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 في المجلد الثاني  السادسمقدمة العدد 

المعهد فهذا هو العدد السادس من المجلد الثاني من مجلة . احثينكل عام وأنتم بخير قراء وب 
 Global institute for study and research journal( جسر)الدولي للدراسة والبحث 

(GISR-J) كر باطر المالفد عي لو لح عم قفاو تي. 

التربية في شاركالم ذاتسألا نيحسد محأ هللا دبع رو تكدلا ينحثبالل كر تشم ثحب دجو ي ددعا الهذ يف
سرتاتيجية افاعلية برنامج تعليمي قائم على ) :ناو نعب بيريجت هبش ثحبلاو  .ينابدهلا ءادجب ةثحابلاو  ،ةاصالخ

 (ذوات صعوبات التعلماحلواس املتعددة لعالج بعض صعوبات اإلمالء لدى 

 التلميذات لدى اإلمالء صعوبات بعض لعالج املتعددة احلواس ةياسرتاتيج على قائم تعليمي برنامج فاعلية معرفة  : اىلة اسر دلا تفده
 ذوات من االبتدائي اخلامس والصف الرابع الصف تلميذات من تلميذة( 02) من الدراسة عينة تكونتو , التعلم صعوبات ذوات

وتكونت اجملموعة , ةجمموعتني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابط إىل بطريقة عشوائية بسيطة العينة أفراد تقسيم ومت ,التعلم صعوبات
 البدء مت مث, العينة أفراد مجيع على القبلي االختبار تطبيق ومت ,تلميذات( 02)الضابطة من اجملموعة وتكونت, تلميذات( 02)التجريبية من

 اجملموعة التجريبية وبقيت  اجملموعة على املتعددة لعالج بعض صعوبات اإلمالء احلواس على اسرتاتيجية القائم التعليمي الربنامج بتطبيق
 إىل وجود ائجالنت تأشار و , وبعد االنتهاء من الربنامج التعليمي مت تطبيق االختبار البعدي على مجيع أفراد العينة تدريب أي دون الضابطة

 تطبيق بعد الضابطة  اجملموعة درجات رتب و   التجريبية اجملموعة درجات رتب بني 2020 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
 القياس القبلي يف التلميذات درجات رتب بني 2020 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق و وجود, التجريبية اجملموعة لصاحل الربنامج
 البعدي القياس لصاحل الربنامج تطبيق بعد  البعدي والقياس

ية لمع ييرعام قوف نيثحابلل ميعلالج تانالا رشنلى ع انصر ح كدنؤ ث لبحال ذاه شرنن حننو  اننا
 فةكاة لوحفتم ةلجالمان د كيلتاال عم ،رشوالن لو بات القاءر جا يف ةرعوس ةسهولع م ،ةقيقد
ين ريشاتسالا نم صصتخم يقفر ا ينلدن ا دكؤ ن ام .ةزيليالنجواربية ن العتيت باللغصاخصالت
  .ينحثلباة لريشاستاالت مادخلا ميدقت مهنكمي

  ةلجملا عم لصاو تلل

j@hotmail.com-Gisr 

info@gisr.org.uk 

 

 ,,,,,شكرا لمن منحنا ثقته 

 التحرير
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 :من نحن
 (جسر )ة والبحث  المعهد الدولي للدراس مجلة

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

هيئة التدريس في الجامعات والباحثين والمتخصصين  ألعضاءتنشر المجلة البحوث 

 .واالنجليزية العربية باللغتين

 12والنشر تتن بسرعة حيث يتم تحكيم البحث خالل  التحكيم والمجلة عملية محكمة اجراءات

 .ه بعد اجراءات التعديالتيوما من قبول 03يوما من استالمه وينشر خالل 

 رؤيتنا

مجلة رائدة في الدراسة والبحث , تنشر االنتاج العلمي لجميع الباحثين في كافة مجاالت البحث 

 .لتطوير ونشر المعرفة, وفق معايير علمية عالية

  رسالتنا

 تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع الباحثين من نشر انتاجهم

 هداف المجلةأ

 . رفع سوية البحث العلمي

 .قدر ممكن بأكبرالمشاركة في نشر المعرفة 

 . ايجاد شبكة تواصل للباحثين في كافة المجاالت البحثية

 .نشر العلمي للباحثينازالة العوائق التي تمنع او تؤخر ال

 .تسهيل وصول الجمهور الى نتائج البحث العلمي

 . زيادة االستفادة من البحث العلمي

 .دعم الباحثين الجدد من خالل نشر ابحاثهم

  .تقليل المدة الزمنية لنشر البحث العلمي مع عدم االخالل بجودته

 

 

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
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 تحرير في المجلةهيئة ال
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 السعودية  –توفيق الرقب . د
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 مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 المجلة  معايير التحكيم
متوسط درجة  الدرجة المعيار 

 التحكيم

 مالحظات

 كلمة13ال يتجاوز  5 صياغة عنوان مناسب للبحث 

 كلمة 033ال يزيد عن   5 كنابة ملخص محكم 

شهور مضت  6يفقد البحث درجة عن كل   5 (يكون بحث جديدا ) الجدة  

 داد البحثمن تاريخ اع

 وجدتهااصالة فكرة البحث   5 االصالة 

مقدمة مختصرة توضح ماذا سيفعل   5 طريقة عرض المشكلة البحثية في المقدمة 

 الباحث في هذه البحث

   5 ومنطقي متسلسلترتيب عناصر البحث بشكل  

   23 صياغة مشكلة البحث بطريقة علمية 

   5 وتطبيقاته ومبرراتهاهمية البحث  

مراجعة االدب النظري ومدى تغطيته  

 لموضوع الدراسة

 يجب مراعاة التسلسل والترابط  23

على االقل توثيق مرجع واحد منشور  في   5 حداثة المراجع 

 السنة التي سينشر فيها البحث

مناسبة منهجية البحث للموضوع ودقة  

 اجراءات البحث

23   

   23 تخدمةاالحصائية المس األساليبدقة االساليب  

 االمالء والنحو والصياغة  5 سالمة اللغة المستخدمة 

 باألدبمناقشة النتائج بطريقة علمية وربطها  

 النظري

23   

سالمة التوثيق داخل البحث وكتابة المراجع  

 االصدار  APAفي نهاية البحث وفق نظام 

 السادس

5   

   233 المجموع 

  j@hotmail.com-gisr:ل على رئيس هيئة التحرير على االيميلولمزيد من المعلومات يرجى االتصا
info@gisr.org.uk 

 المحرر التنفيذي
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 الفهرس

 الصفحات  المؤلفون \المؤلف   

فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية الحواس المتعددة لعالج بعض صعوبات اإلمالء لدى   .1
 ذوات صعوبات التعلم

 عبداهلل أحمد حسين       
 ينابدهلا ءادجب

1-32 
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فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية الحواس المتعددة لعالج بعض صعوبات اإلمالء 
 لدى ذوات صعوبات التعلم

 بـجداء الـهدباني                     بداهلل أحمد حسينع. د
 كليات الشرق العربي –دراسات عليا            أستاذ مشارك في التربية الخاصة       

abdkhater@yahoo.com 
 2016-05-28 :قبول               2016-06-18  :تعديل             2016-06-10 :استالم 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية الحواس المتعددة لعالج بعض : ملخص
تلميذة من تلميذات ( 02)وتكونت عينة الدراسة من ، صعوبات اإلمالء لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم

وتم تقسيم أفراد العينة بطريقة عشوائية ، ات صعوبات التعلمالصف الرابع والصف الخامس االبتدائي من ذو 
، تلميذات( 02)وتكونت المجموعة التجريبية من، بسيطة إلى مجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

ثم تم البدء ، وتم تطبيق االختبار القبلي على جميع أفراد العينة، تلميذات( 02)وتكونت المجموعة الضابطة من
بتطبيق البرنامج التعليمي القائم على استراتيجية الحواس المتعددة لعالج بعض صعوبات اإلمالء على المجموعة  

وبعد االنتهاء من البرنامج التعليمي تم تطبيق االختبار  التجريبية وبقيت المجموعة الضابطة دون أي تدريب
ين ب 2020روق ذات داللة إحصائية عند مستوى وأشارت النتائج إلى وجود ف، البعدي على جميع أفراد العينة

امج لصالح المجموعة ورتب درجات المجموعة  الضابطة بعد تطبيق البرن رتب درجات المجموعة التجريبية
بين رتب درجات التلميذات في القياس القبلي  2020وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و ، التجريبية

صعوبات ، صعوبات التعلم، تعدد الحواس: الكلمات المفتاحية .لبرنامج لصالح القياس البعدييق اوالقياس البعدي  بعد تطب
 .االمالء

 
Effectiveness Of Tutorial Based On Multisensory Strategy For The 

Treatment Of Some Dictation Difficulties For School Girls With 

Learning Difficulties 
Dr. Abdullah Ahmad Hussein                                                   Bajdaa Alhadbani 

Associate  professor of  Special Education                          Higher Education- Arab East Colleges 

abdkhater@yahoo.com 
Received: 10-06-2016      reviewed: 18-06-2016        accepted: 28-06-2016  

Abstract:This study aimed to identifying the effectiveess of tutorial based on 

multisensory strategy for the treatment of some dictation difficulties for school girls 

with learning difficulties. The study sample consisted of (20) school girls from the 

fourth and fifth elementary grade with learning difficulties. The sample was divided 

into two groups; the experimental group and the controlled group. The experimental 

group consisted of (10) school girls and the controlled group consisted of (10) school 

girls. The pre-test was applied to all the members of the study sample, then we started 

to apply tutorial based on multisensory strategy for the treatment of some dictation 

difficulties on the experimental group, and the controlled group was left without any 

exercise. After the completion of the tutorial the post-test was applied on all the 

members of the study sample. The results indicated differences with statistical 

indications at the 0.01 level between the score levels of the experimental group and 

the level of scores of the controlled group after the application of the tutorial, in favor 

of the experimental group, and differences with statistical indications at the 0.01 level 
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between the score levels of schoolgirls' in the pre-test and post-test after the 

application of the tutorial, in favor of the post-test. Key wards: Learning disabilities, multisensory, 

dictation difficulties.   

 المقدمة 
 بحفهها وصيانتها وتعد اللغة فهي لغة القرآن الكريم التي تكفل اهلل، تعد اللغة العربية من أرفع اللغات مكانًة وقدًرا

 .أداة تواصل يتواصل من خاللها الناس فيما بينهم
 Receptive) واللغة االستقبالية( Expressive Language)اللغة التعبيرية: وتتكون اللغة من جزئين وهما 

Language), ار بصورة وتعرف اللغة التعبيرية بأنها إحدى مهاهر التواصل التي يتم بواسطتها نقل األفك
وتعرف اللغة االستقبالية بأنها ذلك الجانب من عملية التواصل الذي يتضمن تلقي ، ملفوهة أو رمزية أو مكتوبة

 .[1]ليه من معلومات وتفهمه لهاالفرد لما يقدم إ
، بتدائيةوتعد الكتابة إحدى فروع اللغة الهامة و مدخاًل هاًما من مداخل تدريس اللغة العربية لتلميذات المرحلة اال

، من المشكالت اللغوية الهامة التي تواجه التالميذ والتلميذات في هذه المرحلة( التهجئة)وصعوبات اإلمالء
ولذلك نرى الشكوى من شيوع األخطاء اإلمالئية التي بحاجة ، وخاصة الناشئين منهم و هي مشكلة ليست خفية

ميذات المرحلة االبتدائية الحذف واإلبدال واإلضافة ومن األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تل، للتدخل لعالجها
وهذه المهاهر تدل على وجود صعوبة في اإلمالء ناتجة من صعوبات في ، والتشويه في الحروف و الكلمات

 .[2]التلميذة التعلم لدى
إحدى فئات التربية الخاصة وهي تأخر أو اضطراب أو  (Learning Disabilities)صعوبات التعلمد وتع
ور في واحدة أو أكثر من عمليات الكالم، اللغة، القراءة، التهجئة، الكتابة، أو العمليات الحسابية نتيجة لخلل قص

وهيفي في الدماغ أو اضطراب عاطفي أو مشكالت سلوكية، ويستثنى من ذلك األطفال الذين يعانون من 
 .[3]يصعوبات التعلم الناتجة عن حرمان حسي أو إعاقة عقلية أو حرمان ثقاف

 Developmental Learning)صعوبات التعلم النمائية: وهناك نوعان من صعوبات التعلم هما

Disabilities) وبالعمليات العقلية والمعرفية التي يحتاجها ، وهي الصعوبات التي تتعلق بالوهائف الدماغية
ية تخص الجهاز العصبي ويرى بعض العلماء أنها ترجع إلى اضطرابات وهيف، الطفل في تحصيله األكاديمي

صعوبات أولية وتتمثل في : وأن هذه الصعوبات يمكن أن تقسم إلى نوعين فرعيين هما، المركزي
وصعوبات ثانوية تتمثل في , (Memory) والذاكر(comprehension) واإلدراك (Attention)االنتباه
تعلم النمائية في ثالث مجاالت وتوجد صعوبات ال ,(Oral language) واللغة الشفوية (Thinking)رالتفكي

أما النوع الثاني من صعوبات ، نمو المهارات البصرية الحركيةو ، و النمو المعرفي، لنمو اللغويا: أساسية هي
صعوبات : وتتمثل في(  Academic Learning Disabilities) التعلم فهي صعوبات التعلم األكاديمية

ومثل هذه , ( Dyscalculia )  وصعوبات الحساب, ( Dysgraphia)وصعوبات الكتابة, (Dyslexia)القراءة
 . [1]الصعوبات وغيرها تنتج عن الصعوبات النمائية

 مشكلة الدراسة 
حيث يعد اإلمالء ، إحدى أنواع صعوبات الكتابة( Spelling Difficulties( )التهجئة)تعد صعوبات اإلمالء 

