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ملخص: 

ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  تعرف  اإىل  را�ضة  الدرِّ هدفت 
املجمعة.  جامعة  طالبات  من  عينة  لدى  الإمالء  مهارة  على 
جامعة  طالبات  من  طالبة   )22( من  را�ضة  الدرِّ عينة  تكونت 
ولتحقيق  املختلفة.  التخ�ض�ضات  من  اختيارهنَّ  مت  املجمعة 
للطالبات  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  حمتوى  حتليل  مت  را�ضة،  الدرِّ اأهداف 
بينت  الإمالئية.  الأخطاء  عن  الك�ضف  بغر�س  امل�ضاركات 
ية عن  الن�ضرِّ الر�ضائل  اأثر �ضلبي ل�ضتخدام  را�ضة وجود  الدرِّ نتائج 
العربية.  اللغة  يف  الإمالء  مهارة  على  النقالة  الهواتف  طريق 
يف  التخ�ض�س  ملتغري  تعزى  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت 
ول�ضالح  الإمالء  مهارة  على  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر 
الأدبية.  بالتخ�ض�ضات  مقارنة  العلمية  التخ�ض�ضات  طالبات 
را�ضية  الدرِّ ال�ضنة  ملتغري  تعزى  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت 
يف  الإمالء  مهارة  على  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  يف 
الأوىل  را�ضية  الدرِّ ال�ضنة  طالبات  ول�ضالح  العربية  اللغة 
تقدمي  مت  النتائج،  �ضوء  ويف  الأخرى.  ال�ضنوات  مع  مقارنة 

التو�ضيات.  بع�س 
جامعة  ية،  الن�ضرِّ الر�ضائل  الإمالء،  املفتاحية:  الكلمات 

املجمعة

The Effect of Using Text Messaging on Arabic 
Spelling among University Students

Abstract: 

The study aimed at investigating the effect of 
mobile phones text messaging on Arabic spelling 
among a sample of Al Mujama› University female 
students. the sample of the study consisted of (22) 
female university students selected from the different 
specializations for the study population. To achieve 
the aim of the study, the content of some mobile based 
text messages were analyzed using the appropriate 
statistical procedures (frequencies, percentages... 
etc.) . Results of the study indicated a negative effect 
for using mobile text messaging on Arabic spelling 
among university students. Results of the study 
indicated differences in the effect for using mobile 
text messaging on Arabic spelling among university 
students due to specialization, in favor of scientific 
specialization students compared to humanitarian 
specializations students. Results of the study 
indicated differences in the effect for using mobile 
text messaging on Arabic spelling among university 
students due to educational level, in favor of first year 
students compared to the remaining university levels. 
In light of the results, several recommendations were 
discussed. 

Key words: Spelling, Text messages, Al Mujama’ 
University
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خلفية الدراسة وأهميتها

مقدمة: 
املتالحقة  وتغرياته  احلديث  الع�رش  حتديات  علينا  تفر�س 
التكنولوجية الكبرية التي لها تاأثري على جميع جوانب  ، وثوراته 
احلياة اأن نعيد النظر يف كثري من مكت�ضباتنا الثقافية والتعليمية.
ول �ضك اأنَّ اللغة العربية متر الآن – كما هو حالنا – بواقٍع �رشيع 
التغري، والتجديد ينعك�س بال �ضك على تعلرِّمها وتعليمها؛ الأمر الذي 
على  لنعمل  التغري  ذلك  مع  يتما�ضى  واقعي  جهد  اإىل  منا  يحتاج 
ن�رش اللغة التي تعد من اأهم و�ضائل الت�ضال، والتفاهم بوظيفتيها 
التعلم  اأداة  الكرمي، وهي  القراآن  لغة  والتجريدية، فهي  الت�ضالية، 

والتعليم حتفظ لالأمة عقائدها الدينية، وتراثها الثقايف.
اأهم  اللغات من  اأن  اللغة  ال�ضابقة يف حقل  الأدبيات  واأّكدت 
وتنميتها.فهي  اخلربات،  وتكوين  املعارف  لكت�ضاب  الو�ضائل 
الفكر  وعاء  وهي  ومعتقداتهم،  اأفكارهم،  عن  الب�رش  تعبري  اأ�ضا�س 
الإن�ضاين واأداته، وتعّد بالن�ضبة للطفل الأداة التي يعتمد عليها يف 
لذا  واخلربات؛  املعارف،  واكت�ضاب  املحيطة  بيئته  مع  التوا�ضل 
القراءة،  الأطفال؛ لأن مهارات  لدى  الرتبويون على تطويرها  ركز 
الطالب يف  يواجهها  التي  الأوىل  املعرفية  اخلربات  والكتابة هما 
القراءة،  مهارتي  اإتقان  يفتح  املبكرة.بالتايل،  درا�ضته  �ضنوات 
والكتابة الطريق للطفل يف مراحل درا�ضّية لحقة لكت�ضاب املزيد 
من املعرفة والتح�ضيل.وميكن القول اإن اللغة هي نافذة للم�ضتقبل.
وت�ضتمل اللغة ب�ضكل عام على اأربع مهارات هي ال�ضتماع، القراءة، 
وظيفية متلفة يف م�ضاعدة  اأدواراً  توؤدي  التحدُّث، وهي  الكتابة، 
هذه  اإتقان  ويعد  مهمة،  تعليمية  خربات  اكت�ضاب  على  الطلبة 
املهارات الأربع �رشورة من اأجل التما�ضك الثقايف لالأمة العربية، 

ولالإبداع الفكري املتميز )بركات، 2008( .
اأنظمة فرعية متعددة، يوؤدي كل نظام  فاللغة منظومة، لها 
منها وظيفته بالتعاون مع النظم الأخرى، وتعد الكتابة اأحد هذه 
و�ضائل  اأهم  من  فالكتابة  التثقيف،  اأدوات  اأهم  من  فهي  الأنظمة 
اأنتجه العقل الب�رشي  الوقوف على نتاج الفكر الب�رشي، واأعظم ما 
وو�ضفها يون�س واآخرون )1995( باأنها من اأهم و�ضائل التوا�ضل 
الإن�ضاين التي يتم بو�ضاطتها الوقوف على اأفكار الآخرين، والتعبري 
حوادث  من  ت�ضجيله  يودون  ما  وت�ضجيل  م�ضاعر،  من  لديهم  عما 

ووقائع.
كما اأ�ضار جماور )1988( اإىل اأن الكتابة مرتبطة بالتفكري، 
فاإذا اأردنا اأن نعلم الطلبة كيف يكتبون بو�ضوح، وكفاءة، ومهارة، 
ر ثم  فال بد اأن يفكروا بقوة وتخيُّل، وعملية الكتابة ت�ضري هكذا “فكرِّ

ر “. اكتب....واكتب واأنت تفكرِّ
اأ�ضلوب  باأنها  الكتابة  تعريف  هذا ميكن  م�ضار حديثنا  ويف 
للتعبري عن هذه الرموز ال�ضوتية تقت�ضيها ظروف خا�ضة يف حياة 
اأن  يريد  ل  اأو  عنه،  بعيد  بغريه  يت�ضل  اأن  حاول  لو  كما  الإن�ضان، 

يطلع عليها اأو ي�ضمعها غريه، لذلك جاءت الكتابة متاأخرة عن اللغة 
ترميز  فك  عملية  اأنها  اأي�ضًا  وُتعرَّف   “.  )2011 )زايد،  املنطوقة 
الكلمات املطبوعة يف الن�س من اأجل احل�ضول على املعنى املراد” 
 (Yunus, Nordin, Salehi: Embi, Mohamed & Salehi, 2013,

اإحدى املهارات اللغوية الثالث التي تت�ضمن القراءة،   (p: 8.وهي 

الكتابة، ال�ضتماع التحدُّث، وي�ضعى املعلمون اإىل حت�ضني مهارات 
الكتابة لدى الطالب؛ لأنها مهارة �رشورية متكنهم من التعبري عن 

اأفكارهم، واآرائهم، وانفعالتهم، وتقدميها ب�ضكل �ضليم لالآخرين.
الفرد  ي�ضتخدمها  التي  الت�ضال  و�ضائل  اإحدى  والكتابة 
التاأمل  على  والقدرة  واأفكاره،  م�ضاعره،  عن  التعبري  اأجل  من 
عمليات  من  مهمة  عملية  الكتابة  فاإن  الآخرين.وبهذا  اأفكار  يف 
عنا�رش  من  واأ�ضا�ضيًا  رئي�ضيًا  عن�رشاً  باعتبارها  التعلم 
املتطلبات  اإحدى  كونها  اإىل  اإ�ضافًة  الإن�ضانّية  الثقافة  �ضناعة 
)حافظ  عنها  والتعبري  الآخرين،  اإىل  الأفكار  لنقل  الجتماعية 

