدا، أو ممتوسطا، أو ععيفا  وةمتى تصل 

نةةاهو وطرائةةا المتةةدريس، الباة ةةة إىل معيةةار مناسةةب، ُاسةةمتطل  رأي ممتخصصةةني يف امل
 ، وكان ممتوس  آراء احملكمني يف الفئات اآلتية:١٠-١وإ طائه  ماياس م  

 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح جيد( خطأي  فأقل.          -١
 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح ممتوس ( أك ر م  خطأي  وأقل أو يساوي مخسة أخطاء.             -٢
 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح ععيف(                 أك ر م  مخسة أخطاء.   -٣

 ( يوعح املسمتوى اللغوي اإلمةئح للموظفني اإلداريني ألخطائه  اإلمةئية:٣وجدول )
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ليمت  م  خةلن إ طاء احملاعرات العامة(، والصوا  )أرجو المتكرب سمخاطبة  ميد الكليةة  
مةة(، )إشةارة إىل   بمتوفري معامل المتدريس املصغر  ليمت  م  خةلةن إ طةاء احملاعةرات العا   

نرسةل   املمتضم  إرسال امللف الشخصح للةدكمتور........  تاريخ...... خطابك  رق .....
املمتضةم  إرسةال    تةاريخ......  لك  املطلو (، والصوا  )إشارة إىل خطابك  رقة  ..... 

 (..نرسل لك  املطلو  امللف الشخصح للدكمتور........
ةئية يف مكاتبات املةوظفني اإلداريةني   يمتضح أيضا مما سبا، أن شيوع األخطاء اإلم

يف كلية الرتبية  امعة السلطان قابوس قد تعزو إىل املسمتوى المتعليمح للموظةف اإلداري،  
وال يهمت  بمتهذيب النص وجتويةده وتصةويب مةا يةرد بةن مة  أخطةاء، وال ٌتعةرض هةذه          

همتمني بأمرها املكاتبات  لى ممتخصصني يف المتدقيا اللغوي، أو ةمتى إنها تدقا م  قبل امل
إداريا، بل جند أن ك ريا م  األخطاء سةببن طغيةان اللهجةة احملكيةة  لةى لسةان الكاتةب        

 وقلمن.  
نمتائو السةؤال ال ةانح: مةا مسةمتويات األداء اللغةوي اإلمةئةح هلةؤالء املةوظفني         

 اإلداريني بكلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس يف مكاتباته  الرمسية؟
 ملية المتحليل كان البد م  حتديد  دد األخطةاء اإلمةئيةة   ولضمان الدقة يف سري 

يف كل رسالة رمسيةة   لكةح يةمت  احلكة   لةى املسةمتوى اللغةوي اإلمةئةح للمةوظفني          
اإلداريني الذي  كمتبوا هذه الرسائل إذا ما كان جيدا، أو ممتوسطا، أو ععيفا  وةمتى تصل 

نةةاهو وطرائةةا المتةةدريس، الباة ةةة إىل معيةةار مناسةةب، ُاسةةمتطل  رأي ممتخصصةةني يف امل
 ، وكان ممتوس  آراء احملكمني يف الفئات اآلتية:١٠-١وإ طائه  ماياس م  

 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح جيد( خطأي  فأقل.          -١
 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح ممتوس ( أك ر م  خطأي  وأقل أو يساوي مخسة أخطاء.             -٢
 )املسمتوى اللغوي اإلمةئح ععيف(                 أك ر م  مخسة أخطاء.   -٣

 ( يوعح املسمتوى اللغوي اإلمةئح للموظفني اإلداريني ألخطائه  اإلمةئية:٣وجدول )
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 (٣جدول )

 املسمتوى اللغوي اإلمةئح للموظفني اإلداريني ألخطائه  اإلمةئية
 املسمتوى  دد الرسائل الفئات

 جيد ١٢ خطأي  فأقل
 ممتوس  ٢٠ أي  وأقل أو يساوي مخسة أخطاء            أك ر م  خط

 ععيف ٢٦٨ أك ر م  مخسة أخطاء                
  ٣٠٠ ا؛موع

( أن  دد الرسائل الرمسية الة  كانةت أخطاؤهةا أك ةر مة       ٢يمتضح م  جدول )
أي بنسةبة   ( رسالة رمسية ٣٠٠( رسالة م  العدد اإلمجالح للرسائل )٢٦٨مخسة أخطاء )

(، وهح قيمة مرتفعةة جةًدا تةدل  لةى عةعف املسةمتوى اللغةوي اإلمةئةح         % ٨٩.٣٣)
للموظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف جامعة السلطان قابوس، وقد يكون هذا الضةعف يف  
املسمتوى اللغوي اإلمةئح لدى هؤالء املةوظفني بسةبب  ةدب تةذكره  قوا ةد اإلمةةء،       

الكمتابح وجودتن مة  الناةيةة اللغويةة، و ةدب     باإلعافة إىل  دب اهمتمامه  بسةمة النص 
 ختصص هؤالء اإلداريني باللغة العربية و لومها.