لهامة واألساسية التي يجب على تالميذ المراحل االبتدائية و من المهارات ا، عنصًرا هاًما من عناصر الكتابة
و يعتبر اإلمالء من المهارات التي تميز التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم فهناك بعض ، إتقانها واإللمام بها
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 وقد دعت، [4]الخصائص التي تجعل الفرق في اإلمالء واضًحا بين التالميذ العاديين ومن لديهم صعوبات تعلم 
لدى التالميذ إلى اعتقاد الباحثين بأن صعوبات التعلم في اإلمالء أشد ( التهجئة)كثرة وانتشار صعوبات اإلمالء

ولذلك اهتمت العديد من الدراسات بعالج صعوبات ، [5]في خطورتها من صعوبات التعلم في القراءة
هاهرة تستحق الدراسة والتوقف عندها وقد أدى انتشار الصعوبات اإلمالئية إلى اعتبارها ، (التهجئة)اإلمالء

وخاصة بالنسبة لفئة من التالميذ ، ومعرفة أبعادها بغية تحديد أسبابها وتقديم التدريبات العالجية المناسبة لها
 . [6]يحتاجون إلى مزيد من الرعاية التربوية وهم ذوو صعوبات التعلم

وصعوبات ، من المجتمع المدرسي% 02وتشكل نسبة صعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية 
ونهًرا لكثرة صعوبات اإلمالء المنتشرة بين تالميذ المرحلة ، ليس إال جزًءا من صعوبات التعلم(  التهجئة)اإلمالء

االبتدائية وقلة البرامج العالجية المناسبة لها أدى األمر إلى اهتمام الباحثين بالكشف والبحث عن أساليب 
مثل استراتيجية التدريس ، لتحسينها وعالجها(  التهجئة)ب مع التالميذ ذوي صعوبات اإلمالءواستراتيجيات تتناس

و استراتيجية المسح البصري لألخطاء و استراتيجية التصور ، و استراتيجية المقارنة، التشخيصي العالجي
 .و استراتيجية خرائط المفاهيم، و استراتيجية اكتشاف األخطاء وتصحيحها، البصري

البصر  ) الطريقة أكثر من حاسة للتعلم  تستخدم هذهو (  ( VAKTن هذه االستراتيجيات أيًضا استراتيجيةم 
إلى السمع   A) )و الحرف  (Visual)إلى البصر  (V)إذ يشير الحرف، ( اللمس ،الحس حركي ، السمع

(Auditory)  والحرف (K)   إلى اإلحساس بالحركة(Kinesthetic)  والحرف (T)  اللمس إلى(Tactile) ،
وتفترض هذه (  ( Multisensoryاستراتيجية الحواس المتعددة واستخدام جميع الحواس في أسلوب واحد يدعى 

االستراتيجية حاجة التلميذ أو التلميذة  إلى استخدام جميع الطرق الحسية في عملية التعلم، حيث أنه باستخدام 
 . الحواس المختلفة سوف يتعزز  التعلم ويتحسن 

وقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها في تحسين المهارات القرائية والكتابية واإلمالئية لدى التالميذ ذوو صعوبات 
 .التعلم حيث تناولتها بالبحث العديد من الدراسات واألبحاث األجنبية والعربية

ودراسة  ،[9] لو ولوفليسودراسة ب،[8] دراسة مارفيو  .[7]و نوسباوم، ستانفورد، بالك، دراسة أوكالند منهاو 
، ثرلو، ودراسة جونستون ،[12]ودراسة دوبيرد ،[11]ودراسة جيس  ،[10]و جودين، داهلغرن، جوشي

، [17]ودراسة رحمة، [16]ودراسة عبد الهادي ، [15]ودراسة الهرش ،[14]ودراسة السعيدي ،[13]وثومبسون
وجميع هذه الدراسات تؤكد  أن استراتيجية . [20]ليزودراسة البوا،  ،[19]ودراسة كابريو، [18]ودراسة  روزينكو

 .الحواس المتعددة ذات أثر وفاعلية في تحسين وعالج المهارات القرائية والكتابية لدى ذوي صعوبات التعلم
ومن خالل عمل الباحثين في مجال صعوبات التعلم وجدت أن هناك من التلميذات ذوات صعوبات التعلم َمن 

وقد دفع ذلك الباحثين إلى محاولة وضع برنامج ، (الهجائية)ة في المهارات اإلمالئية لديهن صعوبات واضح
لدى ذوات ( الهجائية)تعليمي قائم على تطبيق استراتيجية الحواس المتعددة لعالج بعض الصعوبات اإلمالئية 

 .صعوبات التعلم 
 :ومن هنا فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي

لية استخدام استراتيجية الحواس المتعددة في عالج بعض صعوبات اإلمالء لدى التلميذات ذوات صعوبات ما فاع
 التعلم ؟

 :وبناًء على ذلك تم صياغة السؤالين البحثيين التاليين
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في األداء على اختبار الحواس المتعددة ( a 0.01 ≤)هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -0
 ر المجموعة؟تبًعا لمتغي

في األداء على االختبار حسب متغير ( a 0.01 ≤)هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -0
 االختبار قبلي و بعدي ؟

 أهمية الدراسة 
 :األهمية النهرية

 .إلقاء الضوء على بعض الصعوبات اإلمالئية المنتشرة بين التلميذات ذوات صعوبات التعلم  -
للتلميذات ذوات ( التهجئة)في تدريس اإلمالء ( VAKT )استخدام استراتيجية الحواس المتعددة التعريف بأهمية -

 .صعوبات التعلم 
 :األهمية العملية

مساعدة التلميذات ذوات صعوبات التعلم على إتقان المهارات اإلمالئية وتخطي الصعوبات الهجائية وذلك من  -
 .خالل تطبيق استراتيجية الحواس المتعددة 

 .مساعدة القائمين على تعليم وتدريس ذوو صعوبات التعلم على توهيف أساليب جديدة في تعليم اإلمالء  -
 .مساعدة القائمين على تصميم المناهج في تضمين أسلوب الحواس المتعددة في المناهج الدراسية  -

 هدف الدراسة 
 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف التالي

ية البرنامج التعليمي القائم على استخدام استراتيجية الحواس المتعددة في عالج بعض التعرف على فاعل -
 .صعوبات اإلمالء 
 فروض الدراسة 

بين رتب درجات المجموعة التجريبية وبين رتب ( a 0.01 ≤)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -0
 .موعة التجريبية درجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المج

بين رتب درجات التلميذات في القياس القبلي ( a 0.01 ≤)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -0
 .والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي 

 حدود الدراسة 
مج تعليمي قائم على اقتصرت الحدود الموضوعية للدراسة على التعرف على فاعلية برنا: الحدود الموضوعية

 . استراتيجية الحواس المتعددة لعالج بعض صعوبات اإلمالء لدى ذوات صعوبات التعلم 
 ( .هـ 0341-0341)تم تطبيق  الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لعام : الحدود الزمانية
صعوبات التعلم  المسجالت  اقتصرت الدراسة على تلميذات الصفوف االبتدائية العليا من ذوات: الحدود المكانية

 . في مدرسة المروج األهلية بمدينة الرياض
 مصطلحات الدراسة 

هو عبارة عن مجموعة من الخبرات التربوية، والمفاهيم والمهارات : ( Educational Program )برنامج تعليمي
تطلبات نمو بما يتناسب مع خصائص وم، يتم تنهيمها في إطار من الوحدات الشاملة لجميع األنشطة

 .[21]المتعلم
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مجموعة المعلومات والمعارف واألنشطة والخبرات التعليمية التي تقدم للتلميذات ذوات : ويعرف إجرائًيا بأنه
 .صعوبات التعلم بهدف عالج الصعوبات اإلمالئية لديهن 

عدد الحواس أعدته أسلوب من أساليب التعليم مت :(Strategy   Multi-sensory) استراتيجية الحواس المتعددة
و يعتمد على مبدأ التعرف على تهجئة الكلمات بخطوات معينة ( Fernald 1943-1988) غريس فيرنالد

ويستعمل أسلوب فيرنالد الطريقة الكلية التي تقوم على تهجي الكلمات كوحدة واحدة بمعنى استعمال الكلمة 
 .[22]الكاملة بواسطة الحواس المتعددة

استخدام التلميذة لحواسها المختلفة في تهجئة الكلمات لحل مشاكلها التعليمية  وتعتمد هذه : هويعرف إجرائًيا بأن
 وتسمى هذه الطريقة بأسلوب، االستراتيجية بشكل كبير على التعامل مع الوسائط التعليمية بصورة مباشرة

(VAKT) إذ يشير الحرف(V) إلى البصر(Visual) والحرف (A)  إلى السمع(Auditory) والحرف (K) إلى
 . ( Tactile)إلى اللمس  (T) والحرف  (Kinesthetic)اإلحساس بالحركة
  )Spelling Difficulties(( التهجئة) صعوبات اإلمالء

فالتلميذ لديه صعوبة في تحويل الصورة الذهنية الرمزية ، هي عدم قدرة التلميذ على ترميز الحروف والكلمات
 (بالضم و الفتح والكسر ) اتها المختلفة المكونة لها منها الساكن والمتحركمن خالل أصو  –للحروف والكلمات
 .[23]إلى صيغ مكتوبة

عدم قدرة التلميذات ذوات صعوبات التعلم في الصف الرابع : إجرائًيا بأنها( التهجئة)وتعرف صعوبات اإلمالء
 .تمليها عليها المعلمة بشكل صحيح  والصف الخامس االبتدائي بمدرسة المروج األهلية على كتابة كلمات معينة

 اإلطار النظري 
 Learningم ألول مرة إلى مصطلح صعوبات التعلم 0614عام ( Samuel Kirk)أشار صومئيل كيرك

Disability) ) حيث بّين أن هناك فئة من التالميذ يصعب عليهم اكتساب مهارات اللغة والتعلم بأساليب التدريس
ميذ غير معاقين عقلًيا كما ال توجد لديهم إعاقات بصرية أو سمعية تحول بينهم وبين العادية مع أن هؤالء التال
كما ويههر على هذه الفئة صعوبة االستماع والتفكير، والكالم، والقراءة، والكتابة، ، اكتسابهم اللغة والتعلم

 .[24]والتهجئة، أو حل المسائل الرياضية
تهل مدى الحياة وتحتاج تفهًما ومساعدة مستمرة خالل سنوات  إن صعوبات التعلم هي من الصعوبات التي 

الدراسة من المرحلة االبتدائية إلى الثانوية وما بعد ذلك من الدراسة، كما أن هذه الصعوبات لها تأثير هام على 
التلميذ في الفصل الدراسي والتحصيل األكاديمي فهي أيًضا تؤثر على جوانب أخرى من حياته كالجوانب 

، تتمثل في عدم قدرته على إقامة عالقات اجتماعية وتكوين صداقات، والسلوكية، واالنفعالية، جتماعيةاال
 . واللعب مع أصدقائه، وممارسة أنشطة يومية

 تعريف صعوبات التعلم 
إال أن تعريفه ، م من قبل العالم كيرك0614الشك أن مصطلح صعوبات التعلم قد لقي قبواًل منذ اقتراحه عام 

 .[25]يًفا جامًعا ما يزال يشكل تحدًيا قوًيا أمام الباحثينتعر 
ن وضع تعريف محدد لصعوبات التعلم ال يزال من أكثر المشكالت التي لم تجد لها حاًل إلى وقتنا الحالي  وا 

ويرجع أسباب هذا ، ويههر ذلك واضًحا من خالل القوانين التي صدرت بتعريفات مختلفة لمفهوم صعوبات التعلم
 .[26]تالف إلى أنها ليست هرًفا من هروف اإلعاقة التي يمكن تحديدها من خالل مجموعة من الخصائصاالخ
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أن من بين األسباب التي تجعل من الصعب االتفاق على تعريف واحد لصعوبات التعلم هو  [27]و ترى ليرنر 
بني الكثير من المنهمات التنوع الواضح والكبير في أساليب الكشف والتشخيص والتقييم والعالج وكذلك ت

 :منها، وهذا أدى إلى ههور تعريفات متعددة، والهيئات الحكومية دراسة هذه الهاهرة
 Learning Disabilities Association of)( م0691)تعريف الجمعية األمريكية لصعوبات التعلم عام

America) :تكامل أو استخدام المهارات  حالة مزمنة ذات منشأ عصبي تؤثر في نمو أو: "صعوبات التعلم هي
وتههر صعوبات التعلم الخاصة كصعوبة واضحة لدى أفراد يتمتعون بدرجات عالية أو ، اللفهية أو الغير اللفهية

وتختلف آثار هذه ، وتتوفر لديهم فرص التعلم المناسبة، متوسطة من الذكاء وأجهزة حسية وحركية طبيعية
نشاطاته التربوية والمهنية واالجتماعية ونشاطات الحياة الطبيعية  الصعوبات على تقدير الفرد لذاته وعلى

  .[24]"باختالف درجة شدة تلك الصعوبات
 National Joint Committee on) (م0699)كما قامت اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم عام

Learning Disabilities)  يتعلق بمجموعة غير متجانسة  هو مصطلح عام:" بتقديم تعريًفا لصعوبات التعلم
من االضطرابات تعبر عن نفسها من خالل صعوبات ملموسة في اكتساب واستخدام السمع والنطق والقراءة 

وتعد هذه االضطرابات أصلية في الفرد ويفترض أن تكون ناتجة عن خلل ، والكتابة واالستدالل والقدرات الرياضية
تبقى هاهرة عبر حياة الفرد كما يمكن أن تكون مصحوبة باضطراب وقد ، وهيفي في الجهاز العصبي المركزي