. )171 2006، �س  وعطية، 
اأنظمة  اأحد  من  تعد  التي  الإمالء  مادة  من  نتخذ  اأن  بد  ول 
اللغوي، والتدريب على  الن�ضاط  اللغة و�ضيلة لالألوان املتعددة من 
للطلبة  عونًا  يعد  الإمالئي  فالتدريب  والتنظيم  الكتابة،  مهارات 
الثقافية، ومهاراتهم  قدراتهم  وتربية  واإثرائها،  لغتهم،  اإناء  على 
جتعل  التي  املهمة  الو�ضائل  من  وهو  العقلي،  ون�ضجهم  الفنية، 
الطلبة قادرين على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها اأهل 
الكتابة،  ت�ضوه  التي  الإمالئية  الأخطاء  يف  للوقوع  تفاديًا  اللغة، 

وتعوق فهم اجلملة.
القراآن  يف  ورد  وقد  اأمللَت  اأو  اأمليُت  لغة:  الإمالء  ويعّرف 
َلى  مُتْ َي  َفهمِ اْكَتَتَبَها  نَي  لمِ اْلأَوَّ ريُ  اأَ�َصاطمِ {َوَقاُلوا  تعاىل:  قوله  الكرمي، 
اأي�ضًا  .وقال   )5 الآية:  الفرقان،  )�ضورة  ياًل}  َواأَ�صمِ ُبْكَرًة  َعَلْيهمِ 
ذمِي َعَلْيهمِ  َمُه الّلُ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْملمِلمِ الَّ ٌب اأَْن َيْكُتَب َكَما َعلَّ {َولَ َياأَْب َكاتمِ
اأمليُت،  الفعل  مب�ضدر  ويعني   )282 الآية:  البقرة،  )�ضورة   { قُّ احْلَ
التنقيل والتلقني.ولهما مفهوم اليوم وا�ضح ب�ضيط، الكتابة والبعد 

عن اخلطاأ.
طريق  عن  العربية  الكلمات  ر�ضم  فن  ا�ضطالحًا:  ويعّرف 
يعيد  اأن  للقارئ  تتيح  برموز  منطوقة  لأحداث  اخلطي  الت�ضوير 
نطقها ب�ضورتها الأوىل، وذلك وفق القواعد املرعية التي و�ضعها 
رموز  اإىل  املفهومة  امل�ضموعة  الأ�ضوات  حتويل  العلماء.والإمالء: 
مكتوبة، على اأن تو�ضع هذه احلروف يف موا�ضعها ال�ضحيحة من 

الكلمة، وذلك ل�ضتقامة اللفظ وظهور املعنى املراد.
وعّرف اأبو منديل )p: 27 ،2006( الإمالء اأنه “قدرة الفرد 
على حتليل الأ�ضوات اإىل رموز مكتوبة وفق القواعد املتعارف عليها 
باأن   )P: 33  ،2004( اجلوجو  والإفهام.وذكرت  الفهم  اإىل  توؤدي 
الإمالء هو “مهارة يتم من خاللها حتويل الأ�ضوات امل�ضموعة اأو 
املنطوقة اإىل رموز مكتوبة، مع مراعاة �ضحة الر�ضم الإمالئي وفقًا 
والإفهام. للفهم  اخلط؛ حتقيقًا  عليها، وو�ضوح  املتعارف  للقواعد 
“عملية كتابية تتطلب جمموعة  الإمالء  اأنَّ  ويرى حل�س )2004( 
والب�رشية،  وال�ضمعية  الذهنية،  والقدرات  املهارات،  مت�ضافرة من 
متكنه  �ضابقة  خربة  من  الفرد  لدى  ما  مع  والنفعالية  واحلركية، 
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من حتويل ال�ضورة ال�ضوتية امل�ضموعة اإىل �ضورة خطيرِّة مكتوبة”.
ر�ضمًا  الكلمات  ر�ضم  على  “القدرة  الرتبوية  املعاجم  يف  وجاء 
دقيقًا �ضليمًا، بالطريقة التي اتفق عليها اأهل اللغة مع التمكن من 
ا�ضتخدام املهارات اخلا�ضة بها يف كتابة الكلمات كتابة �ضليمة” 

. )P: 54 ،2003 ،اللقاين واجلمل(
التطورات  من  العديد  الأخرية  ال�ضنوات  يف  العامل  و�ضهد 
بتكنولوجيا  ي�ضمى  ما  فظهر  املختلفة،  التكنولوجية  احلقول  يف 
القرن الع�رشين،  الثورة الال�ضلكية يف نهاية  املعلومات، ثم كانت 
انت�رشت  التي  الال�ضلكية  والأجهزة  النّقال،  الهاتف  ظهر  حيث 
باأعداد كبرية يف العامل، ومع تطور اجلوال اأ�ضبحت الأجهزة اأكرث 
من جمرد و�ضيلة ات�ضال �ضوتي، فاجلوال اأ�ضبح يوفر عدداً كبرياً 
من اخلدمات، مثل: اإر�ضال الر�ضائل، وت�ضفح الإنرتنت، ومكاملات 
الفيديو، ومعاجلة البيانات، والت�ضال ال�ضوتي بالآخرين، وحتميل 
اإر�ضال  اإىل  اإ�ضافًة  ونقلها،  وعر�ضها،  عليها،  والتعديل  امل�ضتندات 

ية الق�ضرية )الغامدي، 2013(  الر�ضائل الن�ضّ
ية الق�ضرية خ�ضائ�س ومميزات منها: تكلفة  وللر�ضائل الن�ضّ
ية قليلة، وميكن اإر�ضالها يف اأي وقت ومن اأي مكان،  الر�ضائل الن�ضّ
ية  باخل�ضو�ضّ تنماز  كما  معدودة،  دقائق  تتجاوز  ل  وب�رشعة 
وتتميز  اإليه،  للمر�ضل  ذهنه  يف  يدور  عما  ب�ضمت  يعرب  فاملر�ضل 
ا يدور داخل املت�ضل دون حرج  بالت�ضال ال�رشيح فهي تعرب عمَّ

)احلميد، 2010( .
الذي  احلا�ضوب  طريق  عن  بالت�ضال  ُيعرف  ما  ظهور  ومع 
عمليات  كانت  الجتماعي،  التوا�ضل  �ضبكات  ا�ضتخدام  اإىل  تطور 
التطورات  اأهم  التكنولوجية من  الطرق  با�ضتخدام  الر�ضائل  اإر�ضال 
التي حدثت يف اآليات القراءة، والكتابة يف ال�ضنوات الأخرية والتي 
�ضهدت ا�ضتخدام بع�س احلروف، والكلمات الغريبة عن اللغة الأم.
ح�ضلت  العامل،  يف  ال�ضائدة  اللغة  هي  الإجنليزية  اللغة  اأن  ومبا 
و�ضائل  يف  العربية  اللغة  ا�ضتخدام  طريقة  يف  وا�ضحة  تغريات 
ية عن طريق الهواتف النّقالة،  التوا�ضل الجتماعي، والر�ضائل الن�ضّ
حيث اأّكدت بع�س الدرِّرا�ضات اأنَّ اإدخال اللغة الإجنليزية، وحروفها، 
التوا�ضل  عمليات  يف  ال�ضائعة  الأمور  من  اأ�ضبح  قد  واأرقامها 
ية عن طريق الهاتف  الكتابي عن طريق النرتنت، والر�ضائل الن�ضّ
Lup� )للنّقال مما اأثر ب�ضكل كبري على طرق الكتابة باللغة العربية 

. )picini, 2007

لي�ضبح  كبري  ب�ضكل  النرتنت  م�ضتخدمي  عدد  ازداد  وقد 
اآليات الت�ضال،  اأثر ب�ضكل كبري على  اأكرث من مليار �ضخ�س وهذا 
والتوا�ضل وخا�ضة الكتابة، والإمالء نظراً لأنهما من اأهم الو�ضائل 
التي ي�ضتخدمها م�ضتخدمو �ضبكات الت�ضال يف خلق قنوات ات�ضال 
عن  الت�ضال  قنوات  اأنَّ  الباحثني  من  عدد  اأّكد  الآخرين.وقد  مع 
طريق النرتنت، وخا�ضة تلك التي ت�ضتخدم الكتابة و�ضيلة ات�ضال 
�ضلبًا  اأثر  مما  الأم؛  اللغة  يف  الكتابة  اآليات  على  اأثرت  قد  رئي�ضية 
 Hunt: Atkin &( على بع�س املهارات الأ�ضا�ضية مثل مهارة الإمالء

. )Krishnan, 2012

اللغة  اأن   )Hassan & Hashim, 2009( واأّكد ح�ضن وها�ضم 
ية بو�ضاطة الهواتف النّقالة  الكتابية امل�ضتخدمة يف الر�ضائل الن�ضّ

والتي  املخت�رشة،  الكلمات  ا�ضتخدام  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  تعتمد 
ية بوا�ضطة  ت�ضري اإىل كلمات حمددة يعرفها م�ضتخدم الر�ضائل الن�ضّ
جلوء  اأن  الباحثان  هذان  خا�س.واأّكد  ب�ضكل  النّقالة  الهواتف 
النوع  لهذا  النّقالة  الهواتف  بو�ضاطة  ية  الن�ضّ الر�ضائل  م�ضتخدمي 
من الكتابة ميليه عليهم طبيعة عملية الت�ضال، والتوا�ضل والتي 

