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 قلبي یرتعش من، إلى من روحه تسري معي في كل وقت وحین، إلى فخر بكل هاسم أحمل من إلى
  .، إلى روح والدي الطاهرة الذي أسأل العلي القدیر أن یسكنه فسیح جناتههللا أودعتني من یاه، لذكر 

  .العمل صدقة جاریة عن روحهاللهم اجعل هذا 
  .إلى من غمرتني بحبها وعطفها وحنانها، مهجة قلبي وفؤادي، أمي الغالیة

  .أخي وأخواتيإلى ریاحین القلب وشمس الدرب، إلى سندي في الحیاة، 
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  .ن صحبني في رحلتي مع هذا البحث المتواضع، وكان لهم طیب األثر في إنجازهإلى كل م
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  والعرفان الشكر

  
الحمدهللا حمد الشاكرین الذي یسر أمري وأنار دربي وألهم عقلي، إنه على كل شيء قدیر، والصالة 

  .والسالم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
الممثلة بإدارتها وأعضاء الهیئة التدریسیة  أتقدم بالشكر للصرح العلمي الشامخ إلى جامعة القدس

  .إلتاحتها المجال أمامي الستكمال الدراسات العلیا
إلى من ال تستطیع العبارات أن تفي  لشكر والتقدیرواعترافًا بالفضل وحسن الجمیل، أبرق أسمى آیات ا
سهیر سلیمان الصباح، لما قدمته لي  /إلى الدكتورة لها بالشكر، وتظل عاجزة أمامها ألنها أكبر منها،

رشاد، ولم تدخر وقتًا وال نصحًا وال جهدًا في سبیل إنجاز هذا العمل المتواضع ٕ ، فجزاها اهللا من دعم وا
  .عني كل خیر

ویسرني أن أتقدم بعظیم االمتنان وخالص الشكر إلى كافة أعضاء الهیئة التدریسیة الكرام في كلیة 
الدكتور عفیف زیدان، والدكتور ربیع  األستاذوأخص بالشكر والتقدیر  القدس، العلوم التربویة في جامعة

على كل ما قدموه لي من معرفة وعلم طوال  عویس، والدكتور محسن عدس، والدكتور غسان سرحان،
  .في الجامعة، والى اإلداریین والعاملین في جامعة القدس على حسن المعاملة وطیبها دراستيفترة 

لمن كان لهم الفضل في تأسیسي في المرحلة الجامعیة األولى بالشكر والتقدیر  أتقدمكما ال أنسى أن 
  .مازن ربایعة. سائد ربایعة، ود. ربیع عویس، ود. حتى اآلن، د وسندي وما زالوا معي

  .كذلك أشكر جمیع األساتذة الذین تفضلوا بتحكیم أدوات الدراسة وعلى ما قدموه من نصح وتوجیه
والتي ساندتني ) معلمة غرفة المصادر(مروة حمران  /كما أود أن أوجه شكري وتقدیري إلى المعلمة

  .طوال فترة التطبیق، راجیًا من اهللا سبحانه وتعالى أن یكون في میزان حسناتها
  . وال یفوتني أن أوجه شكري الخاص إلى األستاذ محمد راضي صنوبر على فكره وآرائه النیرة وتوجیهي
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  :الملخص
الحواس المتعددة لعالج  إستراتیجیةفاعلیة برنامج تعلیمي قائم على هدفت الدراسة الكشف عن 

، واتبع الباحث في الدراسة المنهج التجریبي ذو غرف المصادر طلبةلدى ة والكتاب صعوبات القراءة
في مدارس مدیریة  غرف المصادر طلبةالتصمیم شبه التجریبي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع 

مدارس خالل العام الدراسي ) 8(طالبًا وطالبة موزعین على ) 158(تربیة وتعلیم جنین البالغ عددهم 
من مستوى الصفوف الثالث طالبًا وطالبة ) 18( واقتصرت عینة الدراسة على) م2018-2019(

في غرفة المصادر في مدرسة بیت قاد الثانویة  من ذوي صعوبات القراءة والكتابة والرابع والخامس
، ومن ثم قام الباحث بتوزیع بطریقة العینة القصدیة تم اختیارهم إناث) 12(ذكور و) 6(منهم  ،للبنات

 طالب وطالبات) 9(موعة تجریبیة، وطالب وطالبات كمج) 9(اقع العینة عشوائیًا على مجموعتین بو 
اختبار تحصیلي في القراءة، : ، ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات اآلتیةكمجموعة ضابطة

واختبار تحصیلي في الكتابة، وتم التحقق من صدق أدوات الدراسة بعرضها على مجموعة من 
  .بالطرق المناسبة المحكمین، وتم التحقق من الثبات

تم تطبیق أدوات الدراسة على مجموعتي الدراسة للتحقق من تكافؤهما في التحصیل، كذلك تم رصد 
العالمات وتحلیل استجابات الطلبة على االختباران، وبناء على استجابات الطلبة تم بناء البرنامج 

اءة التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة وبعد عرضه على محكمین من ذوي الكف
جلسة عالجیة للكتابة بواقع ) 26(جلسة عالجیة للقراءة و) 39(واالختصاص تكون البرنامج من 

دقیقة لكل جلسة، حیث دُرست المجموعة التجریبیة باستخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة، ) 20(
أسابیع، وبعد االنتهاء ) 6(، وامتد التطبیق لمدة التقلیدیةودُرست المجموعة الضابطة باستخدام الطریقة 
، وتوصلت الدراسة إلى و  من تطبیق البرنامج؛ تم تطبیق أدوات الدراسة  وجودتحلیل النتائج إحصائیًا

، وكانت في متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزى لطریقة التدریس دالة إحصائیاً فروق 
دالة فروق  ، بینما لم تجدالحواس المتعددة لصالح المجموعة التجریبیة التي دُرست باستخدام إستراتیجیة

فروق  ، كذلك لم تجدتعزى لطریقة التدریس الكتابةفي متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار  إحصائیاً 
تعزى للتفاعل بین طریقة  والكتابة القراءة يفي متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار  دالة إحصائیاً 

تبني وزارة التربیة والتعلیم للبرنامج التعلیمي القائم الباحث ، وفي ضوء النتائج أوصى التدریس والجنس
عقد ، و غرف المصادر طلبةعلى إستراتیجیة الحواس المتعددة لعالج صعوبات القراءة والكتابة لدى 

دورات تدریبیة لمعلمي غرف المصادر حول استخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة في تدریس الطلبة 
  .ذوي صعوبات التعلم
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The effectiveness of a multi-sensory strategy  program to treatment 
Reading and Writing difficulties of students in the resource Rooms 

 

Prepared by: Hussein Abdel Halim Hussein Khalil 
Supervised: Dr. Suheir Suleiman Al-Sabah 

 

Abstract: 
The study aimed to detect The effectiveness of a multi-sensory strategy  
program to treatment Reading and Writing difficulties of students in the 
resource Rooms, the researcher followed the experimental method with semi-
experimental design, the population of the study consists of all the students of 
the resource room in the school of Directorate of Education of Jenin (158) 
students distributed in (8) schools during the academic year (2018-2019), the 
sample of the study was limited to (18) students from the third, fourth and 
fifth grades with reading and writing difficulties in the resource room at Beit 
Qad secondary school for girls, of which (6) males and (12) females were 
chosen in intentional sample method, then the researcher randomly distributed 
the sample into two groups (9) students as experimental group, and (9) as a 
control group in order to achieve the objectives of the study, the following 
tools were used: an achievement  reading test and an achievement writing test 
by presenting them to a group of arbitrators, and the stability has been verified 
by appropriate methods. 
The study tools were applied to the two study groups to verify their 
equivalence in achievement. The scores were also monitored and the students’ 
responses were analyzed on the two test based on the students’ responses, the 
multi-sensory education program was built and presented to competent 
arbitrators. The program consisted  of (39) treatment session, where the 
experimental group studied using the strategy of multiple senses, and the  
control group studied using the traditional method, the application was 
applied for a period of (6) weeks, and after the implementation of the 
program, the study tools were applied and   the results were analyzed 
statistically. The study found that there were statistically significant 
differences in the average  achievement of student in the reading text due to 
the teaching method, and was in favor of the experimental group, it studied 
using  the strategy of multi-sensory, while there were no statistically 
significant differences in students’ achievement scores in the writing test due 
to the teaching method, there were also no statistically significant differences 
in the average achievement of students in the reading and writing test due to 
the interaction between teaching method and gender, at last the researcher 
recommend the Ministry of Education should adopt a multi-sensory strategy 
based program to address the reading and writing difficulties of students in 
resource rooms, and training sessions for the teachers of the resource room on 
the use of multiple sensory strategies in teaching students with learning 
disabilities. 
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  الفصل األول
  

  خلفیة الدراسة
  
  مقدمة 1. 1
  

أولت التربیة الخاصة اهتمامًا متزایدًا بفئات األطفال غیر العادیین باعتبارهم جزءًا من المجتمع لهم ما 
وتمكینهم  بهم وتأهیلهم والعنایةألفراده من حقوق وواجبات، وفي ذات الوقت من الواجب رعایتهم 

عدادهم لتكوین حیاة أسریة س ٕ   .لیمةاجتماعیًا واقتصادیًا وحمایتهم من المخاطر وا
  

شهد میدان التربیة الخاصة تطورًا ملحوظًا نتیجة لعوامل ومتغیرات اجتماعیة وثقافیة عدیدةـ، منها حیث 
إنسانیة وأخالقیة وتشریعیة تنادي بضرورة توفیر الحقوق األساسیة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة 

كنة تسمح بها طاقاتهم درجة مم أقصىالتي تتعلق بالصحة والتربیة، وتعمل على الوصول بهم إلى 
  ).2014شریف، ( األسویاءوقدراتهم أسوةً بأقرانهم 

  
للتربیة الخاصة؛ فیدخل في موضوعها الطب  ةإلى میادین متعدد) 2012(وأشار كوافحة وعبد العزیز 

ألن الكثیر من اإلعاقات تحتاج إلى طبیب لتشخیص الحاالت، وكذلك القانون؛ إذ أن هذه الفئة تطالب 
، وعلم النفس حیث یتعرض ذوي اإلعاقات إلى االضطرابات النفسیة؛ وكل ذلك یحتاج إلى بالمساواة

أخصائیین، وأسالیب تعلم متخصصة تتناسب مع كافة أنواع هذه الفئات، وذلك لمساعدتهم للوصول 
 إلى أقصى حد ممكن من تنمیة قدراتهم وتحقیق ذواتهم ومساعدتهم على التكیف في المجتمع الذي

  .یعیشون فیه
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فئات التربیة الخاصة وأسرعها تطورًا نتیجة لالهتمام المتزاید من قبل  إحدىمن  تعد صعوبات التعلمو 
سمعیة أو بصریة أو  إعاقات أیةمن ال یعانون  أفراد هذه الفئةأن  حیث؛ بطلبة هذه الفئةالمهتمین 

  .)2013الالال وآخرون، (انفعالیة أو جسمیة، أو حرمان بیئي أو ثقافي؛ أو ظروف غیر عادیة 
  

 فهي التعلیمیة، المراحل بین كبیرة مكانة لها األساسیة لمرحلةاوفي هذا السیاق؛ یشیر الباحث إلى أن 
 المتعلم فیها یكتسب الذي واألساسي الحقیقي المرتكز وتعد ،الطلبة حیاة في أثراً  وأبقاها أهمها من

ُظهر التي المرحلة كونها إلى باإلضافة والمستقبلیة، الحالیة لحیاته والضروریة األساسیة المهارات  فیها ی
، وفي هذه المرحلة تبرز ظاهرة التعلیمیة العملیة في متقدمه مسیرة قیتع قد التي الصعوبات الطلبة

الذین یعانون من هذه الصعوبات یمتلكون قدرات  فالطلبة، من الطلبةصعوبات التعلم لدى الكثیر 
نهم تخفي جوانب الضعف في أدائهم،  ٕ یعانون من صعوبات جمة في تعلم بعض المهارات في وا

تعلم الكتابة، وبعضهم اآلخر  لدیهم قصور فيالمدرسة، فبعضهم ال یستطیع تعلم القراءة، وبعضهم 
  .ي تعلم الریاضیاتیرتكب أخطاء متكررة ویواجه صعوبات حقیقیة ف

  
األطفال الذین أن ) Swanson, Harries, Graham, 2006(یرى سوانسون وهاریز وجراهام و 

ي تباینًا في قدراتهم ومستوى أدائهم الفعلي ففي التعلم هم أولئك الذین یظهرون  صعوباتیعانون من 
التعلیم، وهذه الصعوبات غیر مرتبطة بخلل وظیفي في الجهاز العصبي، والتخلف العقلي، أو 

   .االضطرابات العاطفیة، أو فقدان الحواس
  

أن األفراد الذین یصنفون في فئات صعوبات التعلم یعانون من ) 2014(بینما ذكر الكیالني والروسان 
ي الوظیفة العصبیة، وتظهر هذه االضطرابات في اضطرابات داخلیة تعزى إلى قصور أو اضطراب ف

فهم اللغة واستعمالها كالمًا وكتابة، كما تتمثل في قصور في القدرة على االستماع والتفكیر والكالم 
  .والقراءة والكتابة واإلمالء والعملیات الحسابیة

  
األدبیات التربویة الخاصة صعوبات التعلم باإلعاقة المحیرة، ألن الغموض ما زال یكتنف  حیث وصفت

تعریفها، وأسبابها، وطرق معالجتها، وهي أیضًا تسمى اإلعاقة الخفیة ألن الطالب یبدو طبیعیًا وال 
  ).2013الخطیب، (شيء ظاهري یجعله مختلفًا عن األطفال اآلخرین 

  
قدرات تخفي  لدیهم ذوو صعوبات التعلم،الطلبة أن إلى ) 2013(القرشي  یشیرووفق تلك الرؤیة؛ 

جوانب الضعف في أدائهم، فهم قد یسردون قصصًا رائعة بالرغم من أنهم ال یستطیعون الكتابة، وقد 
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التعلیمات البسیطة، وهم یبدون  إتباعینجحون في تأدیة مهارات معقدة جدًا رغم أنهم قد یفشلون في 
  .عادیین تمامًا وأذكیاء لیس في مظهرهم أي شيء یوحي بأنهم یختلفون عن باقي الطلبة

  
: إلى نوعین رئیسیین وهما أنه یمكن تصنیفها) 2011(العزالي  ذكرأما تصنیفات صعوبات التعلم، فقد 

رة واإلدراك والتفكیر وصعوبات اللغة صعوبات التعلم النمائیة؛ وهي صعوبات خاصة باالنتباه والذاك
الشفویة، أما النوع الثاني فهو صعوبات التعلم األكادیمیة؛ وهي عبارة عن اضطراب في سیر عملیة 

: التعلم عند الطالب، والمتعلقة بالموضوعات الدراسیة األساسیة، وتشتمل على أنواع فرعیة هي
جراء العم ٕ   .لیات الحسابیةصعوبات القراءة، والكتابة، والتهجي، وا

  
ألنها من الصعوبات األكثر انتشارًا بین ویركز الباحث في هذه الدراسة على صعوبات القراءة والكتابة، 

  ).2011(طلبة المدارس كما أشار إلیها الشریف 
  

الخفیة التي تحدث في اإلعاقة  أنواع منأن صعوبات القراءة نوع ) Hayes, 2007(هایز  فیعتبر
وهي ال تدل االضطراب یختلف من شخص آلخر،  قدرة الشخص على القراءة، وهذاالدماغ وتحد من 

  .على انخفاض على انخفاض الذكاء أو ضعف في اإلمكانات التعلیمیة لدى الشخص المصاب بها
  

عجز جزئي في القدرة على القراءة، أو فهم ما یقوم بقراءته الفرد قراءةً  بأنها) 2015(كما عرفها القاسم 
  .ًا بین الطلبة ذوي صعوبات التعلمالحاالت انتشار  أكثرجهریة، وتعد الصعوبات القرائیة من  صامتة أو

  
، وصعوبات صعوبات في التعلمال هي إحدىالقراءة  أن صعوبات) Marilyn, 2007(وترى مارلین 

ونتیجة لذلك فإن األطفال الذین یعانون من ، األیسر من الدماغ الجانب فيتسببها اضطرابات القراءة 
  .یتم معالجتهم من خالل أسالیب تدریس مصممة خصیصاً القراءة  صعوبات في

  
وتظهر صعوبات القراءة لدى الطلبة على شكل عیوب صوتیة في أصوات الحروف، بحیث یعجز 

هر لدیهم عیوب الطالب عن قراءة الكلمات وبالتالي یعاني من ضعف القدرة على الهجاء، كما تظ
إبراهیم، ( القدرة على إدراك الكلمات ككل، فهم ینطقون الكلمات في كل مرة وكأنهم یواجهونها ألول مرة

2010.(  
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أما صعوبات الكتابة؛ فهي قصور أو عجز نادرًا أن یوجد دون أن یكون مصحوبًا بمشكالت أو 
انعكاسات هذه األعراض تتركز صعوبات تعلم؛ أو أعراض اضطرابات تعلمیة أخرى، وأكثر مظاهر و 

  ).2007الزیات، (في اللغة المكتوبة 
  

أن الكتابة تكون : أن صعوبات الكتابة تظهر لدى الطلبة في عدة أشكال، منها) 2013(ویشیر العدل 
بشكل غیر واضح، وصعوبة تنظیم الكتابة، وصعوبة التحكم في السرعة المناسبة للكتابة، وصعوبة 

  .نسخ األعداد
  

لیشیر ) Dysgraphia(أول من استخدم مصطلح العسر الكتابي ) Mykle bust(مایكل بست ویعد 
فقط إلى االضطرابات التي تكون رمزیة في طبیعتها، وفي هذه الحاالت؛ فإن العسر الكتابي یحدث 

  ).2014العزازي، (نتیجة اضطراب أو خلل بین الصورة العقلیة للكلمة، والنظام الحركي 
  

یعانون  أفراد هذه الفئةأن  وتوصلوا إلى ،ةالكثیر من العلماء والباحثین بدراسة هذه الظاهر اهتم لذلك؛ 
، وفي شكل صعوبات إدراكیة بصریة أو سمعیة ر في تعلم الكالم واستعمال اللغة لدى البعضتأخ من

ولكن؛ صعوبات في تعلم القراءة والكتابة والحساب عند آخرین،  كما أن هنالكعند البعض اآلخر، 
ولكنه ال یفهم الكالم المنطوق،  السمع مشكلة في ال یعاني فيقدرات هؤالء الطلبة عادیة، فمنهم من 

األحجام واألشكال وبصره سلیم، وبعضهم ال یعاني من ضعف أو تخلف عقلي لكنه ال یدرك ومنهم 
  ).2011الشریف، (غیر قادر على التعلم 

  
الطلبة ذوي صعوبات التعلم، فمنهم من  دمجدیدة حول وفي إطار هذه الصعوبات، برزت اتجاهات ع

 دمجهمفي مدرسة خاصة تعمل على تقدیم الخدمات التربویة المالئمة، ومنهم من اقترح  دمجهماقترح 
بصورة كاملة أو  دمجهمبصورة كاملة، ومنهم من اقترح  دمجهمفي غرفة خاصة؛ ومنهم من اقترح 

ترى في الغالب أن البیئة األقل عزًال هي البیئة األكثر مالئمة لهؤالء جزئیة، إال أن االتجاهات التربویة 
السلبیة للذات،  الطلبة، ألنها تزید من تفاعل الطالب مع أقرانه اجتماعیًا وال تشعره بالحرج وال بالنظرة

 ،البطاینة والرشدان والسبایلة والخطاطبة(مما یعزز من إمكانیة التغلب على مشكالته التعلمیة 
2009(.  