( تفاوت املسمتوى اللغوي اإلمةئح للكةادر اإلداري  ٢وكذل؛ يمتضح م  جدول )
فهنا  م  مسمتواه جيد ،وم  هو ممتوس  يف متكنةن مة  الاوا ةد اإلمةئيةة  وتطبياهةا يف      

وت  كة  أن يعةزى إىل معةدل املمارسةة والمتةدريب للكةادر       الكمتابة، وإن م ل هذا المتفةا 
اإلداري  لى هةذه الاوا ةد اإلمةئيةة يف أمنةاء دراسةمته  وتعلمهة  يف تمتلةف املراةةل         
المتعليمية والمتفاوت كذل؛ يف درجة االهمتماب بمتجويد الكمتابة واحلرص  لةى تنميةة نفسةن    

 وتطويرها مهنيا.
لعةج هذه األخطةاء لةدى    صور املارت المتما السؤال ال الث: نص السؤال  لى: 

 يف مكاتباته  الرمسية؟ سجامعة السلطان قابوبكلية الرتبية /املوظفني اإلداريني 
يف عوء نمتائو اإلجابة    السؤالني األول وال انح للدراسة، وبعد ةصر األخطةاء  

وس يف اإلمةئية الشائعة لدى املةوظفني اإلداريةني بكليةة الرتبيةة /جامعةة السةلطان قةاب       

( خطأ، وععت الدراسة الراهنة تصورا مارتةةا لعةةج   ١٤مكاتباته  الرمسية و ددها )
هذه األخطاء اإلمةئية الشةائعة، ةيةث اطلعةت الباة ةة  لةى األد  الرتبةوي وبعةض        
الدراسات الساباة املرتبطة باألخطاء اإلمةئية الشائعة و ةجها  وذلة؛ إل ةداد تصةور    

 وقد توالت إىل ما يأتح:    مارت  لعةج هذه األخطاء،
فلسفة المتصور املارت  لعةج األخطاء اإلمةئية لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته   -١

 الرمسية بكلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس.
 أسسن -٢
 أهدافن -٣
 حممتواه -٤
 طرائا تدريسن -٥
 الوسائل المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت . -٦
 شطة المتعليمية املسمتخدمة فين.األن -٧
 المتاوي  -٨

 فيما يلح  رض المتصور املارت : 
 فلسفة المتصور املارت   -١

إن إ داد أي تصور جيب أن ينطلا م  فلسفة حمةددة ياةوب  ليهةا ويسةمتند إليهةا،      
وم  خةل هذه الفلسفة تمتحدد مكونات المتصور  ألن هذه املكونات تعد سمنزلةة الرتمجةة   

 ه الفلسفة. و ك  حتديد فلسفة هذا المتصور سما يأتح:اإلجرائية هلذ
االرتكاز  لى املدخل المتواالح يف إ داد المتصور املارت ، ةيث يمت  معاجلة األخطاء  -

اإلمةئية الشائعة يف املكاتبات الرمسية لدى الكادر اإلداري بكلية الرتبيةة يف جامعةة   
 ةداد الطرائةا المتدريسةية    السلطان قابوس يف عوء املدخل المتواالح، وكةذل؛ يف إ 
 املناسبة، والوسائل واألنشطة المتعليمية ووسائل المتاوي .
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( خطأ، وععت الدراسة الراهنة تصورا مارتةةا لعةةج   ١٤مكاتباته  الرمسية و ددها )
هذه األخطاء اإلمةئية الشةائعة، ةيةث اطلعةت الباة ةة  لةى األد  الرتبةوي وبعةض        
الدراسات الساباة املرتبطة باألخطاء اإلمةئية الشائعة و ةجها  وذلة؛ إل ةداد تصةور    

 وقد توالت إىل ما يأتح:    مارت  لعةج هذه األخطاء،
فلسفة المتصور املارت  لعةج األخطاء اإلمةئية لدى املوظفني اإلداريني يف مكاتباته   -١

 الرمسية بكلية الرتبية /جامعة السلطان قابوس.
 أسسن -٢
 أهدافن -٣
 حممتواه -٤
 طرائا تدريسن -٥
 الوسائل المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت . -٦
 شطة المتعليمية املسمتخدمة فين.األن -٧
 المتاوي  -٨

 فيما يلح  رض المتصور املارت : 
 فلسفة المتصور املارت   -١

إن إ داد أي تصور جيب أن ينطلا م  فلسفة حمةددة ياةوب  ليهةا ويسةمتند إليهةا،      
وم  خةل هذه الفلسفة تمتحدد مكونات المتصور  ألن هذه املكونات تعد سمنزلةة الرتمجةة   

 ه الفلسفة. و ك  حتديد فلسفة هذا المتصور سما يأتح:اإلجرائية هلذ
االرتكاز  لى املدخل المتواالح يف إ داد المتصور املارت ، ةيث يمت  معاجلة األخطاء  -

اإلمةئية الشائعة يف املكاتبات الرمسية لدى الكادر اإلداري بكلية الرتبيةة يف جامعةة   
 ةداد الطرائةا المتدريسةية    السلطان قابوس يف عوء املدخل المتواالح، وكةذل؛ يف إ 
 املناسبة، والوسائل واألنشطة المتعليمية ووسائل المتاوي .
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المتكامل بني مهارتح الكمتابة والاراءة  ألن اهلدف األالح للدراسةة حتديةد األخطةاء     -
اإلمةئية وم  م   ةجها  ولذا سيمت  الرتكيةز  لةى تنميةة الاوا ةد اإلمةئيةة لةدى       

 املوظفني اإلداريني.
ةج اخلطأ اإلمةئح دفعة واةدة، بل يمت  العةةج بشةكل ممتةدرج وممتكةرر،     ال يمت    -

فيمت  المتدرج يف العةج م  اخلطةأ اإلمةئةح السةهل، وواةوال إىل اخلطةأ اإلمةئةح       
 األك ر تعايدا، ويمت  تكرار تصحيح اخلطأ يف أك ر م  رسالة رمسية.

 أسس المتصور املارت  -٢
ى أسس  تشكل انطةقةة اةحيحة هلةذا    البد لنجا  أي  مل أن يكون مرتكزا  ل

العمل، حبيث جتعلن منظما وبعيدا    العشوائية، ولذل؛ كان البد م  وع  جممو ة مة   
األسس النفسية، واللغوية، والرتبوية، ال  سياوب  ليها المتصور املارت  لعةةج األخطةاء   

سةلطان قةابوس يف   اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريةني بكليةة الرتبيةة يف جامعةة ال    
 مكاتباته  الرمسية.