تكون عادة �رشيعة وق�ضرية.
اأن حذف   )Ross, 2006( رو�س  اآخرون مثل  باحثون  وراأى 
حروف العلة يف اللغات املختلفة قد اأ�ضبح من ال�ضمات الرئي�ضة يف 
الهواتف  بو�ضاطة  ية  الن�ضّ الر�ضائل  امل�ضتخدمة يف  الكتابية  اللغة 
التقليدية  غري  الكتابة  اأناط  بع�س  ظهرت  لذلك،  النّقالة.اإ�ضافًة 
مثل العمل على زيادة حرف معني يعني كلمة حمددة اأو ا�ضتخدام 
اأدى ذلك اإىل  بع�س الأرقام ت�ضري اإىل حروف معينة يف اللغة.وقد 

التاأثري �ضلبًا على قدرات الكتابة، والإمالء لدى امل�ضتخدمني.
اأن الكتابة   )Stapa & Shaari, 2012( وذكر �ضتابا و�ضاري
�ضهدت  قد  النّقالة  الهواتف  الن�ضّية عن طريق  الر�ضائل  با�ضتخدام 
بع�س التغريات يف اآليات الكتابة مثل اللجوء اإىل ا�ضتخدام بع�س 
على  توؤثر  معينة  جمل  على  للدللة  الكلمات  من  الأوىل  احلروف 
درا�ضة  نتائج  ال�ضحيحة.وذكرت  الكتابة  يف  امل�ضتخدمني  قدرة 
اأجراها �ضكويرز )Squires, 2010( اأن م�ضتخدمي الر�ضائل الن�ضّية 
النّقالة ي�ضتعي�ضون عن ا�ضتخدام اجلمل الكاملة  بوا�ضطة الهواتف 
عن  الكتابي  التوا�ضل  عمليات  جمموعة  من   )%  41( ن�ضبته  مبا 

طريق الر�ضائل الن�ضّية بو�ضاطة الهواتف النّقالة.
واأكدت عدة درا�ضات اأن ا�ضتخدام الر�ضائل الن�ضّية عن طريق 
لدى  والإمالء  الكتابة،  مهارة  على  �ضلبًا  يوؤثر  النّقالة  الهواتف 
الطلبة.وعرّب عدد من الرتبويني، والعديد اأي�ضًا من اأولياء الأمور عن 
ية عن طريق الهواتف النّقالة  القلق من زيادة تاأثري الر�ضائل الن�ضرِّ
الدرِّرا�ضية. املراحل  متلف  يف  الطلبة  لدى  الإمالء  مهارات  على 
 )Drouin & Davis, 2009( وديفز  دروين  ذكر  املثال،  �ضبيل  على 
ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  يف  الكتابية  اللغة  ا�ضتخدام  اإىل  الطلبة  جلوء  اأنَّ 
عن طريق الهواتف النّقالة من خالل العتماد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على 
على  للدللة  الكتابة  اأثناء  يف  الأرقام  وا�ضتخدام  الخت�ضارات 

بع�س الأ�ضوات اللغوية توؤثر �ضلبًا على قدراتهم يف الإمالء.

مشكلة الدِّراسة: 
الطلبة  التي يجب على  الأ�ضا�ضية  املهارات  الكتابة من  تعّد 
اكت�ضابها خالل درا�ضتهم يف املراحل الدرِّرا�ضية املختلفة.وقد ظهرت 
الت�ضال  و�ضائل  ا�ضتخدام  على  القائمة  الكتابة  من  جديدة  اأنواع 
التكنولوجية احلديثة مثل �ضبكات التوا�ضل الجتماعي، وا�ضتخدام 
اأثرت هذه الأنواع  ية، وغرف الدرد�ضة الكتابية.وقد  الر�ضائل الن�ضرِّ
من و�ضائل الت�ضال الكتابي على مهارات الإمالء لدى الطلبة ب�ضكل 
 Drouin,( كبري.وذكرت نتائج بع�س الدرِّرا�ضات مثل درا�ضة دروين
ية الكتابية يوؤثر  2011( اأن ا�ضتخدام طلبة اجلامعات للر�ضائل الن�ضرِّ

�ضلبًا على مهارات الإمالء لديهم.وعلى الرغم من توثيق هذه الآثار 
تاأثري  يف  وا�ضح  جتاهل  هناك  كان  الإمالء،  مهارة  على  ال�ضلبية 
والوات�س  والفي�ضبوك،  والتويرت،  الكتابية  الدرد�ضة  غرف  ا�ضتخدام 
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مهارة  على  اخللوي  الهاتف  طريق  عن  ية  الن�ضرِّ والر�ضائل  اب، 
الإمالء لدى الطلبة يف املراحل املدر�ضيرِّة وحتى اجلامعيرِّة.

وما تزال م�ضكلة �ضعف الطلبة يف مادة الإمالء، ت�ضكل حيزا 
الرتبويني  بال  ت�ضغل  الدرِّرا�ضي، فهي ل  الأهمية من �ضعفهم  ًكبري 
لأنَّ  اأكرب؛  ب�ضكل  يعانون منها  باتوا  الذين  الأمور  اأولياء  بل  فقط، 
ت�ضحيح هذه الأخطاء ياأخذ حيزاً من وقتهم الذي من املفرت�س اأن 

ي�ضتغلوه يف مراجعة الدرو�س، بدًل من الت�ضحيح لأبنائهم.
بل  فقط،  عمرية  مرحلة  على  الإمالء«   « ظاهرة  تقت�رش  ل 
اجلامعيرِّة.وهناك  الدرِّرا�ضة  اإىل  و�ضولهم  حتى  الطلبة  تالحق  هي 
اتهامات اأي�ضا للمعلمني الذين بات �ضعفهم يف هذه املهارة موؤثراً 
من  العمر  يف  تقدمه  مع  يجد  لن  الذي  الطالب  على  كبري  ب�ضكل 
ُي�ضحح له، لتنمو معه الأخطاء يف ما بعد م�ضّكلة قامو�ضه اللغوي.

اإنَّ معرفة الإمالء، والإملام به، واإتقانه كما يوؤكد املخت�ضون 
خاطر  يف  يجول  ا  عمَّ التعبري  على  القدرة  يف  الأهمية  بالغ  اأمر 
الطالب ب�ضكل مفهوم ووا�ضح.فالكتابة ال�ضحيحة، واخلط الوا�ضح 
فهم  على  ي�ضاعدانه  وهما  ال�ضليم،  وذوقه  الطالب  قدرة  يعك�ضان 
املو�ضوع،  قراءته  جراء  من  جيدة،  بنتائج  واخلروج  احلقائق، 
الطلبة  مقدرة  تعك�س  ال�ضحيحة �ضورة  الكتابة  تعطيان  وبالتايل 
لغتنا  اأنَّ  العلم  مع  للكلمات،  واملعاين  املفاهيم،  ا�ضتيعاب  على 
العربية لغة القراآن الكرمي لغة عريقة ولغة �ضوتية، تكتب كما تلفظ 

غالبًا كي ت�ضمن بالتايل عدم وقوعه يف الأخطاء الإمالئية.
وقد لحظت الباحثة اأنَّ هذا املو�ضوع البحثي ي�ضتحق املزيد 
من الهتمام نظراً ملا تراه من اأخطاء اإمالئية لدى طالبات اجلامعة، 
حيث كان هناك اأثر �ضلبي لهذا النوع من التكنولوجيا على مهارة 
الإمالء.وعلى الرغم من اأهمية هذا املو�ضوع، كانت هناك قلة من 
الدرا�ضات - ح�ضب علم الباحثة - التي مت اإجراوؤها للك�ضف عن اأثر 
النّقالة على مهارة  الهواتف  ية عن طريق  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام 
الإمالء يف اللغة العربية مما ي�ضتدعي املزيد من الدرِّرا�ضة والبحث 
يف هذا املو�ضوع نظراً لتاأثريه الكبري على مهارات الطلبة الكتابيرِّة.

هدف الدِّراسة
على  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  تعرف  الِدّرا�ضة  هدفت 
العربية  اململكة  املجمعة يف  لدى طالبات جامعة  الإمالء  مهارة 

ال�ضعودية.

أسئلة الدِّراسة 
ت�صعى الدِّرا�صة اإىل الإجابة عن ال�صوؤالني التاليني: 

الهواتف  ● طريق  عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  ما 
النّقالة على مهارة الإمالء يف اللغة العربية؟ 

طريق  ● عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  يختلف  هل 
الهواتف النّقالة على مهارة الإمالء يف اللغة العربية تبعًا ملتغريي 

التخ�ض�س وامل�ضتوى اجلامعي؟ 

أهمية الدِّراسة: 
اأهمية مو�ضوعها وهو  اأهميتها من  الدرِّرا�ضة احلالية  ت�ضتمد 
الهواتف  طريق  عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  عن  الك�ضف 

من  الأهمية  هذه  العربية.وتتمثل  اللغة  يف  الإمالء  على  النّقالة 
خالل تناولها جانبني مهمني وهما: 

خالل  ♦ من  النظرية  الأهمية  تبدو  النظرية:  الأهمية 
املعرفة  اإىل  جديدة  معلومات  من  احلالية  الدرِّرا�ضة  �ضت�ضيفه  ما 
النّقالة  الهواتف  طريق  عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  اأثر  حول  الإن�ضانيرِّة 
على الإمالء يف اللغة العربية.وقد ت�ضهم هذه الدرِّرا�ضة يف توظيف 

ما كتب من اأدب نظري يف تف�ضري متغريات الدرِّرا�ضة احلالية.
الأهمية التطبيقية: تبدو الأهمية التطبيقية فيما يرتتب  ♦

على نتائج الدرِّرا�ضة من فوائد عملية يف امليدان الرتبوي والنف�ضي، 
وتتمثل الأهمية التطبيقية فيما ياأتي: 

Ú  ي�ضتفيد من نتائج الدرِّرا�ضة احلالية امل�ضوؤولون الرتبويون
طريق  عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  على  الوقوف  خالل  من 
العربية، حيث ميكن العمل  اللغة  النّقالة على الإمالء يف  الهواتف 
ب�ضكل  النّقالة  الهواتف  طريق  عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  على 
اأكرث فاعلية من اأجل حت�ضني مهارة الإمالء لدى الطلبة يف املراحل 
الدرِّرا�ضية املختلفة بدًل من اأن يكون اأثرها �ضلبيًا على هذه املهارة.