  
ولذلك؛ فإن الباحث یرى انه من األفضل جمع طلبة صعوبات التعلم في مكان واحد وتحت سقف 
واحد، وتدریسهم وفق استراتیجیات تدریسیة خاصة تتالئم مع الصعوبات التعلیمیة التي یعانوا منها، 

مما یقلل من  كذلك فإنهم سیشعرون بالتساوي بالمعرفة والتحصیل مع أقرانهم من ذوي صعوبات التعلم،
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الفروق الفردیة بینهم ویحفزهم ویرفع من دافعیتهم الدراسیة، ولعل من أنسب األماكن المجهزة لهذه 
  .الحاالت هي غرفة المصادر

  
أن غرفة المصادر هي ذلك الحیز المكاني الذي تجرى فیه وتنطلق منه ) 2013(وترى النوایسة 

حتوي على برامج ووسائل متخصصة تكفل للطالب الخدمات التربویة المتخصصة، فهو نظام تربوي ی
تربیته وتعلیمه بشكل فردي یتناسب مع خصائصه واحتیاجاته وقدراته، في حین أنها تفسح المجال 

  .أمامه لیتعلم في الصف العادي مع أقرانه من الطلبة معظم الوقت
  

، وتكون مكونة من مدیر متخصصةیتم اختیار الطلبة الملحقین بغرف المصادر من خالل لجنة حیث 
تشخیصهم من خالل المدرسة، ومعلم التربیة الخاصة، ومعلم الصف، والمرشد التربوي في المدرسة، ثم 

في القراءة، والكتابة، واألنماط اللغویة،  الصعوباتمن قبل معلم التربیة الخاصة لتحدید  اختبارات
الصمادي، (الیب التدریس الالزمة والحساب، وعلى ضوء ذلك یقوم بإعداد الخطط التربویة وأس

  ).2017والشمالي، 
  

 على الحصول في التعلمیة الصعوبات ذوي للطلبة الحق تعطي أنها في المصادر غرفة أهمیة وتكمن
 لدى قبوالً  أقل تجعلهم التي الناجحة غیر والمحاوالت لإلحباطات التعرض دون متكافئة تعلیمیة فرص

  .)2009الفقعاوي، ( وأقرانهم مدرسیهم
  

لمنحى الطبي وكذلك المنحى أنه یمكن الحد من آثار صعوبات التعلم، لوجود اوهنا ال بد من بیان 
میدان التربیة والتأهیل، حیث تنوعت طرق وأسالیب العالج  في، وبرامج الرعایة والتربیة والتعلیم النفسي

بوي والسلوكي، وذلك تبعًا للتخصصات المختلفة ما بین العالج الطبي والعالج النفسي، إلى العالج التر 
  .)2012القمش، ( للمهتمین بهذه الفئة من األفراد

  
 التعلیم أن اعتبار على ،الجامع بالتعلیم األخیرة السنوات في االهتمام تزاید ولتوضیح ذلك؛ نشیر إلى

 أساسیة وكإستراتیجیة والمتقدمة، النامیة الدول في التعلیمیة للعملیة اإلصالح عملیات یمثل الجامع
 جمیع بین التنوع تدعم عملیة الجامع والتعلیم ،واالستبعاد والتهمیش اإلقصاء مصادر مع للتعامل

 ،كافة الطلبة إلى خدماتها تقدم أماكن إلى التعلم مراكز وسائر المدارس تحویل غایتها المتعلمین،
 لجمیع عالیة جودة ذو تعلیم وتوفیراالجتماعیة،  والعدالة المساواة تحقیق إلى الحثیث سعیها وكذلك
 والصحیة االقتصادیة واالجتماعیة وظروفهم العقلیة وقدراتهم الثقافیة خلفیاتهم عن النظر بغض الطلبة

  ).2018مهنا، ( یعیشونها التي والنفسیة
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واالستراتیجیات  واألسالیبأن میدان صعوبات التعلم مليء بالبرامج ) 2011( یوسف كذلك أشار

العالجیة كاتجاه العالج الكالسیكي القائم على مهمات تشبه المحتوى الدراسي الذي یواجه فیه 
المتعلمون صعوبة في تعلمه، وهناك اتجاه العالج المعرفي القائم على معالجة المعلومات الذي یركز 

ا واستعادتها عند الضرورة، كما على عالج العملیات المعرفیة الداخلیة في اكتساب المعلومات وتخزینه
لومات وفي التي یستخدمها الفرد في معالجة وتجهیز المع األنماطیهتم هذا االتجاه المعرفي بدراسة 

  .عملیة التعلم والتفكیر
  

 تتوافق القراءة في تدریس طرق إلى بحاجة المرحلة األساسیة الدنیا في األطفال أن والجدیر بالذكر؛
 التي اللغویة الخبرة باستغالل األعمار هذه في ینصح حیث والبصر، واللمس الحركة في وقدراتهم
  .)2006البوالیز، ( لألطفال القراءة تعلیم في كثیرة عملیة نشاطات تعززها

  
ومن هذا المبدأ؛ یرى الباحث أن األطفال في المرحلة األساسیة ولكونهم في طور نمو متسارع جسدیًا 

، یجب أن یتم توظیف نموهم في التدریس، من حیث استغالل حواسهم في عملیة  وانفعالیًا ومعرفیًا
كسابهم المعارف والخبرات عن طریق حواسهم ٕ   .التدریس، وا

  
 والكتابة، القراءة تعلم صعوبات عالج على تعمل التي المهمة المداخل أحد الحواس المتعدد المدخلف

 التعلیمیة؛ مشكالته لحل التدریب عملیات في المختلفة لحواسه الطفل استخدام على المدخل هذا ویركز
 هذا ویعتمد حواسه، من حاسة من أكثر یستخدم عندما للتعلم فاعلیة أكثر یكون أن منه یتوقع إذ

 وأسلوب رنالدیف طریقة وتعد مباشرة، بصورة التعلیمیة الوسائل مع التعامل على كبیر بشكل المدخل
  ).2016عبده، ( االستراتیجیات هذه على األمثلة من هامنججلی – ورتونأ
  
 یقوم المعلم الخاص بتعلیم الطالب من خاللالتدریس باستخدام الحواس المتعددة، من خالل و 

تحسین ذاكرتهم ویساعد ذلك في  واللمسیة في آن واحد،االستراتیجیات البصریة والسمعیة والحركیة 
  ).Campbell, Helf, Cooke, 2008(مهارات جدیدة وتعلمهم 

  
الباحث أن صعوبات التعلم بشكل عام وصعوبات القراءة والكتابة بشكل خاص؛ غیر مرتبطة  یلخص

ُحدث لدیه مثل هذه  بإعاقات جسدیة؛ بل إنها تحدث نتیجة خلل في الدماغ والوظائف العصبیة، مما ی
یختلف الصعوبات، وفي ضوء ذلك؛ ال بد من االهتمام بأفراد هذه الفئة ورعایتهم، حیث أن تدریسهم 

عن فئة الطلبة الذین ال یعانون من الصعوبات التعلمیة، وبالتالي فهم بحاجة إلى استراتیجیات تدریسیة 
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مختلفة، على أن تكون هذه االستراتیجیات مالئمة للخصائص العمریة والعقلیة للطلبة، ولكون أن 
فإنهم بحاجة إلى طریقة  صعوبات التعلم یكون في الصفوف األساسیة األولى، والتركیز على الطلبة ذو 

حد هذه االستراتیجیات؛ هي إستراتیجیة الحواس المتعددة، والتي أتدریس تالئم نموهم وتطورهم، ولعل 
في تعلم القراءة والكتابة، ) البصر، السمع، اللمس، الحركة(تقوم على استخدام حواس الطالب 

ً على ذلك؛ فهم وخصوصًا أنهم طلبة هذه الفئة ال یعانون من إعاقات تحد من ا ستخدام حواسهم، وبناء
بحاجة إلى مكان مهيء داخل المدرسة لتطبیق هذه اإلستراتیجیة، وغرفة المصادر هي المكان األنسب 
لتدریسهم وفق هذه الطریقة، حیث أنه من الممكن تجمیع طلبة صعوبات التعلم في غرفة المصادر، 

یة الالزمة لتطبیق اإلستراتیجیة، لذا فإن هذه الدراسة والتي تكون مجهزة بالوسائل التعلیمیة والتكنولوج
 صعوبات القراءة الحواس المتعددة لعالج إستراتیجیةفاعلیة برنامج تعلیمي قائم على تسعى إلى معرفة 

  .طلبة غرف المصادرلدى ة والكتاب
  
  مشكلة الدراسة 2. 1
  

تعد صعوبات التعلم من المشكالت األساسیة التي تواجهها كثیر من المجتمعات حیث تصل نسبتها ما 
وتحدیدًا في المدارس التابعة لمدیریة تربیة  ،وفي فلسطینمن أفراد المجتمع، % 15إلى % 12بین 

غرف ) 8(وطالبة یتلقون التعلیم في  اً طالب) 158(وتعلیم جنین بلغ عدد الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
  .2019-2018الدراسي  في العاممصادر 

  
ومراجعة األدبیات المتعلقة بصعوبات من خالل عالقة الباحث بالعدید من معلمي غرف المصادر، 

بأن ذوي صعوبات التعلم یتصفون بفروق فردیة فیما بینهم ولدیهم أنماط  استنتجالقراءة والكتابة، 
إستراتیجیة تدریس واحدة غیر كافیة، مما یتطلب استخدام إستراتیجیة الحواس  فإن اليمختلفة وبالت

  .المتعددة وذلك لتنوعها ومناسبتها لهم
  

التدریسیة  االستراتیجیاتفي الباحثین والمهتمین وفي ذات السیاق، قام الباحث بمراجعة لدراسات 
 تنالحیث ، إستراتیجیة الحواس المتعددةهي  االستراتیجیاتهذه  أهم حدأوالعالجیة لهذه الفئة، ومن 

 والهدباني وحسین) 2017(الجهني : هذه الفئة ومنهم على وطبقوهامن الباحثین  الكثیراهتمام 
، في العراق) 2013(الحسني وتوفیق و ) 2016(في المملكة العربیة السعودیة، وعلي ) 2016(

من الباحثین، حیث توصلت هذه الدراسات وغیرهم في األردن، ) 2006(والبوالیز ) 2012(والهرش 
  .وأكدت نجاح هذا األسلوب) القراءة والكتابة(إلى فاعلیة اإلستراتیجیة في الحد من صعوبات التعلم 
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فاعلیة برنامج ما : السؤال الرئیس اآلتي اإلجابة عن فإن مشكلة الدراسة تكمن فيلمنطلق، ومن هذا ا
طلبة غرف لدى ة والكتاب صعوبات القراءة الحواس المتعددة لعالج إستراتیجیةتعلیمي قائم على 

  ؟المصادر
  
  أهداف الدراسة 3. 1
  

  :التعرف إلىتسعى هذه الدراسة إلى 
  

ة والكتاب صعوبات القراءة الحواس المتعددة لعالج إستراتیجیةفاعلیة برنامج تعلیمي قائم على  .1
  .طلبة غرف المصادرلدى 

متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزى لطریقة التدریس في  دالة إحصائیاً الفروق ال .2
  .)الحواس المتعددة، التقلیدیة(

متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار الكتابة تعزى لطریقة التدریس في  الدالة إحصائیاً فروق ال .3
  .)الحواس المتعددة، التقلیدیة(

لطریقة التدریس  اختبار القراءة تعزى متوسطات تحصیل الطلبة فيفي  إحصائیاً الدالة فروق ال .4
  .لتفاعل بین طریقة التدریس والجنسأو الجنس أو ا

تعزى لطریقة التدریس متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار الكتابة في  الدالة إحصائیاً فروق ال .5
 .بین طریقة التدریس والجنسأو الجنس أو التفاعل 

  
  أسئلة الدراسة 4. 1
  

  :اآلتیة الفرعیة األسئلة الرئیس،ینبثق عن السؤال 
  

متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة في ذات داللة إحصائیة توجد فروق هل  :األولالسؤال 
  .؟)الحواس المتعددة، التقلیدیة(تعزى لطریقة التدریس 

الكتابة متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار في ذات داللة إحصائیة توجد فروق هل  :الثانيالسؤال 
  ؟)الحواس المتعددة، التقلیدیة(تعزى لطریقة التدریس 

متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة في ذات داللة إحصائیة توجد فروق هل  :الثالثالسؤال 
  ؟بین طریقة التدریس والجنس لطریقة التدریس أو الجنس أو التفاعل تعزى
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 الكتابةمتوسطات تحصیل الطلبة في اختبار في ذات داللة إحصائیة توجد فروق هل  :الرابعالسؤال 
  ؟بین طریقة التدریس والجنسلطریقة التدریس أو الجنس أو التفاعل تعزى 

  
  فرضیات الدراسة 5. 1
  

  :إلى الفرضیات الصفریة اآلتیةلإلجابة عن أسئلة الدراسة، فقد تم تحویل أسئلة الدراسة 
  

متوسطات في ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة توجد فروق ال  :الفرضیة األولى
  .)الحواس المتعددة، التقلیدیة(تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزى لطریقة التدریس 

متوسطات في ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة توجد فروق ال  :الثانیةالفرضیة 
  ).الحواس المتعددة، التقلیدیة(لطریقة التدریس تعزى  الكتابةتحصیل الطلبة في اختبار 

متوسطات في ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة توجد فروق ال  :الثالثةالفرضیة 
  .طریقة التدریس والجنستعزى للتفاعل بین تحصیل الطلبة في اختبار القراءة 

متوسطات في ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة توجد فروق ال  :الرابعةالفرضیة 
  .طریقة التدریس والجنستعزى للتفاعل بین  الكتابةتحصیل الطلبة في اختبار 

  
  أهمیة الدراسة 6. 1
  

  :تكمن أهمیة الدراسة في اآلتي
  

 من استراتیجیات التدریس وهي إستراتیجیةتعالج الدراسة موضوعًا تربویًا یدعو إلى استخدام  .1
الحواس المتعددة في تدریس ذوي صعوبات التعلم الملحقین في غرف المصادر، والتي من 

 .المتوقع أن تؤدي إلى الحد من صعوبات القراءة والكتابة لدیهم
یة توفر الدراسة إطارًا نظریًا حول إستراتیجیة الحواس المتعددة مما یفید المختصین بالترب .2

الخاصة ومعلمي غرف المصادر في طریقة تطبیق هذا األسلوب في تدریس ذوي صعوبات 
 .التعلم الملحقین في غرف المصادر

العاملین في أقسام التربیة الخاصة في مدیریات التربیة والتعلیم في توجیه أنظارهم نحو  استفادة .3
علم الملحقین في غرف استخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة في تدریس ذوي صعوبات الت

  .المصادر
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تفتح الدراسة آفاقًا أمام الباحثین للبحث في فاعلیة إستراتیجیة الحواس المتعددة في عالج  .4
 .صعوبات تعلم أخرى ومع فئات أخرى

والتي تناولت  –بحدود علم الباحث  –في فلسطین  من الدراسات النادرةتعتبر هذه الدراسة  .5
صعوبات القراءة والكتابة لدى الطلبة  عالجفي  الحواس المتعددةإستراتیجیة استخدام موضوع 

  .الملحقین في غرف المصادر
  
  حدود الدراسة 7. 1
  

  :تقتصر الدراسة الحالیة على الحدود اآلتیة
  
 .)الصفوف الثالث والرابع والخامس( طلبة غرف المصادر :الحدود البشریة -
 .التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم في جنین للبناتمدرسة بیت قاد الثانویة  :ةالمكانیالحدود  -
  ).2019-2018(للعام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي  :ةالزمنیالحدود  -
  .بداللة المصطلحات والمفاهیم الواردة في الدراسة :ةالموضوعیالحدود  -
  
  مصطلحات الدراسة 8. 1
  

مدى األثر الذي یمكن أن تحدثه المعالجة التجریبیة باعتبارها متغیرًا مستقًال في أحد  :الفاعلیة
المتغیرات التابعة، كما یعرف بأنه مدى أثر عامل أو بعض العوامل المستقلة على عامل أو 

  ).2003شحاتة، والنجار، (بعض العوامل التابعة 
البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس  تتمثل في هذه الدراسة في فاعلیة :التعریف اإلجرائي

  .المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكتابة
  

الكتب الدراسیة المقررة، وكتب القراءات الحرة : مجموعة من المواد التعلیمیة، مثل :البرنامج التعلیمي
ك مختلف األنشطة المصاحبة، والوسائل التعلیمیة المعینة، وأسالیب التقویم المستخدمة، وكذل

المتنوعة، ویتم تعلیم هذا البرنامج خالل فترة زمنیة محددة سواء أكان ذلك بالنسبة للجوانب التي 
یتعلمها الطالب داخل المدرسة تحت إشراف المعلم، أم بالنسبة للجوانب األخرى التي یتعلمها 

  .)2009إبراهیم، (الطالب منفردًا عن طریق الدراسة المنزلیة المستقلة 
هو اإلجراءات واألدوات والطریقة التي سیتم تدریس المجموعة التجریبیة قید الدراسة  :التعریف اإلجرائي

  .وهي قائمة على إستراتیجیة الحواس المتعددة
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على استخدام عدة حواس لتعلیم القراءة والكتابة،  تعتمد هي إستراتیجیة :إستراتیجیة الحواس المتعددة

إلى السمع ) A(والحرف ) Visual(إلى الرؤیة ) V(وتعني الحواس المختلفة ویرمز الحرف 
)Auditory ( والحرف)K (إلى اإلحساس بالحركة )kinesthetic(،  والحرف)T ( إلى اللمس
)Tactical (نالد، وأسلوب جلینجهام أسلوب فیر : وهذه الطریقة تعتمد على أسلوبین) ،البوالیز

2006(.  
هي الطریقة التي سیتم استخدامها في تدریس المجموعة التجریبیة قید الدراسة وهي  :التعریف اإلجرائي

  ).البصر، السمع، اللمس، الحركة(قائمة على الحواس المتعددة 
  

 إعاقةهي صعوبة في القدرة على القراءة في العمر الطبیعي خارج نطاق أي  :القراءة تعلم صعوبات
عقلیة أو حسیة وهي ناتجة عن خلل في استخدام العملیات الالزمة الكتساب هذه القدرة، كعدم 

  .)2009عبد السالم، (للدماغ  األیسروالقسم  األیمنالفعالیة بالربط بیم القسم 
  .التي سیحصل علیها الطالب في اختبار القراءة القبليالدرجة هي  :التعریف اإلجرائي

  
عدم القدرة على أداء الحركات العضلیة التي تتطلبها عملیة الكتابة أو عملیة  :الكتابة تعلم صعوبات