ذا ههرت صعوبات التعلم ، واإلدراك والتفاعل االجتماعي لكنها بحد ذاتها ال تكون منشًأ للصعوبة، في السلوك وا 
مع متالزمة مع حاالت إعاقات أخرى مثل اإلعاقة الحسية واإلعاقة العقلية واالضطراب االنفعالي أو متالزمة 

فإن صعوبات التعلم ليست نتيجة مباشرة لتأثير ، مؤثرات خارجية مثل االختالفات الثقافية والتعليم غير المالئم
 .[28]"هذه الحاالت
اضطرب ناتج عن أسباب فسيولوجية وهيفية لدى الفرد قد تكون ناتجة " صعوبات التعلم بأنه [27]وتعرف ليرنر

ؤثر االضطراب على قدرات الفرد العقلية بحيث تؤثر على تحصيله عن خلل وهيفي في األعصاب والدماغ، وي
األكاديمي في مجال القراءة والكتابة و التهجئة والمهارات العددية، وال يرجع السبب إلى إعاقة عقلية أو حسية مع 

 . "مالحهة تباين بين القدرة العقلية وأداء الفرد األكاديمي
صعوبات التعلم  [65]مج التربية الخاصة في المملكة العربية السعوديةوتعرف القواعد التنهيمية لمعاهد وبرا

اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو :" بأنها
التعبير ، إلمالء ا) والقراءة والكتابة    ، اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات االستماع والتفكير والكالم

والتي ال تعود إلى أسباب تتعلق باإلعاقات العقلية أو السمعية أو البصرية أو ، والرياضيات( الخط ، الكتابي 
 " .غيرها من اإلعاقات األخرى أو هروف التعلم أو الرعاية األسرية

 :ويتضح من خالل استعراض التعريفات السابقة أن 
 ي المهارات األكاديمية األساسيةبات التعلم هو التحصيل المتدني والمنخفض فأهم ما يميز التالميذ ذوو صعو  -
 ( .الحساب ، الكتابة ، القراءة )
 .مستوى ذكاء التالميذ ذوو صعوبات التعلم عادة ما يكون في المتوسط أو أعلى بقليل عن المتوسط  -
سية أو االضطرابات السلوكية أو الحرمان صعوبات التعلم ليست ناتجة عن اإلعاقات العقلية أو اإلعاقات الح -

 .الثقافي أو البيئي 
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 .أو تلف في الجهاز العصبي المركزي  ترتبط صعوبات التعلم في معهم األحيان بخلل وهيفي في الدماغ -
 .يشكل التالميذ ذوو صعوبات التعلم فئة غير متجانسة من حيث طبيعة الصعوبة أو مهاهرها أو شدتها  -
ميذ ذوو صعوبات التعلم إلى برامج تربوية تتضمن تعديالت مالئمة في بعض جوانب ومضامين يحتاج التال -

 .[30]، [29]من طرق وأساليب ووسائل تعليمية، العملية التعليمية
 تصنيف صعوبات التعلم 

 :تصنف صعوبات التعلم لدى الغالبية العهمى من العلماء إلى نوعين رئيسين من الصعوبات وهما
 ( Developmental Learning Disabilities) ت التعلم النمائية صعوبا -0

وبالعمليات العقلية والمعرفية التي يحتاجها التلميذ في ، ترتبط صعوبات التعلم النمائية  بالوهائف الدماغية
 ويشتمل هذا النوع من الصعوبات على المهارات، تحصيله األكاديمي وفي توافقه الشخصي واالجتماعي والمهني
ويرى العلماء أن الصعوبات النمائية ترجع إلى ، السابقة التي يحتاجها التلميذ في أداء المهام األكاديمية

 :هما، وتقسم هذه الصعوبات إلى نوعين، اضطرابات وهيفية تخص الجهاز العصبي المركزي
عضها البعض فإذا أصيبت تشمل االنتباه والذاكرة واإلدراك وهي وهائف أساسية متداخلة مع ب: صعوبات أولية -أ

 .باضطرابات فإنها تؤثر على النوع الثاني من الصعوبات النمائية
وتشمل صعوبات اللغة ، وهي الصعوبات التي تتأثر بشكل مباشر بالصعوبات األولية: صعوبات ثانوية -ب 

 .[31]الشفهية والتفكير
 ( Academic Learning Disabilities) صعوبات التعلم األكاديمية  -0

القراءة والكتابة والتهجئة :يقصد بها صعوبات التعلم المدرسي المعرفي األكاديمي والتي تتمثل في صعوبات
 .[27]والتعبير الكتابي والحساب
 أسباب صعوبات التعلم 

ولكن الباحثين في ميدان صعوبات التعلم ، تعتبر عملية تحديد األسباب المتعلقة بصعوبات التعلم عملية صعبة
أو ، أو في االضطرابات االنفعالية، تلك األسباب إلى مجموعة من العوامل قد تتمثل في إصابات الدماغ يقسمون

ويمكن ،  [32]باإلضافة إلى األسباب  البيولوجية و الجينية و النفسية واألسباب البيئية ، في نقص الخبرة
 :تلخيص تلك األسباب في المجاالت التالية

يشير األطباء إلى أهمية األسباب البيولوجية لهاهرة صعوبات التعلم وتحدث : وجيةاألسباب العضوية والبيول -
إصابة الدماغ هذه والتي تعني التلف في عصب الخاليا الدماغية إلى عدد من العوامل البيولوجية أهمها التهاب 

أو الوالدة ، الوالدةأو صعوبات ، ونقص األكسجين، والحصبة األلمانية، و التهاب الخاليا الدماغية، السحايا
 . [32]اليا الدماغيةولهذا يعتقد األطباء أن هذه األسباب قد تؤدي إلى إصابة الخ، أو تعاطي العقاقير، المبكرة

إذ تشير معهم الدراسات إلى أن نسبة ، قد ترجع أسباب صعوبات التعلم إلى عوامل جينية: األسباب الوراثية -
وتوضح الدراسات التي أجريت على العائالت وعلى التوائم ، %(32)إلى%( 01)تأثير العوامل الجينية يتراوح من

واحتمال ، سواء المتماثلة أو غير المتماثلة أن العامل الوراثي هو العامل الهام في حدوث هذه الصعوبات
 . [31]اإلصابة بها يتزايد عند من لهم أقرباء لديهم مثل هذه الصعوبات
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سباب البيئية من العوامل المساعدة في موضوع صعوبات التعلم وتتمثل في نقص تعتبر األ: األسباب البيئية -
قلة وسوء الحالة الطبية  و ، التغذية وسوء، والحرمان من المثيرات البيئية المناسبة، الخبرات التعليمية والبيئية

 . [33]أو إجبار التلميذ على الكتابة بيد معينة، التدريب
، كنقص مهارات المعلمين التدريبية، ذه األسباب على تفاعل أطراف العملية التربويةتركز ه: األسباب التربوية -

واستخدام الطرق التعليمية التقليدية وعدم تجهيز الفصول الدراسية ، وعدم مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ
 .[34]سب حاجات التالميذح
مثل صعوبة في تذكر المادة وصياغة ، صعوبات التعلمهناك متغيرات نفسية كثيرة تسهم في : األسباب النفسية -

وتدني ، والنشاط الزائد وتشتت االنتباه، وعدم القدرة على التكيف، وصعوبة في اإلدراك وتنهيم األفكار، المفاهيم
  .[35]مفهوم الذات

 خصائص صعوبات التعلم 
ولكن يجب أن نعلم أن ، الميذ العاديينتتعدد الخصائص التي تميز التالميذ ذوو صعوبات التعلم بالمقارنة بالت

حيث يمكن أن تههر لدية صعوبة ، فلكل تلميذ حالته الفريدة، صعوبات التعلم ليست واحدة عند جميع التالميذ
 :و من أبرز هذه الخصائص، في مجاٍل ما وال تههر عند غيره

، ي اللغة االستقبالية واللغة التعبيريةقد يواجه التالميذ ذوو صعوبات التعلم صعوبات ف: الخصائص اللغوية: أوالً 
كما يمكن أن يكون حديثه مطواًل ويدور حول فكرة واحدة أو قاصًرا على وصف خبرات حسية، باإلضافة إلى 
عدم وضوح بعض الكالم نتيجة حذف أو إبدال أو تشويه أو إضافة أو تكرار لبعض أصوات الحروف، هذا 

 .[22]كتسبة على الكالملقدرة المباإلضافة إلى مشكلة فقدان ا
يههر على التالميذ ذوو صعوبات التعلم العديد من الخصائص االجتماعية والتي : الخصائص االجتماعية: ثانياً 

 . تميزهم عن غيرهم من التالميذ
ضعف في المهارات االجتماعية كمهارات السالم على اآلخرين وضعف القدرة : ومن أهم هذه الخصائص ما يلي

  . [36]وعدم التمييز بين مواقف المزح والجد، وتقبل النقد، التوجهات السلبيةعلى مقاومة 
ومعرفة األعراف االجتماعية لتحري الصواب ، باإلضافة إلى صعوبة في معرفة مؤشرات قبول أو رفض اآلخرين

 .والعجز عن تكوين صداقات مع زمالئهم أو المحافهة عليها، في التعامل مع اآلخرين وتجنب الخطأ
و عدم اإلحساس ، واالنسحاب االجتماعي، ومن الخصائص االجتماعية أيًضا عدم القدرة على تحمل المسؤولية

 . [27]وعدم القدرة على التواصل االجتماعي، باألمان
يههر على التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم العديد من المشكالت السلوكية والتي : الخصائص السلوكية: ثالثًا

 .غيرهم من التالميذتميزهم عن 
وضعف التركيز ،و النشاط الحركي الزائد، السلوك غير الثابت و سوء التصرف: ومن أهم هذه الخصائص ما يلي

. [37]والعناد والفوضى، والكذب، والسرقة، والتكرار غير المناسب لسلوك ما باإلضافة إلى العدوان، واالنتباه
إلى أن التالميذ ذوي صعوبات تعلم يواجهون تدنًيا في مفهوم ) [38] يشير بوردن: الخصائص النفسية: رابًعا

فكثير منهم يرى نفسه غير قادر أو يعزو فشله ونجاحه فيما يقوم به ألسباب ، الذات وفي تصورهم لقدراتهم
 .خارجية ليس له قدرة على التحكم فيها 
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في نموهم الحركي ومهاراتهم  يواجه التالميذ ذوو صعوبات التعلم صعوبات: الخصائص الحركية : خامًسا
 : ومن أبرز تلك الصعوبات، الحركية

وتههر على شكل صعوبات في ، هي صعوبات في التوازن العام: صعوبات في المهارات الحركية الكبيرة -أ
  [0]ة أو التعثر في أثناء مشيهالمشي أو الرمي أو اإلمساك أو القفز أو مشي التوازن  أو االرتطام باألشياء بسهول

. 
هي صعوبات في الرسم والكتابة والتلوين واستخدام المقص : صعوبات في المهارات الحركية الصغيرة الدقيقة -ب

 . [39]كالملعقة والشوكة والسكين أو أدوات الطعام
وهي التي تتمثل في انخفاض التحصيل الواضح في واحدة أو أكثر من المهارات : الخصائص األكاديمية: سادًسا

 :ة األساسية وهياألكاديمي
هي القصور في تحقيق األهداف المقصودة بالقراءة ومن ثم فهي تتضمن القصور في فهم : صعوبات القراءة –أ 

أو ، أو البطء في التلفه، المقروء أو إدراك ما يشتمل عليه من عالقات بين المعاني واألفكار أو التعبير عنهم
 .[40]أو النطق الخطأ لأللفاهالنطق المعيب 

تههر صعوبات التعلم في القراءة على أشكال متنوعة كصعوبة في الوعي باألصوات اللغوية وفي الربط بين و 
وفي التمييز بين الحروف التي قد تختلف ، وفي تكوين كلمات من مجموعة من الحروف، شكل الحرف وصوته

على الكلمات وفي تحليل  وصعوبة في التعرف السريع، وصعوبة في فهم ما يقرأ، اختالفات بسيطة في شكلها
ضافة ، وصعوبة في معرفة وتذكر عالمات التشكيل، الكلمات الغريبة لغرض نطقها و حذف لبعض الحروف وا 

 . [41]أو تشويه نطقها، أو إبدال بعض الحروف ببعض، البعض اآلخر
وهذه ، اءةوصعوبة في المرونة في القر ، ومن خصائص صعوبات القراءة أيًضا صعوبة فك الرموز الكتابية

 الخاصية منتشرة بين عدد كبير من التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ومستمرة إلى المراحل المتوسطة والثانوية
[42]. 
يجد التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في الحساب صعوبة في التفكير الكمي الالزم : صعوبات الحساب –ب 

وصعوبة في معرفة الحقائق الرياضية ، األرقام ومدلوالتها الفعليةلمعرفة الكميات وصعوبة في مفاهيم األعداد و 
كما يجد التالميذ صعوبة في معرفة ، والجبر والهندسة، وصعوبات في الكسور، كالجمع والطرح والضرب والقسمة

، قيم الخانات والتسلسل التصاعدي أو التنازلي لألرقام وكتابة أو قراءة األعداد المكونة من خانات متعددة
وصعوبة في إدراك المفاهيم ، باإلضافة إلى صعوبة في معرفة الرموز الرياضية وصعوبة في حل المسائل اللفهية

 .[43]الرياضية
وهذه ( التهجئة) واإلمالء، والتعبير الكتابي، هي التي تههر في مجاالت الخط اليدوي: صعوبات الكتابة –ج 

دة القدرة على تنسيق عملية الكتابة وصياغة الجمل التي تخلو الصعوبات يمكن أن تعزى للقلق وقلة المعرفة وع
باإلضافة إلى سوء واضح في الخط والذي قد يعزى إلى صعوبة في اإلدراك ، من السالمة القواعدية والنحوية

 . [44]الحركي
تتمثل ( الء واإلم، والخط ، التعبير الكتابي )و يجد التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في الكتابة صعوبة في