Ú  اإىل والباحثني  ار�ضني،  والدَّ املهتمني،  اأنظار  توجيه 
البحث يف هذا املجال.

حمددات الدِّراسة: 
Ú  تقت�رش الدرِّرا�ضة على طلبة املرحلة اجلامعية يف منطقة

)الزلفي( يف اململكة العربية ال�ضعودية.
Ú .2015 /2014 ار�ضة يف العام الدرِّرا�ضي مت اإجراء الِدّ
Ú  الدرِّرا�ضة على منطقة )الزلفي( يف اململكة تتحدد نتائج 

العربية ال�ضعودية.

التعريفات اإلجرائية: 
ب�ضكل  ◄ العربية  اللغة  الطالبات على كتابة  قدرة  الإمالء: 

�ضحيح ووا�ضح.
فرع  ◄ املجمعة  جامعة  طالبات  ا�ضتخدام  هي  الكتابة: 

الر�ضائل  خالل  من  التوا�ضل  اأثناء  يف  العربية  للحروف  الزلفي 
الن�ضّية با�ضتخدام الهواتف النّقالة.

التكنولوجية  ◄ الو�ضائل  اإحدى  وهي  الن�صّية:  الر�صائل 
والتوا�ضل  الت�ضال،  عمليات  يف  النّقالة  الهواتف  يف  امل�ضتخدمة 

وامل�ضتخدمة بني طالبات جامعة املجمعة فرع الزلفي.
العربية  ◄ اململكة  اإحدى جامعات  هي  املجمعة:  جامعة 

وقد  الريا�س،  منطقة  يف  املجمعة  حمافظة  يف  تقع  ال�ضعودية 
متلف  يف  متلفة  كليات  ت�ضع  وت�ضم   2009 عام  تاأ�ض�ضت 

املحافظات.

الدِّراسات السابقة ذات الصلة.
الدرا�ضة  لهذه  النظري  الإطار  تدعيم  من  الباحثة  متكنت 
والأجنبية  العربية،  والدرا�ضات  البحوث،  من  عدد  على  بالطالع 
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ية على مهارة اإلمالء في اللغة العربية  أثر استخدام الرسائل النصِّ
لدى طالبات جامعة اجملمعة فرع الزلفي في اململكة العربية السعودية. 

د. افتكار عبد اهلل اإلبراهيم

احلالية،  الدرا�ضة  م�ضكلة  بلورة  يف  منها  واأفادت  العالقة،  ذات 
يلي  وفيما  لة،  املتح�ضّ النتائج  تف�ضري  عن  ف�ضال  الأداة،  وتطوير 

عر�س لهذه الدرا�ضات 
ا�ضتخدام  جتربة  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2007( احلارثي  اأجرى 
يف  املتنقل  التعلم  اأنواع  كاأحد   sms الق�ضرية  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل 
التعليم اجلامعي، وكانت العينة مكونة من )24( طالبًا من طالب 
مقرر احلا�ضب الآيل وا�ضتخداماته يف التعليم بكلية الرتبية بجامعة 
امللك �ضعود، وكانت اأداة الدرِّرا�ضة ا�ضتبيان تبني اجتاهات الطالب 
الدرِّرا�ضة  نحو اجلوال، واأي�ضًا ر�ضا الطالب عن التجربة، وتو�ضلت 
ية الق�ضرية يف التجربة هي  اإىل اأنَّ طريقة ا�ضتخدام الر�ضائل الن�ضَّ
الطريقة املف�ضلة للطالب عند التعامل مع هذا النوع، وكان هناك 

اأثر اإيجابي على الطالب نحو ا�ضتيعاب مفردات املقرر.
 Deumert & Masinyana,( ومي�صينيانا  دومريت  قام 
كيفية  اإىل  التعرف  هدفت  اإفريقيا  جنوب  يف  بدرا�ضة   )2008
ية، ويف ر�ضائل املواقع  ا�ضتخدام اللغة الإجنليزية يف الر�ضائل الن�ضرِّ
للر�ضائل  حمتوى  حتليل  اإجراء  الدرِّرا�ضة  هذه  يف  الجتماعية.مت 
 )27  -  18( العمرية  الفئة  )22( طالبًا، وطالبة يف  املر�ضلة من 
�ضنة.اأظهرت نتائج الدرِّرا�ضة اأنَّ هناك الكثري من الأخطاء الإمالئية، 
واللغوية والنحوية يف الر�ضائل املر�ضلة عن طريق الهاتف اخللوي، 
وعن طريق مواقع التوا�ضل الجتماعي.اأظهرت النتائج باأن هناك 
ية، واملواقع الجتماعية على  الن�ضرِّ الر�ضائل  �ضلبيًا ل�ضتخدام  اأثراً 

مهارة اللغة من اإمالء ونحو.
اأنديانا  ولية  يف  درا�ضة   )Beasley, 2009( بي�صلي  اأجرى 
يف  امل�ضتخدمة  للغة  وظيفي  حتليل  اإجراء  اإىل  هدفت  الأمريكية 
الدرِّرا�ضة  اخللوية.مت يف هذه  الهواتف  ية عن طريقة  الن�ضرِّ الر�ضائل 
ية من اأجل التعرف  حتليل حمتوى اأكرث من )10.000( ر�ضالة ن�ضرِّ
الر�ضائل  تلك  يف  امل�ضتخدمة  الكتابية  اللغة  خ�ضائ�س  اأهم  على 
ية.مت حتليل حمتوى تلك الر�ضائل بغر�س الإجابة عن اأ�ضئلة  الن�ضرِّ
يقومون  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  م�ضتخدمي  اأن  النتائج  الدرِّرا�ضة.اأظهرت 
ية  الن�ضرِّ للر�ضائل  ا�ضتخدامهم  اأثناء  يف  بهم  خا�ضة  لغة  بتطوير 
يدعو  مما  الإمالئية  بالأخطاء  مليئة  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  هذه  واأن 
ية على مهارة  للقول باأنَّ هناك اأثراً �ضلبيًا ل�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ

الإمالء لدى امل�ضتخدمني.
 )Akkoyunlu & Soylu, 2011( و�صوليو  اكوينلو  وقام 
التوا�ضل  مواقع  ا�ضتخدام  اأثر  اإىل  التعرف  هدفت  نوعية  بدرا�ضة 
على  النّقالة  الهواتف  با�ضتخدام  ية  الن�ضرِّ والر�ضائل  الجتماعي، 
املرحلة  يف  الطلبة  من  عدد  لدى  واللغوية  الكتابية،  الأخطاء 
من  وطالبة  طالب   )400( من  الِدّرا�ضة  عينة  الأ�ضا�ضية.تكونت 
من  ع�ضوائيًا  اختيارهم  مت  الذين  والثامن  ال�ضابع،  ال�ضفني  طلبة 
حتليل  الرتكية.ومت  اأنقرة  مدينة  يف  الأ�ضا�ضية  املدار�س  من  عدد 
وعلى  النّقالة  الهواتف  با�ضتخدام  للطلبة  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  بع�س 
الك�ضف  اأجل  تويرت من  �ضبي�س،  املاي  اليوتيوب،  الفي�ضبوك  مواقع 
نتائج  الرتكية.اأظهرت  للغة  ا�ضتخدامهم  يف  اللغوية  اأخطائهم  عن 
الدرِّرا�ضة وجود اأخطاء اإمالئية يف اللغة الرتكية يف اأثناء ا�ضتخدام 
وعمليات  النّقالة،  الهواتف  طريق  عن  ية  الن�ضرِّ للر�ضائل  الطلبة 

التوا�ضل  �ضبكات  ا�ضتخدام  طريق  عن  والتوا�ضل  الت�ضال، 
ية عن طريق  الجتماعي.اأظهرت النتائج اأن ا�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ
مواقع  طريق  عن  الكتابي  التوا�ضل  وا�ضتخدام  النّقالة  الهواتف 
التوا�ضل الجتماعي يوؤثر �ضلبًا على اللغة امل�ضتخدمة لدى الطلبة.