النسخ سواء كانت نسخ األحرف أو األشكال، وقد تنتج هذه الصعوبة عن عدم قدرة الطالب على 
یستقبلها إلى مخرجات تظهر على شكل حركة للعضالت تحویل المدخالت البصریة التي 

  ).2013، الخطیب( الدقیقة الالزمة لعملیة الكتابة
  .اختبار الكتابة القبليالدرجة التي سیحصل علیها الطالب في هي  :التعریف اإلجرائي

  
هي عبارة عن صف دراسي یأتي إلیه الطلبة لفترة محددة من الیوم الدراسي لتلقي  :غرفة المصادر

خدمات تربویة خاصة من معلم التربیة الخاصة، أما التدریس األساسي فیتم في إطار الفصل 
بالطرق والوسائل المناسبة  الطالبالعادي، حیث یركز معلم التربیة الخاصة جهوده إلمداد 

  ).2013القرشي، (بعدها إلى حجرة الدراسة العادیة مع أقرانه لعالج مشكلته لیعود 
غرفة صفیة ملحقة بالمدرسة العادیة : بأنها) 2014(كما عرفتها وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة 

ـة التربیة  /تكون مجهزة بما یلزم من وسائل وألعاب تربویة وأثاث مناسب ویعمل بها معلم
الخاصة، ویعتبر دوام الطلبة في غرفة المصادر هو دوام جزئي في مادتي اللغة العربیة 

، أما باقي الحصص فتكون في الصف العادي، ویقوم )المهارات األساسیة الثالثة(والریاضیات 
طها ـة التربیة الخاصة بتقییم الطلبة وبناء خطط تربویة فردیة لكل طالب تنسجم في خطو  /معلم
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مع قدرات الطالب واحتیاجاته، ومن الممكن أن یأتي الطلبة إلى غرفة المصادر بشكل فردي أو 
  . مجموعات صغیرة

من خاللها صعوبات القراءة والكتابة والتي سیتم  الطلبة ذو الغرفة التي تضمهي  :التعریف اإلجرائي
  .في تدریسهم "VAKT" استخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة

  
إحدى مدیریات وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة، والتي نقع في  :مدیریة تربیة وتعلیم جنین

مدرسة ) 148) (2016(مدینة جنین، بلغ عدد المدارس في مدیریة جنین حتى نهایة العام 
مدرسة ثانویة، حیث بلغ مجموع الطلبة في مدارس ) 66(مدرسة أساسیة و) 82(حكومیة، منها 

ألف في المرحلة ) 19.828(ألف منهم ) 40.581) (2016(ریة جنین حتى نهایة العام مدی
  ).2016وزارة التربیة والتعلیم العالي، (األساسیة في المدارس الحكومیة 

المدیریة التي سیتم اختیار مدرسة منها تضم غرفة مصادر وتطبیق الدراسة هي  :التعریف اإلجرائي
  .فیها
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  الثانيالفصل 
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  
  اإلطار النظري 1. 2
  

ذلت  حیث ،والمعلمین واآلباء الخاصة التربیة في الباحثین قبل من االهتمام التعلم صعوبات نالت ُ ب
 التي الصعوبات على والتعرف ،لذوي صعوبات التعلم الممیزة الخصائص دراسةجهود كبیرة في 

للحد من  العالجي التدخل وأسالیب واالستراتیجیات الطرق الوصول إلى أنسبومحاولة  منها، یعانون
من شرائح  كبیرة شریحة تشكل حیث الفئة، هذه لخطورة انعكاساً  االهتمام هذا ویعد الصعوبات، هذه

  .الخاصة التربیة فئات
  

، باإلضافة صعوبات التعلم يذو وأسبابها وخصائص مفهوم صعوبات التعلم في هذا الفصل تناول  وتم
المناسبة لعالج لها وأنماطها وكیفیة تشخصیها واالستراتیجیات التدریسیة النظریات المفسرة إلى 

 وخصائصها وافتراضاتها إستراتیجیة الحواس المتعددة، وكذلك سیتم التطرق إلى صعوبات التعلم
غرف سیتم عرض مفهوم  كذلك، جلنجهام –أورتون وأسالیبها، ومنها طریقة فیرنالد وخطواتها وطریقة 

، ومعاییر إلحاق الطلبة فیها وأقسامها واألنشطة األساسیة التي تحتویها، وأنواعها، وآلیة المصادر
، ومن ثم تم عرض الدراسات العربیة واألجنبیة السابقة المعلم في غرف المصادرالعمل فیها، ودور 

 .المتعلقة بالدراسة الحالیة وتعقیب على الدراسات السابقة
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  :صعوبات التعلم 1. 1. 2
  

التي ال ترجع إلى ) اإلعاقة الخفیة(تعد صعوبات التعلم إحدى فئات التربیة الخاصة التي تصنف بأنها 
سبب واضح وظاهر، ولكنها تعود إلى سبب كامن وخفي ولیست مثل أي مرض أو عرض ألي مرض 

  .)2013إبراهیم، (به مثل الصداع أو غیره یستطیع أن یشكو منه الطفل إلى المحیطین 
  

ألول مرة إلى مصطلح صعوبات التعلم،  1963في عام ) Samuel Kirk(فقد أشار صموئیل كیرك 
حیث بین أن هناك فئة من األطفال یصعب علیهم اكتساب مهارات اللغة والعلم بأسالیب التدریس 

، كما ال توجد لهم إعاق ات بصریة أو سمعیة تحول العادیة، مع أن هؤالء األطفال غیر متخلفین عقلیًا
بینهم وبین اكتسابهم اللغة والتعلم، وتظهر عادة في عدم مقدرة الفرد على االستماع، أو التفكیر، أو 

  ).2015سالم، (الكالم، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو حل المسائل الریاضیة 
  

صعوبات التعلم في أنهم مجموعة  تكمن الصعوبة في التحدید الدقیق لذوي أنه) 2014(ویشیر شریف 
لیست متجانسة في األعراض أو طبیعة الصعوبات من جهة، والشتراكهم مع كل المعوقین عقلیًا بدرجة 
بسیطة والمضطربین سلوكیًا في معظم الخصائص العامة من جهة أخرى، عالوة على ذلك فإن 

ا في عملیات التعلم لدى ذلك الطفل، صعوبات التعلم التي قد یواجهها طفل ما، قد تكون نتیجة لخلل م
عدم مالئمة المنهاج، تدني مستوى كفاءة المعلم، الحرمان (أو نتیجة لعدم مالئمة ظروف التعلم 

  .أو لكال السببین معاً ) الخ.. األسریةالمشكالت  الثقافي،
  

مصطلح عام : " عرفت اللجنة القومیة المشتركة لصعوبات التعلم األمریكیة بأنها) 1990(وفي عام 
یشیر إلى مجموعة غیر متجانسة من االضطرابات التي تظهر على هیئة صعوبات ذات داللة في 
اكتساب واستخدام القدرة على االستماع، أو التحدث، أو القراءة، أو الكتابة، أو التفكیر، أو القدرة 

االضطرابات جوهریة الریاضیة، أي القدرة على إجراء العملیات الحسابیة المختلفة، وتعد مثل هذه 
بالنسبة للفرد، ویفترض أن تحدث له بسبب وقوع اختالل في األداء الوظیفي للجهاز العصبي المركزي، 
وقد تحدث في أي وقت خالل فترة حیاته، وقد تحدث مشكالت في السلوكیات الدالة على التنظیم 

التعلم، ولكن مثل هذه الذاتي، واإلدراك االجتماعي، والتفاعل االجتماعي إلى جانب صعوبات 
  ).357: 2011محمد، " (المشكالت ال تمثل وال تعتبر صعوبة من صعوبات التعلم

  
عرف القانون الفیدرالي األمریكي لتربیة األفراد ذوي اإلعاقات صعوبات التعلم على ) 2004(وفي عام 

فهم أو استخدام  اضطراب في واحد أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة التي تدخل في: " أنها
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اللغة المنطوقة أو المكتوبة، ویظهر هذا االضطراب في نقص القدرة على االستماع، أو التفكیر، أو 
الكالم، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو أداء العملیات الریاضیة، واالصطالح یشتمل على 

صابات الدماغ، والخلل الدماغي ٕ الوظیفي البسیط، وعسر القراءة،  حاالت مثل اإلعاقات اإلدراكیة وا
  .)124: 2013الخطیب، " (والحبسة الكالمیة النمائیة 

  
داخل فصول  الطلبةمجموعة غیر متجانسة من األطفال أو : " صعوبات التعلم على أنها كما عرفت

الدراسة العادیة ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط، یعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من 
من خالل التباعد الدال إحصائیًا بین التحصیل المتوقع  آثارهاالعملیات النفسیة األساسیة والتي یظهر 

ءة أو المسموعة أو المجاالت والتحصیل الفعلي لدیهم في المهارات األساسیة في استخدام اللغة المقرو 
األكادیمیة األخرى، وأن هذه االضطرابات في العملیات النفسیة األساسیة من المحتمل أنها ترجع إلى 
وجود خلل أو تأخر في نمو الجهاز العصبي المركزي، وال ترجع صعوبات تعلم هؤالء األطفال أو 

مان أو القصور البیئي سواء كان ذلك یتمثل إلى وجود إعاقات حسیة أو بدنیة، وال لظروف الحر  الطلبة
في الحرمان أو القصور الثقافي، أو االقتصادي، أو نقص الفرصة للتعلم، كما ال ترجع الصعوبة إلى 
المشكالت األسریة الحادة أو االضطرابات النفسیة الشدیدة، ویتضمن مفهوم صعوبات التعلم حاالت 

وال ) صعوبات الحساب(والدیسكلكولیا  )صعوبات الكتابة(یا والدیسغراف )صعوبات القراءة(الدیسلكسیا 
، وال بطیئي التعلم،  یتضمن مفهوم صعوبات التعلم حاالت ذوي مشكالت التعلم، وال المتأخرین دراسیًا

  .)63: ، ص2011سلیمان، " (وال المعاقین عقلیًا 
  

اضطراب عصبي نفسي في مجال التعلم : صعوبات التعلم بأنها) Mykle Best(بست  مایكل ویعرف
قد تحدث في أي مرحلة من عمر الفرد، قد تكون نتاج لعیوب في الجهاز العصبي المركزي وقد یكون 

لها عالقة  أسبابالمختلفة أو التعرض للحوادث أو قد یعود إلى  باألمراضالفرد  إصابةناشئًا عن 
  ).2015وغباري،  أبو شعیرة،(بالنضج والنمو 

  
أن مصطلح صعوبة التعلم یطلق على األشخاص الذین هم ضمن الفئة ) 2013(وترى النوایسة 

العادیة من حیث القدرات العقلیة، ولكن تكمن مشكلتهم في تدني مستوى القدرة القرائیة، أو مجال 
  .ة أخرىأكادیمي آخر، والمظاهر الجسدیة غیر واضحة، وقد یكون متفوقًا في مواد دراسی

  
قصور لدى الفرد في تعلم : ؛ یرى الباحث أن صعوبات التعلم هيذكرهاومن خالل التعریفات التي تم 

مهارات القراءة، والكتابة، والحساب، واإلدراك، والتفكیر، والتذكر؛ وهذه الصعوبات ناتجة عن 
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مرتبطة  اضطرابات أو خلل أو تأخر في نمو الجهاز العصبي المركزي، وهذه الصعوبات غیر
  .باإلعاقات الجسدیة أو النفسیة

 
  :أسباب صعوبات التعلم 1. 1. 1. 2
  

 بطء التعلم والتأخر الدراسي وصعوبات التعلم، إال أنه توجد أسباب عدیدة أسبابعلى الرغم من تداخل 
أن هنالك أسبابًا عضویة وبیولوجیة أو ) 2013(حیث رأى إبراهیم ، عن غیرها صعوبات التعلمتمیز 

تعود إلى تلف في المخ ناجم عن حادثة أو نقص في األكسجین قبل أو أثناء أو بعد المیالد فسیولوجیة 
متسببة في إعاقات عصبیة والذي یؤثر سلبًا في قدراتهم على التعلم، كما أنه من الممكن أن یكون 

مما یتولد عنه خلل وظیفي العصبیة  اإلشاراتبة في الحبل الشوكي مما یعوق نقل التلف نتیجة إلصا
وظیفیة في  تومشكالت في التعلم التتابعي، كما من الممكن أن تحدث هذه الصعوبات نتیجة اضطرابا

  .الجهاز العصبي المركزي ناجمة عن عدم التوازن البیوكیمیائي
  

اضطراب في الوظائف النفسیة وامل النفسیة والعقلیة كإلى الع) 2015(وأشار أبو شعیرة وغباري 
، وكتابة األفكاراألساسیة كاإلدراك الحسي، والتذكر، وصیاغة المفاهیم، وفهم االتجاهات، وتنظیم 

جملة مفیدة، وبطء الفهم، وصعوبة تفسیر المفاهیم، وضعف القدرة على التنظیم والتصمیم والتعبیر، 
  .فظیة، وضعف الذاكرة قصیرة المدى، وعدم القدرة على التكیفوتدني المهارات الحركیة والل

  
إن صعوبات التعلم تمیل إلى الظهور عند العدید من العائالت ألسباب وراثیة، ومن الممكن أن كذلك 

) أي في التوائم المتماثلة(یعاني الطفالن التوأمان من صعوبات في التعلم إذا كانا من نفس البویضة 
لعوامل الجینیة تلعب دورًا سببیًا في الصعوبات التعلمیة، ویمكن مالحظة المؤثرات مما یدل على أن ا

 ، الجینیة على صعوبات التعلم في مستویات متعددة الصعوبات، فتأثیر العوامل الوراثیة لیس عامًا
خاصة تنتج عن تأثیر جیني  ةحیث توجد جینات معینة لها تأثیر مباشر في حدوث صعوبة ما بصف

منفرد، واألسر التي یعاني أفرادها من صعوبة في التعلم تظهر تشابهًا في الخصائص المعرفیة األخرى 
إلى حد كبیر، كما أن بعض األعراض الجینیة وعدم توافق الكروموسومات یمیل أیضًا إلنتاج أنماط 

  .)2013العدل، (ممیزة من القدرة أو الصعوبة 
  

البیئیة من العوامل المؤدیة إلى صعوبات التعلم، وتتمثل في  العوامل) 2011(تبر العزالي بینما اع
نقص الخبرات التعلیمیة وسوء التغذیة، أو سوء الحالة الصحیة، أو قلة التدریب، أو إجبار الطفل على 

  .الكتابة بید معینة، ونقص الخبرات البیئیة والحرمان من المثیرات البیئیة المناسبة
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أن  )Wong, Graham, Hoskyn, Berman, 2008(ویرى وونج وجراهام وهوسكن وبیرمان 

ُظهرون اضطرابًا في واحد أو أكثر   النفسیة العملیات منالطلبة الذین یعانون من صعوبات في التعلم ی
 في ذلك یتجلى د، وقالمكتوبة أو المنطوقة اللغات استخدام أو فهم علیها ینطوي التي األساسیة

، وال تعزى هذه الصعوبات الحساب أو التهجئة، الكتابة، القراءة، الكالم، التفكیر، االستماع، اضطرابات
 أو العاطفي االضطرابأو إلى  العقلي، التخلف إلىأو  الحركیة، أو السمعیة أو البصریة اإلعاقةإلى 
  .بیئي عیب

  
  :صعوبات التعلم وخصائص ذو  2. 1. 1. 2
  

، فقد ال تظهر بعض هذه الخصائص لدى اوخصائصهتختلف صعوبات التعلم من شخص إلى آخر 
  .التعلم جمیع ذوي صعوبات

  
یعتمد على األسلوب المعرفي الذي یستخدمه في حل المشكالت المتنوعة، ومن ففي المجال المعرفي 

بیئیة في تفسیر االعتماد على المنبهات ال: خصائص ذوي صعوبات التعلم في المجال المعرفي
إدراكاته، واالندفاعیة، ویواجه ذوي هذه الفئة صعوبة في مهام الذاكرة، وصعوبة في االنتباه االنتقائي 
اإلرادي لمدة كافیة للتعلم، والفشل في إنهاء الواجبات التي یبدأ بها، وسرعة تحول االنتباه، وصعوبة 

البطاینة ( اإلشرافئة إلى الكثیر من هذه الف أصحابالمدرسیة، ویحتاج  األعمالالتركیز على 
  .)2009، وآخرون

  
قد یعاني طلبة صعوبات التعلم من صعوبات في اللغة االستقبالیة والتعبیریة، كما أما المجال اللغوي؛ 

یمكن أن یكون كالم الشخص الذي یعاني من صعوبات التعلم مطوًال ویدور حول فكرة واحدة أو قاصرًا 
باإلضافة إلى عدم وضوح بعض الكالم نتیجة إلبدال أو حذف أو إضافة على وصف خبرات حسیة، 

أو تشویه أو تكرار لبعض أصوات الحروف، هذا باإلضافة إلى مشكلة فقدان القدرة المكتسبة على 
  ).2017الصمادي، والشمالي، (الكالم وذلك بسبب إصابة الدماغ 

  
لبة ذوو صعوبات التعلم حركة دائمة یظهر الطإلى المجال الحركي، حیث ) 2013(وتطرق العدل 

وقضم األظافر، فهم یتسمون بالحركة الزائدة ونقص في المهارات الحركیة كاالعتماد على ید واحدة، 
وقصور في التحكم بالید، وارتعاش بسیط عند القیام بمجهود حركي، كما أن الطلبة في هذه الفئة 

ستجابات الحركیة، وقد یصل الفارق في تدني القدرة یتسمون بعدم القدرة على االنسجام والتناسق في اال
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كما یعانون من عدم نضج التصور الجسمي ومنها عدم بین المهارات والعمر الزمني إلى أربع سنوات، 
الجسم الداخلیة والخارجیة، وصعوبة مطابقة نمط الطفل البدني باألنماط  أجزاءالقدرة على تحدید 

مس اإلصبعي والتي تظهر واضحة على الرسم، وأثناء أداء البدنیة لآلخرین، وضعف حاسة الل
، كما یعانون من بما یوصف الضیاع المكاني، ویرتبكون ویتسم تفكیرهم بالتشویش عند االختبارات

  .إعطاء تعلیمات عن االتجاهات، والمسافات واألطوال واالرتفاعات وغیرها من األبعاد
  

صعوبات التعلم بأنهم یشعرون بالقلق والتوتر عند أداء المهمات یتسم ذوو بینما في المجال االنفعالي 
، كما أنهم یشعرون بعدم الثقة بالنفس، وتدني قدرتهم على )القراءة، والكتابة، والحساب(المتعلقة بـ 

إدراك العالقات بین األشیاء، ویجدون صعوبة في التكیف مع اآلخرین نتیجة االفتقار إلى مهارات 
الشریف، (رین، ویمیلون للسلوك العدواني نتیجة لعدم القدرة على فهم سلوك اآلخرین التعامل مع اآلخ

2011.(  
 
  :النظریات المفسرة لصعوبات التعلم 3. 1. 1. 2
  

حیث أرجع بعض التربویین هذه الصعوبات إلى صعوبات التعلم،  فسرتتعددت النظریات التي 
، والتأخر في النضج، ومنهم من إدراكي حركياضطراب إصابات مخیة، ومنهم من فسرها على أنها 