 األسس النفسية  -
تعد مرا اة اخلصائص النفسية للكادر اإلداري بكليةة الرتبيةة يف جامعةة السةلطان     
قابوس أساسا يف إ داد المتصور املاةرت ، وسةببا مهمةا مة  أسةبا  جنةا  هةذا المتصةور         

  متت مرا اتها  نةد  العةجح، لو طبا  لى هؤالء املوظفني وم  أه  األسس النفسية ال
 إ داد المتصور املارت  ما يأتح:

مرا اة الفروق الفردية بني املوظفني خةل المتنوع يف  رض احملمتوى املادب، وطرائا  -١
 تدريسن، واألنشطة املادمة هل .

 مرا اة المتصور للخصائص اللغوية والنفسية وميول اإلداريني واهمتماماته . -٢
إلمةئية الشائعة، فنبدأ بعةج األخطاء اإلمةئية مرا اة المتدرج يف  ةج األخطاء ا -٣

 البسيطة، واوال إىل تعرف األخطاء اإلمةئية املعادة.

مرا اة جاني المتشويا والفائدة ةينا إىل ةني أمناء تدريس حممتوى المتصور  وذل؛  -٤
 لمتحايا اهلدف املراد م  المتصور دون كلل أو ملل م  املوظف اإلداري.

يف  ةج اخلطأ اإلمةئح الشائ ، إذ يمت  تصحيح اخلطأ يف رسةالة   مرا اة مبدأ المتكرار -٥
رمسية معينة، مة  يةمت  إ ةادة هةذا المتصةحيح يف الرسةائل الرمسيةة المتاليةة  وذلة؛          

 لمتأكيدها وت بيمتها يف أداد املوظف اإلداري الكمتابح.
 األسس اللغوية -

 :م  أه  األسس اللغوية ال  ياوب  ليها المتصور املارت  ما يأتح
االهمتماب بمتعلي  اللغة العربية بشكل احيح، وتصةحيح اخلطةأ اإلمةئةح للموظةف      -١

 اإلداري م  خةل تكرار هذا المتصحيح.
الرتكيز  لى  ةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف  -٢

 جامعة السلطان قابوس م  خةل المتدريبات اإلمةئية.
خل المتواالح يف  ةةج األخطةاء اإلمةئيةة لةدى هةؤالء املةوظفني       االسمتناد إىل املد -٣

 اإلداريني.  
 األسس الرتبوية -

 يأتح: الدراسة احلالية يف إ داد المتصور املارت  ماأن م  أه  األسس الرتبوية ال  ترا يها 
أن يركز املارت   لى األخطاء اإلمةئيةة الشةائعة لةدى املةوظفني اإلداريةني  وذلة؛        -١

 لعةجها،
 أن يمت  العةج بالمتكرار  وذل؛ لمت بيت الصحة اإلمةئية لدى املوظفني. -٢
 أن يمتس  حممتوى المتصور املارت  بالبساطة والوعو . -٣
أن تصم  األنشطة المتعليمية بشكل باا المتشويا يف  رض املادة العلمية، ويؤدي إىل  -٤

 تنمية الاوا د اإلمةئية و ةج األخطاء.
 حتاا العةج م  خةل املدخل المتواالح. أن يادب المتصور املادة ال  -٥
 أن يهمت  المتصور املارت  بالمتاوي  املرةلح والنهائح. -٦
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مرا اة جاني المتشويا والفائدة ةينا إىل ةني أمناء تدريس حممتوى المتصور  وذل؛  -٤
 لمتحايا اهلدف املراد م  المتصور دون كلل أو ملل م  املوظف اإلداري.

يف  ةج اخلطأ اإلمةئح الشائ ، إذ يمت  تصحيح اخلطأ يف رسةالة   مرا اة مبدأ المتكرار -٥
رمسية معينة، مة  يةمت  إ ةادة هةذا المتصةحيح يف الرسةائل الرمسيةة المتاليةة  وذلة؛          

 لمتأكيدها وت بيمتها يف أداد املوظف اإلداري الكمتابح.
 األسس اللغوية -

 :م  أه  األسس اللغوية ال  ياوب  ليها المتصور املارت  ما يأتح
االهمتماب بمتعلي  اللغة العربية بشكل احيح، وتصةحيح اخلطةأ اإلمةئةح للموظةف      -١

 اإلداري م  خةل تكرار هذا المتصحيح.
الرتكيز  لى  ةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف  -٢

 جامعة السلطان قابوس م  خةل المتدريبات اإلمةئية.
خل المتواالح يف  ةةج األخطةاء اإلمةئيةة لةدى هةؤالء املةوظفني       االسمتناد إىل املد -٣

 اإلداريني.  
 األسس الرتبوية -

 يأتح: الدراسة احلالية يف إ داد المتصور املارت  ماأن م  أه  األسس الرتبوية ال  ترا يها 
أن يركز املارت   لى األخطاء اإلمةئيةة الشةائعة لةدى املةوظفني اإلداريةني  وذلة؛        -١

 لعةجها،
 أن يمت  العةج بالمتكرار  وذل؛ لمت بيت الصحة اإلمةئية لدى املوظفني. -٢
 أن يمتس  حممتوى المتصور املارت  بالبساطة والوعو . -٣
أن تصم  األنشطة المتعليمية بشكل باا المتشويا يف  رض املادة العلمية، ويؤدي إىل  -٤

 تنمية الاوا د اإلمةئية و ةج األخطاء.
 حتاا العةج م  خةل املدخل المتواالح. أن يادب المتصور املادة ال  -٥
 أن يهمت  المتصور املارت  بالمتاوي  املرةلح والنهائح. -٦
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 أهداف المتصور املارت  -٣
يمتم ل اهلدف الرئيس للربنامو املارت  يف  ةج بعض األخطةاء اإلمةئيةة الشةائعة    

إىل الةمتمك   لدى املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف جامعة السلطان قابوس  ليصل بهة   
م  الكمتابة الصحيحة إمةئيا وفا قوا د اإلمةء ال  ااطلح  ليها  لماء اللغة العربيةة   