في قصر المقاالت وقلة   [45]خصائص صعوبات التعلم في التعبير الكتابي لدى التالميذ كما ذكرها والكر
وصعوبة في التخطيط للكتابة وتوليد األفكار وترتيبها ، األفكار وعدم ترابطها وقلة المفردات المستخدمة وضعفها
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باإلضافة ، كما يجد التالميذ صعوبة في المراجعة والتصحيح، ندةوتحديد األفكار الرئيسية والمسا، ترتيًبا منطقًيا
كما يجدون صعوبة في توليد عبارات متعددة حول الفكرة ، إلى توقف التالميذ عن الكتابة قبل اكتمال الموضوع

 .الواحدة بل يكررون المعلومات ويكتبون أفكاًرا ال عالقة لها بالموضوع  
الكتابة بخط غير واضح وأخطاء : الخط لدى التالميذ على النحو التاليوتههر خصائص صعوبات التعلم في 

، فأحياًنا يكتبه بخط كبير جًدا أو يكتبه بخط صغير جًدا، وصعوبة في التحكم بحجم الحرف، في رسم الحرف
واالنحراف عن السطر إما إلى ، وصعوبة في التحكم في حجم الفراغات بين الحروف المفصولة أو بين الكلمات

وصعوبة في تحريك القلم حركة مرنة وصعوبة في إمساك القلم وفي التآزر بين العين ، أعلى أو إلى أسفل
 . [46]واليد

في صعوبة تمييز األصوات المتشابهة وبالتالي الخطأ في ( التهجئة)وتتمثل خصائص صعوبات التعلم في اإلمالء
فهي تههر في اإلمالء كما تههر في القراءة باإلضافة ، و الحذف واإلضافة واإلبدال، الكتابة المطابقة لما قيل

والخطأ في كتابة الكلمات التي تبدأ بالالم الشمسية والخطأ ، إلى عدم التمييز كتابًة بين التاء المفتوحة والمربوطة
       .[5]وعدم التمييز أثناء الكتابة بين النون والتنوين وبين الحركة والحرف، في مواضع الهمزات

هو القدرة على رسم الكلمات رسًما دقيًقا سليًما بالطريقة التي اتفق عليها أهل اللغة مع التمكن ( التهجئة)الءاإلمو 
 . [47]من استخدامها في كتابة الكلمات كتابة سليمة

وهو فن رسم الكلمات في اللغة العربية عن طريق التصوير الخطي لألصوات المنطوقة برموز تتيح للقارئ أن 
 .[48]ها طبًقا لصورتها األولى، وذلك وفق قواعد وضعها علماء اللغةيعيد نطق

أن اإلمالء عملية كتابية تتطلب مجموعة متضافرة من المهارات والقدرات الذهنية والسمعية  [49]ويرى حلس  
سموعة والبصرية والحركية واالنفعالية مع ما لدى التلميذ من خبرة سابقة تمكنه من تحويل الصورة الصوتية الم

اإلمالء بأنه القدرة على تحويل األصوات إلى رموز مكتوبة  [50]ويعرف أبو منديل، إلى صورة خطية مكتوبة
 .وفق قواعد متعارف عليها، تؤدي إلى الفهم واإلفهام 

 :ويتضح من التعاريف السابقة أن اإلمالء يشتمل على النقاط التالية
 ·. اإلمالء مهارة -
 . ت المسموعة أو المنطوقةالتصوير الخطي لألصوا -
 . صحة الرسم اإلمالئي الهجائي وفًقا للقواعد اللغوية -
 . بلوغ المعنى المراد -
 . وضوح الخط -
ومعرفة التمثيل الصوتي ، ويتطلب اإلمالء فهم المحتوى أو الموضوع .[21]توهيف الحواس في تعلم اإلمالء -

من الممكن أن تفرض عمليات اإلمالء ضغوًطا على و ، والربط بين الصوت والحرف لكل من حروف اللغة
 . [51]كونها نشاًطا مكتوًبا فيمكن أيًضا أن يكون للعمليات العقلية دور في التجهيز واإلجراء الحركي، الذاكرة

ة وأن يكون لديه المعرفة والمهار ، ولكي يستطيع التلميذ القيام بعملية اإلمالء يجب أن يكون قادًرا على قراءة الكلمة
وتصور الكلمات   وتحويل الصور الذهنية إلى ، في إدراك العالقات الصوتية وتحليل التركيبات اللفهية للكلمات

حتى أن كثيًرا من الناس يقيسون ذكاء الفرد أو ، ويعد اإلمالء أداة اجتماعية هامة. [52]رموز مكتوبة ومقروءة
ء يخلو من االبتكار واإلبداع فالكلمة المكتوبة إما فاإلمال، مستواه التعليمي بقدرته على التهجئة الصحيحة
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وينهر التالميذ ذوو صعوبات التعلم إلى اإلمالء على أنه أكثر ، صحيحة أو غير صحيحة وال توسط بينهما
عدم وجود تناهر أو تطابق كامل بين لفه ، ومما يضفي على مهارة اإلمالء صعوبة خاصة، أجزاء الكتابة تحدًيا

 .[25]ورها الكتابيةت وصكثير من الكلما
 أهمية اإلمالء  

لإلمالء منزلة عالية بين فروع اللغة؛ ألنه الوسيلة األساسية إلى التعبير الكتابي، فهو الطريقة الصناعية التي 
اخترعها اإلنسان في أطوار تحضره ليترجم بها عما في نفسه لمن تفصله عنهم المسافات الزمانية والمكانية  وال 

ذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة إلى صحة الكتابة ، التصال بهم عن طريق الحديث الشفوييتيسر له ا وا 
فإن اإلمالء وسيلة إليها من حيث الصورة الخطية ونستطيع أن ندرك ، من النواحي اإلعرابية واالشتقاقية ونحوها

قد يعوق فهم الجملة، فاإلمالء مقياس دقيق منزلة اإلمالء بوضوح إذا الحهنا أن الخطأ اإلمالئي يشوه الكتابة و 
 ونستطيع أن نحكم على مستوى التلميذ بعد أن ننهر إلى إمالئه، للمستوى التعليمي الذي وصل إليه التالميذ

[53]. 
 أنواع  اإلمالء   

ة الذاكرة البصرية، واللفهية، والعضلي: لإلمالء عدة أنواع  تتحدد في ضوء الذاكرات الموهفة فيها، وهي
 :كما تتحدد في ضوء مراحل نمو التالميذ، ويمكن إجمال هذه األنواع على النحو التالي، والسمعية

ويقصد به النسخ الموجه، وهو أن ينقل التالميذ القطعة من كتابهم، أو من السبورة أو عن : اإلمالء المنقول -
على تهجي كلماتها شفوًيا ومن ثم تملى وذلك بعد أن يفهموا معناها ويتدربوا ، طريق بطاقة كبيرة كتبت عليها

 . [54]عليهم القطعة جزًءا جزًءا، ثم يكتبونها
ويقوم التالميذ ، يقصد به عرض القطعة اإلمالئية على التالميذ من خالل الكتاب أو وسيلة: اإلمالء المنهور -

، ة وتملى على التالميذثم تحجب القطع، بقراءة القطعة ومناقشة الكلمات الصعبة مع المعلم ومعرفة معناها
كسابهم ثروة لغوية من خالل ، ولإلمالء المنهور مميزات منها رسوخ الكلمات الصعبة في أذهان التالميذ وا 

 . التعرف على معاني المفردات الصعبة
يعتمد هذا النوع من اإلمالء على استماع التالميذ إلى القطعة الممالة دون قراءتها أو : اإلمالء االستماعي -
لنهر إليها، ثم إمالئها عليهم بعد مناقشتهم في المعاني المتضمنة في القطعة والتراكيب اللغوية فيها             ا

[48] . 
وذلك من خالل إمالء ، الغرض منه تقدير مستوى التالميذ وقياس قدرتهم ومدى تقدمهم: اإلمالء االختباري -

 .[21]ليها وفهمها جيًداالقطعة على التالميذ دون مساعدة بعد استماعهم إ
 صعوبات اإلمالء 
فالتلميذ لديه صعوبة في ، هي عدم قدرة التلميذ على ترميز الحروف والكلمات( التهجئة ) صعوبات اإلمالء

من خالل أصواتها المختلفة المكونة لها  منها الساكن  –تحويل الصورة الذهنية الرمزية للحروف والكلمات
 .[23]إلى صيغ مكتوبة –( الكسر بالضم و الفتح و )والمتحرك 

 :الشائعة بين تالميذ وتلميذات صعوبات التعلم ( التهجئة)ومن صعوبات اإلمالء
السين والصاد والقاف : صعوبات التمييز بين األحرف المتشابهة في النطق والمتقاربة في المخارج مثل -

 .والتاء والطاء ، والكاف



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 12 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)  2016/ June  ISSN: 2397-0308 

        Vo.2, No.6 

والجيم والحاء ، وذلك مثل الباء والتاء والثاء، ة في الرسم اإلمالئيصعوبات التمييز بين األحرف المتشابه -
 . [55] والصاد والضاد، والخاء

 .صعوبات التمييز بين الحركات األصلية والمدود  -
 .صعوبات التمييز بين النون كحرف هجاء ونون التنوين  -
 .صعوبات التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة  -
 .التمييز بين التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة صعوبات  -
 .مع إسقاط الالم الشمسية عند الكتابة ، صعوبات التمييز بين الالم الشمسية والالم القمرية -
 . [56] صعوبات التمييز بين األلف المقصورة والياء في آخر الكلمة -
 .صعوبات التمييز بين همزتي الوصل والقطع  -
و واو الفعل المضارع المعتل األخر ، مثل واو الجماعة، مييز بين الواوات في نهاية الكلماتصعوبات الت -

 .بالواو 
 .[55]متطرفة في الكلماتصعوبات في كتابة الهمزات المتوسطة وال -

 األسباب المساهمة في صعوبات اإلمالء  
ما يتصل بخصائص : منها( التهجئة)ءأرجع عدد من الباحثين أن هنالك أسباب عديدة تساهم في صعوبات اإلمال

، ومنها أخرى ترجع إلى أسباب اجتماعية و بيئية، والمعلم وطرق التدريس، ومنها ما يرجع للتلميذ، اللغة المكتوبة
 :وتفصيل ذلك كما يلي 

مثل ارتباط قواعد اإلمالء بالنحو والصرف وتشعب قواعدها واختالفها : أسباب ترجع إلى اللغة المكتوبة -
وتقارب مخارج بعض الحروف  وتعدد صور ، ومشكلة اختالف رسم بعض الحروف وصوتها، شكلة الشكلوم

 . [57]الحرف الواحد باختالف مواضعه
يرتبط عدد كبير من صعوبات اإلمالء التي يواجهها التالميذ ذوي صعوبات : أسباب ترجع إلى التلميذ نفسه -

وتذكر ، جه هؤالء التالميذ صعوبة في القدرة على تمييز الحروفإذ يوا، التعلم بمشكالت في الذاكرة البصرية
ولذلك فهم يرتكبون أخطاء متنوعة في تهجئة الكلمات التي يصعب ، الحروف وفي كيفية ترتيبها في الكلمات

وهناك تالميذ يغيرون مواقع الحروف في الكلمة بسبب ضعف في الذاكرة ، علهم تصور ترتيب الحروف فيها
وأيًضا من األسباب التي ترجع للتلميذ عدم القدرة ، ي تمكنهم من معرفة تسلسل الحروف في الكلماتالبصرية الت

باإلضافة إلى االنخفاض في . [35]على التمييز السمعي لدى التلميذ ألصوات الحروف المتقاربة في المخارج
عوبة في تنفيذ الحركات المتتابعة وصعوبة في المهارات الحركية إذ يواجه بعض التالميذ ص، مستوى ذكاء التلميذ

 . [58]عدام الثقة بالنفسوضعف االستقرار النفسي وما ينتج عنه من خوف وقلق وان، الالزمة للكتابة
تتمثل في ضعف اإلعداد األكاديمي والتربوي وما يترتب عليه من انخفاض الكفاية : أسباب ترجع إلى المعلم -

وال يهتم ، وانخفاض صوت المعلم وسرعة نطقه، يح للحروف والكلماتو عدم االهتمام بالنطق الصح، العلمية
و ، وعدم االهتمام بتطوير نفسه بالقراءة والتدريب، وال يعالج الضعف لدى التالميذ، بالفروق الفردية بين تالميذه

سوء اختيار باإلضافة إلى ، وتهاونه في متابعة األخطاء اإلمالئية، التهاون في تمرين عضالت اليد في الكتابة
أو قد تكون ، القطعة اإلمالئية فقد تكون أعلى من مستوى التلميذ فكرًة وأسلوًبا  أو تكثر فيها الكلمات الصعبة

 . [59] أو قصيرة مخلة، طويلة مملة
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وعدم استخدام الوسائل ، كاالعتماد على الطريقة التقليدية في تدريس اإلمالء: أسباب ترجع إلى طريقة التدريس -
 .[60]ءلتعليمة الحديثة في تدريس اإلمالوغياب األساليب ا، يمية المعينةالتعل
وضعف اكتراث أفراد المجتمع ، تتمثل في مزاحمة اللهجات العامية مع اللغة الفصحى: أسباب اجتماعية وبيئية -

حفيز التلميذ باإلضافة عدم تشجيع وت، ويههر هذا واضًحا في وسائل اإلعالم كالتلفاز والصحف، بالخطأ الكتابي
  . [59] على اإلمالء الصحيح في المنزل أو في المدرسة

 تشخيص صعوبات اإلمالء  
( التهجئة)هنالك العديد من األساليب التي يمكن من خاللها تقييم أداء التالميذ ذوو صعوبات التعلم في اإلمالء 

على المعلم أن يستخدم األساليب  وينبغي، واألساليب الغير رسمية، ويمكن ذلك من خالل األساليب الرسمية
الرسمية وغير الرسمية لقياس وتشخيص صعوبات اإلمالء لدى التالميذ وذلك بهدف تحديد نوع ونمط الصعوبات 