  .فسرها على أنها تعود ألسباب سلوكیة، وخلل في الذكاءات المتعددة
  

أن العدید من األطفال ذوي صعوبات التعلم لدیهم  )النیورولوجیة(العصبیة  –الطبیة  النظریة وافترضت
اإلشارات العصبیة البسیطة  مخیة، ویظهر األطفال ذوو صعوبات التعلم بوضوح كثیرًا من إصابات

أكثر من األطفال العادیین، ویتفق اغلب المنظرین في النموذج النیورولوجي على أن صعوبات التعلم 
السیطرة (المخ المكتسبة، وعدم توازن قدرات التجهیز المعرفي بین نصفي المخ  إصاباتتنتج عن 

ف المخ لدى األطفال ذوو صعوبات التعلم ، وفي حالة قیام نصوالعوامل الكیمیائیة والحیویة) المخیة
بنشاط معین، فإنهم یواجهون صعوبة في توزیع الجهد لنشاط آخر یتداخل مع الجانب نفسه من المخ 

  ).2011یوسف، (
  

فإصابة المخ المكتسبة تؤدي إلى عدم القدرة على تنظیم أو تكامل وتركیب المعلومات الالزمة للمهارات 
األكادیمیة، مما یؤدي بدوره إلى حدوث صعوبة في التعلم، كذلك عدم توازن قدرات التجهیز المعرفي 

روي األیمن للمخ بین نصفي المخ من كونها نتیجة لعیوب معرفیة عامة، حیث أن كًال من النصف الك
یختص بالمعالجة المتزامنة للمعلومات البصریة والمكانیة، والنصف الكروي األیسر یختص بالمعالجة 
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المتتابعة للمعلومات اللغویة، والتكامل بین النصفین مطلوب وضروري لعملیة التعلم، واالضطراب 
  ).2010إبراهیم، (ي التعلم الوظیفي في أي منهما یسبب حالة من عدم التوازن وبالتالي صعوبات ف

  
 أساسأن جمیع أنماط التعلم تعتمد على نظریة االضطراب اإلدراكي الحركي إلى  بینما اتجه أصحاب

 –الحسي إلى مستوى التنظیم اإلدراكي  –من المستوى اإلدراكي  األسسحسي حركي، ثم تتطور هذه 
الجهاز العصبي المركزي إذ یسمعون المعرفي، وأن ذوو صعوبات التعلم یعانون من قصور وظیفي في 

ولكنهم ال یفهمون ما یقال، وحتى یتمكن الطفل من التعلم بشكل طبیعي یستلزم ذلك البدء في العالج 
  ).2017الصمادي، والشمالي، (الحركي  –من جذور المشكلة وهي االضطراب في المجال اإلدراكي 

  
المحافظة : وحدد كیفارت أربعة تعمیمات حركیة یمكن أن تساعد الطفل على النجاح المدرسي وهي

على ثبات جسمه واتزانه بوجود قوة الجاذبیة األرضیة أثناء حركته وانتقاله، والتعمیمات الحركیة كقبض 
ومحیطه، وتمییز األجسام وتركها، ثم االنتقال كالزحف والمشي والركض والقفز، بهدف استكشاف بیئته 

العالقات بین األشیاء، وأخیرًا القوة الدافعة التي تشتمل حركات االستقبال والدفع لألشیاء الموجودة في 
محیط الطفل، ویعتقد كیفارت أن التدرج الهرمي للتدریبات الحركیة السابقة الذكر بالغ األهمیة، 

الحركیة الثابتة وتطویرها في  –اإلدراكیة  فاألطفال العادیون برأیه یستطیعون تنمیة عالم من الخبرات
سن السادسة، أما األطفال الذین یواجهون صعوبات خاصة في التعلم، فیكون عالم الخبرات اإلدراكیة 

الحركیة عندهم غیر ثابت، وبالتالي ال یوجد أساس ثابت للحقائق المتعلقة بالعالم من حولهم، وهم  –
دراكیًا  ٕ   ).2012القمش، (ومعرفیًا بذلك غیر منظمین حركیًا وا

  
، فیقوم المنظور البنائي لألسس العصبیة للنمو العقلي )النیوروسیكولوجیة(النفس عصبیة  النظریةأما 

) function(والوظیفة ) construction(المعرفي على افتراض أساسي مؤداه أن العالقة بین البنیة 
هي عالقة تأثر وتأثیر، ومن ثم فالتغیرات التي تحدث في البنیة العصبیة المواكبة للنمو العقلي 
المعرفي؛ تقف بالضرورة خلف التغیر في الوظیفة المعرفیة من ناحیة، كما أن الوظیفة المعرفیة 

حیث إعادة التأثیر  المكتسبة الناتجة عن التفاعل مع البیئة تؤثر على البنیة العصبیة المرتبطة بها، من
في خصائصها البنائیة من ناحیة أخرى، ومن ثم یمكن افتراض أن البنیة العصبیة لذوي صعوبات 
التعلم تختلف كمیًا وكیفیًا عن أقرانهم العادیین، مما ینتج عنه تباین الوظائف المعرفیة المرتبطة لدى 

  ).2007الزیات، (كل منهم 
  

المخ بما هو مفهوم من سلوكیات الناس، حیث أن الخلل  ربط ما هو معروف من وظائف فحاولت
الوظیفي في المخ یمكن أن یؤدي إلى تغیر في وظائف معینة، وتؤثر على مظاهر معینة من سلوك 
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الطفل أثناء التعلم مثل عسر القراء واختالل الوظائف اللغویة، وتقوم هذه النظریة على بعض 
ز العصبي المركزي ینطوي على خصائص كمیة وكیفیة االفتراضات، منها أن النمو السوي للجها

تختلف عن النمو غیر السوي من حیث األبنیة والتراكیب والوظائف، وحدوث أي خلل أو قصور أو 
  ).2014العزازي، (اضطراب في الجهاز العصبي المركزي لدى الطفل ینعكس تمامًا على سلوكه 

  
یذهب أصحاب هذه ، حیث )المدخل النمائي(لتأخر في النضج نظریة اإلى ) 2010(وأشار إبراهیم 

النظریة إلى تفسیر صعوبات التعلم على أنها تعكس بطئًا في نضج العملیات البصریة، والحركیة، 
واللغویة، وعملیات االنتباه التي تمیز النمو المعرفي، ونظرًا ألن كل فرد یعاني من صعوبات تعلم لدیه 

بطء النضج، فإن كًال منهم یختلف في معدل وأسلوب اجتیازه لمراحل  مظاهر مختلفة من جوانب
النمو، ونظرًا ألن المنهج المدرسي یفوق مستویات استعداد األفراد الذین یعانون من عدم كفاءة المخ 

  .بدرجة ما، فإن هؤالء األفراد یفشلون في المدرسة
  

ن ما یظهر من عدم اكتمال النضج لدى بعض األطفال ذوي ص ٕ عوبات القراءة قد یكون مرتبطًا وا
بتأخر في نضج بعض عناصر الجهاز العصبي المركزي، فتفترض هذه النظریة أن األطفال ذوو 
صعوبات التعلم یشبهون األطفال الطبیعیین في العملیات الفیزیولوجیة العصبیة، لكنهم متأخرون في 

  ).2008جرار، (قل العصبیة وغیرها معدل نضج الدماغ، وفي نمو المشابك العصبیة وفي تركیز النوا
  

الدراسي  أساس أسالیب التحصیلعلى أما أصحاب النظریة السلوكیة، فقد فسروا صعوبات التعلم 
الخاطئة، والتي قد ترجع إلى استخدام طرق التدریس غیر المالئمة بسبب االفتقار إلى الوسائل 
التعلیمیة واألنشطة التربویة المناسبة وكثر عدد المتعلمین، وافتقارهم إلى الدافعیة للتعلم والدراسة، عالوة 

لمجتمع، لذا یرى أصحاب هذا على وجود ظروف بیئیة غیر مالئمة في كل من األسرة والمدرسة وا
االتجاه ضرورة دراسة الظروف البیئیة وعوامل التنشئة االجتماعیة، والتعرف على التاریخ التعلیمي 

  ).2011یوسف، (والتحصیلي للطالب 
  

كما یعتقد السلوكیون أیضًا أن األطفال الذین یعانون من صعوبات في التعلم ولدیهم عجز في الجوانب 
اإلدراكیة أو المعرفیة أو الحركیة والذي یؤثر على تحصیلهم، ال یظهر لدیهم خلل فسیولوجي في 

الجتهم من العصبیة والتي تقوم بوظائفها بشكل طبیعي، وأن مثل هؤالء األطفال یمكن مع أنظمتهم
خالل الوسائل السلوكیة والبرامج التعزیزیة التي تزداد تطورًا وتركیزًا حسب نوع الصعوبة سواء كانت 

  ).2015القاسم، (عصبیة أو نفسیة نمائیة 
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الدماغ من أن التعلم  أبحاثانطالقًا مما أثبتته  بینما فسرت نظریة الذكاءات المتعددة صعوبات التعلم
اخل الدماغ، وأن أي مشكلة تكون ناتجة عن خلل وظیفي في الجزء المسؤول عملیة عصبیة تحدث د

عنها في الدماغ من خالل اقتراح عدة ذكاءات یتفاوت األفراد في درجة ظهورها وقوتها لدیهم، والتأكید 
والذكاء الریاضي والذین یعدان مصدر المشكالت  اللغويعلى أن المناهج الدراسیة تركز على الذكاء 

والصعوبات التي تتحدى هذه الفئة، وتنظر إلى البیئات الصفیة على أنها بیئات فقیرة تخلو من 
الذي ینعكس سلبًا على  األمرالمثیرات التي تتناسب مع میول واهتمامات الطلبة وال تلبي احتیاجاتهم، 

  ).2012القمش، (تدنٍ في التحصیل الدراسي  دافعیتهم وانتباههم ویظهر على شكل
  
  :أنماط صعوبات التعلم 4. 1. 1. 2
  

من أكثر التصنیفات شیوعًا لصعوبات التعلم هو تصنیفها لنمطین رئیسیین وهما؛ صعوبات التعلم 
  .النمائیة وصعوبات التعلم األكادیمیة

  
الصعوبات تتعلق باضطراب أو خلل أن هذه ) 2008(جرار إلیها أشار فصعوبات التعلم النمائیة كما 

االنتباه، والذاكرة، : في واحدة أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة الالزمة للتعلم األكادیمي مثل
  .واإلدراك، والتفكیر، واللغة

  
الذي تقوم  واألساسقترن باإلدراك، وهما الخطوة األولى نحو اتصال الفرد بالبیئة ومثیراتها، ی هاالنتباف

ه سائر العملیات العقلیة، فاالنتباه هو مفتاح التعلم والتفكیر والتذكیر، ویشمل االنتباه على تركیز علی
الواعي وتركیز أیة حاسة أخرى باتجاه مثیر معین، ومن الصعوبات المتعلقة  اإلصغاءالنظر أو 

، وعدم القدرة على باالنتباه هي النشاط الزائد، والتشتت في مجال التركیز على المثیرات ذات العالقة
الكبح والنزعة لالستجابة للمشتتات الخارجیة والداخلیة، واالحتفاظ باالستجابة بشكل غیر مناسب 

  ).2015القاسم، (
  

 تإلى أن اضطرابات اإلدراك ترتبط ارتباطًا وثیقًا باضطرابا) 2011(أشار كوافحة أما اإلدراك؛ فقد 
االنتباه، وتعبر صعوبات التعلم الناشئة عن اضطراب عملیات اإلدراك عن نفسها من خالل ثالث 

الفشل المدرسي أو انخفاض أو ضعف التحصیل األكادیمي، والصعوبات المهاریة : مظاهر أساسیة
  .والحركیة أو صعوبات التآزر أو األداء الحركي، والفشل في تكامل النظم اإلدراكیة الحركیة
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الین یعانون من  الطلبةعلى استدعاء ما تم مشاهدته أو سماعه أو التدریب علیه، ف الذاكرةینما تعمل ب
مشكالت واضحة في الذاكرة البصریة أو السمعیة، قد تكون لدیهم مشكلة في تعلم القراءة والتهجئة 

جراء العملیات الحسابیة  ٕ   ).2011الكحالي، (والكتابة وا
  

إلى عدم قدرتهم على  تعود صعوبات التعلم عند بعض األطفال أن) 2011(ف یفي حین؛ أشار الشر 
؛ الطلبةاستخدام أسالیب التفكیر الصحیحة، وتبدو ناتجة عن سوء استخدام التفكیر في بعض سلوكیات 

كاالندفاعیة، واالتكالیة، واالعتماد الزائد على المعلم، وعدم القدرة على تركیز االنتباه، وعدم المرونة في 
التفكیر، وضعف الثقة بالنفس، وفقدان الثقة وحتى مقاومة محاولة التفكیر، وكل هذه األمور تؤدي إلى 
دراك العالقة بین األشیاء التي تعتمد علیها عملیات التعلم، فیعاني الطفل من  ٕ صعوبة تشكیل المفاهیم وا

  ).2011الشریف، (صعوبات في التعلم 
  

د بها صعوبات األداء المدرسي المعرفي األكادیمي، والتي تتمثل یقصفأما صعوبات التعلم األكادیمیة 
سالم، (، وترتبط هذه الصعوبات إلى حد كبیر بصعوبات التعلم النمائیة الحساب والقراءة والكتابة في

2015.(  
  
الرموز والحسابات الریاضیة، ویعلل ذلك بسیطرة  إتقانتشیر إلى عدم القدرة على  صعوبات الحسابف

غیر فعالة على المعلومات والى ضعف الذاكرة، وضعف القدرة على التفكیر واالستنتاج، ویجد الفرد 
الجمع ( األربعصعوبة في إجراء العملیات الحسابیة وفي حل المسائل، وال ینهي العملیات الحسابیة 

ي أفراد هذه الصعوبة في تطبیق المهارات الحسابیة، وعدم القدرة ، كما یعان)والطرح والضرب والقسمة
  ).2012القمش، (على السلسلة إذا كان الحل یقتضي ذلك 

  
یعیق التعلم  إدراكيأنها صعوبة شدیدة في تعلم الحساب ترتبط باضطراب ) 2013(وذكر الخطیب 

أو إجراء العملیات الریاضیة الكمي، فقد یكون الطفل غیر قادر على القیام بالوظائف الریاضیة، 
الرمزیة، وترتبط هذه الحالة بالخلل الدماغي الوظیفي البسیط، ویعاني الطلبة الذین لدیهم صعوبات في 

  .البصري والعالقات الفراغیة ومعرفة الوقت واالتجاهات باإلدراكالحساب من صعوبات مختلفة تتعلق 
  

ضعف : جع إلى مجموعة من األسباب منهاأن أسباب صعوبات الحساب تر ) 2011(ویرى الشریف 
قدرة الطفل على تعلم مهارات جدیدة، وضعف االنتباه، واإلعاقات السمعیة والبصریة والعقلیة والجسمیة 

، والتعلیم الغیر مناسب، الطالبوالصحیة، واالضطرابات االنفعالیة، والمثیرات البیئیة المحیطة ب
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والضعف اللغوي الذي یؤدي إلى العجز عن فهم واستخدام مصطلحات مرتبطة باألعداد والحجم 
  . والمساحة

  
تتمثل في صعوبة تمییز األرقام ذات أنها ) 2015(أما مظاهرها فقد ذكر أبو شعیرة وغباري 

یكتب الرقم ، وعكس األرقام الموجودة في الخانات المختلفة ف8، 7) (2، 6(االتجاهات المتعاكسة مثل 
، وقد یكون الطالب متمكنًا من عملیة الجمع أو الضرب البسیط ولكنه یقع في )43(على نحو ) 34(

  .وما شابه ذلك) عشرات –آحاد (تتعلق ببعض المفاهیم األخرى المتعلقة بالقیمة المكانیة للرقم  أخطاء
  

القراءة ركز على الجانب تعریفًا لصعوبات ) 2016(أوردت بن فلیس وهامل أما صعوبات القراءة؛ 
صعوبة حادة في شكل اللغة الكتابیة ال تعتمد على الذكاء وال تعزى إلى أسباب ثقافیة : اللغوي وهو

باكتساب لمستوى القراءة والكتابة والتهجئة یقع تحت المستوى المتوقع نسبة إلى  وانفعالیة، وتتصف
على المهارات اللغویة التي تتصل بالشكل مستوى ذكائه وعمره الزمني، وهي من طبیعة معرفیة تؤثر 

  .الكتابي خاصة الرموز البصریة اللفظیة والذاكرة القصیرة ونظام اإلدراك والسلسلة
  

صعوبة تعلم خاصة عصبیة المنشأ، تتسم بمشكالت : كسیا بأنهالالجمعیة العالمیة للدس بینما عرفتها
، وهذه الصعوبات تنشأ في العادة من مشكلة في دقة أو سرعة التعرف على المفردات والتهجئة السیئة

للغة ودائمًا غیر متوقعة عند األفراد إذا ما قورنت بقدراتهم ) األصواتي(تصیب المكون الفونولوجي 
المعرفیة األخرى مع توافر وسائل التدریس الفعالة، والنتائج الثانویة لهذه الصعوبات قد تتضمن 

ة في مجال القراءة التي تعیق بدورها نمو المفردات والخبرة عند مشكالت في القراءة والفهم وقلة الخبر 
  ).2014العزازي، (األفراد 

  
وینظر أصحاب االتجاه الطبي إلى أن صعوبات القراءة سببه تلف دماغي بسیط أو اختالل وظیفي في 

ف الدماغ الجهاز العصبي المركزي، وتكون هذه اإلصابة في التلفیفیة الزاویة الیسرى وهي إحدى تالفی
بأن سیطرة الشق األیمن للدماغ یؤدي إلى ) أورتن(وتقع في الجزء األیسر وتتصل بالكالم، بینما اعتقد 

التأتأة وكذلك صعوبات القراءة، وافترض بأن أحد شقي الدماغ یعد مسیطرًا عند األفراد، وأن الشق 
كان احد شقي الدماغ هو األیسر هو المسیطر لدى األفراد الذین یستخدمون الید الیمنى، فإذا 

، أما إذا لم یسیطر أحد شقي الدماغ المسیطر؛ فإن الشخص سوف یواجه صعوبة اقل في تعلم القراءة
  ).2016خصاونة، والخوالدة، وضمرة، وأبو هواش، (فإن الطفل سوف یواجه صعوبة في القراءة 
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وجود صعوبة في : أن صعوبات القراءة ترجع إلى العدید من األسباب ومنها) 2009( محمدوذكر 
كذلك وجود مشكالت وتمییزها بشكل جید،  واألصواتالتناول اللغوي تحول دون إدراك الطفل للحروف 

في السمع والبصر لدى الطفل تؤدي إلى صعوبات قرائیة، كما أن وجود مشكلة في اإلدراك السمعي 
تمییزه لألصوات التي یسمعها، ووجود صعوبة في اإلدراك البصري تحول دون إدراكه لشكل  تحول دون

 –الحروف والتمییز بینها، وتؤدي مع صعوبة اإلدراك السمعي إلى صعوبة واضحة في التآزر السمعي 
  .البصري إلى تفاقم المشكلة