 ولمتسل  بذل؛ كمتاباته  م  األخطاء اإلمةئية.  
 حممتوى المتصور املارت  -٤

 اخمتارت الباة ة حممتوى المتصور املارت  ليشمل  لى الاوا د اإلمةئية املمتعلاة بكل م :
 اهلمزة -١
 .املفمتوةة واملربوطة واهلاءالمتاء  -٢
 األلف الاائمة واملاصورة -٣
  ةمات الرتقي  -٤
 زيادة ةرف األلف بعد واو اجلما ة يف األمساء. -٥
 طرائا تدريس المتصور املارت  -٥

تمتعدد طرائا المتدريس بشكل كبري، و لى الرط  م  اخمتةف هذه الطرائا، إال أنن 
 هةذه الطرائةا ، وال  كة  أن تكةون     ال  ك  الاول أن هنا  طرياة هح الفضلى م  بني

هنا  طرياة أك ر فا لية يف حتايةا أهةداف معينةة دون األخةرى، وقةد اخمتةارت الباة ةة        
املدخل المتواالح ليكون مرتكةزا لمتةدريس المتصةور املاةرت  لعةةج األخطةاء اإلمةئيةة        

لطان الشائعة لدى مكاتبات املةوظفني اإلداريةني الرمسيةة بكليةة الرتبيةة يف جامعةة السة       
قابوس  ألن اللغة ال  ك  تعليمهةا إال مة  خةةل المتوااةل. ويةمت  تصةحيح األخطةاء        
اإلمةئية بصورة وظيفية تواالية م  خةل مواقف يمتعرض هلا املوظةف، وتفةرض  ليةن    

 اسمتخداب تراكيب لغوية احيحة. و ك   رض خطوات هذه الطرياة فيما يلح: 
 ويهدف إىل:المتمهيد: 

 املوظفني اإلداريني حنو  ملية المتعل .اسمت ارة اهمتمامات  -

  رض بعض األخطاء ال  تربز الاا دة اإلمةئية املمتعلاة باخلطأ. -
 إلااء بعض األسئلة  لى املوظفني، حبيث تسمت ري دوافعه  واهمتماماته . -

 وتمت  كما يلح:قراءة النص اإلمةئح وحتليلن، 
 قراءة النص اإلمةئح م  قبل املوظفني اإلداريني. -
ل املدر  املوظفني بعض األسئلة ال  تسمتد ح منه  حتديةد األخطةاء اإلمةئيةة يف    يسأ -

 النص اإلمةئح.
 تصحيح اخلطأ اإلمةئح م  قبل املوظفني أو املدر . -

 العةج
 يمت   ةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني م  خةل:

 تكرار املوظفني للصوا  اإلمةئح وةفظن. -
 اإلمةئية ال  تؤدي إىل ت بيت العةج.ةل بعض المتدريبات  -

 المتاوي 
 وتمت  يف هذه املرةلة:

تاوي  ذاتح: حبيث يطلب م  املوظف اإلداري تاوي  أدائن الكمتةابح، وحماولةة اكمتشةافن     -
األخطاء اإلمةئية الشائعة ال  وقة  فيهةا  لمتفاديهةا و ةجهةا، وإ ةادة تصةحيحها يف       

 عوء ما تعلمن يف املراةل الساباة.
وي  املوظف اإلداري لزميلن: ةيث يطلب م  كل موظف إداري أن ياوب أداء زميلةن  تا -

 الكمتابح، ويبني اخلطأ اإلمةئح الذي وق  فين  وذل؛ وفاا ملا تعلمن يف املراةل الساباة.
تاوي  املدر : ةيث ي وب املةدر  بكمتابةة أخطةاء املةوظفني اإلداريةني الكمتابيةة  لةى         -

 يف نوع اخلطأ  ليمتوالوا إلح الصوا .  السبورة ويناق  املمتدربني 
 الوسائل المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت  -٦

نظرا ملا للوسائل المتعليمة م  فا لية يف المتصور املارت ، وم  أهمية تهيئة املوظفني 
اإلداريني، وجذ  انمتباهه ، وماهلا م  أمر يف وعةو  كة ري مة  معةامل الةنص اإلمةئةح       

 المتصور املارت  العديد م  هذه الوسائل، وم  أهمها:املخمتار، ويشمل 
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  رض بعض األخطاء ال  تربز الاا دة اإلمةئية املمتعلاة باخلطأ. -
 إلااء بعض األسئلة  لى املوظفني، حبيث تسمت ري دوافعه  واهمتماماته . -

 وتمت  كما يلح:قراءة النص اإلمةئح وحتليلن، 
 قراءة النص اإلمةئح م  قبل املوظفني اإلداريني. -
ل املدر  املوظفني بعض األسئلة ال  تسمتد ح منه  حتديةد األخطةاء اإلمةئيةة يف    يسأ -

 النص اإلمةئح.
 تصحيح اخلطأ اإلمةئح م  قبل املوظفني أو املدر . -

 العةج
 يمت   ةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني م  خةل:

 تكرار املوظفني للصوا  اإلمةئح وةفظن. -
 اإلمةئية ال  تؤدي إىل ت بيت العةج.ةل بعض المتدريبات  -

 المتاوي 
 وتمت  يف هذه املرةلة:

تاوي  ذاتح: حبيث يطلب م  املوظف اإلداري تاوي  أدائن الكمتةابح، وحماولةة اكمتشةافن     -
األخطاء اإلمةئية الشائعة ال  وقة  فيهةا  لمتفاديهةا و ةجهةا، وإ ةادة تصةحيحها يف       

 عوء ما تعلمن يف املراةل الساباة.
وي  املوظف اإلداري لزميلن: ةيث يطلب م  كل موظف إداري أن ياوب أداء زميلةن  تا -