اإنديانا  ولية  يف  درا�ضة   )Drouin, 2011( دروين  اأجرى 
ية  الأمريكية هدفت التعرف اإىل مدى ا�ضتخدام الطلبة للر�ضائل الن�ضرِّ
عن طريق الهواتف اخللوية، واأثرها على مهارات القراءة، والكتابة 
والإمالء لديهم.تكونت عينة الدرِّرا�ضة من )152( طالبًا وطالبة من 
املقدمة  امل�ضاقات  اأحد  يف  امل�ضجلني  البكالوريو�س  مرحلة  طلبة 
الدرِّرا�ضة  الأمريكية.ا�ضتخدمت  بريدو  جامعة  يف  النف�س  علم  يف 
قبل  من  امل�ضتخدمة  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  حمتوى  وحتليل  ال�ضتبانة 
الطلبة و�ضيلة لتحقيق هدف الِدّرا�ضة.اأظهرت نتائج الدرِّرا�ضة وجود 
ية،  عالقة ارتباطية دالة اإح�ضائيًا بني مدى ا�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ
اأثر  وجود  النتائج  القرائية.اأظهرت  والطالقة  الإمالء  مهارة  وبني 
ية عن طريق الهواتف اخللوية على  اإيجابي ل�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ
اأثر �ضلبي ل�ضتخدام  الطالقة القرائية بينما اأظهرت النتائج وجود 
الكتابة  مهارة  على  اخللوية  الهواتف  طريق  عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل 

والإمالء.
بينما قام كريرن وديفز )Kreiner & Davis, 2011( بدرا�ضة 
ية عن طريق الهاتف  هدفت التعرف اإىل اأثر ا�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ
اخللوي، وا�ضتخدام الكلمات املخت�رشة على مهارة الإمالء.تكونت 
عينة الدرِّرا�ضة من )462( طالبًا وطالبة من طلبة املرحلة اجلامعية 
الذين مت اختيارهم ع�ضوائيًا من جامعتني من اجلامعات الأمريكية 
اأفراد  املتحدة.اأجاب  الوليات  من  الغربية  اجلنوبية  املنطقة  يف 
للر�ضائل  ا�ضتخدامهم  م�ضتوى  تقي�س  ا�ضتبانة  على  الدرِّرا�ضة  عينة 
ية با�ضتخدام الهاتف اخللوي اإ�ضافًة اإىل اختبار حت�ضيلي يف  الن�ضرِّ
الإمالء.اأظهرت نتائج الدرِّرا�ضة عدم وجود عالقة بني درجة ا�ضتخدام 
ية وبني مهارة الإمالء لدى الطلبة، واأظهرت النتائج  الر�ضائل الن�ضرِّ
يوؤثر  النّقالة  الهواتف  طريق  عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأنَّ 
اإيجابًا على مهارة الكتابة، والإمالء مما يعني اأنَّ الدرِّرا�ضة احلالية 
ا�ضتخدام  باأنرِّ زيادة  اأ�ضارت  والتي  ال�ضابقة  الدرِّرا�ضات  تختلف عن 
ية لدى الطلبة توؤثر �ضلبًا على مهارات الإمالء لديهم. الر�ضائل الن�ضرِّ

وقام اآنو )Anu, 2012( بدرا�ضة يف نيجرييا هدفت التعرف 
التوا�ضل  �ضبكة  ا�ضتخدام  اأثناء  النيجريية يف  اللغة  اأجنلزة  اأثر  اإىل 
طلبة  من  عينة  لدى  الإمالء  مهارات  على  الفي�ضبوك  الجتماعي 
من  الدرِّرا�ضة  عينة  اإيبادانا.تكونت  جامعة  يف  اجلامعية  املرحلة 
مترِّ  الذين  البكالوريو�س  مرحلة  طلبة  من  وطالبة  طالب   )200(
النيجريية.ا�ضتخدمت  اإيبادان  جامعة  من  ع�ضوائيًا  اختيارهم 
طريق  عن  ية  الن�ضرِّ للر�ضائل  املحتوى  حتليل  منهجية  الدرِّرا�ضة 
الفي�ضبوك اإ�ضافًة اإىل ا�ضتخدام ال�ضتبانة يف عملية جمع البيانات 
اأثراً يف ا�ضتخدام  اأنَّ هناك  اأفراد العينة.اأظهرت نتائج الدرِّرا�ضة  من 
امل�ضاركني  الطلبة  لدى  والكتابة  التهجئة،  مهارات  على  الأجنلزة 
واأنَّ ا�ضتخدام الأجنلزة يقوم ب�ضكل اأ�ضا�ضي على اأنَّ اللغة الإجنليزية 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  يف  امل�ضتخدمة  الأ�ضا�ضية  اللغة  هي 
اأثناء  ا�ضتخدامها يف  الطالب  اأنَّ على  الفي�ضبوك مما يعني  خا�ضة 
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التوا�ضل الكتابي.
 )De Jonge & Kemp, 2012( وكيمت  دياجن  واأجرت 
ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  تعرف  هدفت  اأ�ضرتاليا  يف  درا�ضة 
على مهارات القراءة، والكتابة، والإمالء لدى عينة من املراهقني.
الثانوية  )52( طالبًا من طلبة املرحلة  الدرِّرا�ضة من  تكونت عينة 
الذين متَّ اختيارهم  البكالوريو�س  العليا و )53( من طلبة مرحلة 
ع�ضوائيًا من عدد من املدار�س، واجلامعات يف مقاطعة نيو�ضاوث 
للر�ضائل  حمتوى  وحتليل  ال�ضتبانة،  الدرِّرا�ضة  ويلز.ا�ضتخدمت 
ية التي ا�ضتخدمها امل�ضاركون على هواتفهم اخللوية.اأظهرت  الن�ضرِّ
نتائج الدرِّرا�ضة وجود عالقة ارتباطية �ضلبية بني ا�ضتخدام الر�ضائل 
ية عن طريق الهاتف اخللوي وبني عالمات الطلبة يف مهارة  الن�ضرِّ
اأنَّ  واأظهرت  الإجنليزية،  اللغة  يف  والقواعد  والإمالء،  القراءة، 
مهارات  على  اأكرب  ب�ضكل  يوؤثر  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  م�ضتوى 

القراءة، والكتابة، والإمالء لدى الطلبة.
 Stapa & Shaari,( ويف الدرِّرا�ضة التي اأجراها �صتابا و�صاري
2012( ، هدفت التعرف اإىل خ�ضائ�س اللغة امل�ضتخدمة يف الت�ضال 
الكتابي عن طريق مواقع التوا�ضل الجتماعي.تكونت عينة الدرِّرا�ضة 
الثانوية، واجلامعية  من )120( طالبًا وطالبة من طلبة املرحلة 
واجلامعات  املدار�س،  من  عدد  من  ع�ضوائيًا  اختيارهم  مت  الذين 
األف   )500( من  اأكرث  حتليل  املاليزية.متَّ  كوالمبور  مدينة  يف 
ا�ضتخدامهم  خالل  الطلبة  قبل  من  امل�ضتخدمة  الكلمات  من  كلمة 
الأحرف  بع�س  ي�ضتخدمون  الطلبة  اأنَّ  واأظهرت  الفي�ضبوك،  ل�ضبكة 
الأحرف  اإ�ضافًة ل�ضتخدامهم  ا�ضتخدام جمل كاملة  للتعوي�س عن 
خالل  الأ�ضوات  بع�س  اإ�ضافة  اأو  الأ�ضوات  بع�س  وحذف  الأوىل، 

الكتابة مما يوؤثر �ضلبًا على مهارة التهجئة لديهم.
اأثر  غامدي )2013( هدفت التعرف على  اأجراها  ويف درا�ضة 
ية الق�ضرية،  ا�ضتخدام التعلم املتنقل من خالل خدمة الر�ضائل الن�ضرِّ
والتح�ضيل  العملية  املهارات  تنمية  يف  التعليمية  املواد  واإر�ضال 
لدى الطالب يف امل�ضتويات املعرفية الثالثة لبلوم التذكر، والفهم، 

والتطبيق يف مقرر ت�ضميم الربجميات التعليمية.
التجريبي  املنهج  ا�ضتخدام  مت  الدرِّرا�ضة  اأهداف  ولتحقيق 
بت�ضميم �ضبه جتريبي على عينة الدرِّرا�ضة، والتي بلغت )30( طالبًا 
بعدد  جتريبية  جمموعة  جمموعة  جمموعتني:  اإىل  تق�ضيمهم  مت 
)15( طالبًا، وقد مت تدري�ضها با�ضتخدام التعلم املتنقل وجمموعة 
�ضابطة بعدد )15( متَّ تدري�ضها بالطريقة التقليدية..ومتثلت اأدوات 
نهائي  منهج  تقييم  وبطاقة  التح�ضيلي،  الختبار  يف  الِدّرا�ضة 
وجود  عن  الدرِّرا�ضة  نتائج  ك�ضفت  وقد  العملية،  املهارات  لتقييم 
وال�ضابطة  التجريبية،  املجموعة  درجة  متو�ضطات  بني  فروق 
املجموعة  ل�ضالح  التح�ضيلي  الختبار  على  الكلية  الّدرجة  يف 
التجريبية عند م�ضتويات )التذكر، والفهم، والتطبيق( وعدم وجود 
فروق بني متو�ضط درجات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف 