  
إلى صعوبات  النظرمن  رغمالأنه وب) Wydell, Fern-pollak, 2012(بوالك  –ویرى وایدل وفیرن 
تكون بسبب  قد صعوبات القراءة فإن جیني، أصل ذو عصبي بیولوجي اضطرابالقراءة على أنها 

 المدى قصیرة الذاكرة في عجز أو البصریة، المعالجة مهاراتخلل في  أو السمعیة المعالجة في خلل
  .في عملیة القراءة تؤثر أن یمكن والتي اللفظیة، أو
  

حذف بعض الكلمات أو أجزاء : أن مظاهر صعوبات القراءة تتمثل في) 2009(وحسن وذكر علي 
ضافة بعض الكلمات غیر الموجودة في النص األصلي إلى الجملة، أو إضافة  ٕ من الكلمة المقروءة، وا
بدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضًا من  ٕ بعض المقاطع أو األحرف إلى الكلمة المقروءة، وا

عا ٕ دة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر، وقلب األحرف وتبدیلها، وضعف التمییز معناها، وا
العلة، وقراءة الجملة بطریقة  أحرفوضعف التمییز بین ، رسمًا والمختلفة لفظاً  بین األحرف المتشابهة

  .سریعة أو بطیئة وغیر واضحة
  

في القراءة غالبًا ما یواجهون  أن الطلبة الذین یعانون من صعبات) 2013(وأضاف الخطیب وآخرون 
وهي القدر على تحویل الرمز المكتوب  ؛فك الرموز :ثالث مشكالت رئیسیة تتعلق بعملیة القراءة وهي

إلى لغة منطوقة، ویعتمد فك الرموز بشكل كبیر على ما یسمى الوعي الصوتي والذي یعني فهم الفرد 
قدرة الفرد على  وهي الطالقةم یتكون من وحدات صغیرة من الصوت، كذلك یعانون من بأن الكال

اني من سلس دون بذل مجهود كبیر، والفرد الذي یعاني من مشكالت في فك الرموز سیعالقراءة بشكل 
على استخراج  القدرة وهي الستیعاب القرائيامشكالت في القراءة بطالقة، وأیضًا لدیهم مشكلة في 

مما قرأ، واستخراج المعنى هو الهدف األسمى من عملیة القراءة، وتتأثر قدرة الفرد على  ىنالمع
  .االستیعاب القرائي سلبًا إذا كان یعاني من مشكالت في الطالقة

  
 عالیة اتصالیة صیغة تعتبر الكتابةوتعتبر صعوبات الكتابة إحدى صعوبات التعلم األكادیمیة، ف

 تتكامل أنها كما أخرى، ناحیة من أهمیة أكثر ووسیلة ناحیة، من مهمة تعلیمیة مهارة أنها كما التعقید،
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 تعلیم فإن لذا القراءة، مهارة مع موجب نحو على وترتبط واإلدراكیة، والحركیة البصریة القدرات مع
 للتالمیذ إكسابها یمكن متعلمة مهارة كونها التربویة العملیة في أساسیاً  عنصراً  یمثل وتعلمها الكتابة
  ).2016عبده، ( التفكیر على یقوم ذهني كنشاط

  
من  واألفكارعدم قدرة الفرد على التعبیر عن المعاني : صعوبات الكتابة بأنها) 2015(ویعرف القاسم 

  .المكتوبة) الحروف والحركات(خالل مجموعة من الرموز 
  

 الكتابة، في سیما وال أكادیمیة تعلم صعوبة: بأنها) 2012(والبحیري ومحفوظي  كما عرفها أبو الدیار
 یعیق مما الكتابة عسر یعاني الذي الفرد لدى الدقیقة الحركیة المهارات في صعوبات شكل على تظهر
 الكتابة وضعف التهجئة، في صعوبات: شكل في الكتابة عسر ویظهر ،لدیه الكتابة عملیة تقدم

  .الكتابي التعبیر في وصعوبات الیدویة،
  

أنها عبارة عن خلل وظیفي بسیط في المخ؛ حیث یكون الطفل غیر قادر على ) 2014(ویرى بطرس 
تذكر التسلسل لكتابة الحروف والكلمات، فالطفل یعرف الكلمة التي یرغب في كتابتها ویستطیع نطقها 
نتاج األنشطة المركبة الالزمة  ٕ وتحدیدها عند مشاهدته لها، ومع ذلك یكون غیر قادر على تنظیم وا

  .خ أو كتابة الكلمة من الذاكرةلنس
  
 وعدم لألطفال، الكتابة تدریس لطبیعة متطور غیر فهم عن یعبر للتالمیذ الكتابي األداء ضعف إن

 ذاتها؛ حد في الكتابة مهارة وتعقد المعلم، قبل من بالكتابة الضئیل واالهتمام ،الطلبة خصائص مراعاة
 على االبتدائیة المرحلة معلمي معظم قدرة وعدم عدیدة، مهارات من عال تنسیق إلى تحتاج أنها إذ

 نفسها الكتابة لمهارات واإلرشاد التوجیه یستلزمها التي والمهارات الكتابة عملیة بین التوازن إقامة
)Natolieg, 2008.( 
  
أو عدم االنسجام بین البصر ) Dysgraphia) (قصور التصویر(سمیت هذه الصعوبات بإسم و 

والحركة، فقد ال یستطیع بعض الطلبة الذین یعانون من اضطرابات كتابیة مسك القلم بشكل صحیح، 
صعوبة في كتابة بعض الحروف فقط، وقد تعزى هذه الصعوبات إلى اضطراب في وقد یواجه آخرون 

  ).2015أبو أسعد، (تحدید االتجاه أو صعوبات أخرى تتعلق بالدافعیة 
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القصور في عملیة : أن أسباب صعوبات الكتابة تعود إلى) 2012(وأشار كوافحة وعبد العزیز 
التدریس والبیئة الصفیة الغیر المناسبة، والقصور في الضبط الحركي، والقصور في اإلدراك المكاني 

  .أو البصري، والقصور في الذاكرة
  

عدم إمداد الطالب بالتغذیة تتمثل في  الكتابة أسبابًا تقف وراء صعوبات) 2018(وأضاف جاد اهللا 
المرتدة الصحیحة خاصة في بدایتها قبل أن تصبح عادة مكتسبة، وعدم إمداد الطفل بنماذج صحیحة 
للحروف المختلفة بحسب مواضع تواجدها، وعدم التمییز بین الحرف الصحیح والخاطئ، وعدم التمییز 

كید على تقدیر المسافات بین الحروف وبعضها البعض وبین بین الخطأ اإلمالئي والنحوي، وعدم التأ
  .الكلمات المكونة للجمل

  
أن مظاهر صعوبات الكتابة ) Pierangelo, Giuliani, 2008(ویرى بییر أنجلو وجولیاني 

)Dysgraphia ( أو األحرف  تباین في كتابة، ووجود كتابة غیر مقروءة بشكل عامفي أن التتمثل
غیر  الكتابة موضع، كذلك مكتملةالكلمات أو الحروف غیر الشكل والحجم، وأن الكلمات من حیث 

مسافات غیر متناسقة بین الكلمات ال، و متناسق على الصفحة فیما یتعلق بالخطوط والهوامش
وعدم القدرة على تذكر  صعوبة الحركة الدقیقة في الكتابة، وبطئ النسخ أو الكتابة، ووجود والحروف

  .لمرتبطة بالكتابةأنماط الحركة ا
  

أن ذوي صعوبات الكتابة ال یفرقون بین الحروف المتشابهة التمییز فیما ) 2010(كما ذكر إبراهیم 
بینها من اختالفات شكلیة، وتغییر رسم الحرف تبعًا النفصاله أو اتصاله في الكلمة الواحدة مع عدم 
اتساقه من حیث الشكل ومن حیث موقعه في الكلمة، وكذلك ارتباك وعدم وضع النقاط في أماكنها 

  .مما یؤدي إلى الخلط بین تلك الحروف) یـ /نـ، تـ  /بـ (ى أو أسفل الحرف مثل الصحیحة أعل
  
  :تشخیص ذوو صعوبات التعلم 5. 1. 1. 2
  

إن كلمة التشخیص ترجع إلى أصول إغریقیة، ویعني التشخیص التعرف بدقة، أما معناه الطبي فهو 
، ویقع على عاتق المعلم التحدید عن طریق الفحص وطبیعة الظروف الخاصة بالحالة المرضیة

في الفصل الدراسي، وكي یمیز المعلم ذوي صعوبات  الطلبةالتعرف على أسباب صعوبات التعلم لدى 
تستخدم على نطاق واسع للتعرف على ذوي صعوبات التعلم التعلم هناك عدد من المحكات 

  .وتشخیصهم
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التباین الشدید في نمو الوظائف یشیر إلى  محك التباعدإلى هذه المحكات، ف) 2013(العدل  وأشار
تحصیلي للطفل في المواد النفسیة، والتباین بین القدرة والتحصیل، والتباین بین مظاهر النمو ال

یعتمد في تشخیصه على استبعاد الحاالت التي یرجع سبب القصور  محك االستبعادالدراسیة، أما 
حسیة، أو اضطرابات انفعالیة شدیدة، أو التحصیلي أو الصعوبات في التعلم إلى إعاقات عقلیة، أو 

على فكرة أن  محك التربیة الخاصةرص التعلیم أو الحرمان االجتماعي، بینما یعتمد حاالت نقص ف
الذین یعانون من صعوبات في التعلم یحتاجون إلى طرق خاصة في التعلم بحیث تتناسب مع  الطلبة

ویقصد به  محك النضجطراباتهم النمائیة، كذلك ج مشكالتهم واضصعوباتهم وتقابل احتیاجاتهم وتعال
ذوو صعوبات التعلم  فاألطفالعدم االنتظام في نمو الوظائف والعملیات العقلیة المسؤولة عن األداء، 

عادة ما یؤدون بطریقة عادیة في بعض المجاالت األكادیمیة أو المهام النمائیة في حین یظهرون 
  .رىقصورًا حادًا في مجاالت أو مهام أخ

  
 من یعاني الذي الطفل حول المعلومات على الحصول في المختلفة التشخیص إجراءات وتهدف

جراء تعلم، صعوبات ٕ  الطفل بشأن قرار إلى الوصول أجل من المعلومات هذه على الالزمة التحلیالت وا
 القوة نقاط على الكشف في التعلم صعوبات ذوي أهداف تشخیص الطلبة حصر ویمكن المفحوص،

 التفكیر، االنتباه، في العجز( الفرد لدى النمائیة المشكالت عن الكشف، و الفرد لدى الضعف ونقاط
 الذین األطفال عن التعلم صعوبات من یعانون الذین األطفال تمییز، و ...)اللغة اإلدراك، الذاكرة،
 صعوبات عن الناتجة المشكالت تفاقم خطر من الوقایة في المساعدة، كذلك أخرى إعاقات من یعانون
 نوع وتحدید أكادیمیة تعلم صعوبات من یعانون الذین األطفال تحدید، و )المبكر التدخل( التعلم

  .العالجیة البرامج وضع في التربویین مساعدة، و ...)والحساب القراءة،( منها یعانون التي الصعوبة
  
 یكشف فالتشخیص التعلم؛ صعوبات لمشكالت والعمیق الدقیق الفهم في الباحثین یساعد التشخیص إن

 التعلیمي الطفل مستوى عن الخاصة المعلومات جمع على ویساعد التعلم لصعوبات أخرى أشكال عن
  ).2006 البوالیز،(
  

أن عملیة التشخیص تتم وفق مراحل متتالیة یتم على أساسها ) 2017(وذكر الصمادي والشمالي 
وكیات مالحظة سلحدید الطالب ذوي التحصیل المتدني، یلیها ت :وبمقتضاها التشخیص وهي كاآلتي
إجراء كیات الطالب بصفة عامة غیر رسمیة، وبعد ذلك تقویم سلو الطالب داخل المدرسة والصف، ثم 

تحدید األسالیب م الرسمي بواسطة فریق األخصائیین، ثم الوصول إلى النتائج وتفسیرها، و التقوی
  .سرعة التدخل العالجي أو اإلرشادي المطلوبائج، وأخیرًا النتالعالجیة الممكنة في ضوء 
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من أشهر مقاییس التعرف  التعلم صعوبات ذوي الطلبة على للتعرف) بست مایكل( مقیاسویعتبر 
 المقیاس ویهدف) بست مایكل( قبل من 1969 عام في المقیاس ظهرعلى ذوي صعوبات التعلم، و 

إلى التعرف المبدئي على الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائیة، ویعتبر هذا المقیاس من 
وصلح هذا االختبار لألطفال في المقاییس الفردیة والمقننة والمعروفة في مجال صعوبات التعلم، 

االختبارات  سنة، حیث یعطى االختبار عند تطبیقه درجة كلیة، ودرجة) 12-6(الفئات العمریة من 
فقرة ) 24(ویتألف المقیاس في صورته األصلیة من اللفظیة، ودرجة على االختبارات غیر اللفظیة، 

  :موزعة على خمسة اختبارات فرعیة
  

 .فهم معاني الكلمات، والمحادثة، والتذكر: فقرات وهي) 3(اختبار االستیعاب وعدد فقراته  .1
لمفردات، والقواعد، وتذكر المفردات، وسرد ا: فقرات وهي) 3(اختبار اللغة وعدد فقراته  .2

 .القصص، وبناء األفكار
جراء العالقات، ومعرفة : فقرات وهي) 3(اختبار المعرفة العامة وعدد فقراته  .3 ٕ إدراك الوقت، وا

 .االتجاهات
التناسق الحركي العام، والتوازن، والدقة : فقرات وهي) 3(اختبار التناسق الحركي وعدد فقراته  .4

 .م الیدینفي استخدا
التعاون، واالنتباه، : فقرات وهي) 8(اختبار السلوك الشخصي واالجتماعي وعدد فقراته  .5

والتركیز، والتنظیم، والتصرفات في المواقف الجدیدة، والتقبل االجتماعي، والمسؤولیة، وانجاز 
  ).2015الروسان، (مع اآلخرین  واإلحساسالواجب، 

  
  :عالج صعوبات التعلمالمناسبة لاستراتیجیات التدریس  6. 1. 1. 2
  

یوجد الكثیر من أسالیب واستراتیجیات تعلیم الطلبة ذوي الصعوبات التعلمیة والتي أشارت إلیها 
في  متردداً  حائراً  إلى الحد الذي یقف فیه المعلم أحیاناً ، الدوریات العلمیة والدراسات واألبحاث العلمیة

وفي الوقت نفسه فإنه لیس من الحكمة  ،أو تلك ستراتیجیةاإلاستعمال هذا األسلوب أو ذاك أو هذه 
وفي الوقت نفسه فإنه لیس من الحكمة بمكان أن یتم  ،بمكان أن یتم التعامل مع األسالیب أو تلك

بل على  ،وذلك بأن یتم تحدیدها سلفاً ، التعامل مع األسالیب واالستراتیجیات على أنها وصفات طبیة
إضافة ، بار أن هؤالء الطلبة لیسوا متجانسین من حیث الخصائص والقدراتالمعلمین أن یأخذوا باالعت

فما یصلح من أسالیب واستراتیجیات مع  ؛وعلیه ،إلى عدم التجانس في القدرات الداخلیة للطالب الواحد
ن كانا یعانیان من الصعوبة التعلیمیة ، أحد الطلبة لیس بالضرورة أن یصلح مع طالب آخر ٕ حتى وا

  ).2008، رجرا( نفسها
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ض األمور عند عالج صعوبات أنه ینبغي على المعلمین أن یراعوا االلتزام ببع) 2013(وأورد العدل 
د عندما تبدو علیه االهتمام بمالحظة وتدریب الفر كون البرامج العالجیة أكثر فردیة، و تالتعلم، كأن 

النشاطات النمو، كذلك تناسق  أن یكون العالج والتدریس مباشرًا تجاه مستوىأعراض الصعوبة، و 
یب المناطق اللفظیة وغیر أن یشمل برنامج التدر ع مستویات االستعداد عند األطفال، و العالجیة م
  .حسیة أو غیر حسیة للطفل الذي یعاني من الصعوبة إثارةعدم إعطاء أي اللفظیة، و 

  
تساعدهم في  التعلم صعوبات ذوي الطلبة تعلیمل استراتیجیاتإلى أن هنالك ) 2016(ویشیر عبده 

 على الطالب یعمل واضحة محددة أهداف وضععلى  یقوم المباشر لتدریسفاعالج هذه الصعوبات، 
تاحةمتسلسلة خطوات في التربویة األنشطة وترتیب صیاغة، و تحقیقها ٕ  المهارات الكتساب الفرصة ، وا
 ومادة والبیئة الطالب بین التفاعلي التعلم تشجیع فهو یستند إلى ؛الفعال اإلیجابي التعلم، كذلك الجدیدة
 على الطالب تشجیع، و الجدیدة التعلیمیة المادة تقدیم عند للتلمیذ السابقة الخبرات إلى االستناد، و التعلم

 ومكوناته وعملیاته نطاقاته یشكل تعلیمي نشاط ؛ فهوالنظم أسلوب، أما التعلم عملیة في االندماج
، المدخالت" هي أجزاء أربعة من ویتألف المحددة األهداف تحقیق إلى تسعى التي وعناصره

 تقوم التي )النفسیة العملیات تدریب( القدرات تنمیة إستراتیجیة، كذلك "التقویم، و المخرجات، و العملیاتو 
 والنمو اللغوي والنمو والذاكرة واإلدراك واالنتباه كالتفكیر األساسیة النفسیة العملیات بمفهوم األخذ على

 والتي التعلیمة الصعوبات من انطالقاً  التعلم صعوبات لذوي التربویة للبرامج التخطیط عند الحركي
 على األمثلة من" كیفارت" برنامج ویعتبر العملیات، هذه من أكثر أو واحدة في اضطراب عن تنتج
 لهؤالء العالجیة اإلجراءات أثناء البصریة والحركیة، البصریة النواحي على یركز حیث البرامج، هذه

 عدیلتركز على ت السلوك تعدیل إستراتیجیة، بینما لدیهم الحركي اإلدراك تآزر خالل من األطفال
 كذلك یستخدم كما المفرط، والنشاط االنتباه تشتت حاالت في بنجاح یستخدم كما للفرد الظاهر السلوك

 الحساب في المتعلمین أداء لتحسین اإلستراتیجیة هذه تستخدم حیث التعلم، صعوبات حاالت مع
 بتحلیل ویقصد الخاصة، التربیة على للقائمین مهمة أداة تعد ؛المهمة تحلیل إستراتیجیةأما ، واللغة
 مفهوم وسعوا قد الباحثین فبعض للتدریب، قابلة ثانویة مهارات أو وحدات إلى المهارة تقسیم هو المهمة
 أن في المهارة على التدریب في المستخدمة التعلیمیة اإلجراءات وصف یشمل لكي المهمة تحلیل
 الحواس إستراتیجیة، بینما سیدرس الذي المحتوى تحلیل على التعریف أو المصطلح قصروا قد آخرین