 الكمتابح، ويبني اخلطأ اإلمةئح الذي وق  فين  وذل؛ وفاا ملا تعلمن يف املراةل الساباة.
تاوي  املدر : ةيث ي وب املةدر  بكمتابةة أخطةاء املةوظفني اإلداريةني الكمتابيةة  لةى         -

 يف نوع اخلطأ  ليمتوالوا إلح الصوا .  السبورة ويناق  املمتدربني 
 الوسائل المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت  -٦

نظرا ملا للوسائل المتعليمة م  فا لية يف المتصور املارت ، وم  أهمية تهيئة املوظفني 
اإلداريني، وجذ  انمتباهه ، وماهلا م  أمر يف وعةو  كة ري مة  معةامل الةنص اإلمةئةح       

 المتصور املارت  العديد م  هذه الوسائل، وم  أهمها:املخمتار، ويشمل 
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بعةةض الوسةةائل  -كراسةةات -السةةبورات الصةةغرية واألقةةةب امللونةةة -البطاقةةات
 السمعية والبصرية.

 األنشطة المتعليمية املسمتخدمة يف المتصور املارت   -٧
ياصد بالنشاط كل ما يبذلن املمتدر  م  جهد  الح أو بدنح يف سبيل إجناز هةدف  

 وم  األنشطة المتعليمية ال  بمتوي  لين المتصور املارت  ما يأتح: ما،
 قراءة املمتدربني النص اإلمةئح قراءة ااممتة وجهرية. -
 مشاركة املمتدربني يف املناقشة. -
 كمتابة املمتدربني بعض الكلمات  لى السبورات الصغرية، ويف كراسة اإلمةء. -
 ت إشراف املدر .تصحيح املمتدربني أخطاءه  اإلمةئية بأنفسه  حت -
كمتابة رسالة رمسية إىل املسؤول اإلداري اخلاص بكل ممتدر     موعوع معني كمتابةة   -

 إمةئية احيحة.
اكمتشاف األخطاء اإلمةئية يف منةاذج رسةائل رمسيةة يوز هةا املةدر   لةى املمتةدربني         -

 وتصحيحها.

 المتاوي  يف المتصور املارت  -٨
 اةل، وهح: ر المتاوي  يف المتصور املارت  ب ةث مر

المتاوي  الابلح: ويمت  م  خةةل تطبيةا قائمةة الاوا ةد اإلمةئيةة املناسةبة للمةوظفني         -
 اإلداريني  وذل؛ لمتحدد األخطاء اإلمةئية الشائعة يف أدائه  الكمتابح.  

المتاوي  املرةلح: ويمت  م  االنمتهاء م  كل نشاط م  أنشطة المتصور، ةيث تمت  مراجعة  -
املوظفني اإلداريني الكمتابح م  أخطاء شةائعة، وذلة؛ فيمةا     شاملة لكل ما جاء يف أداء

 ًص هذا النشاط.  
المتاوي  اخلمتامح: ويأتح هذا المتاةوي  بعةد االنمتهةاء مة  المتةدريب يف المتصةور املاةرت           -

وذل؛ للوقوف  لى مدى المتاةدب يف أداء املةوظفني اإلداريةني الكمتةابح، ومةدى حتاةا       
 أهداف هذا المتصور.  

 توصيات الدراسة

 ويف عوء نمتائو الدراسة  ك  تادي  المتوايات المتالية:
تدريب املوظفني اإلداريةني  مية  كليةات اجلامعةة المتسة   لةى الكمتابةة  اإلمةئيةة          -١

 الصحيحة.
 اد اجمتما ات وندوات ملناقشة املوظفني اإلداريني ةول اةمتياجاته  اللغويةة  امةة    -٢

 والكمتابية اإلمةئية خااة.
حلالية إىل اهليئات اإلدارية يف جامعةة السةلطان قةابوس  مية      تادي  نمتائو الدراسة ا -٣

كلياتها  لمتعرف الواق  اللغوي لدى املوظفني اإلداريةني، للعمةل  لةى واإلسةهاب يف     
 إجياد احللول املناسبة، وتذليل الصعوبات اللغوية لدى الكادر اإلداري.

اإلمةئيةةة فةةور عةةرورة تصةةويب املسةةؤولني املباشةةري  أخطةةاء املةةوظفني اإلداريةةني  -٤
 وقو ه  فيها.

تو ية املوظفني اإلداريني بأهمية اإلمةء لمتاوي  الكةب والكمتابة وعبطهما، وعرورة  -٥
 رب  الاوا د اإلمةئية باملعنى.

عرورة تنظي  دورات وبرامو تدريبية هلؤالء املوظفني اإلداريني ياوب بمتاد ها أ ضاء  -٦
شف األخطاء اإلمةئية يف مراسةته  هيئة المتدريس ختصص اللغة العربية، تمتضم  ك

 الرمسية ومعاجلمتها مبكرا. 
 وع  خط   ةجية إلكسا  املوظفني اإلداريني املهارات اإلمةئية يف الكمتابة. -٧
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 توصيات الدراسة

 ويف عوء نمتائو الدراسة  ك  تادي  المتوايات المتالية:
تدريب املوظفني اإلداريةني  مية  كليةات اجلامعةة المتسة   لةى الكمتابةة  اإلمةئيةة          -١

 الصحيحة.
 اد اجمتما ات وندوات ملناقشة املوظفني اإلداريني ةول اةمتياجاته  اللغويةة  امةة    -٢

 والكمتابية اإلمةئية خااة.
حلالية إىل اهليئات اإلدارية يف جامعةة السةلطان قةابوس  مية      تادي  نمتائو الدراسة ا -٣

كلياتها  لمتعرف الواق  اللغوي لدى املوظفني اإلداريةني، للعمةل  لةى واإلسةهاب يف     
 إجياد احللول املناسبة، وتذليل الصعوبات اللغوية لدى الكادر اإلداري.