الّدرجة الكلية على مقيا�س املهارات العملية.
 Lyddy,( واآخرون  فارينا  ليدي،  اأجرتها  التي  الدرِّرا�ضة  ويف 
الر�ضائل  حمتوى  اإىل  التعرف  هدفت  فقد   )Farina, et.al., 2014
يف  اجلامعية  املرحلة  طلبة  ي�ضتخدمها  التي  الكتابية  ية  الن�ضرِّ

الوليات املتحدة الأمريكية.تكونت عينة الدرِّرا�ضة من )936( ر�ضالة 
التعرف  اأجل  )13391( كلمة مت حتليلها من  ية حتتوي على  ن�ضرِّ
اإىل خ�ضائ�س اللغة امل�ضتخدمة يف تلك الر�ضائل.مت حتليل حمتوى 
هذه الر�ضائل بغر�س التعرف على مدى ا�ضتخدام اللغة الإجنليزية 
اأن  الدرِّرا�ضة  نتائج  الكتابي.اأظهرت  التوا�ضل  اأثناء  يف  التقليدية 
ا�ضتخدام  عدم  على  يقوم  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  حمتوى  من   )%  25(
اللغة التقليدية، وا�ضتخدام الخت�ضارات، والأرقام لالإ�ضارة لبع�س 
الأ�ضوات.اأظهرت النتائج اأنَّ هناك الكثري من الأخطاء الإمالئية يف 

ية املحددة. الر�ضائل الن�ضرِّ
ما  الباحثة  ا�صتخل�صت  ال�صابقة  الدِّرا�صات  ا�صتعرا�س  بعد 

ياأتي: 
Ú  تتفق نتائج الدرِّرا�ضة احلالية مع نتائج غالبية الدرِّرا�ضات

خالل  من  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ل�ضتخدام  �ضلبي  اأثر  بوجود  ال�ضابقة 
الهواتف النّقالة على مهارة الكتابة، والإمالء.

Ú  )2007 )احلارثي  درا�ضة  عن  احلالية  الدرِّرا�ضة  تختلف 
ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  باأن   )kreiner& davis, 2011( ودرا�ضة 
الكتابة،  مهارة  على  اإيجابًا  يوؤثر  النّقالة  الهواتف  طريق  عن 

والإمالء، ولها اأثر اإيجابي نحو ا�ضتيعاب الطالب مفردات املقرر.
وتختلف عن درا�ضة )الغامدي، 2013( التي ك�ضفت نتائجها 
م�ضتويات  عند  التجريبية  املجموعة  ل�ضالح  فروق  وجود  عن 
الر�ضائل  خالل  من  تدري�ضها  مت  التي  والتطبيق(  والفهم،  )التذكر، 

ية. الن�ضرِّ
Ú  من الباحثة  علم  وح�ضب  ها  اأنَّ احلالية  الدرا�ضة  مييز  ما 

الة  الدرا�ضات �ضبه التجريبية التي تناولت مدى تاأثري الأجهزة النقَّ
على مهارة الإمالء يف اللغة العربية على امل�ضتوى املحلي.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدِّراسة: 

يف  املجمعة  جامعة  طالبات  من  الدرِّرا�ضة  جمتمع  تكون 
 )2015 اململكة العربية ال�ضعودية يف العام اجلامعي )2014 - 
ال�ضنوات  كافة  ومن  والأدبّية  العلمية،  التخ�ض�ضات  جميع  من 

الدرِّرا�ضية.

عينة الدِّراسة: 

)22( طالبة من طالبات جامعة  الدرِّرا�ضة من  عينة  تكونت 
املجمعة فرع الزلفي يف اململكة العربية ال�ضعودية اختريت بطريقة 
ية الواردة من الهواتف  ع�ضوائية.وقد تناولت الدرِّرا�ضة الر�ضائل الن�ضرِّ
الإمالء  اأثرها على مهارة  الدرِّرا�ضة ملعرفة  النّقالة للطالبات عينة 
وال�ضنة  التخ�ض�س  ملتغريي  تبعًا  وذلك  اجلامعة  طالبات  لدى 

الدرِّرا�ضية.
واجلدول )1( يبني التكرارات والن�ضب املئوية لعينة الدرِّرا�ضة 
)اأوىل،  الدرِّرا�ضية  ال�ضنة   ، اأدبية(  )علمية،  التخ�ض�س  ملتغري  تبعًا 

ثانية، ثالثة، رابعة( .



142

ية على مهارة اإلمالء في اللغة العربية  أثر استخدام الرسائل النصِّ
لدى طالبات جامعة اجملمعة فرع الزلفي في اململكة العربية السعودية. 

د. افتكار عبد اهلل اإلبراهيم

والجدول )1( 
التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات الدِّراسة

الن�صبة التكرار فئات املتغري املتغري 

التخ�ض�س
35 %7علمية 

65 %13اأدبية 

ال�ضنة الدرِّرا�ضية

15 %3اأوىل 

20 %4ثانية 

35 %7ثالثة 

30 %6رابعة

أداة الدِّراسة: 

من  جمموعة  الباحثة  ا�ضتخدمت  الدرِّرا�ضة  اأهداف  ولتحقيق 
ية املوجودة على الهواتف النّقالة لعينة الدرِّرا�ضة من  الر�ضائل الن�ضرِّ
امل�ضكالت  من  م�ضكلة  عن  الطالبة  بهما  تعرب  �ضوؤالني  طرح  خالل 
املرحلة ما قبل  اأو يف  الدرِّرا�ضة اجلامعية  اأثناء  التي واجهتها يف 
اجلامعية اأو تعرب عن م�ضكلة من امل�ضكالت التي واجهتها يف اليوم 
الهواتف  ا�ضتخدام  اأثر  الأول من درا�ضتها اجلامعية، وذلك ملعرفة 

النّقالة على مهارة الإمالء لدى الطالبات.

ثبات األداة 

معادلة  ا�ضتخدام  خالل  من  الأداة  ثبات  من  التاأكد  متَّ 
وقد  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  الإمالئية يف  الأخطاء  لتكرار  الفا  كرونباخ 
ما  .وهو   )0.74( بلغ  لالأداة  الثبات  معامل  اأن  النتائج  اأظهرت 
ي�ضري اإىل اإمكانية ثبات النتائج التي ميكن اأن ت�ضفر عنها الر�ضائل 

ية واأثرها على مهارة الإمالء لدى طالبات اجلامعة. الن�ضرِّ

إجراءات الدِّراسة

نفذت الدِّرا�صة احلالية وفق الإجراءات الآتية: 
Ú  لتطبيق املجمعة  جامعة  من  ر�ضمي  اإذن  على  احل�ضول 

الدرِّرا�ضة.
Ú  الدرِّرا�ضة من  الغر�س  وتو�ضيح  بالطالبات،  اللتقاء 

واأهدافها، لت�ضهيل مهمة الباحثة.
Ú  اختيار مو�ضوع تطبيق الدرِّرا�ضة عن طريق طرح �ضوؤالني

على الطالبة وهما: 
عربي عن م�ضكلة واجهتك يف اأثناء درا�ضتك اجلامعية اأو  �

يف املرحلة ما قبل اجلامعية؟ 
اجلامعي  � الدرِّرا�ضي  يومك  واجهتك يف  م�ضكلة  عربي عن 
الأول؟ 
Ú  عن يكون  �ضوف  املو�ضوع  طرح  باأن  الطالبات  تعريف 

ية من خالل الهواتف النّقالة. طريق الر�ضائل الن�ضرِّ

منهج الدراسة.

ا�ضتخدمت الباحثة املنهج �ضبه التجريبي، واملتمثل بدرا�ضة 
ال�ضنة  و  اأدبية(  )علمية،  التخ�ض�س  وهو  امل�ضتقل  املتغري  اأثر 
وهو  التابع  املتغري  على  رابعة(  ثالثة،  ثانية،  )اأوىل،  الدرِّرا�ضية 
الهواتف  يف  للطالبات  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  يف  الإمالئية  الأخطاء 

النّقالة.

متغريات الدِّراسة 

Ú  :املتغريات امل�صتقلة

التخ�ض�س )علمية، اأدبية( . �
ال�ضنة الدرِّرا�ضية )اأوىل، ثانية، ثالثة، رابعة( . �
Ú  :املتغريات التابعة 

يف  � للطالبات  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  يف  الإمالئية  الأخطاء 
الهواتف النّقالة.

املعاجلات اإلحصائية: 

الرزم  وا�ضتخدمت  احلا�ضوب،  ذاكرة  اإىل  البيانات  اأدخلت 
الإح�ضائية للعلوم الجتماعية )SPSS( لتحليل البيانات، وطبقت 
املئوية  والن�ضب  التكرارات،  مثل  الالزمة  الإح�ضائية  الأ�ضاليب 
ت،  واختبار  ية،  الن�ضرِّ الر�ضائل  يف  للطالبات  الإمالئية  لالأخطاء 
النتائج، وتف�ضريها، وتقدمي تو�ضيات  ثمَّ حتديد  واختبار ف.ومن 

يف �ضوئها.