و أن يحقق المعلومات الكافية بدقة لكي يتمكن الحًقا من وضع خطط ، التي يواجهونها التالميذ في اإلمالء
 .وبرامج عالجية لهؤالء التالميذ 

 التقييم الرسمي لصعوبات اإلمالء  -
 :مثل، وتعتبر جزًءا من اختبارات التحيصل األكاديمي، وهي اختبارات إمالء رسمية مستقلة

هي االختبارات التي تقارن أداء التلميذ مع نتائج أداء التالميذ اآلخرين : االختبارات التحصيلية والتشخيصية -
يجب و : طريقة االستدعاء، ل طريقتين حصيل في اإلمالء من خالوتكون اختبارات الت، من نفس صفه وعمره

على التلميذ في هذه الطريقة أن يكتب الكلمات والجمل التي يقولها المعلم شفهًيا والطريقة الثانية وهي طريقة الفهم 
، شكل خاطئيقوم التلميذ هنا باختيار الكلمة المكتوبة بشكل صحيح أو بتحديد الكلمة المكتوبة ب(: اإلدراك)أو

وهذه االختبارات ، وذلك من خالل قائمة يعرضها عليه المعلم تحتوي على كلمات صحيحة وأخرى خاطئة
واالختبارات التشخيصية هي التي تزودنا بمعلومات ، التحصيلية تزودنا بمعلومات عامة عن مستوى التلميذ
رات تهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف وهذه االختبا، مفصلة عن أداء التلميذ في مهارات اإلمالء المتنوعة

 . [61]لدى التلميذ
وهنا التلميذ ينتقل من مهمة ، هي االختبارات التي تصف أداء التلميذ في معيار ثابت: االختبارات المعيارية -

 . [61]ويقارن األداء الحالي باألداء السابق، إلى أخرى
 التقييم الغير رسمي لصعوبات اإلمالء  -
يكون التقييم الغير رسمي من خالل حصول المعلم على نماذج من كتابة وأعمال التلميذ الذي لديه يمكن أن  

صعوبة في اإلمالء فمن خالل هذه النماذج ُيجرى تحليل األخطاء وذلك من أجل تحديد أنماط ونوع األخطاء 
المعلم بتصميمها وتعتبر مفيدة ويكون التقييم الغير رسمي أيًضا من خالل االختبارات التي يقوم ، لدى التلميذ

 .[61]ألنها تكون مرتكزة على المنهاج ومرتبطة مباشًرا بالتعليم وبالصف الدراسي للتلميذ
 االستراتيجيات والطرق العالجية لصعوبات اإلمالء  

وضعف القدرة على ، تكمن في ضعف القدرة على كتابة الكلمات شائعة االستخدام( التهجئة)صعوبات اإلمالء
هذا باإلضافة إلى الحذف واإلضافة ، ييز األصوات المتشابهة وبالتالي الخطأ في الكتابة المطابقة لما قيلتم

وبالتالي يحتاج التالميذ ذوو صعوبات اإلمالء إلى استراتيجيات وأساليب تساعدهم على ، واإلبدال في اإلمالء
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راتيجيات تلك التي تبنى على أسس علمية مواجهة هذه الصعوبات وتحسين قدرتهم على اإلمالء ويقصد باالست
 . [63]مجربة والتي أثبتت الدراسات فاعليتها في تدريس التالميذ ذوو صعوبات التعلم في اإلمالء  

 : ويوجد هنالك العديد من االستراتيجيات واألساليب لتدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلم في اإلمالء منها 
يختبر التالميذ في هذه االستراتيجية أواًل في قائمة كلمات وبعد ذلك : اختبار –دراسة  –استراتيجية اختبار  -

وبعد التوجيهات والدراسة يعاد االختبار للتالميذ في ، يطلب من التالميذ دراسة الكلمات التي اخطأوا في كتابتها
في عملية  مهًما ثم يكلف التالميذ بتصحيح االختبار وتعد عملية التصحيح هذه عاماًل ، الكلمات نفسها

 .[25]اإلمالء
وهنا يقوم التالميذ بدراسة الكلمات التي أخطأوا في كتابتها واكتشاف تلك األخطاء : استراتيجية التصحيح الذاتي -

 . [63]وتصويبها
يقوم التلميذ في هذه االستراتيجية بمقارنة الكلمات الجديدة التي سوف يتعلم كتابتها : استراتيجية المقارنة -
 .[5]بهدف االستفادة من نمط التهجئة المألوف في الكتابة، كلمات المألوفة لديهبال
في هذه االستراتيجية يعرض المعلم الكلمة المراد تعلمها على التلميذ في ورقة أو : استراتيجية التصور البصري -

ة وفي هذه األثناء ينهر ثم يقرؤها بشكل منفصل مع إههار كل مقطع من مقاطع الكلم، على السبورة ويقرأ الكلمة
بعد ذلك يطلب المعلم من التلميذ إغالق العينين وتهجي الكلمة جهًرا ، التلميذ إلى الكلمة مع أخذ تصور فكري لها

   .[64]أخيًرا يقوم التلميذ بكتابة الكلمة غيًبا ، مع تحليل حروف الكلمة
لحد من األخطاء اإلمالئية أثناء عملية التدريس تهدف هذه االستراتيجية إلى ا: استراتيجية التباطؤ التدريجي -

حيث يطلب المعلم من التلميذ أن يكتب الكلمة وينطقها مع عرض نموذج لها دون أن يكون هناك وقت فاصل 
وبعد عدة محاوالت من التلميذ يضع المعلم فترة بين طلب كتابة الكلمة وعرض ، بين طلب الكتابة وعرض الكلمة

بعد ذلك يزيد المعلم في الوقت بين طلب ، لتلميذ على كتابة الكلمة والتعرف على أجزائهانموذجها مما يساعد ا
 . [64]الكتابة وعرض النموذج حتى يتقن التلميذ كتابة الكلمة بعد عدة محاوالت

يمكن تدريس التالميذ ذوو صعوبات التعلم من خالل المنهج القائم على : (VAKT)استراتيجية الحواس المتعددة -
عدد الحواس حيث يدرس التالميذ من خالل السمع والبصر واللمس والحركة وتساعد هذه االستراتيجية على تذكر ت

 .وهذه االستراتيجية هي محور اهتمام الدراسة، كيفية كتابة الكلمات
 استراتيجية الحواس المتعددة 

لتعلـيم المتعـدد الحـواس  أي االعتمـاد تعتمد هذه الطريقة علـى ا(  ( VAKTاستراتيجية الحواس المتعددة أو أسلوب
ـــــى  (V)إذ يشـــــير الحـــــرف ، (اللمـــــس ، الحـــــس حركـــــي ، الســـــمع ، البصـــــر ) علـــــى أكثـــــر مـــــن حاســـــة للـــــتعلم  إل

 (Kinesthetic)إلـى اإلحسـاس بالحركـة  (K) والحـرف  (Auditory)إلـى السـمع(A) و الحـرف (Visual)البصـر
الحــــواس المتعــــددة الحــــواس فــــي أســــلوب واحــــد يــــدعى واســــتخدام جميــــع  (Tactile)إلـــى اللمــــس  (T) والحـــرف

Multisensory)  ) ويفتـــرض هـــذا األســـلوب حاجـــة التلميـــذ أو التلميـــذة  إلـــى اســـتخدام جميـــع الطـــرق الحســـية فـــي
 .[40]عملية التعلم، حيث أنه باستخدام الحواس المختلفة سوف يتعزز  التعلم ويتحسن

الحواس المتعددة هي إحدى االستراتيجيات التي يمكن  مـن خاللهـا وتشير العديد من الدراسات إلى أن استراتيجية 
ممـــا يحتـــوي اإلمـــالء علـــى مهـــارات فـــي ، لـــدى التالميـــذ ذوو صـــعوبات الـــتعلم( التهجئـــة ) تحســـين عمليـــة اإلمـــالء

ويجـــب علـــى التلميـــذ أن يههـــر اإلدراك الســـمعي والمرئـــي والتمييـــز بـــين ، والبصـــرية، والســـمعية، المهـــارات الحســـية
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نتيجة لذلك فإن التلميذ الذي تعلم أن يتهجى كلمة باسـتخدام ، ويجب أن يملك تحكًما ألًيا لكتابة الكلمات، وفالحر 
والحركيــة يكـون فــي وضــع جيـد ويــؤدي ذلـك إلــى تــذكر تلـك الكلمــة عنــدما ، واللمســية، والبصـرية، الحـواس الســمعية

 . [61]يحتاج إليها في الكتابة
فهـذه الطريقــة توهــف ، مـالء يحتــاج إلــى اشـتراك أكثــر مـن حاســة فــي عمليـة الــتعلمويـرى هــذا األسـلوب أن تعلــم اإل

 .البصر والسمع واللمس والحركة في التدريس
 :ومن أشهر الطرق التي استخدمت هذا األسلوب ما يلي

 (   Fernald Method , 1988)طريقة فيرنالد  -
تســتخدم الحاســة البصــرية والســمعية واللمســية  فهــي، تقــوم هــذه الطريقــة بتوهيــف أربــع حــواس فــي تــدريس اإلمــالء

 :ويمكن تلخيص خطوات التدريس في هذه الطريقة على النحو التالي. والحركية
ثــم يكتبهــا المعلــم علــى ورقــة أو ، يــتم اختيــار الكلمــات مــن قبــل التلميــذ أو المعلــم بنــاًء علــى مــا يناســب التلميــذ -أ

في حين أن التلميذ يقوم بالمشاهدة واالستماع ثم نطق الكلمة كما سمعها مـع مشـاهدتها ويكـرر ، السبورة مع نطقها
 .المعلم نطق الكلمة ويكرر التلميذ نطقها مع المشاهدة عدة مرات

يعطى التلميذ مهلة من الوقت لدراسة خصائص الكلمة استعداًدا لتذكرها في وقت الحق ويمكن للتلميذ وضع  -ب
 .لكلمة وتتبعها إذا أحس المعلم أن التلميذ يحتاج إلى ذلك وفي تلك األثناء ينطق الكلمةأصبعه على ا

ذا أخطــــــأ التلميــــــذ فـــــــي                -ج يقــــــوم المعلــــــم بمســــــح الكلمــــــة ويطلــــــب مــــــن التلميـــــــذ كتابتهــــــا عــــــن ههــــــر الغيــــــب وا 
 (.ب)كتابتها فتعاد فقرة 

 .ات معنى يقوم التلميذ بكتابتها أي إنها ال تملى عليه إعطاء التلميذ الفرصة الستخدام الكلمة في جملة ذ -د
أن اللمس قد ال يكون ضرورًيا في جميع األحوال ولكنها ترى فائدته إذا كانت صعوبة اإلمـالء "  Fernald"وترى 

 .[5]مرتبطة بصعوبة في القراءة
 ( Gillingham & Stillman) طريقة قلنقهام وستلمن  -

فـي أنهــا تركــز "  Fernald"ولكنهـا تختلــف عـن طريقــة ، تخدام أســلوب تعـدد الحــواس تعتمـد هــذه الطريقـة علــى اسـ
والصوت فهي تحاول إكساب التلميـذ القـدرة علـى تحويـل األصـوات اللغويـة  إلـى ( الحرف)على العالقة بين الرمز 

 "  Gillingham & Stillman"فطريقـة ، على تـدريس الكلمـات "  Fernald"بينما تركز طريقة ، حروف مكتوبة 
تدرس العالقة بين الحروف واألصوات عن طريق السمع والبصر و الحركة وتبدأ بالكلمات التـي تكتـب كمـا تنطـق 

 :وتتبع اإلجراء التالي ، أي التي تكون العالقة فيها بين الحرف والصوت واضحة ومباشرة
 . يتلفه المعلم بالكلمة ببطء ووضوح ويقوم التلميذ بترديدها بعد المعلم -أ
ثــم تعــاد الكلمــة مــرة أخــرى وعلــى التلميــذ تحديــد ، يطلــب المعلــم مــن التلميــذ تحديــد الصــوت األول فــي الكلمــة  -ب

 .وهكذا حتى تكتمل جميع حروف الكلمة ، الصوت الثاني 
يســتخدم المعلــم بطاقــة الحــروف ويطلــب مــن التلميــذ اختيــار البطاقــة التــي تحمــل الحــرف األول مــن الكلمــة ثــم  -ج

لــك الحـرف ثــم يبحــث عـن البطاقــة التــي تحمـل الحــرف الثـاني مــن الكلمــة ثـم يكتبــه وهكــذا حتـى يجــد جميــع كتابـة ذ
البطاقات ويكتب جميع حروف الكلمة واضًعا البطاقة  مرتبة حسب تسلسل حروف الكلمة وعند كتابـة الكلمـة يقـوم 

 .البصر والحركةالتلميذ بالتلفه بحروفها حرًفا حرًفا مما يساعده على الربط بين السمع و 
 .[5]أخيًرا يقوم التلميذ بقراءة الكلمة -د
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 :وهي ، وجميع الطرق المعتمدة على أسلوب الحواس المتعددة أو تعدد الحواس لها نفس الخصائص
تساعد على تطوير المعلومات وذلك من خالل الربط بين النهر والسمع واللمس والحس الحركي كمدخالت  -0

 . للتعليم 
 .م الكبير لألصوات مع التأكيد على النهام الهجائي االستخدا -0
 .ومن ثم اإلعادة ، تتضمن التدريب المكثف على الكلمات أو الجمل ثم الممارسة -4
 .[27]التسلسل بالتدريس بطريقة منهمة ومخطط لها مسبًقا -3
 الدراسات السابقة 