اإلمةئيةةة فةةور عةةرورة تصةةويب املسةةؤولني املباشةةري  أخطةةاء املةةوظفني اإلداريةةني  -٤
 وقو ه  فيها.

تو ية املوظفني اإلداريني بأهمية اإلمةء لمتاوي  الكةب والكمتابة وعبطهما، وعرورة  -٥
 رب  الاوا د اإلمةئية باملعنى.

عرورة تنظي  دورات وبرامو تدريبية هلؤالء املوظفني اإلداريني ياوب بمتاد ها أ ضاء  -٦
شف األخطاء اإلمةئية يف مراسةته  هيئة المتدريس ختصص اللغة العربية، تمتضم  ك

 الرمسية ومعاجلمتها مبكرا. 
 وع  خط   ةجية إلكسا  املوظفني اإلداريني املهارات اإلمةئية يف الكمتابة. -٧
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 حبوث مقرتحة 

بناء برنامو لعةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريني بكلية الرتبية يف   -١
 جامعة السلطان قابوس.

دراسة لعةج األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى املوظفني اإلداريةني يف الكليةات    إجراء  -٢
األخرى  امعة السلطان قابوس ف عوء املمتغريات اآلتية: سنوات اخلربة، واملسمتوى 

 المتعليمح.
إجراء دراسة لعةج األخطةاء اإلمةئيةة الشةائعة لةدى املةوظفني اإلداريةني يف إدارة         -٣

 جامعة السلطان قابوس.
جراء دراسة لمتاةوي  األداء اللغةوي لةدى املةوظفني اإلداريةني يف جامعةة السةلطان        إ  -٤

 قابوس.

 

 عـــاملراج

 العربية:املراجع 
 ( أمر المتكامل بني النحو واإلمةء يف  ةج بعض األخطاء اإلمةئية الشائعة ٢٠١٥األةول، أمحد .)

دية يف اسمتخدامه  وسائل االتصال لدى طة  كلية الرتبية  امعة اجلوف باململكة العربية السعو
 . ٢٨٠-٢٥٧(، ١٤٨احلدي ة. جملة كلية الرتبية  امعة أسيوط، )

 ( (. األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى الصف اخلامس ال انوي )دراسة ٢٠١٧إبراهي ، هي   ااحل
 .١٧٣-١٦٠، ١٢حتليلية(. جملة الفنون واآلدا  و لوب اإلنسانيات واالجمتماع، 

 اجلامعح. أساليب تدريس مهارات اللعة العربية وآدابها. دار الكمتا (. ٢٠٠١لفمتا  ةس  )البجة،  بد ا 
 ( األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طالبات الصف ٢٠٠٩البكر، فهد  بد الكري   والوهيي، منرية .)

 .١١٠-٧٠، ٨ال الث املمتوس : تشخيصها وأسبابها. جملة العلوب اإلنسانية واالجمتما ية، 
  ، (. اعوبات المتعل  والمتعلي  العةجح. مكمتبة زهراء الشرق.٢٠٠٦نبيل  بد الفمتا  )ةاف 
     ( حتليةل األخطةاء كمةدخل لعةةج     ٢٠١٤ةسني، أمحد، ورسةةن، مصةطفى، ويةونس، فمتحةح .)

(، ١٤٨الصعوبات واألخطاء اللغوية الشائعة يف تعلي  اللغات األجنبيةة، جملةة الاةراءة واملعرفةة، )    
٢٨٠-٢٥٧. 

 (. فا لية برنامو قائ   لةى األنشةطة اللغويةة يف تنميةة بعةض مهةارات       ٢٠١١ار مهدي )محيد، أبر
، معهد [رة]رسالة ماجسمتري طري منشوالاراءة الناقدة لدى طة  املرةلة املمتوسطة  مهورية العراق 

 البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية وال اافة والعلوب.، الااهرة.
 (. األخطةاء اللغويةة الشةائعة يف مةادة المتعةبري المتحريةري لةدى تةميةذ         ٢٠١٢سيد ) خليفة، أمرية

]رسةالة ماجسةمتري   وتلميذات الصف الساب  سمرةلة األساس دراسة ميدانية سمدارس منطاة ود ةامد
 ، جامعة السودان للعلوب والمتكنولوجيا، مجهورية السودان. [رةطري منشو

 ( ٢٠٠٥الدليمح، طن  لح  والوائلح، سعاد .)الشروق. اجتاهات ةدي ة يف تدريس اللغة العربية. دار 
 (  حتليل األخطاء اللغوية الواردة يف الكمتب الرمسية الصادرة م  ٢٠١٠الدوي؛، يامسني مصبا .)

 . جامعة مؤتة. [رة]رسالة ماجسمتري طري منشودواوي   مادات جامعة مؤتة
 ( ل  اللغة المتطبياح وتعلي ١٩٩٥الراجحح،  بده  .) .العربية. دار املؤسسة اجلامعية 
 (  األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طلبة كليةات  ٢٠١٣رةيمة، فرمان قح   ومحد،  مران جاس .)

 .١٨٠-١٦٥(، ١٦الرتبية يف اجلامعات العراقية: تشخيص و ةج. جملة العلوب اإلنسانية، )
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 عـــاملراج

 العربية:املراجع 
 ( أمر المتكامل بني النحو واإلمةء يف  ةج بعض األخطاء اإلمةئية الشائعة ٢٠١٥األةول، أمحد .)

دية يف اسمتخدامه  وسائل االتصال لدى طة  كلية الرتبية  امعة اجلوف باململكة العربية السعو
 . ٢٨٠-٢٥٧(، ١٤٨احلدي ة. جملة كلية الرتبية  امعة أسيوط، )

 ( (. األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى الصف اخلامس ال انوي )دراسة ٢٠١٧إبراهي ، هي   ااحل
 .١٧٣-١٦٠، ١٢حتليلية(. جملة الفنون واآلدا  و لوب اإلنسانيات واالجمتماع، 

 اجلامعح. أساليب تدريس مهارات اللعة العربية وآدابها. دار الكمتا (. ٢٠٠١لفمتا  ةس  )البجة،  بد ا 
 ( األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طالبات الصف ٢٠٠٩البكر، فهد  بد الكري   والوهيي، منرية .)