النتائج: 

اأ�ضفر  التي  للنتائج  مف�ضاًل  عر�ضا  الف�ضل  هذا  يت�ضمن 
عنها هذا البحث، والإجابة عن اأ�ضئلته التي هدفت الك�ضف عن اأثر 
ية على مهارة الإمالء عند طالبات جامعة  ا�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ

املجمعة.
و�صيتم عر�س النتائج بناًء على �صوؤايل الدِّرا�صة التاليني: 

الر�صائل  ◄ ا�صتخدام  اأثر  ما   « الأول  ال�ضوؤال 
ية عن طريق الهواتف النّقالة على مهارة  الن�صِّ

الإمالء يف اللغة العربية؟ « 
التكرارات،  الباحثة بح�ضاب  ال�ضوؤال قامت  لالإجابة عن هذا 
ية  الن�ضرِّ للر�ضائل  الإمالئية  الأخطاء  ملجموع  املئوية  والن�ضب 

للطالبات، واجلدول )2( يبني ذلك.
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والجدول )2( 
ية. التكرارات والنسب المئوية للكلمات الصحيحة والخاطئة للرسائل النصِّ

يةالرقم  عدد كلمات الر�صالة الن�صِّ
ية  الر�صالة الن�صِّ

عدد الكلمات 
ال�صحيحة

عدد الكلمات 
اخلاطئة

ن�صبة الكلمات اخلاطئة من 
ية جمموع كلمات الر�صالة الن�صِّ

1

م�ضاعري عن اجلامعة كثري حلوه ب�س اأول �ضنة دخلت واجهة م�ضكلة و�ضارت يل م�ضاكل 
بحياتي �ضعبة جدا ب�س بف�ضل اهلل اجتزتها ب�ضالم وان �ضاء اهلل ربي ي�ضاعدنا انا حا�ضب دخلت 

ما عرف اأحد فيه حملت بع�س املواد ب�س احلمد هلل وا�ضلت وجنحت درا�ضة كثري حلوه ب�س 
احيانن تكون الظروف موحلوه.

453510% 22.2

22.2 %972اليوم يوم �ضيئ ب�ضبب البهذله ايل �ضارت لتعديل جدويل.2

12.5 %871كنت اأ�ضعر باخلوف لكن تعريف على بع�س الطالبات هون علي المر.3

16.6 %12102اأ�ضعر باحليوية وجتديد الن�ضاط واأن اأبدا بانتظام وترتيب واأن اأ�ضعى بطلب العلم باأذن اهلل.4

�ضعوري اأول يومدرا�ضه ممزوج بالفرح لبداية �ضنة جديده وتعلم اأمور جديده لال�ضتفاده منها 5
25 %20155يف احلياه وباحلزن لذهاب اأوقات اللعب وال�ضهر والنوم.

6

اول يوم ليا يف الكليه كان اجلو غريب �ضويه بالن�ضبة ليا وجديد كمان ول كان يف ا�ضدقاء 
ول اأي معرفة باأي اأحد وكنت اأدور واأبحث واأ�ضاأل واأ�ضتف�رش عن دكاترة املقررات واملر�ضدة 

لكي اأتابع �ضنواتي الدرا�ضية معها وكيفيت نقل اجلدول الدرا�ضي ويوم يلوا الآخر تعودت على 
الو�ضع واأ�ضبح كل �ضيء الآن �ضهل ومي�رش.

40328% 20

2.5 %862عدم التوفري لطالبات اجلامعة اجهزة كمبيوترات الإنهاء اأعمالهن.7

9 %11101انني واجهت م�ضكلة كبرية بانه ما يف موا�ضالت.8

م�ضكلتي كانت بتاأخري الكبري باخلطه الدرا�ضية وحليتها احلمد هلل واأخذت ترم �ضيفي واحلمد 9
0.5 %19181هلل كثري �ضغط ب�س احلمد هلل متت الأمور.

18.18 %1192عدم مراعاة ظروف الطالبة ال�ضحيه والنف�ضيه، عدم اإخبار الطالب بغياب الدكتور.10

14.3 %761امل�ضكلة التي واجهتني يف حياتي الدرا�ضية هي اجلدول ووقت املحا�رشاة.11

23.3 %963مدة من الزمن اأنت�رش قدوم اجلامعة لدي �ضعور ب التفائول واأيجابي.12

13

اأول يوم م�ضتحيل ان�ضاه خوف توتر طبعا نتيجه ما �ضمعته اأنها تختلف عن الثانوي واأن 
اجلامعه تعتمد على الطالب بت�ضليم واجباته وبح�ضوره للمحا�رشات وبالن�ضبه للغياب 

واحلرمان واح�ضار الكتب وحل الواجبات وت�ضليمها لدكتوره كان اأول ترم �ضعب و�ضيء 
متلف عن الثانوي ولكن وهلل احلمد بداأت اأتاأقلم مع و�ضع اجلامعه �ضعوبة تقبلها.

41347% 17

18.18 %1192اول يوم كان �ضعب �ضوي وكان فيه خوف لنه ما بعرف املكان وما اأعرف حد فيه.14

م�ضكلة بح�ضور بع�س الدكاترة يعني اذا الدكتورة ما رح جتي ما نعرف ال ملا نيجي على 15
23.5 %35314الكليه وبع�س البنات يواجهون م�ضكلة باملوا�ضالت.

85337.5قله اإ�ضتخدام الو�ضائل التعليمية والتقنية من قبل مدر�س املاده.16

16.6 %651املبنا اأبدا ما يهيئك انك طالبه جامعيه.17

2.5 %431عدم مراعات مواعيد اخلروج.18

12.5 %871اأواجه م�ضكلة بطريقة واأ�ضلوب املعلم يف اإي�ضال املعلومه للطالب.19

37.5 %3853يوجد م�ضكله مهمه وهي اأن غرفت ال�ضف غري مهيئة جدا.20

21

م�ضكلتي هي اين تخرجت من الثانوي من مدر�ضة حتفيظ القران واو�ضتني معلمتي ان ل 
اتنازل عن حفظي وان اكمل حفظي ومراجعتي بدار حتفيظ م�ضائية اىل جانب درا�ضتي 

اجلامعية وكانت م�ضكلتي هي كيف اقنع والدي فهو ل يحبذ ان اجمع بني درا�ضتني لين لن 
اوفق بينهما باعتقاده وتقدمي باحدهما �ضيوؤدي اىل اخفاقي بالخر واي�ضن يرى �ضعوبة 

وم�ضقة علي يف خروجي يف ال�ضباح وامل�ضاء توكلت على ربي واخربته بعدها اين �ضابدا 
بالدرا�ضة بالدار حلني بدا الدوام اجلامعي ومن ثم اتوقف وفعال التحقت ووجدت هناك ان�ضي 
وراحتي وا�ضبحت ل اتنف�س هواء نقيا ال هناك ع�ضقت الدار و�ضحبتها ومل اقوى على فراقهم.

835528% 33.7

20 %541�ضعوبة اجلداول، كرثه املنهج.22

27.61 %438319119املجموع 
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ية على مهارة اإلمالء في اللغة العربية  أثر استخدام الرسائل النصِّ
لدى طالبات جامعة اجملمعة فرع الزلفي في اململكة العربية السعودية. 

د. افتكار عبد اهلل اإلبراهيم

مناقشة النتائج 
يت�صمن هذا الف�صل مناق�صة النتائج التي تو�صلت اإليها هذه 

الدِّرا�صة من خالل مناق�صة الإجابة عن اأ�صئلة الدِّرا�صة كالآتي: 
الأول،  ◄ ال�ضوؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�ضة 