ية الحواس المتعددة في تحسين الذاكرة لدى بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيج [20]قام البواليز
وقد تناولت الدراسة في عينتها مجموعة من ، وذلك بقصد فحص فرضيتي الدراسة، التالميذ ذوو صعوبات التعلم

البالغ ، التالميذ ذوو صعوبات التعلم الذين يدرسون في غرف مصادر التعلم في لواء المزار الجنوبي في األردن
تم توزيعهم بالطريقة ، تلميذة من اإلناث( 01)و، تلميًذا من الذكور( 01)منهم، وتلميذةتلميًذا ( 40)عددهم

وقد تم تدريب المجموعة ، تلميًذا وتلميذة لكل مجموعة(  01) العشوائية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع
وقد ، سابيع بواقع حصة يومياوذلك على مدى ستة أ،التجريبية باستخدام اإلستراتيجية المقترحة لتحسين الذاكرة 

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء التالميذ عينة الدراسة في المجموعة 
وكما أشارت النتائج إلى عدم وجود ، التجريبية على االختبار القبلي والبعدي تعزى الستراتيجية الحواس المتعددة

سط أداء أفراد عينة الدراسة في المجموعة التجريبية على االختبار البعدي فروق ذات داللة إحصائية بين متو 
 .تعزى للجنس 

دراسة هدفت إلى بناء برنامج تدريبي مستند على طريقة تعدد الحواس لتنمية القراءة لدى  [14] السعيدي وأجرى
طالًبا وطالبة ( 06)ة الدراسة منوتكونت عين، التالميذ ذوو صعوبات القراءة في المرحلة االبتدائية بدولة الكويت

المجموعة ، من صفوف الرابع والخامس االبتدائي و تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة
والمجموعة الضابطة ، طالبات( 6)والمجموعة التجريبية الثانية من، طالب( 02)التجريبية األولى تكونت من

ثم ، وتم تطبيق االختبار القبلي على جميع أفراد العينة، طالبات( 1)ية منوالمجموعة الثان، طالب( 1)األولى من
وبقيت ( طالب وطالبات)تم البدء بتطبيق البرنامج التدريبي القائم على الحواس المتعددة على المجموعة  التجريبية

لمجموعتين أههرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا، المجموعة الضابطة دون أي تدريب
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

 .االبتدائي ( الخامس/ الرابع )واختالف المستوى الدراسي( إناث / ذكور )تعزى للجنس
تعدد الحواس المتزامنة في تنمية بدراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تعليمي قائم على  [15]وقام الهرش

وقام الباحث بإعداد برنامج ، المهارات القرائية لدى التالميذ ذوو العسر القرائي في المرحلة األساسية في األردن
تلميًذا من ذوي العسر القرائي تم ( 32)تعليمي مبني على طريقة أورتون جلينجهام وتكونت عينة الدراسة من

: وذلك باستخدام أدوات الدراسة التي أعدها الباحث وهي ، جموعتين تجريبية وضابطة توزيعهم عشوائًيا إلى م
، بطارية اختبارات للكشف عن العسر القرائي وقائمة رصد أعراض العسر القرائي واختبار المهارات القرائية 

التجريبية والضابطة أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين 
، لصالح المجموعة التجريبية( والجملة ، الكلمة ، المقطع ، الحرف ) في اختبار المهارات القرائية وأبعاده المختلفة
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وجود فروق دالة إحصائيا في المتوسطات بين التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة " ت"كما أههرت نتائج اختبار 
جود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية كما أههرت النتائج و ، التجريبية

وهذه النتيجة تبرز فاعلية ، ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في مجال القراءة ألعراض العسر القرائي
 .البرنامج التعليمي في تقليل الصعوبات القرائية لدى التالميذ ذوو العسر القرائي

هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تعليمي فردي مستنًدا على أسلوب  [16]ة قامت بها عبد الهاديوفي دراس
( 12)و بلغ عدد عينة الدراسة األولى، فيرنالد متعدد الحواس في عالج صعوبات القراءة لطالبات الثالث والخامس

تم توزيعهن ، لمديرية عّمان األولىتم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة من تسع مدارس حكومية تابعة ، طالبة 
طالبة ( 42)كما قام الباحثان بتقسيم الطالبات داخل كل مجموعة، لمجموعتين ضابطة وتجريبية بالتساوي

ليتم تقسيمهن إلى ثالث درجات للصعوبة ، طالبة من الصف الخامس( 01)طالبة من الصف الثالث و( 01)إلى
، ( مستوى القراءة التدريسي ) ومتوسطة( توى القراءة االستقاللي مس) بسيطة( مستويات قرائية ) التعليمية
ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحثان ببناء برنامج تعليمي فردي مستند على ( مستوى القراءة اإلحباطي ) وشديدة

ثمانية أسلوب فيرنالد متعدد الحواس  وقامت بتطبيقه على جميع أفراد المجموعة التجريبية بشكل فردي بواقع 
قيم الباحثان ، ولتقييم فاعلية البرنامج التعليمي، أما المجموعة الضابطة فقد تعلمت بالطريقة التقليدية، أسابيع 

على ، وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج بوصفه اختباًرا بعدًيا، الطالبات قبل تطبيق البرنامج بوصفه اختبارا قبلًيا
ههرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في المهارات القرائية بشكل وأ، المجموعتين التجريبية والضابطة

كما ، عام بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة يعزى البرنامج المستند إلى أسلوب فيرنالد متعدد الحواس
ة إلى تحسين أههرت فروًقا ذات داللة إحصائية في مهارات القراءة تعزى للتفاعل بين المجموعة والصف باإلضاف

ومهارة االستيعاب القرائي لطالبات الصف الثالث والخامس ، ومهارة القراءة الجهرية، في مهارة قراءة المفردات
و أههرت النتائج أن درجة تأثير أسلوب فيرنالد متعدد ، يعزى للبرنامج المستند إلى أسلوب فيرنالد متعدد الحواس

 .مية الحواس يزيد بزيادة درجة الصعوبة التعلي
بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج الحواس المتعددة في اكتساب المرحلة  [17]فيما قامت رحمة

األساسية الدنيا المفهوم والمهارة المتعلقة بالالم الشمسية والقمرية وتزويدها أولياء أمور التالميذ الذين يقومون 
لنتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية وذلك يعود إلى تطبيق وأكدت ا، بتفعيل البرنامج خارج أسوار المدرسة

البرنامج على التالميذ وتوضيح المفاهيم وتنمية المهارات للمشكلة له أثر واضح وكان له جدواه مما أدى إلى أن 
الستبانة تكون نتائج االمتحان البعدي أفضل من نتائج االمتحان القبلي وتههر نتائج المقابلة مع األهل وتوزيع ا

مما يههر البرنامج أثره الكبير في إيصال الطريقة ، األولى أنهم كانوا يجهلون الطريقة الصحيحة في تعليم أبنائهم
، أن هنالك اقتناًعا بتطبيق البرنامج( البعدية ) وأههر توزيع االستبانة الثانية عليهم، الصحيحة لتدريس أبنائهم

 .تلفة عن اإلجابات في المرة األولى ولذلك جاءت إجاباتهم عن االستبانة مخ
 :الدراسات األجنبية 

، في دراسة هدفت إلى استخدام أسلوب الحواس المتعددة واألسلوب التقليدي في تعليم اإلمالء ،[8]قامت مارفي
وأعطي الطالب والطالبات ، طالبات تم اختيارهم بطريقة عشوائية ( 02)طالب و( 02)وتكونت عينة الدراسة من

ًرا قبلًيا بعد ذلك تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة و المجموعة التجريبية تم تدريبهم باستخدام اختبا
بعد ، أما المجموعة الضابطة فتم تدريبهم باستخدام األسلوب التقليدي(  VAKT) أسلوب الحواس المتعددة
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وقد أههرت ، دام أسلوب إعادة االختبارالتدريب أعطيت المجموعات االختبار البعدي وتم تحليل النتائج باستخ
 .النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب تعدد الحواس واألسلوب التقليدي 

دراسة تقييم برنامج عالجي مبني على طريقة الحواس المتعددة لتنمية المهارات  [7]و أجرى أوكالند وزمالؤه
) طالًبا وطالبة وزعوا على مجموعتين( 39)لتعلم  و تكونت عينة الدراسة من القرائية لدى الطلبة ذوي صعوبات ا

والمجموعة ، طالبات(  4) طالًبا و( 06)المجموعة التجريبية والتي تدربت على البرنامج العالجي وتكونت من
نتائج إلى و أههرت ال( طالبات ( 3)طالًبا و( 00)الضابطة والتي بقيت تدرس بالطريقة التقليدية وتكونت من

 .هنالك فروًقا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية والتي تعرضت إلى برنامج الحواس المتعددة 
في تدريب  VAKT & VAKهدف الباحثان إلى استخدام أسلوبي تعددي الحواس ، [9]وفي دراسة لبلو ولوفليس

تكونت المجموعة األولى من ، من مجموعتين  ذوو صعوبات التعلم في القراءة والتهجئة وتكون مجتمع الدراسة
عمره القرائي ، تلميًذا يبلغ من العمر تسع عشرة سنة Aكانت الحالة  VAKتلميذين تم تدريبهم باستخدام أسلوب 

 Bوالحالة ، سنوات و قدراته العقلية متوسطة  ويستخدم يده اليمنى ويعاني ضعًفا في القراءة والتهجئة 1يبلغ 
لغ من العمر ست عشرة سنة وذكاؤه أقل من الطبيعي وكان عمره التحصيلي إحدى عشرة سنة أما كانت لتلميذ يب

أداؤه فكان بمستوى الصف الخامس ويعاني ضعًفا في القراءة والتهجئة وكان يستخدم يده اليسرى ويعاني من 
عشر تالميذ من و المجموعة الثانية تكونت العينة من ، بعض المشكالت السلوكية وملتحق بمدرسة خاصة

الذكور تم تدريبهم على استخدام حاسة اللمس بدون مساعدة بصرية باستخدام كلتا اليدين وكان ذكاؤهم متوسًطا 
وأههرت النتائج بأن األفضلية كانت للمجموعة الثانية في تعلم اللغة ، سنة 00 - 6وتتراوح أعمارهم من 

انت هذه النتائج استطالعية وليست قطعية بسبب صغر وك، باستخدام األسلوب اللمسي في عالج ضعف التهجئة
 .حجم العينة 

دراسة تهدف إلى التحقق من فعالية طريقة تعدد الحواس في تدريس القراءة  [10]فيما أجرت جوشي وزمالؤها
المجموعة التجريبية ، طالبا من الصف األول االبتدائي قسموا إلى مجموعتين( 11)حيث تكونت عينة الدراسة من

طالبا درسوا بالمنهاج ( 40)طالًبا تعرضوا إلى البرنامج والمجموعة الضابطة تكونت من( 03)كونت منوت
وأههرت النتائج وجود فروق ذات داللة ، و استمرت الدراسة لمدة عام دراسي واحد بمعدل حصة يومًيا، العادي

 .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة تعدد الحواس 
دراسة بعنوان فعالية برنامج اورتون جلينجهام متعدد الحواس في التدخل العالجي لمهارة  [11]جرت جيسو أ

وهدفت الدراسة إلى تطبيق أسلوب الحواس المتعددة ، القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات القراءة في المرحلة العليا
، ي صعوبات القراءة في المراحل الدراسية العليافي تعليم المهارات القرائية لدى الطلبة ذو ( اورتون جلينجهام ) 

طالبا من إحدى المدارس الحكومية في والية فلوريدا الملتحقين بأحد برامج ( 09)وتم اختيار عينة الدراسة وعددهم
تم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين المجموعة التجريبية والتي تعرضت إلى ، صعوبات التعلم لتعلم القراءة والكتابة

امج والمجموعة الضابطة التي لم تتعرض إلى البرنامج وبعد تحليل النتائج باستخدام األسلوب اإلحصائي البرن
والتحليل المتعدد للمتغيرات أههرت النتائج إلى أن المجموعة التجريبية والتي تعرضت إلى البرنامج " ت"أختبار 

 .ضابطة أههرت تطوًرا ملموًسا على المهارات القرائية بعكس المجموعة ال
بإجراء دراسة بعنوان استجابة التالميذ تجاه استخدام استراتيجية ومنهجية تعدد الحواس في  [12]وقام دوبيرد

حيث تناولت الدارسة أثر التدخل لمدة اثني عشر أسبوًعا على التالميذ الذين يعانون من صعوبات في ، الكتابة
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وتمت الدراسة في بيئة غرفة المصادر ، ت تعدد الحواستعلم الكتابة من خالل استخدام إستراتيجيات ومنهجيا
وكانت نتائج الدراسة تؤكد بأن كتابة ، تلميذ من المدارس العامة التي تقع في الضواحي( 00)بعينة ممثلة من

كما ازداد المفهوم ، الطالب قد تحسنت بشكل كبير في مجال البحث والمحتوى والتنهيم واحترام التالميذ لذاتهم
تجاه الكتابة وأصبح التالميذ أكثر استقالاًل في كتاباتهم وقلت الفترة المستغرقة في إتمام واجباتهم وقلت الشخصي 

األسئلة الموجهة وكذلك قل السلوك المتعطل عن العمل وارتفعت تقديرات الدرجات المعيارية وكذلك ارتفعت قدرة 
ههار عناصر الكتابات المختلفة األنو   .اع التالميذ على صياغة وا 

حول فاعلية النموذج المتعدد الحواس في تعليم القواعد واألسس الرئيسية  [13]وفي دراسة لجونستون وزمالؤه
وتناولت الدراسة تعليم القراءة النموذجية للطلبة ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل ، لتطوير المهارات القرائية 

و المستويات القرائية التي تعتبر األكثر سهولة وقبواًل للطالب كما تناولت القواعد أ، سنة 00المدرسة وحتى عمر 
حيث بدأت الدراسة بكيفية تطوير القراءة النموذجية بالتركيز بشكل جزئي على الطالب ، ذوي صعوبات التعلم