 .١١٠-٧٠، ٨ال الث املمتوس : تشخيصها وأسبابها. جملة العلوب اإلنسانية واالجمتما ية، 
  ، (. اعوبات المتعل  والمتعلي  العةجح. مكمتبة زهراء الشرق.٢٠٠٦نبيل  بد الفمتا  )ةاف 
     ( حتليةل األخطةاء كمةدخل لعةةج     ٢٠١٤ةسني، أمحد، ورسةةن، مصةطفى، ويةونس، فمتحةح .)

(، ١٤٨الصعوبات واألخطاء اللغوية الشائعة يف تعلي  اللغات األجنبيةة، جملةة الاةراءة واملعرفةة، )    
٢٨٠-٢٥٧. 

 (. فا لية برنامو قائ   لةى األنشةطة اللغويةة يف تنميةة بعةض مهةارات       ٢٠١١ار مهدي )محيد، أبر
، معهد [رة]رسالة ماجسمتري طري منشوالاراءة الناقدة لدى طة  املرةلة املمتوسطة  مهورية العراق 

 البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية وال اافة والعلوب.، الااهرة.
 (. األخطةاء اللغويةة الشةائعة يف مةادة المتعةبري المتحريةري لةدى تةميةذ         ٢٠١٢سيد ) خليفة، أمرية

]رسةالة ماجسةمتري   وتلميذات الصف الساب  سمرةلة األساس دراسة ميدانية سمدارس منطاة ود ةامد
 ، جامعة السودان للعلوب والمتكنولوجيا، مجهورية السودان. [رةطري منشو

 ( ٢٠٠٥الدليمح، طن  لح  والوائلح، سعاد .)الشروق. اجتاهات ةدي ة يف تدريس اللغة العربية. دار 
 (  حتليل األخطاء اللغوية الواردة يف الكمتب الرمسية الصادرة م  ٢٠١٠الدوي؛، يامسني مصبا .)

 . جامعة مؤتة. [رة]رسالة ماجسمتري طري منشودواوي   مادات جامعة مؤتة
 ( ل  اللغة المتطبياح وتعلي ١٩٩٥الراجحح،  بده  .) .العربية. دار املؤسسة اجلامعية 
 (  األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طلبة كليةات  ٢٠١٣رةيمة، فرمان قح   ومحد،  مران جاس .)

 .١٨٠-١٦٥(، ١٦الرتبية يف اجلامعات العراقية: تشخيص و ةج. جملة العلوب اإلنسانية، )
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 ( تعلي  اللغة العربية. دار ال اافة العرب٢٠٠٥رسةن، مصطفى .).ية 
  ( أساليب تدريس اللغة العربية بةني املهةارة والصةعوبة. دار اليةازوري      ٢٠١٣زايد ، فهد خليل . )

 العلمية للنشر والمتوزي .
 ( األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمةئيةة. دار اليةازوري العلميةة    ٢٠٠٦زايد، فهد خليل .)

 للنشر والمتوزي 
  ( مشةكةت ال ٢٠١٧الشبيل،  بري  بيةد .)       كمتابةة العربيةة، وأسةبا  األخطةاء اإلمةئيةة وطرائةا

 .١٣٦-١٠٧(، ١٣ ةجن. جملة أحباث يف اللغة واألد  اجلزائري، )
 (  تعلي  اإلمةء يف الوط  العربح أسسن وتاو ةن وتطةويره. الةدار املصةرية     ١٩٩٦شحاتن، ةس .)

 اللبنانية.
 (  تعلي  اللغة العربية بني النظرية وال٢٠٠٢شحاتن، ةس .).متطبيا. الااهرة: الدار املصرية اللبنانية 
 ( االجتاهات احلدي ة يف معاجلة اعوبات الاراءة، املؤمتر العلمح ٢٠٠١الشيخ، حممد  بد الرؤوف .)

األول للجمعية املصرية للاراءة واملعرفة: دور الاراءة يف تعل  املواد الدراسةية املخمتلفةة مة  الفةرتة     
 .٣٣٤-٢٨٥(، ٢، )٢٠٠١يوليو ١٢-١١

 ( األخطاء النحوية الشائعة يف كمتابات طلبة جامعة املل؛  بد العزيز ٢٠١٨الصويركح، حممد  لح )
 .١٨٤-١٧٤( ، ٨ دة. جملة جامعة الادس املفمتوةة لألحباث والدراسات الرتبوية والنفسية، )

 ( الصوا  اللغوي: أسس حنوية ٢٠٠٨عّوة، إبراهي   بد ا؛يد .)–  نيةة  شواهد قرآ –أخطاء لغوية
 تدريبات شاملة وأجوبمتها. دار اهلانح للطبا ة والنشر.–

 ( املنمتو الكمتابح بةني مسةأل  اخلطةأ والصةوا : مفةاهي  وتطبياةات. دار       ٢٠١٥الطراونة، كامل .)
 املناهو للنشر والمتوزي .

 ( األسةس العامةة ملنةاهو تعلةي  اللغةة العربيةة "إ ةدادها وتطويرهةا         ٢٠٠٤طعيمة، رشدي أمحد .)
 ". دار الفكر العربح.وتاو ها

 ( تعلي  الاراءة واألد . دار الفكر العربح.٢٠٠٦طعيمة، رشدي أمحد  والشعيي، حممد  ةء .) 
 (  األخطاء اإلمةئية الشائعة  ند طة  الصفني ال الث والراب  مة   ٢٠٠٢الظفريي، حممد دهي .)