 هذا ویركز والكتابة، القراءة تعلم صعوبات عالج على تعمل التي المهمة المداخل أحدتعتبر  المتعددة
 یتوقع إذ التعلیمیة؛ مشكالته لحل التدریب عملیات في المختلفة لحواسه الطفل استخدام على المدخل

 بشكل المدخل هذا ویعتمد حواسه، من حاسة من أكثر یستخدم عندما للتعلم فاعلیة أكثر یكون أن منه
  .مباشرة بصورة التعلیمیة الوسائل مع التعامل على كبیر
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فیما و إستراتیجیة الحواس المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكتابة،  وهذا ما دعا الباحث إلى تناول

  .یأتي شرح مفصل لإلستراتیجیة وخصائصها وافتراضاتها وأسالیبها
  
  :إستراتیجیة الحواس المتعددة 2. 1. 2
  

أحد األسالیب التربویة المستخدمة في العمل مع األطفال ذوي صعوبات التعلم ویعمل هذا األسلوب 
تفترض هذه حیث  ،استخدام حواسه المختلفة في عملیات التدریبمن خالل على حل مشكالت الطفل 

 ن حواسهبأن الطفل سوف یكون أكثر قابلیة للتعلم عندما یستخدم أكثر من حاسة واحدة م اإلستراتیجیة
   .)2013، الالال وآخرین(
  

) الحاسة المكانیة، لمس، شم، بصر، سمع(ویقوم هذا األسلوب على استخدام القنوات الحسیة المختلفة 
بأن الطفل یتعلم بشكل أسهل إذا تم  ویفترض هذا األسلوب ،في التدریب على العملیات اإلدراكیة

في التدریب على أنه طریقة منفصلة  إلیهیشار إلى  وأحیاناً  ،توظیف أكثر من حاسة في عملیة التعلم
  ).2014، القمش والمعایطة(تدرجه ضمن التدریب على العملیات ولكن معظم المراجع 

  
 األطفال لتزوید بدقة مصممة عالجیة وحدة داخل یتم حدیث تأهیلي عالجبأنه ) 2013(وأشار محمد 

 نفس في الحواس من مجموعة إثارة على تعتمد ومتنوعة غنیة حسیة بخبرات صعوبات التعلم ذوي
 وضبط تعدیل إجراء یمكن إذ طفل، كل لحالة وفقا وذلك واحدة حاسة إثارة على التركیز أو الوقت،

 في تغییر أو الحرارة، درجة أو الضوء، شدة أو الصوت، علو من المستخدمة واألدوات األجهزة على
  .حدة على حالة كل لتناسب الوحدة في الرائحة أو الملمس

  
، مع الطلبة من ذوي صعوبات التعلم حیث تركز على حواس الطفل المتعلم اإلستراتیجیةتستخدم هذه 

أو أثناء تدریبه على  ،حیث تقوم على تركیز المدرب أو المعلم على جمیع حواس الطفل في تدریسه
ألن الطفل سوف  ،المهارات باالستعانة بالوسائل التعلیمیة التي ترتكز على الحواس السمعیة والبصریة

  .)2014، شعیب ومحمد(یكون أكثر قابلیة للتعلم باستخدام أكثر من حاسة واحدة أثناء عملیة التعلم 
  
بأن الطالب یتعلم  یفترضدد الحواس حى متعنالمأن  )2009(والسعیدي  )2013(ى النوایسة تر و 

ما یتضمن  وغالباً  ،أفضل إذا قدم له هذا المحتوى عبر قنوات حسیة متعددةمختلفة و  المحتوى بطریقة
واإلحساس بالحركة ، )auditory(والسمعیة ) visual(البصریة : هذا المنحى استخدام الحواس التالیة
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)kinesthetic( ، واللمسیة)tactile( ، لى المنحى متعدد الحواس اسم یطلق عو)VAKT ( وفي ذلك
، ولزیادة اإلثارة اللمسیة واإلحساس بالحركة لدى الطالب أثناء التعلم إشارة للحواس التي یتم استخدامها،

أو الدهان باألصابع ، أو األحرف البارزة، یمكن للمعلم استخدام األحرف واألرقام المكتوبة بورق الزجاج
  .هاوغیر  أو أحواض الرمل

  
أن الستخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة العدید من الفوائد التي تعود على ) 2017(وذكر الجهني 

الطلبة، فهي تقلل من فشل الطلبة وتزید من تحصیلهم، وتنمي الثقة بالنفس لدیهم، وتساعد في 
لبة أكثر مرونة التخطیط السلیم، وتنوع من األنشطة الصفیة بما یتناسب مع میول الطلبة، وتجعل الط

في المواقف التعلیمیة، وتعمل على خلق بیئة صفیة فاعلة، وتعزز من التبادل والتواصل المعرفي بین 
  .الطلبة

  
الحواس،  إحدىمن  إلیهاوقد أكد العلم حدیثًا ترابط األجزاء الدماغیة التي تنفعل عند وصول تنبیه ما 

في المرحلة الثالثة في المراكز العصبیة أي انفعال المركز الحسي في اللحاء، غیر  اإلحساسیقوم  إذ
أن المراكز الحسیة اللحائیة لیست منفصلة، فهناك ألیاف ترابط تصل المراكز بعضها ببعض، وهذا ما 

وین المركبة، وال یمكن لحاسة بعینها تك اإلدراكیةالمختلفة في العملیات  اإلحساساتیفسر لنا تكامل 
أبو (فكرة عن شيء أو ظاهرة دون تعاونها مع حاسة أخرى، فال بد أن تتعاون أكثر من حاسة 

  ).2014العقیص، 
  
یرى الباحث أن إستراتیجیة الحواس المتعددة هي عبارة عن عدة خطوات یقوم بها المعلم، وهذه و 

 ُ شغل الطالب حواسه في الخطوات یتم من خاللها استخدام حواس الطالب في عملیة التعلم، فعندما ی
 یؤدي إلى ترسیختعلم الكلمات والمفاهیم یؤدي إلى اكتسابه لها عن طریق أكثر من قناة حسیة، مما 

  .ذهنه وتُسهل من عملیة استرجاعها وكتابتها بالشكل السلیم في الكلمات والمفاهیمهذه 
  
  :خصائص إستراتیجیة الحواس المتعددة 1. 2. 1. 2
  

تساعد في فهم ، فهي للطرائق متعددة الحواس خصائص متشابهةأن ) 2014(أشار لیرنر وجونز 
تدریس صوتي صریة وسمعیة وحسیة وعضلیة للتعلم، وتستخدم المعلومات اللفظیة بربطها بقنوات ب

متسلسلة مخططة  تتضمن دروساً ظم بالتركیز على الحروف الهجائیة، وتتضمن تمارین متكررة، و من
  .تركز على التدریس الواضح في أنظمة اللغة لتوجیه القراءة والتهجئةة، كذلك بعنای
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  :افتراضات إستراتیجیة الحواس المتعددة 2. 2. 1. 2
  

أن الطلبة یتعلمون ، فهي تفترض تستند إستراتیجیة الحواس المتعددة إلى مجموعة من االفتراضات
السمعیة، والبصریة، (المختلفة مجتمعة  بشكل أفضل إذا تم تقدیم المعلومات لهم عبر الحواس

، حیث یؤخذ بعین االعتبار استخدام هذا المنحى في تعلیم مهارات )واللمسیة، والحسیة، والحركیة
أن الطالب یتعلم بشكل أفضل لتهجئة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، و القراءة والكتابة والتعبیر الكتابي وا

فضلها، والتي عادة ال تخرج عن األنماط التعلیمیة المجتمعة إذا قدمت له المعرفة بالطریقة التي ی
یستند إلى تفاعل الطالب مع معلمه ومع ، كذلك )ة، واللمسیة، والحسیة، والحركیةالسمعیة، والبصری(

وفي تردیدها ورسمها  المادة التي تقدم له بطریقة تفاعلیة، بحیث یتفاعل مع معلمه في تلمس الحروف
أهمیة الوسیلة التعلیمیة في ترسیخ التعلم لدى الطلبة ذوي الصعوبات التعلیمیة،  على السبورة، وأیضاً 

إلى أهمیة جذب ت أن األدوات القرطاسیة المختلفة، باإلضافة سواء أكانت األلوان المختلفة أم األصوا
نظر إلى لاالطالب إلى التعلم من خالل محاكاة النماذج التعلیمیة الجیدة، من خالل توجیه الطالب إلى 

الكلمة، وتهجئتها بشكل صحیح ووضعها في جملة مفیدة، ثم یطلب من الطالب أن ینظر إلى الكلمة 
  ).2017الجهني، (ویراها جیدًا ثم یقولها ویحللها مقطعًا مقطعًا ویتهجاها 

  
  :إستراتیجیة الحواس المتعددة أسالیب 3. 2. 1. 2
  

 والكتابة، القراءة تعلم صعوبات عالج على تعمل التي المهمة المداخل أحد الحواس المتعدد المدخلإن 
 التعلیمیة؛ مشكالته لحل التدریب عملیات في المختلفة لحواسه الطفل استخدام على المدخل هذا ویركز

 هذا ویعتمد حواسه، من حاسة من أكثر یستخدم عندما للتعلم فاعلیة أكثر یكون أن منه یتوقع إذ
 وأسلوب رنالدیف طریقة وتعد مباشرة، بصورة التعلیمیة الوسائل مع التعامل على كبیر بشكل المدخل
  .االستراتیجیات هذه على األمثلة من جلینجهام – أورتون

  
  ):Fernald method(طریقة فیرنالد 

  
، طریقة لتعلیم القراءة تستخدم الحواس البصر والسمع والعضالت واللمس) Fernald(طورت فیرنالد 

یتتبع  ،من أصوات فردیة البرامج األخرى متعددة الحواس بتدریسها للكلمة ككل بدالً ولكنها تختلف عن 
  ).2014، لیرنر وجونز(الكلمة كلها  الطالب الكلمة كلها وبالتالي یقوي الذاكرة ویتصور
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وتقوم هذه المتعدد الحواس، ) VAKT(تطویر لطریقة أنها ) 2013(والنوایسة ) 2011(وذكر العزالي 
أن یملوا  الطلبةحیث یطلب من ، لى أساس دمج الخبرة اللغویة بأسلوب متعدد الحواسالطریقة ع

ثم بعد ذلك نقوم بتحدید المفردات أو الجمل المراد  ،قصصهم وخبراتهم الخاصة والتي سیتم تعلمها
قراءة تعلیمها ثم یقوم األطفال بنطق هذه الكلمات ومشاهدتها أثناء نطقها ثم تتبع هذه الكلمة ثانیة ثم 

وما یمیز هذه الطریقة أنها تعتمد على الطریقة الكلیة في تدریس  المعلم،الكلمة قراءة جهریة أمام 
  .ملة ال على أصواتها المكونة منهاالمفردات حیث یركز على الكلمة كا

  
 والحركیة، )auditory(والسمعیة  ،)visual( یوظف برنامج فیرنالد الطریقة البصریة

)kinesthetic(، للمسیةوا )tactual(،  ویستند هذا البرنامج كغیره من البرامج التدریبیة متعددة الحواس
وقد  ،وأكثر فاعلیة إلى افتراض مفاده أن استخدام أكثر من حاسة واحدة یجعل التعلم أكثر یسراً 

 ،نیااستعمل هذا البرنامج من قبل غریس فیرنالد وزمیالتها في عیادة المدرسة التابعة لجامعة كالیفور 
، تعلیم الطالب الذین یعانون صعوبات حادة في تعلم وتذكر الكلمات عند القراءة وقد قصد به أساساً 

. والذین لم تجد معهم األسالیب األخرى، والذین لیس لدیهم إال مخزون محدود من الكلمات البصریة
  ).2008، جرار(الطریقة الكلیة في تعلیم القراءة ویصنف هذا األسلوب ضمن 

  
على األنشطة التي تتناول أن هذه الطریقة تتمیز بتركیزها ) 2010(والحاج ) 2011(ویرى الكحالي 

دراك معانیها من خالل كتابة ، التعرف على الكلمات ٕ والفهم القرائي  ،كلماته لقصته مستخدماً  الطالبوا
لكنها تختلف عنها  وتشبه هذه الطریقة طریقة تعدد الوسائط أو الحواس إلى حد كبیر، لما یكتب ویقرأ
اختیار لمیذ في اختیاره للكلمات والنصوص، و أنها تعتمد على إعمال الخبرة اللغویة للت :في نقطتین هما

قباالً  للكلمات مما یجعله أكثر إیجابیة ونشاطاً  الطالب ٕ    .على موقف القراءة وا
  

  :خطوات أسلوب فیرنالد
  

فالطریقة األولى ، في تعلیم الهجاء لألطفال الذین یالقون صعوبة في التعلم فیرنالد طریقتان تاقترح
لى السبورة أو على لوحة من الورق، ثم یقدمها الكلمة التي یرید تعلیمها لألطفال عیقوم المعلم بكتابة 

بكل وضوح ودقة، وعندما وقت كافي لدراسة الكلمة للطلبة بكل وضوح ودقة، ویتم إعطاء الطالب 
ن یساعده على كتابتها من الذاكرة، بعدها یقوم المعلم تعلم الكلمة یجب أ الطالبمن أن د المعلم یتأك

استخدام  الطالبتخاذ الترتیبات الالزمة حتى یستطیع بمسح الكلمة وكتابتها مرة أخرى، وعلى المعلم ا
الصحیح للكلمة في الشكل  للطالبالضروري أن یقدم تابي، كذلك من الكلمة المتعلمة في التعبیر الك

  ).2009، عبد السالم( أي وقت وحینما تصادفه صعوبة في هجائها بطرق سلیمة
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یكتب المعلم الكلمة أمام الطالب، ثم : بالمراحل اآلتیةتمر أن هذه الطریقة ) 2011(كما ذكر العزالي 

كتابة  على قادراً  الطالبفي عملیة التتبع حتى یصبح الطالب الكلمة بإصبعه مع نطقها، ویستمر یتتبع 
الكلمة في قصة من خبرته ویقرأها ثم طباعتها وتعلیقها  الطالبیستخدم الكلمة دون أن ینظر إلیها، و 

  .وتشجیعه على القراءة الطالبلتعزیز 
  

 الطالبفي الخطوة األولى من هذا األسلوب یحكي  أنه) 2012(القمش و ) 2016(غنایم  كذلك ذكر
أن ینظر إلى  الطالببكتابة كلمات هذه القصة على السبورة ویطلب من  المعلمثم یقوم  للمعلم،قصة 

بقراءتها  الطالبثم یقوم ) السمع(عندما یقرأ هذه الكلمات  المعلمثم یستمع إلى ، )البصر(الكلمات 
  ).اللمس واإلحساس بالحركة(ابتها یقوم بكت وأخیراً ، )النطق(
  

  ):Orton- Gillingham(جلنجهام  –طریقة أورتون 
  

وقد استخدم بشكل واسع مع الطلبة ذوي  ،لتعلیم القراءة العالجیة والتهجئة طریقة يجلنجهام ه طریقة
ن في صعوبات ذوي و على نظریة أورت ولقد طور جلنجهام أسلوبه هذا اعتماداً  ،صعوبات التعلم
نشاطات وتركز ال ،في األسبوع ولمدة سنتین على أقل تقدیر) دروس(خمس حصص ، صعوبات القراءة

ویتم توظیف المنحى  ،األولیة في أسلوب جلنجهام على تعلیم الطلبة أصوات الحروف ومزج المقاطع
وتعد التهجئة جزءا من هذا األسلوب إذ یطلب من الطالب كتابة  ،متعدد الحواس في تعلیم األحرف

ومن الجدیر بالذكر أن   ،األحرف ویطلب منه في الوقت نفسه أن یلفظ صوت الحرف ثم اسم الحرف
، النوایسة( القراءة المستقلة یتم تأخیرها إلى أن یتم تعلیم الجزء األكبر من هذا البرنامج الصوتي

2013.(  
  

ویستخدم هذا ، وهي طریقة تم تطویرها لتناسب الطلبة الذین یعانون من صعوبات شدیدة في القراءة
) في نفس الوقت( ن الطالب والمدرس بالقراءة معاً األسلوب نظام القراءة المتزامنة حیث یقوم كل م

 ٍ وقراءة سریعة وفي الوقت الذي یقرأ به المدرس والطالب بانسجام وتوافق فإن صوت  بصوت عال
المدرس یوجه إلى أذن الطالب مع تشجیع الطالب أیضا بأن یمر بإصبعه على طول السطر ولعل أحد 

ي وقت القراءة ممكن ومحتمل من صفحات مادة القراءة فأهم أهداف هذه الطریقة هو قراءة أكبر قدر 
  .)2009، البطاینة وآخرون(المخصص 
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لتعلیم األطفال المصابین  وأسالیب التدریس تطویر المناهج التعلیمیةبجیلینغهام ومونرو و أورتون قام 
، وتتمیز باستخدام قادرة على تعلیم األطفال باستخدام طریقة متعددة الحواس، لتكون القراءة بصعوبات

  ).Ritchey, Goeke, 2006(بشكل منهجي البصر، والسمع، والحركة، واللمس، 
  

تركز هذه الطریقة على تعدد الحواس والتنظیم أو التصنیف والتراكیب اللغویة المتعلقة بالقراءة 
نطق  طالبالكما تركز األنشطة في هذه الطریقة على تعلیم  ،وتعلیم التهجي، أو الترمیز، والتشفیر

وأصواتها ن الحروف ونطقها المزاوجة بی الطالبفیتعلم ، ومزجها ودمجها) أصوات الحروف(الحروف 
  . )2011، الكحالي( المقابلة لها

  
بصري ربط الرمز الأن هذه الطریقة تقوم على ) 2009( وعبد السالم) 2014(وذكر شعیب ومحمد 

ربط للحرف مع نطق أو صوت الحرف، و  لبصريربط الرمز االمكتوب للحرف مع اسم الحرف، و 
  .صواتها عند سماعه لنفسه أو غیرهأعضاء الكالم لدى الطفل مع مسمیات الحروف وأ

  
بالصوتیات والنطق الصحیح للكلمات  تمهی األسلوبأن هذا ) 2006(وعاشور  سالم والشحاتویرى 

الحروف الثابتة والمتحركة وذلك باستخدام  الطالبكما یتعلم فیه ، وتستخدم فیه طریقة تعدد الحواس
وبطاقات ملونة للحروف المتحركة ویستخدم في ذلك طریقة من ثالث ، بطاقات مثقبة للحروف الثابتة

لحرف ویطلب بعده ثم یعرض علیهم بطاقات تحتوي على ا الطلبةالحرف ثم یكرر  المعلمنطق ی :طرق
قات وذلك من خالل رفة الحروف بدون استخدام البطامع الطلبةیطلب من منهم معرفة هذا الحرف، ثم 

ذ لكي یروه ثم یكتبوه من الذاكرة، یقوم المعلم بكتابة الحروف للتالمیسماع صوت الحرف، وبعدها 
بتكوین كلمات بسیطة من هذه الحروف تشتمل على حرف ثابت ثم حرف متحرك ثم  ویكلف الطلبة