من  على سبيل المثال  الدخول للمادة المطبوعة) الستخدام الحواس المتعددة كأسلوب للتفاعل مع المادة المطبوعة
وأشارت النتائج إلى أن القواعد أو أسس تعليم القراءة ( خالل حاسة البصر والسمع واللمس واألسلوب المتعدد 

المعرفة بعناصر أو تقاليد اللغة القراءة والكتابة بشكل ، اكتساب مهارات محددة: يمكن تصنيفها كاألتي
لمشكالت والقراءة والكتابة كحافز للنمو والتطور القراءة والكتابة لتعليم مهارة حل ا، مهارات التفكير،تكاملي

الشخصي وبهذه القواعد أو األسس باستخدام نموذج متعدد الحواس يمكن أن نحقق التقدم والتطور في تعليم 
 .القراءة والكتابة 
، غاتبوضع نموذج نهري مقترح لتعلم القراءة والكتابة باستخدام طريقة الحواس المتعددة لل [18]وقامت روزينكو

و ركز هذا البحث ، وركزت في هذه البحث النهري على عنصر واحد من عناصر التدريس متعدد الحواس للغات
بصورة أساسية على العناصر البصرية والسمعية لتعلم القراءة والكتابة وأثبتت أن التدريس متعدد الحواس للغات 

ابة ألن أصول التدريس الخاصة به مرتكز على فعال في تدريس الطالب الذين يعانون من صعوبة القراءة والكت
وأن استخدام الحاسة الحركية مفيد للطالب الذين ُيبدون جوانب نقص معينة في ، طرق مدعومة بنهرية التعلم

 .التسمية التلقائية السريعة، و إن استخدام الحاسة الحركية يحّسن التسمية التلقائية السريعة عبر االنتباه 
وقد شارك في هذه ، دراسة عن فاعلية استخدام منهجية تعدد الحواس في تعلم التهجئة [19]بريوكاو أخيًرا أجرت 

الدراسة تلميذان في سن التعليم االبتدائي يعانيان من صعوبة في التعلم  وفي هذه الدراسة قدم اختباًرا أولًيا ونهائًيا 
تم خاللها استخدم ، غرقت الدراسة عشرة أسابيعلتعلم التالميذ ذوي صعوبات التعلم المشاركين في الدراسة واست

و أههرت النتائج أنه زاد ، المنهج متعدد الحواس في تعليم التهجئة واستخدمت أًيضا المنهج التقليدي في التدريس
 .المنهج متعدد الحواس من عالمات التالميذ وكذلك المنهج التقليدي 

 التعقيب على الدراسات السابقة 
 : راسات العربية واألجنبية السابقة ما يلي يتضح بعد عرض الد

 .اعتمدت أغلب الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية الحواس المتعددة المنهج التجريبي  -
أغلب الدراسات السابقة تناولت استراتيجية الحواس المتعددة في تنمية وعالج صعوبات القراءة لدى ذوو  -

ودراسة ، [11]ودراسة جيس، [10]ودراسة جوشي وزمالؤها ،[7]اوكالند وزمالؤهصعوبات التعلم مثل دراسة دراسة 
 . [16]ودراسة عبدالهادي ،[15]ودراسة الهرش [14]ودراسة السعيدي ،[13]جونستون وزمالؤه
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من خالل استراتيجية الحواس ( التهجئة ) قليلة جًدا الدراسات التي اهتمت بعالج وتنمية صعوبات اإلمالء -
 . [19]ودراسة كابريو ،  ،[9]ودراسة بلو ولوفليس،  ،[8]مثل دراسة مارفي المتعددة

ودراسة ، [12]هنالك دراسات تناولت استراتيجية الحواس المتعددة في تنمية الكتابة مثل دراسة دوبيرد -
 .[18]ودراسة  روزينكو [17]رحمة
الجوانب النمائية وهي الذاكرة لدى ذوو  هنالك دراسة واحدة تناولت استراتيجية الحواس المتعددة في تنمية -

 .[20]وهي دراسة البواليز، صعوبات التعلم
جميع الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية الحواس المتعددة تم تطبيقها على التالميذ والتلميذات الذين  -

 .لديهم صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية 
 ( .والصف الدراسي ، الجنس) متغيرات إضافية مثلتناولت معهم الدراسات السابقة  -
معهم الدراسات التي تناولت استراتيجية الحواس المتعددة تؤكد على فاعلية هذه االستراتيجية في التدريس وفي  -

 .تنمية مهارات القراءة والكتابة والتهجئة والذاكرة لدى التالميذ ذوو صعوبات التعلم 
استراتيجية الحواس المتعددة تؤكد فاعلية االستراتيجية بالتدريس مقارنًة بالطرق  معهم الدراسات التي تناولت -

 .التقليدية وذلك بسبب إشراك الحواس البصرية والسمعية واللمسية والحركية في عملية التعليم 
كما ، ة الحاليةاستفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النهري واختيار المنهجية المناسبة للدراس -

تم االستفادة منها في تطوير استراتيجية الحواس المتعددة وفي بناء اختبار تشخيصي لقياس صعوبات اإلمالء 
 .وبناء برنامج تعليمي لعالج صعوبات اإلمالء

 منهج الدراسة
 حواس المتعددةلية إستراتيجية الاتبعت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي باعتباره المنهج المناسب لقياس فاع

 (.متغير تابع ) في عالج بعض صعوبات اإلمالء لدى ذوات صعوبات التعلم( متغير مستقل )
الصف الرابع والصف الخامس ) تكون مجتمع الدراسة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم في: مجتمع الدراسة

 ( .هـ  0341 – 0341) راسيالمسجلين في مدرسة المروج األهلية بمدينة الرياض للعام الد( االبتدائي
تلميذة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم في الصف الرابع و ( 02)تكونت عينة الدراسة من: عينة الدراسة

وتم توزيعهم بطريقة عشوائية بسيطة إلى مجموعتين ، تم اختيارهم بطريقة قصدية، الصف الخامس االبتدائي
المجموعة الضابطة : والمجموعة الثانية، تلميذات( 02)نت منالمجموعة التجريبية وتكو : المجموعة األولى

 .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة( 0)والجدول رقم، تلميذات( 02)وتكونت من
 توزيع أفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة: (1)جدول رقم

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ن الصف
 1 1  02 الرابع

 1 1  02 الخامس
  02 المجموع

 طريقة اختيار العينة 
 :تم اختيار العينة وفق المعايير التالية

 .أن تكون التلميذة في الصف الرابع االبتدائي أو في الصف الخامس االبتدائي  -0
 .أن تكون التلميذة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم وملتحقة في غرفة المصادر  -0



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 21 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)  2016/ June  ISSN: 2397-0308 

        Vo.2, No.6 

وذلك ، واضح بين مستوى قدراتها ومستوى تحصيلها األكاديمي في مهارة اإلمالء أن يكون لدى التلميذة تباين -4
 .من خالل اختبار تشخيصي أعده الباحثان 

 :اشتملت أدوات الدراسة على ما يلي:أدوات الدراسة 
 .االختبار التشخيصي لقياس صعوبات اإلمالء لدى ذوات صعوبات التعلم -0
 .ت اإلمالءبرنامج تعليمي لعالج بعض صعوبا -0
 االختبار التشخيصي لقياس صعوبات اإلمالء : أوالً 
 :وصف االختبار -

، قام الباحثان بإعداد اختبار تشخيصي لقياس صعوبات اإلمالء لدى تلميذات الصف الرابع والخامس االبتدائي
إلمالئية في حيث تحتوي هذه الكلمات والجمل على أهم المهارات ا، جمل( 1)كلمات و( 9)تكون كل اختبار من

واشتمل االختبار على تعليمات التطبيق وتعليمات التصحيح والبيانات األولية ، (4محلق رقم )المرحلة االبتدائية
لغتي ) واعتمد الباحثان في بناء االختبار على منهج، للتلميذة وتعليمات االختبار باإلضافة إلى نموذج لإلجابة

مع مراعاة مناسبة الكلمات والجمل اإلمالئية لمستوى صف ، تدائيللصف الرابع والصف الخامس االب( الجميلة
الختبار وفي ا( قبل خضوع العينة للبرنامج التعليمي ) واستخدم هذا االختبار في االختبار القبلي، التلميذة
 ( .       بعد خضوع العينة للبرنامج التعليمي )البعدي

 : صدق االختبار -
وذلك ، خالل عرضه على مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية الخاصة تم التحقق من صدق االختبار من

مثل ، وقد قام الباحثان بتغيير وتعديل بعض الكلمات التي أشار إليها المحكمون، لتحيكم االختبار التشخيصي
مة ُنَفاَياٍت تم تغييرها إلى كلمة ِغَذاءَك تم تغييرها إلى كملة طَعامك وكلمة اْلَفَراَشِة تم تعديلها إلى اْلَفَراَشاِت وكل

 .ِحجارًة   
 : ثبات االختبار -

على العينة ، (كرونباخ آلفا)تم حساب ثبات االختبار التشخيصي لقياس صعوبات اإلمالء باستخدام معامل
تلميذة من خارج عينة ( 42)االستطالعية لتلميذات الصف الرابع والصف الخامس االبتدائي والتي تكونت من

والجدول رقم ، وهو معامل ثبات يحقق أهداف الدراسة( 2.164)وقد أشارت النتائج أن معامل الثبات هو، الدراسة
 .يوضح معامالت ثبات االختبار  ( 0)

 (كرونباخ ألفا)معامل ثبات االختبار التشخيصي بطريقة ( 0)جدول رقم
 النسبة التراكمية النسبة التكرار الصف

 1202 1202 01 الصف الرابع
 02202 1202 01 الخامس الصف

  02202 42 المجموع

 البرنامج التعليمي : ثانًيا
قام الباحثان بتصميم برنامج تعليمي قائم على استراتيجية الحواس المتعددة لعالج بعض صعوبات اإلمالء لدى 

تعددة التي تعتمد وتم استخدام طريقة فيرنالد للحواس الم، التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية
على استخدام الحواس المختلفة في عملية التعلم باعتبارها الطريقة المناسبة للتلميذات في الصفوف االبتدائية 
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وتم تطبيق البرنامج التعليمي على المجموعة ، العليا حيث تعتمد هذه الطريقة األسلوب الكلي في تدريس اإلمالء
 . التجريبية 

 :نامج التعليمي على المصادر التالية و قد اعتمدفي بناء البر 
  المراجع التربوية و الكتب المتخصصة في مجال صعوبات التعلم. 
 البحوث والدراسات السابقة التي تناولت برامج صعوبات اإلمالء و استراتيجية الحواس المتعددة. 
 االتجاهات الحديثة في استراتيجيات تدريس وتعليم التلميذات ذوات صعوبات التعلم. 
 ( .مادة لغتي الجميلة للصف الرابع والصف الخامس االبتدائي ) المنهج الدراسي للتلميذات 
 خصائص التلميذات ذوات صعوبات التعلم. 

 :صدق البرنامج التعليمي -
تم التحقق من صدق البرنامج التعليمي من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية 

وقد تم تغيير وتعديل وحذف ، لبرنامج التعليمي القائم على استراتيجية الحواس المتعددةوذلك لتحيكم ا ،الخاصة
وتقليل زمن ، مثل زيادة عدد جلسات البرنامج التعليمي، بعض محتويات البرنامج التي أشار إليها المحكمون

وتعديل بعض ، ئيةوتعديل بعض قواعد المهارات اإلمال، وتعديل بعض األهداف التدريسية، الجلسة العالجية
 . خطوات االستراتيجية 

 : الهدف من البرنامج -
يهدف البرنامج إلى عالج بعض صعوبات اإلمالء لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في الصف الرابع 

 :والمهارات المستهدف عالجها هي، والصف الخامس االبتدائي
 ة و التاء المربوطة والهاءصعوبة التمييز في الكتابة إمالئًيا بين التاء المفتوح. 
 صعوبة التمييز في الكتابة إمالئًيا بين أنوع المد الثالثة. 
 صعوبة التمييز في الكتابة إمالئًيا بين أنواع التنوين الثالثة. 
 صعوبة التمييز في الكتابة إمالئًيا بين الالم القمرية والالم الشمسية. 
 المقصورة  والياء في أخر الكلمة صعوبة التمييز في الكتابة إمالئًيا بين األلف. 