 .٢٤٣-١٩٣، ٦٣رتبوية، املرةلة املمتوسطة بدولة الكويت دراسة تشخيصية حتليلية. ا؛لة ال
 ( األخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طلبةة معاهةد إ ةداد املعلمةني     ٢٠١٥العامري،  بد احملس  محد .)

 .٤٧٤-٤٤٥(، ٣٣واملعلمات. جملة الكلية اإلسةمية، )
 ( أخطاء لغوية شائعة. مكمتبة اجليل الوا د.٢٠٠٦العربي، خالد .) 

 ( املرج  يف ت٢٠٠٥ طا ، إبراهي  حممد .).دريس اللغة العربية . مركز الكمتا  للنشر 
 ( فا لية اسمتخداب أسلو  الاد  الذهين يف تنمية بعض مهةارات  ٢٠٠٥العيسوي، مجال مصطفى .)

الطةقة اللغوية و ةج األخطاء اإلمةئية لدى تلميذات احللاة ال انية بدولة اإلمةارات. جملةة كليةة    
 .١٣٩-٩٧، ٢(٢٢)الرتبية  امعة اإلمارات العربية املمتحدة، 

 (  إعاءات ملعلمح اللغة العربية لغةري النةاطاني بهةا. شةركة العربيةة      ٢٠١١الفوزان،  بد الرمح .)
 للجمي .

 ( األخطاء اإلمةئية الشائعة يف األداء الكمتابح لدى تةميذ الصف السةادس  ٢٠١١كلو ، فمتحح .)
 .٥١-٨(، ١١متونة، )م  مرةلة المتعلي  األساسح بغزة وخطة مارتةة للعةج. جملة الزي

 ( تنمية مهارات اللغة العربية.  امل الكمتب.٢٠١٢اليف، سعيد  بد اهلل .) 
 ( األخطاء اإلمةئيةة الشةائعة لةدى تلميةذات الصةف اخلةامس االبمتةدائح:        ٢٠٠٩حمجو ، مريا .)

 .١٦٣-١٢٣، ٣٠تشخيصها و ةجها. جملة كلية الرتبية  امعة طنطا. 
 ( ا٢٠١٢احملرزي، سعيد ناار .)   ألخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طة  الصف السةادس األساسةح

 . جامعة السلطان قابوس.[رة]رسالة ماجسمتري طري منشوتشخيصها وأسبابها 
 ( حتليل كمتا  اللغة العربية للصف األول ال ةانوي يف عةوء   ٢٠١٥احملياوي، ري  بنت  طين طامن .)

 [. جامعة طيبة. رة]رسالة ماجسمتري طري منشو مهارات المتفكري اإلبدا ح
 ( طرق تدريس اللغة العربية. دار الفكر العربح.٢٠٠٧مدكور،  لح أمحد .) 
 ( املرجة  يف تعلةي  اللغةة    ٢٠١٠مدكور،  لح أمحد، وطعيمة، رشدي أمحد، وهريدي، إ ان أمحد .)

 العربية للناطاني بلغات أخرى. دار الفكر العربح.
 (  الضعف الار٢٠٠٥وزارة الرتبية والمتعلي .)     ائح يف احللاة األوىل مة  المتعلةي  األساسةح مظةاهره

 وأسبابن ومارتةات  ةجن. سلطنة  مان.

 املراجع األجنبية
 Al-Abri, B. (2009). Effect of using process writing model based 

activities for teaching writing on the writing performance and attitudes of 
Omani students. )Unpublished Master Thesis(. Sultan Qaboos University. 

 Harries, A. (1988). How to increase reading ability?  Longmans, Green 
and Co. Ltd. 
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 (  إعاءات ملعلمح اللغة العربية لغةري النةاطاني بهةا. شةركة العربيةة      ٢٠١١الفوزان،  بد الرمح .)
 للجمي .

 ( األخطاء اإلمةئية الشائعة يف األداء الكمتابح لدى تةميذ الصف السةادس  ٢٠١١كلو ، فمتحح .)
 .٥١-٨(، ١١متونة، )م  مرةلة المتعلي  األساسح بغزة وخطة مارتةة للعةج. جملة الزي

 ( تنمية مهارات اللغة العربية.  امل الكمتب.٢٠١٢اليف، سعيد  بد اهلل .) 
 ( األخطاء اإلمةئيةة الشةائعة لةدى تلميةذات الصةف اخلةامس االبمتةدائح:        ٢٠٠٩حمجو ، مريا .)

 .١٦٣-١٢٣، ٣٠تشخيصها و ةجها. جملة كلية الرتبية  امعة طنطا. 
 ( ا٢٠١٢احملرزي، سعيد ناار .)   ألخطاء اإلمةئية الشائعة لدى طة  الصف السةادس األساسةح

 . جامعة السلطان قابوس.[رة]رسالة ماجسمتري طري منشوتشخيصها وأسبابها 
 ( حتليل كمتا  اللغة العربية للصف األول ال ةانوي يف عةوء   ٢٠١٥احملياوي، ري  بنت  طين طامن .)

 [. جامعة طيبة. رة]رسالة ماجسمتري طري منشو مهارات المتفكري اإلبدا ح
 ( طرق تدريس اللغة العربية. دار الفكر العربح.٢٠٠٧مدكور،  لح أمحد .) 
 ( املرجة  يف تعلةي  اللغةة    ٢٠١٠مدكور،  لح أمحد، وطعيمة، رشدي أمحد، وهريدي، إ ان أمحد .)

 العربية للناطاني بلغات أخرى. دار الفكر العربح.
 (  الضعف الار٢٠٠٥وزارة الرتبية والمتعلي .)     ائح يف احللاة األوىل مة  المتعلةي  األساسةح مظةاهره

 وأسبابن ومارتةات  ةجن. سلطنة  مان.

 املراجع األجنبية
 Al-Abri, B. (2009). Effect of using process writing model based 

activities for teaching writing on the writing performance and attitudes of 
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 Harries, A. (1988). How to increase reading ability?  Longmans, Green 
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