  .ًا على كتابة كلمات من ثالثة حروفر الجمل والقصص بعد أن یكون قاد الطالبیقرأ 
  

طریقة وهنا ال بد من بیان أن طریقة فیرنالد هي طریقة كلیة في تدریس ذوي صعوبات التعلم، بینما 
تعتمد على طریقة جزئیة في تدریسهم، وهي الطریقة األفضل في تعلیم طلبة  جلنجهام –أورتون 

صعوبات التعلم، وینوه الباحث إلى أن تعلیم طلبة صعوبات التعلم سواء بالطریقة الجزئیة أو الكلیة، 
بحاجة إلى مكان خاص مجهزة بوسائل تعلیمیة تتالئم معهم، لذا فإن غرفة المصادر هي المكان 

امل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم، لكونها غرفة معزولة عن الطلبة العادیین ومجهزة األمثل للتع
  .بوسائل تعلیمیة
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  :غرف المصادر 3. 1. 2
  

بدأ استخدام غرف المصادر تاریخیًا منذ الثالثینیات من القرن العشرین مع فئة اإلعاقة البصریة، 
یات من نفس القرن في عالج اإلعاقة واتسع استخدامها حتى أصبحت مألوفة في منتصف الستین

بطرس، (العقلیة البسیطة، واالضطراب االنفعالي، وصعوبات التعلم، والمشكالت السلوكیة البسیطة 
2014.(  

  
أن غرف المصادر أحد أهم البدائل التربویة المقدمة لطلبة صعوبات التعلم، ) 2012(وأشار سهیل 

یها خدمات تربویة، وتعلیم عالجي للطلبة ذوي صعوبات وهي غرفة ملحقة بالمدرسة العادیة، وتقدم ف
  .التعلم لجزء من الیوم الدراسي من قبل معلم متخصص، ویقضي الطلبة بقیة یومهم في الصف العادي

  
وغرف المصادر هي أحد برامج التربیة الخاصة التي یجب فیها أن یتفاعل معلمو التربیة الخاصة مع 

وذلك یعتبر أمر على درجة ، معلمي التعلیم العام بصورة مباشرة إلعداد برنامج تربوي مالئم للطالب
دور ووظیفة  ىالتعرف إل من المعلمینألنه من المتوقع ، للمعلمین ككلعالیة من األهمیة بالنسبة 

  .)2011، بیندر(غرف المصادر 
  
، دراسي ملحق بالمدرسة العادیةصف : غرفة المصادر بأنها) 2017( الصمادي والشماليعرف و 

یتلقى فیه أولئك الطالب الخدمات التربویة الخاصة والذین تستدعي حاالتهم وظروفهم مساعدة مكثفة 
من العادیین في الفصل العادي حتى یتمكنوا من بدرجة أكبر مما یمكن تقدیمها لهم بین أقرانهم 

  .هم التعلیمیة في المكان المناسباالستفادة من أحقیت
  

غرفة صف بالمدرسة العادیة ولكنها تعدل بصورة تتناسب مع أداء : بأنها) 2014(كما عرفها بطرس 
بالوسائل التعلیمیة عدة وظائف تخدم بها كأحد البدائل التربویة الخاصة في المدرسة العادیة، وتُجهز 

درب المعلم بشكل جید لیتعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة الملحقین فیها ُ   .واألجهزة الالزمة، وی
  

: أنهاالمصادر ب لغرفة الفلسطینیة والتعلیم التربیة وزارة تعریفإلى ) 2010(وأشارت الصباح وشناعة 
 مناسب، وأثاث تربویة وألعاب وسائل من یلزم بما مجهزة تكون العادیة بالمدرسة ملحقة صفیة غرفة
 یقضي الخاصة، االحتیاجات ذوي الطلبة مع للعمل خاصاً  تدریباً  مدرباً  خاصة تربیة معلم فیها یعمل
 فتكون المقررات باقي أما) والریاضیات العربیة اللغة مادتي( فیها الدراسي یومهم من جزءاً  الطلبة هؤالء

  .العادیین زمالئهم مع العادي الصف في



37 
 

  
من الخدمات من مثل التدریس العالجي داخل  وتقدم غرفة المصادر للطلبة ذوي صعوبات التعلم عدداً 

غرفة المصادر وتوفیر المعلومات حول خصائص األطفال السلوكیة مع تقدیم بیانات تقییم حول 
وتعمل غرفة المصادر على تقییم تقدم الطالب األكادیمي مع توفیر مواد  ،المستوى األكادیمي للطالب

تعلیمیة لغرفة المصادر واقتراحات حول المواد التعلیمیة المناسبة للغرفة وعمل تقاریر كتابیة حول 
البطانیة ( لومات حول خصائص الطالب السلوكیةنشاطات الطالب الكتابیة وتقدمهم وتوفیر مع

  ).2009، ونوآخر 
  

ذا اقتضت الضرورة تقدم لهم  أیضاً  یستطیع ٕ األطفال ذوو اإلعاقات البسیطة االلتحاق بالصف العادي وا
لجدول زمني  وفي هذه الغرفة یتم تقدیم الخدمات الداعمة وفقاً  ،مساعدة خاصة في غرفة المصادر

 ،تربیة الخاصةویعمل في غرفة المصادر معلم تربیة خاصة لدیه خبرة كافیة بمناهج وأسالیب ال ،منظم
طالب ویلتحق الطالب ) 4(ویأتي الطلبة إلى غرفة المصادر ضمن مجموعات تتكون الواحدة منها من 

ویتم تعلیم الطلبة في هذه البیئة التعلیمیة فردیا أو  ،كحد أقصى بهذه الغرفة لفترة واحدة أو فترتین یومیاً 
  ).2013، الخطیب( في مجموعات صغیرة

  
  :بغرف المصادر ذوي صعوبات التعلم إلحاق الطلبةمعاییر  1. 3. 1. 2
  

إن غرف المصادر هي غرف مساندة للصفوف العادیة، ولكن ال یتم تحویل الطالب ذوي صعوبات 
 أن یكون الطالب مسجالً  :وهي) 2011(التعلم إلى هذه الغرف إال وفق معاییر كما وضحها كوافحة 

تباین  لدیهأن یكون یكون في نفس مستوى الصف، و  نامج وأنفي نفس المدرسة التي یوجد فیها البر 
، القراءة، الكتابة، االستیعاب اللفظي :واضح بین مستوى تحصیله األكادیمي في أحد الجوانب التالیة

، أو یكون لدیه صعوبة في استیعاب المادة المقروءة، اإلصغاء واالستدالل الریاضي، التعبیر الشفهي
التأكد من واإلدراك، كذلك ، الذاكرة: الذهنیة مثل اب في إحدى العملیاتالتفكیر اضطر ، العد، االنتباه

أن صعوبات التعلم غیر ناتجة عن اضطراب سلوكي أو صعوبات حسیة أو أیة أسباب أخرى لها 
ثباتعالقة مع  ٕ أسالیب تعلیم هؤالء (أن الخدمات التربویة مثل  ظروف التعلیم أو الرعایة األسریة، وا

موافقة اللجنة على ، كذلك ..)مناهج وبرامج ومعلمین متخصصینالطالب یتطلب توفیر خدمات و 
  .ها مدیر المدرسة أو من ینوب عنهالطالب التي یرأس

  
فیها إلى غرفة المصادر لیقضي  یؤخذ یومیاً أن الطالب ذوي صعوبات التعلم ) 2015(وترى سالم 

ویمكن ، إلى خمس ساعات حصة أو أكثر بحیث یصل مجموع ساعات خدمات النطق واللغة أسبوعیاً 
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معلم حیث یعمل ، شدة الصعوبةاستخدام هذا النموذج مع األطفال الذین یعانون من أي مستوى من 
  .من خالل التدخل الفردي أو الجمعيمعالجة المشكالت  غرف المصادر على

  
  :غرف المصادرأقسام  2. 3. 1. 2
  

تنقسم غرف المصادر إلى أقسام مختلفة، وكل قسم مسؤول عن تنمیة مهارة معینة، ومن ثم یقسم 
الطالب الذین یعانون من الصعوبات التعلیمیة إلى مجموعات متجانسة من حیث نوع الصعوبة وحدتها 

قسم لتنمیة مهارات : بصرف النظر عن المرحلة الدراسیة للطالب، وتكون مقسمة على النحو اآلتي
القراءة، وقسم لتنمیة مهارات الكتابة، وقسم لتنمیة المهارات الخاصة بتعلیم الریاضیات، وقسم للتعلیم 

 ).2010محمود، (المنفرد 
  

ومجهزة ، )م50إلى  30(وغرف المصادر تتراوح مساحتها بین أن ) 2017(ویرى الصمادي والشمالي 
واأللعاب التربویة المناسبة ویلتحق بهذه الغرفة عدد من الطلبة ذوي  باألثاث لمناسب والوسائل التعلیمیة

طالبا وطالبة من الصفوف الثاني والثالث والرابع ) 25-20(ویتراوح عددهم ما بین ، صعوبات التعلم
ویتم تقسیم هؤالء الطلبة إلى مجموعات دراسیة حسب متوسط مستوى التحصیل في القراءة  ،األساسیة

مجموعات ویتلقون خمس عشرة حصة ) 4- 3(نماط اللغویة والحساب بحیث تخدم الغرفة والكتابة واأل
  .في مادتي اللغة العربیة والحساب أسبوعیاً 

  
  :األنشطة األساسیة التي تحتویها غرفة المصادر 3. 3. 1. 2
  

 الطلبةعلى العدید من األنشطة الالزمة لمساعدة تحتوي غرفة المصادر أن ) 2007(ذكر الدهمشي 
أدوات واختبارات لتشخیص جوانب وتشمل غرفة المصادر ي الصعوبات التعلمیة للتغلب علیها، ذو 

 تنفیذ طرائق وأسالیب تتناسب مع طبیعةطفل وتحدید طبیعة العالج المطلوب، و القصور لدى ال
مع طبیعة طرائق وأسالیب التدریس،  تعلیمیة تتناسبالمواد الصعوبات التي یعاني منها الطفل، وأن ال

جراء  في مجموعات یراعى فیها نوع الطلبةدریس وت ٕ یر أنشطة تثودرجة الصعوبة التي یعانون منها، وا
ي غرفة ف طالبجداول تنظیم المدة التي یقضیها كل اهتمام وتضمن مشاركته وتفاعله، ووضع 

العادي في التخطیط  ومعلم الصفصادر الم معلم غرفةالتعاون بین المصادر وفي الفصل العادي، و 
  .للتعلم
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  :أنواع غرف المصادر 4. 3. 1. 2
  

أنواعًا مختلفة ) 2011(وبیندر ) 2012( أبو الدیار والبحیري ومحفوظيو ) 2013(أشار القرشي 
في غرفة المصادر بناء على  الطلبةتعتمد على وضع  غرفة المصادر التصنیفیةلغرف المصادر، ف
وبذلك یتم تشغیل ، )إلخ...، بصریة، إعاقة سمعیة، إعاقة عقلیة، صعوبات تعلم(تصنیفهم الخاص 

المصنفون كذوي صعوبات  الطلبةیتم وضع  غرفة المصادر متعددة التصنیفاتأكثر من غرفة، أما 
غرفة غرفة مصادر واحدة، بینما إلخ في ... ومضطربین انفعالیاً ، وسمعیاً ، ومعاقین عقلیاً ، تعلم

خدم العدید من الطالب الذین یعانون من صعوبات وظیفیة متعددة كما فإنها ت المصادر غیر التصنیفیة
والمتخلفون عقلیًا ، عوبات التعلمأن لدیهم نفس المستویات التحصیلیة بوجه عام، فالطالب ذوو ص

في ذلك النوع  ما یتم وضعهم معاً  ت سلوكیة غالباً والطالب الذین یعانون من اضطرابا، القابلین للتعلم
غرف من بین أنواع غرف المصادر األخرى، بینما من غرفة المصادر، وهذا النوع هو األكثر انتشارًا 

تصنیفات التي ال تمیز بین الذوي الصعوبات، و  الطلبةجمیع فإنها تخدم  المصادر الالتصنیفیة
ركز على محتوى المنهج الخاص ؛ تمصادر المهارات النوعیةغرف األساسیة لصعوبات التعلم، كذلك 

برامج المصادر المتنقلة ، أما )ة ما تكون القراءة أو الریاضیاتعاد(بمجال واحد من المهارات األساسیة 
در بصورة غیر مجدولة كل یقوم الطالب في هذه البرامج بزیارات لغرفة المصا فمن خاللها )الجوالة(

وفي المناطق الریفیة التي یوجد بها مدارس صغیرة ویكون من الصعب الوصول إلیها قد یتم  عدة أیام،
  . تخصیص معلم مصادر واحد لكل عدة مدارس بحیث یقوم بزیاراتها مرة كل یومین

  
  :آلیة العمل في غرفة المصادر 5. 3. 1. 2
  

 الصمادي والشمالي إلیها والتي أشاریستند العمل في غرفة المصادر إلى بعض المعاییر المهمة 
إذ تقدم الخبرات لكل طالب على حدة حسب  ؛اعتماد مبدأ التعلم الفردي في غرفة المصادر، ب)2017(

مشكلته ونوعها وحسب میزات الطالب أي نموذجه التعلمي أو من خالل المجموعات الزمریة فیتم تقدیم 
یتم تدریس طلبة في المشكلة، كذلك وز أربعة حسب تقاربهم الخبرة لمجموعة من الطلبة ال یتجا

لمفهوم الدمج في  المصادر حصة دراسیة واحدة ثم یعودون إلى الصف العادي بقیة الیوم الدراسي وفقاً 
تلقي الطالب الخبرات التعلمیة في غرفة المصادر وفق مجموعة من االستراتیجیات الصفوف العادیة، و 

المعارف المهارات بشتى الطرائق واألسالیب، وفیها یتلقى الطالب التي تناسبه لضمان اكتساب 
كون والخبرات التعلیمیة بما یناسب حاجاته والصعوبة التي  ُ عالقة محبة وألفة یعاني منها، ومن خالل ی

وتحسن وضعهم النفسي ، وتقارب بین معلم المصادر وطالب الصعوبات لضمان تقبل الطلبة له
على تحسین جمیع جوانب ى رفع تقدیر الذات لدیهم، وتعمل غرفة المصادر یؤدي إل مما، والتعلیمي
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في أثناء وجوده في  الشخصیة المختلفة لطالب الصعوبات من الناحیة االجتماعیة والسلوكیة والمعرفیة
العمل على رفع مستوى تقدیر الذات لدى طالب الصعوبات في غرفة المصادر ورفع غرفة المصادر، و 

، ویتم ذلك من خالل متابعتهم في الصفوف وتقدیم التقدیر المناسب باستمرار، م أقرانهممعنویاتهم أما
التركیز على نقاط القوة لدى طلبة الصعوبات واستغالل ذلك الجانب على ذواتهم، و  مما ینعكس إیجاباً 

همال نقاط ا ٕ حد العمل ضمن فریق والضعف لدیهم إلطفائها في المستقبل، كذلك في تحسین تعلمهم وا
  .اعیةمتكامل لتحسین مستوى الطلبة في غرفة المصادر من الناحیتین األكادیمیة واالجتم

  
في التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات  وسماته وهنا ال بد من بیان أهمیة دور معلم غرفة المصادر

  .حیث یحتاج معلم غرفة المصادر المؤهالت والخبرات الالزمة لممارسة أدوارهالتعلم، 
  
  :دور المعلم في غرف المصادر 6. 3. 1. 2
  

مصادر، فمعلم غرفة المصادر إلى عدد من األدوار للمعلم داخل غرف ال) 2013(أشارت النوایسة 
یعل على وضع الخطط التربویة الفردیة التعلیمیة، ویقوم بتصمیم البرامج التعلیمیة الخاصة، ویتابع 

مقاییس ییم الطالب بعد كل مرحلة تدریبیة، ویستخدم ویطبق تقأداء الطالب ومدى تقدمه، ویعمل على 
  .التشخیص ومقاییس الذكاء

  
 معلمو یعملسمات معلم غرفة المصادر، حیث ) 2018(كذلك حددت وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة 

 المدارس، ومدیري والمستشارین، العام، التَّعلیم معلمي عادة یضم واحد فریق من كجزء المصادر غرف
 التَّعلیم برامج دیوتحد ،طالب كلِّ  الحتیاجات محددة فردیَّة تعلیمیَّة برامج لوضع واألمهات، واآلباء
 فیه تتوفر أن بدَّ  ال وجه، أكمل على بمهامِّه، المعلم هذا ولیقوم، طالب لكلِّ  وخدمات اً أهداف الفردي

ة ظرةنالو  ،اإلعاقة ذوي الطلبة تقبُّل :أهمها السِّمات، من مجموعة ّ ة، و للعمل اإلیجابی َ ، والحماسة الحیوی
 التعامل في لمرونة، واالبدیهة سرعة، و والتطوع المبادرة روح، و النَّفس وضبط االنفعالي واالتزان الهدوءو 

، العمل ضغط تحمل، و المالحظة ةدق، و اآلخرین أمام بلباقة التحدثالمتوقعة، و  غیر المواقف مع
  .الفریق بروح العمل، و المالئم العام المظهرو 
  

؛ ولتحقیق الدور الفاعل للمعلم، یجب علیه أن یكون مؤهًال للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم، ولذلك
ولدیه الخبرة الكافیة في وضع الخطط الفردیة والجماعیة، ولدیه اإللمام الكافي باألسالیب التدریسیة 

اییس التشخیص المختلفة حتى یؤدي عمله للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم، وقادرًا على استخدام مق
  .بمهارة عالیة
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  :خالصة اإلطار النظري

  
ستعرض اإلطار النظري للدراسة أهم الموضوعات التي تناولت صعوبات التعلم وخصائصها وأنواعها ی

والنظریات التي تناولتها، كذلك ركز اإلطار النظري على إستراتیجیة الحواس المتعددة واستخدامها في 
عالج صعوبات القراءة والكتابة، ویرى الباحث أن هذه اإلستراتیجیة تساعد الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
على اكتساب مهارات القراءة والكتابة من خالل التكامل الحسي، حیث أن استخدام حواسهم تساعدهم 

    .على زیادة االنتباه والتركیز واختزان المعلومات
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  الدراسات السابقة 2. 2
  

عرض الدراسات العربیة واألجنبیة السابقة التي تناولت استخدام  إلى الجزء من الدراسةهذا  یهدف
لهذا الموضوع ها كیفیة تناولو ، ةوالكتاب عالج صعوبات القراءةفي  الحواس المتعددة إستراتیجیة

الدراسة ر أهداف ومعالجته واإلفادة من إجراءاتها ومناهجها، وأدواتها ونتائجها وتوصیاتها في إطا
  .الحالیة

  
والمجالت العلمیة تقصي الدراسات السابقة مما أتیح اإلطالع علیها من الرسائل العلمیة قام الباحث ب

، وأوثقها صلة بموضوع الدراسة الحالیة من  تم االنتقاء، و المحكمة من بین هذه الدراسات أكثرها ارتباطًا
ا، اختیار الحدیثة منه فضًال عن التركیز على ،هاحیث بعض جوانبها أو أهدافها أو أدواتها أو إجراءات

  .اإلحصائیةعرض هدف الدراسة ومنهجها واألداة المستخدمة وعینة الدراسة واألسالیب وسیتم 
  