الذي ن�ضه: 
ية عن طريق الهواتف  اأثر ا�صتخدام الر�صائل الن�صِّ »ما 

النّقالة على مهارة الإمالء يف اللغة العربية؟« 
ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  على  بالعتماد  التحليل  نتائج  اأظهرت 
ية عن طريق  وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية ل�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ
الهواتف النّقالة على مهارة الإمالء يف اللغة العربية على الطالبات 
الر�ضائل  يف  الإمالئية  الأخطاء  ن�ضبة  بلغت  حيث  �ضلبي،  ب�ضكل 
ية لعينة الدرِّرا�ضة ما يقارب )28 %( ، وتعرب هذه الن�ضبة عن  الن�ضرِّ
الأثر ال�ضلبي على مهارة الإمالء يف اللغة العربية عند الطالبات عند 
ا�ضتخدام الهواتف النّقالة.وتعزى هذه النتيجة اإىل جلوء الطالبات 
ية فيما بينهن  اإىل ا�ضتخدام اللهجة العامية يف كتابة الر�ضائل الن�ضرِّ
العربية  اللغة  يف  الإمالء  مهارة  على  �ضلبي  تاأثري  اإىل  اأدى  ؛مما 
اجلامعة  طالبات  لدى  متكررة  اأخطاء  هناك  اأنَّ  تبني  .فقد  لديهنَّ
متثلت ب�ضور، واأ�ضكال متلفة مثل: كتابة الهمزة، وقد يعود �ضبب 
ذلك لعدم التمييز بني همزة الو�ضل والقطع، واإىل تعدد �ضور كتابة 
الطالبات لقواعد كتابتها، وقد  اإدراك  الهمزة املتو�ضطة، و�ضعوبة 
ينطقن،  ما  يكتنب  فالطالبات  التدريب  قلة  عن  تنم  اأخطاء  وردت 
ولي�س مبنيًا على القواعد الإمالئية، وهناك ن�ضبة عالية من اأخطاء 
ال�ضاد  وبني   ، والهاء  املربوطة،  التاء  بني  للخلط  تعود  الطالبات 
يدل  وهذا  وكتابتها  الأ�ضوات،  نطق  الربط بني  عدم  �ضببه  والظاء 
الفهم،  وتعيق  الكتابة،  ت�ضوه  التي  الإمالئية  الأخطاء  �ضيوع  على 
الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأنَّ  اإىل  هذا  وي�ضري  عليها،  �ضلبيًا  تاأثرياً  وتوؤثر 
اأو  الإمالئية،  الأخطاء  تفادي  يف  اإيجابي  اأثر  لها  لي�س  ية  الن�ضرِّ
الروتيني  النمط  اإىل  هذا  يعود  وقد  الطالبات،  لدى  منها  التخل�س 
اإعمال الذهن، والتفكري يف �ضور  ية دون  الر�ضائل الن�ضرِّ يف كتابة 
الكتابة،  يف  الطابع  نف�س  واليد  العني  فتاأخذ  ال�ضحيحة،  الكتابة 
دون الرتكيز على دقة املالحظة، وجودة النتباه، فالطالبة تختزن 
اإىل  يوؤدي  مما  الكلمات؛  لكتابة  �ضحيحة  غري  �ضور  ذاكرتها  يف 
تكرار الأخطاء لديها ؛ لذا ترى الباحثة اأنَّ اللغة تتطلب الإبداع يف 
اعتماد  اللغة  لتنمية  والو�ضائل  الطرق،  واأف�ضل  اأهم  ومن  الكتابة، 
الكتب، واملران، والتدريب يف املرحلتني املدر�ضيرِّة واجلامعيرِّة ؛ لأن 
ية تعد اأقل اإثارًة، وت�ضويقًا ؛ لأنها حتمل نف�س النمط  الر�ضائل الن�ضرِّ
تكرار  اإىل  يوؤدي  مما  ؛  الكتابة  اأثناء  يف  بالال�ضعوري  يت�ضم  الذي 
فالر�ضائل  ؛  منها  التخل�س  اأو  تفاديها  وعدم  الإمالئية  الأخطاء 
على  ت�ضاعد  ول  الطالبات  لدى  اللغوية  املهارات  توؤذي  ية  الن�ضرِّ

تطويرها، وتوؤثر تاأثرياً وا�ضحًا، و�ضلبيًا على طريقة الكتابة.
الثاين،  ◄ ال�ضوؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�ضة 

الذي ن�ضه: 
ية عن طريق  » هل يختلف اأثر ا�صتخدام الر�صائل الن�صِّ
تبعاً  العربية  اللغة  الإمالء يف  النّقالة على مهارة  الهواتف 

لالإمالء  املئوية  والن�ضب  التكرارات  ال�ضابق  اجلدول  يبني 
ية، واأظهرت  اخلاطئ لبع�س الكلمات امل�ضتخدمة يف الر�ضائل الن�ضرِّ
ية  النتيجة وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية ل�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ
العربية  اللغة  يف  الإمالء  مهارة  على  النّقالة  الهواتف  طريق  عن 
ية  بطريقة �ضلبية، وذلك لتكرار الأخطاء الإمالئية يف الر�ضائل الن�ضرِّ
بن�ضبة 27.61 % اأي ما يقارب 28 % من جمموع الكلمات يف 

ية. الر�ضائل الن�ضرِّ
اإجابة ال�ضوؤال الثاين والذي ن�ضه:  ◄

ية عن طريق  اأثر ا�صتخدام الر�صائل الن�صِّ »هل يختلف 
العربية تبعاً  اللغة  الإمالء يف  النّقالة على مهارة  الهواتف 

ملتغريات التخ�ص�س وامل�صتوى اجلامعي؟« 
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال قامت الباحثة با�ضتخدام التكرارات 
ية للطالبات وربطها مع متغريات  الن�ضرِّ لالإمالء اخلاطئ للر�ضائل 
الدرِّرا�ضة )التخ�ض�س، وامل�ضتوى اجلامعي( ، كما متَّ تطبيق اختبار 
طريق  عن  ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ا�ضتخدام  اأثر  عن  للك�ضف  ف(  )ت، 
الهواتف النّقالة على مهارة الإمالء يف اللغة العربية تبعًا ملتغريات 

الدرِّرا�ضة واجلدول )3( يبني ذلك.
جدول )3( 

ية عن طريق الهواتف النقّالة على مهارة اإلمالء في اللغة  يبين أثر استخدام الرسائل النصِّ
العربية تبعًا لمتغيري التخصص والمستوى الجامعي.

املتو�صط العدداملتغري 
احل�صابي

النحراف 
م�صتوى الختبار املعياري 

الدللة 

التخ�ض�س
82.20450.50147علمية 

0.04ت=2.43
142.09910.69076اأدبية 

ال�ضنة 
ا�ضية الدررِّ

42.45180.55445اأوىل 

0.03ف=5.14
51.92240.46223ثانية 

71.98110.48214ثالثة 

82.010.4433رابعة 

يظهر من اجلدول ال�صابق ما يلي: 
الّدللة  � م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

يف  الإمالء  مهارة  على  التخ�ض�س  ملتغري  تعزى   )α>0.05(
اإح�ضائية  وبدللة   ،  )2.43( ت  قيمة  كانت  حيث  العربية،  اللغة 
بلغ  العلمية، حيث  التخ�ض�ضات  الطالبات من  ، ول�ضالح   )0.04(
املتو�ضط احل�ضابي للتخ�ض�ضات العلمية )2.20( مقارنة باملتو�ضط 

احل�ضابي للتخ�ض�ضات الأدبّية البالغ )2.09( .
الدللة  � م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

اللغة  يف  الإمالء  مهارة  على  الدرِّرا�ضية  لل�ضنة  تعزى   )α>0.05(
العربية، حيث كانت قيمة ف )5.14( ، وبدللة اإح�ضائية )0.03( 
، ول�ضالح الطالبات من ال�ضنة الدرِّرا�ضية الأوىل، حيث بلغ املتو�ضط 
احل�ضابية  باملتو�ضطات  مقارنة   )2.45( الفئة  لهذه  احل�ضابي 

الأخرى.
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ملتغريات التخ�ص�س وامل�صتوى اجلامعي؟ « 
ية  اأظهرت نتائج التحليل وجود اأثر ل�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ
عن طريق الهواتف النّقالة على مهارة الإمالء يف اللغة العربية تبعًا 
العلمية،  التخ�ض�ضات  من  الطالبات  ول�ضالح  التخ�ض�س،  ملتغري 
للغة  العلمية  التخ�ض�ضات  ا�ضتخدام  قلة  اإىل  ذلك  �ضبب  يعود  وقد 
تعتمد  التي  الأدبية  بالتخ�ض�ضات  مقارنة  التخ�ض�س  العربية يف 
كل العتماد على اللغة العربية بجميع فروعها يف جميع ال�ضنوات 
الدرِّرا�ضية اإ�ضافًة اإىل ممار�ضة الكتابة اأكرث من التخ�ض�ضات العلمية 
بجميع  العلمية  املختربات  يف  العملية  التطبيقات  تعتمد  التي 

اأ�ضكالها.
ية  الن�ضرِّ الر�ضائل  ل�ضتخدام  اأثر  وجود  النتائج  اأظهرت  كما 
العربية  اللغة  يف  الإمالء  مهارة  على  النّقالة  الهواتف  طريق  عن 
امل�ضتوى  من  الطالبات  ول�ضالح  اجلامعي،  امل�ضتوى  ملتغري  تبعا ً
لباقي  الأخرى  احل�ضابية  باملتو�ضطات  مقارنة  الأول  اجلامعي 
ال�ضنوات الدرِّرا�ضية.وقد يعود �ضبب ذلك اإىل تقيد الطالبات يف ال�ضنة 
ية بدون اخت�ضارات، كما اأن ا�ضتخدام  الأوىل بكتابة الر�ضائل الن�ضرِّ
ية يف املرحلة اجلامعية مل يوؤثر اإيجابًا على مهارة  الر�ضائل الن�ضرِّ

الإمالء.

التوصيات 
بناًء على ما تقدم من نتائج للدرا�صة يو�صي البحث بالعديد 

من التو�صيات من اأهمها: 
اجلامعات . 1 م�ضتوى  على  ولكن  البحث  تطبيق  اإعادة 

ية على مهارة  ال�ضعودية جميعها وبيان اأثر ا�ضتخدام الر�ضائل الن�ضرِّ
الإمالء عند الطالبات.

الإمالء . 2 مهارات  على  الدرِّرا�ضات  من  املزيد  اإجراء   
برامج  )البلوتوث،  مثل  النّقالة  للهواتف  اأخرى  تقنيات  با�ضتخدام 
الو�ضائط   ، ...الخ(  بوك،  في�س  اآب،  )وات�س  الجتماعي  التوا�ضل 

املتعددة، وغريها. 
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ية على مهارة اإلمالء في اللغة العربية  أثر استخدام الرسائل النصِّ
لدى طالبات جامعة اجملمعة فرع الزلفي في اململكة العربية السعودية. 
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