 : المدة الزمنية للبرنامج -
 .دقيقة (  42) استغرق تنفيذ البرنامج خمسة أسابيع بواقع أربع جلسات أسبوعًيا وزمن الجلسة الواحدة 

 : االستراتيجية المستخدمة في البرنامج -
 Fernald)   د الحواس أعدته غريس فيرنالدهو أسلوب من أساليب التعليم متعد: استراتيجية  الحواس المتعددة -

يعتمد على مبدأ التعرف على تهجئة الكلمات بخطوات معينة ويستعمل أسلوب فيرنالد الطريقة و ( 1943-1988
 الكاملة بواسطة الحواس المتعددةالكلية التي تقوم على تهجي الكلمات كوحدة واحدة بمعنى استعمال الكلمة 

[22]. 
 :تراتيجيةمراحل تطبيق االس -

ثم ، تقوم المعلمة باختيار كلمات ذات عالقة بالمهارة المراد تعلمها بناًء على ما يناسب التلميذة :المرحلة األولى
ثم تنطقها ، في حين أن التلميذة تشاهد وتسمع الكلمة، تقوم المعلمة بكتابة كل كلمة على ورقة مستقلة مع نطقها

 .مة نطق الكلمة وتكرر التلميذة نطقها مع المشاهدة عدة مراتوتكرر المعل، كما سمعتها مع مشاهدتها
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شكل وهيئة الكلمة وطريقة ) لدراسة خصائص الكلمة( دقيقتان ) تعطى التلميذة مهلة من الوقت :المرحلة الثانية
ويمكن للتلميذة وضع أصبعها على ، استعداًدا لتذكرها في وقت الحق( ومعرفة معنى الكلمة ، رسم حروفها 

 .لمة وتتبعها مع نطقها الك
وتطلب من التلميذة أن تكتب ، تقوم المعلمة بمسح الكلمة أو سحبها بعيًدا عن نهر التلميذة :المرحلة الثالثة

 .  الكلمة من الذاكرة 
 :  تقييم البرنامج التعليمي -

 .تم تقييم البرنامج من خالل القياس القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 جراءات تطبيق الدراسة إ

( 42)طبق االختبار التشخيصي لقياس صعوبات اإلمالء على العينة االستطالعية المكونة من -0
تلميذة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم في الصفين الرابع والخامس االبتدائي غير عينة 

 .الدراسة وذلك من أجل التحقق من صدق وثبات االختبار 
على عينة الدراسة المكونة ( االختبار القبلي)  مالءصي لقياس صعوبات اإلطبق االختبار التشخي -0

ف الرابع والصف الخامس تلميذة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم في الص( 02)من 
 .االبتدائي

تكونت ، بالطريقة العشوائية البسيطة( تجريبية وضابطة ) تم توزيع عينة الدراسة إلى مجموعتين -4
تلميذات من ( 1)تلميذات من الصف الرابع االبتدائي و( 1)تلميذات( 02)بية منالمجموعة التجري

تلميذات من الصف ( 1)تلميذات( 02)وتكونت المجموعة الضابطة من، الصف الخامس االبتدائي
حيث تم تطبيق البرنامج التعليمي ، تلميذات من الصف الخامس االبتدائي( 1)الرابع االبتدائي و 
 .لتدريس التقليدي في غرفة المصادرجريبية وبقاء المجموعة الضابطة تتلقى اعلى المجموعة الت

صعوبات تعلم تعمل في المدرسة التي  -تم تدريب معلمة مساعدة متخصصة في التربية خاصة  -3
أيام متتالية بواقع حصة دراسية ( 4)حيث استغرق مدة التدريب، تم تطبيق البرنامج التعليمي فيها

في اليوم األول طبق درس في اإلمالء باستخدام استراتيجية الحواس المتعددة ، في اليوم الواحد
على تلميذة في غرفة المصادر وبحضور المعلمة المساعدة من أجل اإلطالع ومعرفة كيفية تطبيق 

وفي اليوم الثاني طبقت المعلمة المساعدة درس في اإلمالء على تلميذة في ، خطوات االستراتيجية
مستخدمة االستراتيجية ذاتها وبحضور الباحثة وتم إعطاء المعلمة المساعدة تغذية غرفة المصادر 

راجعة وتصحيح فوري عن أدائها في التطبيق وفي اليوم الثالث طبقت المعلمة المساعدة درس 
آخر مستخدمة االستراتيجية ذاتها مع تلميذة أخرى في غرفة المصادر وبحضور الباحثة وذلك من 

 .إتقان المعلمة المساعدة لتطبيق البرنامج التعليمي أجل التأكد من 
تم إعداد ملف لكل تلميذة في المجموعة التجريبية يحتوي على بيانات أولية للتلميذة وعدد الجلسات  -1

 .باأليام والتواريخ والمهارات اإلمالئية المراد عالجها
لكل تلميذة ، بيق خمسة أسابيعتم تطبيق البرنامج التعليمي على المجموعة التجريبية واستغرق التط -1

وذلك خالل ، دقيقة( 42)ومدة الجلسة الواحدة، جلسة وبواقع أربع جلسات في األسبوع( 02)
 .هـ 0341/  0341اسي الثاني للعام الفصل الدر 
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بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التعليمي طبق االختبار البعدي على المجموعة التجريبية  -1
استخرجت النتائج وحللت لمعرفة فاعلية البرنامج التعليمي القائم على  ثم، والمجموعة الضابطة

 .استراتيجية الحواس المتعددة على عالج بعض صعوبات اإلمالء لدى ذوات صعوبات التعلم 
 متغيرات الدراسة 

 .برنامج تعليمي قائم على استراتيجية الحواس المتعددة : المتغير المستقل  -
 ( .التهجئة)ض صعوبات اإلمالءبع: المتغير التابع  -

 األساليب اإلحصائية 
 : تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

وذلك لحساب الفروق بين العينات وتحديد داللة الفروق بين :  Mann-Whitney  Testاختبار مان وتني -0
ددة لعالج بعض صعوبات كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تطبيق إستراتيجية الحواس المتع

 .اإلمالء 
 .وذلك لدراسة الفروق القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية: Wilcoxon Testاختبار ويلكوكسون  -0

 الدراسة   نتائج
 .فيما يلي عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع اإلجابة على كل سؤال من أسئلة الدراسة 

 ى المجموعتينوصف توزيع العينة عل(4)جدول رقم

 
 الكلي الخامسالصف   الرابعالصف 

 10 5 5 المجموعة التجريبية

 10 5 5 المجموعة الضابطة 
 20 10 10 المجموع

 : تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي
بات ما فاعلية استخدام استراتيجية الحواس المتعددة في عالج بعض صعوبات اإلمالء لدى التلميذات ذوات صعو 

 التعلم؟ 
 :وبناًء على ذلك تم صياغة السؤالين البحثيين التاليين

في األداء على اختبار الحواس المتعددة تبًعا ( a 0.01 ≤)هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -0
 لمتغير المجموعة؟

حسب متغير في األداء على االختبار ( a 0.01 ≤)هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -0
 االختبار قبلي و بعدي ؟

تم حساب متوسطات األداء القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة كما هو  :ولإلجابة على السؤال األول
 ( .3)موضح في الجدول رقم
 متوسطات األداء على االختبارين القبلي و البعدي تبًعا لمتغير المجموعة(3)جدول رقم

 االختبار البعدي قبلياالختبار ال المجموعة
 18.60 8.30 المتوسط التجريبية

 10 10 ن
 3.92 3.12 االنحراف المعياري
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 10.70 9.50 المتوسط الضابطة
 10 10 ن

 2.62 2.75 االنحراف المعياري
 14.65 8.90 المتوسط الكلي

 20 20 ن
 5.19 2.93 االنحراف المعياري

روق هاهرية في متوسطات األداء على االختبار القبلي و البعدي  حسب إلى وجود ف(: 3)يشير الجدول رقم
تم ، بسبب قلة حجم العينة ووجود فرق في المتوسطات( ت)ولعدم إمكانية استخدام اختبار، متغير المجموعة
عة لمعرفة داللة الفرق في األداء على االختبار بين المجموعة التجريبية والمجمو " مان وتني"استخدام اختبار 

يتعامل مع متوسطات الرتب وليس متوسطات الدرجات تم تحويل الدرجات " مان وتني"وألن اختبار ، الضابطة
 (.1)ثم تم حساب متوسطات الرتب كما هو موضح في الجدول رقم ، إلى رتب

 رتب األداء على االختبار القبلي و البعدي تبًعا لمتغير المجموعة(: 1)جدول رقم
 مجموع الرتب رتبمتوسط ال ن المجموعة

 150.00 15.00 10 تجريبية االختبار البعدي
 60.00 6.00 10 ضابطة
   20 الكلي

 92.00 9.20 10 تجريبية االختبار القبلي
 118.00 11.80 10 ضابطة
   20 الكلي

ي تبًعا لمتغير إلى وجود فرق في متوسطات الرتب في األداء على االختبار القبلي و البعد(: 1)يشير الجدول رقم
وللتحقق إذا كانت الفروق في متوسطات الرتب في األداء على االختبار القبلي و البعدي تبًعا لمتغير ، المجموعة

ووجود فروق في متوسطات ، وذلك لصغر حجم العينة" مان وتني"تم إجراء اختبار ، المجموعة دالة إحصائًيا
يراعي صغر حجم العينة " مان وتني"حيث أن اختبار ، (1)ماألداء على االختبار القبلي كما في الجدول رق

 .وتباين األداء على االختبار القبلي
للفرق بين متوسطات الرتب لألداء على االختبار القبلي و البعدي حسب " مان وتني"اختبار (: 1)جدول رقم

 متغير المجموعة

 
 االختبار القبلي االختبار البعدي

 37.00 5.00 مان وتني
 92.00 60.00 وكسونويلك

 98.- 3.41- قيمة ز
 323. 001. مستوى الداللة المحسوبة
 353. 000. مستوى الداللة المضبوط

إلى إن الفرق بين متوسطات الرتب على االختبار القبلي غير دالة إحصائًيا تبعا لمتغير ( 1)يشير الجدول رقم
تبًعا ، متوسطات الرتب على االختبار القبلي و البعديبينما يشير إلى وجود فرق دال إحصائًيا بين ، المجموعة

= لمتغير المجموعة لصالح المجموعة التجريبية حيث أن متوسط رتب المجموعة التجريبية على االختبار البعدي 
 .1= ومتوسط المجموعة الضابطة على االختبار البعدي 01

بين رتب درجات المجموعة ( a 0.01 ≤)ستوىيوجد فروق ذات داللة إحصائية عند م: وهذا يؤيد الفرض األول
 .التجريبية وبين رتب درجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 26 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)  2016/ June  ISSN: 2397-0308 

        Vo.2, No.6 

في األداء على ( a 0.01 ≤)هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : أما اإلجابة السؤال الثاني
 دي ؟االختبار حسب متغير االختبار قبلي و بع

وبسبب وجود فرق هاهري في ، (1)تم حساب متوسطات األداء حسب متغير االختبار كما في الجدول رقم 
وإلجراء ، " مان وتني"لألسباب التي ذكرت أعاله تم إجراء اختبار ( ت)األداء وبسبب عدم إمكان استخدام اختبار

 (. 1)ول رقم االختبار تم تحويل متوسطات األداء إلى رتب كما هو موضح في الجد
 متوسطات رتب األداء حسب متغير االختبار(1)جدول رقم 
 مجموع الرتب متوسط الرتب ن االختبار

 279.00 13.95 20 اختبار قبلي

 541.00 27.05 20 اختبار بعدي

   40 الكلي

تم وجود فرق هاهري في رتب متوسطات رتب األداء حسب متغير االختبار ولذلك (: 1)ويههر الجدول رقم
 ( .9)كما في الجدول رقم "  مان وتني" إجراء اختبار 

 للفرق بين متوسطات الرتب حسب متغير االختبار" مان وتني"اختبار (9)جدول رقم 

 
 االختبار

 69.00 مان وتني 
 279.00 ويلكوكسون

 3.556- ز 
 000. مستوى الداللة المحسوبة 
 000. مستوى الداللة المضبوطة 
إلى أن الفرق دال إحصائًيا لصالح االختبار البعدي حيث أن متوسطات رتب االختبار (: 9)رقميشير الجدول  

    04.61=ومتوسط رتب االختبار القلبي  01.21=البعدي 
بين رتب ( a 0.01 ≤)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :وهذه النتيجة تتوافق مع  الفرض الثاني

 . القبلي والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي درجات التلميذات في القياس 
 :مما سبق يمكن اإلجابة على سؤال الدراسة العام

ما فاعلية استخدام استراتيجية الحواس المتعددة في عالج بعض صعوبات اإلمالء لدى التلميذات ذوات  
 صعوبات التعلم؟

دالة إحصائًيا في األداء بين المجموعتين التجريبية والضابطة البرنامج أثبت فاعليته حيث بين وجود فروق 
كما بين وجود فروق دالة إحصائًيا في األداء على االختبار لصالح االختبار ، لصالح المجموعة التجريبية

 .البعدي
 مناقشة النتائج 

الحواس المتعددة لعالج  اتضح من خالل استعراض نتائج الدراسة بأن البرنامج التعليمي القائم على استراتيجية
بعض صعوبات التعلم برنامج فعال إذ توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
رتب درجات المجموعة التجريبية وبين رتب درجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة 

لة إحصائية بين رتب درجات التلميذات في القياس القبلي والقياس باإلضافة إلى وجود فروق ذات دال، التجريبية
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وهو ما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات العربية واألجنبية ، البعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي
 .التي تناولت استراتيجية الحواس المتعددة وأكدت فاعليتها

 a ≤)األول على أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ينص الفرض  :مناقشة نتائج الفرض األول
بين رتب درجات المجموعة التجريبية وبين رتب درجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح ( 0.01

 .المجموعة التجريبية 
ة التجريبية و إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات المجموع" مان وتني"أههرت نتائج اختبار

التي خضعت إلى البرنامج ) رتب درجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية
إذ حصلت على متوسطات حسابية أعلى من المتوسطات ( التعليمي القائم على استراتيجية الحواس المتعددة

وبالتالي يمكن القول إن البرنامج ( نامج التعليميالتي لم تخضع إلى البر )الحسابية ألفراد المجموعة الضابطة
دى التلميذات ذوات التعليمي القائم على استراتيجية الحواس المتعددة يؤدي إلى عالج صعوبات اإلمالء ل

 .صعوبات التعلم
 

 a ≤)ينص الفرض الثاني على أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :مناقشة نتائج الفرض الثاني
 .يق البرنامج لصالح القياس البعديبين رتب درجات التلميذات في القياس القبلي والقياس البعدي بعد تطب( 0.01

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات التلميذات في القياس " مان وتني"أههرت نتائج اختبار
ذ حصل القياس البعدي على متوسطات إ،ديالقبلي والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البع

 .لمتوسطات الحسابية للقياس القبليحسابية أعلى من ا
 التوصيات والمقترحات

 :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية تم وضع التوصيات والمقترحات التالية
للتلميذات ( التهجئة)إلمالءإجراء المزيد من الدراسات حول استخدام استراتيجية الحواس المتعددة في تعليم ا -0

 . والتالميذ ذوو صعوبات التعلم 
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