الدراسات األجنبیة، وتم ترتیب : الدراسات العربیة، الثاني: كما قام الباحث بتقسیمها إلى قسمین، األول
  :قدم، وفیما یلي عرض لهذه الدراساتهذه الدراسات من األحدث إلى األ

  
  :الدراسات العربیة 1. 2. 2
  

التدریس المعتمدة على  إستراتیجیةأثر استخدام دراسة هدفت إلى معرفة ) 2017(أجرى الجهني 
واستخدم الباحث  ،الحواس المتعددة في معالجة العسر القرائي لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم

طالب ) 5(تجریبیة تكونت من األولى المنهج شبه التجریبي وتم تطبیق الدراسة على مجموعتین 
طالب من المستوى الثاني من غرفة مصادر التعلم في ) 5(والثانیة مجموعة ضابطة تكونت من 

وتم استخدام  ،یةفي المملكة العربیة السعود من منطقة ینبع البحر التعلیمیة ادیمدرسة طارق بن ز 
بین متوسطي  اً وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائی ،االختبار لتحقیق أهداف الدراسة

مهارات القراءة األساسیة  درجات الطلبة في المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس تشخیص
وذلك على المجاالت الفرعیة ، یس المعتمدة على الحواس المتعددةالتدر  إستراتیجیةالبعدي تعزى إلى 

  .للمقیاس وعلى الدرجة الكلیة ولصالح األفراد من العینة التجریبیة
  
فیرنالد في حفظ النصوص األدبیة  أسلوبمعرفة أثر  هدفت الدراسة إلى) 2016(أجرت علي و 

وبطریقة السحب ، في قضاء السلیمانیة في العراق األساسيالصف السادس  طلبةواستبقائها عند 
لتطبیق التجربة،  ومیدانهاالبتدائیة المختلطة لتكون عینة البحث ) رزكاي(عشوائي اختیرت مدرسة ال
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وبطریقة ) أ، ب(وزارت الباحثة المدرسة المختارة، ووجدتها تضم شعبتین للصف السادس األساسي 
درسوا ، طالبةو  طالب )33(وعددها  یةتمثل المجموعة التجریب) أ(السحب العشوائي اختیرت شعبة 

 طالبةو  طالب )32(تمثل المجموعة الضابطة وعددها ) ب(سلوب فیرنالد، واختیرت شعبة على وفق أ
العمر (درسوا على وفق الطریقة التقلیدیة، كافأت الباحثة بین مجموعتي البحث في عدة متغیرات 

 كامالً  دراسیاً  الً فصاستمرت التجربة ، و )السابق الدراسيالزمني، الذكاء، درجات اللغة الكردیة للعام 
مجموعتي البحث، واعدت الباحثة الخطط  سی، قامت خاللها معلمة المادة بتدر )األولالفصل (

لحفظ النصوص واستبقائها مكونة من  اً اختبار  أعدتالتدریسیة الالزمة لتدریس مجموعتي البحث، كما 
مجموعتي  طلبةتطبیقها على من متعدد والربط والترتیب والتكمیل، وتم  ختیارفقرة من نوع اال )30(

 ،لعینتین مستقلتین )ت(اختبار باستعمال  إحصائیاً البحث قبل انتهاء التجربة، وبعد تحلیل النتائج 
فیرنالد على  أسلوبالنتائج تفوق المجموعة التجریبیة التي درست النصوص األدبیة على وفق  أظهرت

  .المجموعة الضابطة
  
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على دراسة ) 2016(أجرت الهدباني وحسین و 

في  ات ذوات صعوبات التعلمالطالبدى لعالج بعض صعوبات اإلمالء ل الحواس المتعددة إستراتیجیة
ائي الصف الرابع والصف الخامس االبتد طالباتمن  طالبة) 20( وتكونت عینة الدراسة من، الریاض

أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن اختبار تشخیصي  مدینة الریاض، من ذوات صعوبات التعلم في
تم ، و لقیاس صعوبات اإلمالء لدى ذوات صعوبات التعلم في الصف الرابع والصف الخامس االبتدائي

ة الضابطة، تقسیم أفراد العینة بطریقة عشوائیة بسیطة إلى مجموعتین المجموعة التجریبیة والمجموع
، وتم طالبات) 10(، وتكونت المجموعة الضابطة من طالبات) 10(وتكونت المجموعة التجریبیة من 

تطبیق االختبار القبلي على جمیع أفراد العینة، ثم تم البدء بتطبیق البرنامج التعلیمي القائم على 
لتجریبیة وبقیت المجموعة الحواس المتعددة لعالج بعض صعوبات اإلمالء على المجموعة ا إستراتیجیة
واستغرق تنفیذ البرنامج خمسة أسابیع بواقع أربع جلسات أسبوعیًا  ،ضمن التدریس االعتیادي الضابطة

وبعد االنتهاء من البرنامج التعلیمي تم تطبیق االختبار البعد على ، دقیقة) 30(وزمن الجلسة الواحدة 
بین رتب درجات المجموعة  فروق ذات داللة إحصائیةجمیع أفراد العینة، وأشارت النتائج إلى وجود 

ووجود  التجریبیة ورتب درجات المجموعة الضابطة بعد تطبیق البرنامج لصالح المجموعة التجریبیة
ات في القیاس القبلي والقیاس البعد بعد تطبیق الطالبفروق ذات داللة إحصائیة بین رتب درجات 

  .يالبرنامج لصالح القیاس البعد
  

 لعالج الحواس المتعدد المدخل استخدام فاعلیةدراسة بهدف التعرف إلى ) 2016(أجرت عبده  كذلك
، في المملكة العربیة السعودیة الصقور عقلة بمحافظة االبتدائیة المرحلة طالبات ىلد التعلم صعوبات
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 استبانة :وهيولتحقیق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج التجریبي، واستخدمت عدة أدوات للدراسة 
 القراءة مهارات قائمة، و والكتابة القراءة تعلم صعوبات لتعرف االبتدائیة المرحلة لمعلمات موجهه
 الرابع الصف طالبات لدى القراءة صعوبات قائمة، و االبتدائي الرابع الصف لطالبات المناسبة والكتابة

 القراءة لصعوبات اختبار، و االبتدائي الرابع الصف طالبات لدى الكتابة صعوبات قائمة، و االبتدائي
 تعلم صعوبات ذوي الطالبات جمیع على البحث شتمل، وااالبتدائي الرابع الصف طالبات لدى والكتابة
 بغرف والملتحقات السعودیة العربیة بالمملكة والتعلیم التربیة وزارة قبل من والمشخصین والكتابة القراءة

 وتم، طالبة) 16(ن عدده والبالغ الصقور، عقلة بمحافظة الثانیة االبتدائیة بالمدرسة التعلم مصادر
 واحدة تجریبیة مجموعة على القائم التصمیم على الباحثة اعتمدت حیث واحدة، مجموعة في نوضعه
 شهرین المتعددة الحواسإستراتیجیة  تطبیق واستغرق، المتعددة الحواس إستراتیجیة علیها یطبق

، لقاءات ثالث بواقع متتابعین  الحواس إستراتیجیة خالل من التدریس من االنتهاء بعدو  أسبوعیًا
 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود، وتوصلت الدراسة إلى والكتابة القراءة اختبار تطبیق تم المتعددة
 القراءة الختبار والبعدي القبلي التطبیقین في التجریبیة المجموعة طالبات من كالً  درجات متوسط
 المجموعة طالبات درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود، و البعدي التطبیق لصالح

 فاعلیة توجد، وأنه البعدي التطبیق لصالح الكتابة الختبار والبعدي القبلي التطبیقین في التجریبیة
 المرحلة طالبات لدى القراءة صعوبات عالج في الحواس المتعدد المدخل إستراتیجیة الستخدام
 الكتابة صعوبات عالج في الحواس المتعدد المدخل إستراتیجیة الستخدام فاعلیة توجد، كما االبتدائیة

  .االبتدائیة المرحلة طالبات لدى
  

 الصوتیة، الطریقة استخدام فاعلیة بین المقارنة إلى هدفتدراسة ) 2015(أجرت بني یاسین بینما 
 تكونت وقد التعلم، صعوبات لذوي القراءة مهارات تدریس في) فیرنالد( أسلوب الحواس تعدد وطریقة

 والملتحقین األساسي الثالث الصف من التعلم صعوبات ذوي من وطالبة طالباً ) 30( من الدراسة عینة
 ،في المملكة األردنیة الهاشمیة إربد القصبة والتعلیم التربیة لمدیریة التابعة للمدارس المصادر بغرف

 معها استخدمت ضابطة ومجموعة تجریبیتین، مجموعتین: متساویة مجموعات ثالث إلى تقسیمها وتم
،  ذكوراً  طالب) 10( من مجموعة كل تكونت وقد التقلیدیة الطریقة ناثًا ٕ  قامت الدراسة؛ هدف ولتحقیقوا
 الطریقة باستخدام األولى التجریبیة المجموعة على البرنامج تطبیق وتم تعلیمي برنامج ببناء الباحثة

 وقد ،)فیرنالد( أسلوب باستخدام معهم البرنامج تطبیق تم فقد الثانیة التجریبیة المجموعة أما الصوتیة،
 في األساسیة المهارات تشخیص مقیاس الباحثة واستخدمت ،حصة) 35( البرنامج تطبیق استغرق

 لإلجابة) ANCOVA( باستخدام إحصائیاً  البیانات وعولجت والبعدي، القبلي القیاس في العربیةة اللغ
 وقد، )Three Way ANCOVA( استخدام تم فقد والثالث الثاني السؤال أما األول، السؤال عن

 لبعد البعدي االختبار على األداء متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت
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 إحصائیة داللة ذات فروق وجود وعدم الصوتیة، الطریقة لصالح ،الثالث المجموعات بین المفردات
 لمتغیر ىتعز  الثالث المجموعات بین الفترة قراءة لبعد البعدي االختبار على األداء متوسطات بین

 االختبار على األداء متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت كما ،الطریقة
 الصوتیة الطریقة وفق األولى التجریبیة المجموعة في الذكور لصالح الجنس، لمتغیر تبعا البعدي

  .فیرنالد أسلوب وفق الثانیة التجریبیة المجموعة في اإلناث ولصالح
  

هدفت إلى الكشف عن مدى فاعلیة طریقة دراسة ب) 2015(كرم الدین وقاعود وعوض في حین قامت 
استخدمت الدراسة المنهج ، و في مصر االبتدائیةفیرنالد لتصحیح مشكلة الدیسلكسیا لدى أطفال المرحلة 

باالختبار التحصیلي في مهارات اللغة  الطلبةتم االستعانة بالكشوف التحصیلیة لنتائج ، و التجریبي
لفرز حاالت  الطالبتقدیر سلوك  اسیمقو المستوى االجتماعي االقتصادي،  اسیمقو العربیة، 

الخاصة بتصحیح وعالج صعوبات األدوات ، و أنفي هاریس للذكاء -اختبار جود ، و صعوبات التعلم
المرحلة  طلبةمن  طالبةو  طالب )20(عینة الدراسة من  تكونت، و القراءة باستخدام استراتیجیات فیرنالد

، ضابطةالمجموعة طالب ال )10(تجریبیة، والمجموعة ال طالب )10(تم تقسیمهم إلى  االبتدائیة
بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة الدراسة عن أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة  سفرتوأ

والمجموعة الضابطة على جمیع االختبارات بعد تطبیق االستراتیجیات الخاصة بفیرنالد لتصحیح 
 نالعسر القرائي في القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بی

ارات في القیاس القبلي والبعدي لصالح القیاس متوسط درجات المجموعة التجریبیة على جمیع االختب
جمیع  علىالبعدي، وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة الضابطة 

  .ياالختبارات في القیاس القبلي والبعد
  

 المنحى على قائم تدریبي برنامج فاعلیة استقصاء إلىبدراسة سعت ) 2014(قامت أبو العقیص كما 
 الدراسة استخدمت حیث ،في األردن المكفوفین لألطفال التعرف مهارات تعلم في الحواس المتعدد
 الضیاء روضة جمعیة من اختیارهم تم ،طفالً  )20( الدراسة أفراد عدد بلغ وقد التجریبي شبه المنهج

 المجموعتین تكون أن الباحثة وراعت وتجریبیة، ضابطة مجموعتین على وتوزیعهم للمكفوفین،
 الدراسة، هدف تحقیق أجل ومن، )جزئیة / كلیة( اإلعاقة وشدة) ىأنث / ذكر( الجنس في متكافئتین

 لتقییم المكفوفین لألطفال) واألدائیة اللفظیة( التعرف مهارات القیاس اختبار بإعداد الباحثة قامت
 قبل االختبار تطبیق وتم الدراسة، هذه لغرض بإعداده الباحثة قامت والذي التدریبي البرنامج فاعلیة
 حساب تم الدراسة أسئلة على لإلجابة، الدراسي العام من األول الفصل خالل البرنامج تنفیذ وبعد

 )T-test( واختبار والضابطة، التجریبیة المجموعتین ألفراد المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
 نتائج توصلت وقد، االختبار نتائج لتحلیل) ANCOVA( المشترك التباین تحلیل استخدام جانب إلى
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 اللفظیة التعرف مهارات تعلم في االختبار على إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة هذه
 عدم إلى النتائج أشارت وقد ،البرنامج ألثر تعزى والضابطة التجریبیة المجموعتین أفراد بین واألدائیة

 البعدي االختبار على التجریبیة المجموعة في الدراسة أفراد أداء متوسط بین إحصائیا دالة فروق وجود
  ).ىأنث / ذكر( للجنس أو) جزئیة / كلیة( اإلعاقة لشدة تعزى

  
 لدى اإلنتباه تنمیة في الحواس متعدد برنامج فعالیةدراسة بهدف التعرف إلى ) 2013(أجرى محمد و 

، ولتحقیق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج القراءة تعلم صعوبات ذوي اإلبتدائیة المرحلة تالمیذ
 االبتدائیة ماجه ابن بمدرسة التعلم صعوبات ذوي الطلبة من ةعین على الدراسة تطبیق تمالتجریبي، 

 عینة اختیار: ىاألول، مرحلتین على العینة أفراد انتقاء تم وقد السعودیة العربیة بالمملكة حائل بمنطقة
 عینة اختیار تم: الثانیة، و إعاقات لدیهم توجد الو  التعلم صعوبات ذوي من طالباً  )30( وعددها مبدئیة
 بطریقة انتقائهم تم التعلم صعوبات ذوي من طالباً  )14( من تتكون والتي النهائیة، صورتها في الدراسة

 اختیار تم حیث التعلم، صعوبات لذوي االنتباه مقیاس تطبیق بعد وذلك المبدئیة، العینة من مقصودة
، وقام الباحث بتقسیمهم إلى الباحث إعدادمن  المقیاس على الدرجات أدنى على حصلوا الذین األفراد

 االنتباه مهارة مقیاسطالب في كل مجموعة، واستخدم الباحث ) 7(مجموعتین تجریبیة وضابطة بواقع 
عبارة، وطبق الباحث البرنامج التدریبي على ) 40(تكون من  التعلم صعوبات ذوي الطلبة لدى

أسابیع، ومن ثم قام الباحث بتطبیق المقیاس ) 10(جلسة على مدار ) 21(المجموعة التجریبیة بواقع 
 توجدالبعدي على المجموعتین وبعد إجراء االختبارات اإلحصائیة الالزمة توصلت الدراسة تبین أنه 

 القیاس في والضابطة التجریبیة المجموعتین درجات رتب متوسطي بین ةإحصائی داللة ذات فروق
 متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق ، ووجودالتجریبیة المجموعة لصالح االنتباه، ىلمستو  البعدي

 القیاس لصالح االنتباه، ىلمستو  التجریبیة المجموعة ألفراد والبعدي القبلي القیاسین درجات رتب
  .البعدي

  
فیرنالد في فهم المقروء من  أسلوبمعرفة أثر دراسة هدفت إلى ) 2013(أجرى الحسني وتوفیق كما 

 اختارو ، في محافظة صالح الدین في العراق الصف الخامس االبتدائي طالباتالنصوص القرآنیة لدى 
شعب  مدرسة البارودي االبتدائیة للبنات، إذ تم اختیار شعبتین من أصل ثالث الباحث بصورة مقصودة

للمجموعة الضابطة، وبلغ عدد ) ب(للمجموعة التجریبیة، وشعبة ) أ(بصورة عشوائیة فتم اختیار شعبة 
وتم  طالبات) 5(ات الراسبات التي عددهن الطالبوبعد استبعاد  طالبة) 22(المجموعة التجریبیة 

ه الحالة بلغ عدد ؛ وذلك لوجودهم في المدرسة لحالة خاصة، وفي هذ)ذكور) (4(وهم  الطلبةاستبعاد 
وتم استبعاد  )24(ات فیها الطالبفقد بلغ عدد ) ب(أما بالنسبة لشعبة ) 13(المجموعة التجریبیة 

) 18(وفي هذه الحالة بلغ عدد المجموعة الضابطة  طالبات) 6(ات الراسبات التي عددهن الطالب
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في المتغیرات ) والضابطة التجریبیة(ات مجموعتي البحث الطالبأجرى الباحث التكافؤ على ، و طالبة
، درجات مادة التربیة اإلسالمیة للعام الدراسي السابق، و )اختبار التكافؤ(اختبار المعلومات : اآلتیة

وقد أعد الباحث األهداف السلوكیة  ،التحصیل الدراسي لآلباء واألمهات، و األعمار محسوبة باألشهرو 
من مستوى الفهم فقط، ) اباالستیع اختبار(روء والخطط التدریسیة، إذ تم اشتقاق اختبار فهم المق

، والسؤال دالسؤال األول اختیار من متعد فقرة، ویتكون من ثالثة أسئلة،) 40(ویتألف هذا االختبار من 
معناها، وتم عرضه على مجموعة من المحكمین  الكلمة الثاني المطابقة والمزاوجة، والسؤال الثالث من

لعینتین مستقلتین ) ت(اختبار استعمل الباحث بآرائهم، و  والخبراء من ذوي االختصاص وتم األخذ
معادلة ، و براون –معادلة سبیرمان ، و معامل ارتباط بیرسون، و طریقة التجزئة النصفیة، و مربع كايو 

المجموعة التجریبیة على  بین إحصائیةرق ذي داللة وقد أظهرت النتائج وجود ف ألفا،-كرونباخ
  .وكانت لصالح المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة

  
إلى استقصاء فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على طریقة دراسة هدفت ) 2012(أجرى الهرش كذلك 

مرحلة األساسیة في اورتون جلینجهام في تنمیة المهارات القرائیة لدى الطلبة ذوي العسر القرائي في ال
یعانون من العسر القرائي، تم  طالباً ) 40(وتكونت عینة الدراسة في صورتها النهائیة من  ،األردن

ولتحقیق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد برنامج  ،تجریبیة وضابطة: توزیعهم عشوائیة إلى مجموعتین
كشف عن العسر القرائي وقائمة رصد تعلیمي مبني على طریقة اورتون جلینجهام وبطاریة اختبارات لل

بعد ذلك قام الباحث بتطبیق البرنامج التعلیمي على  ،أعراض العسر القرائي واختبار للمهارات القرائیة
) ANCOVA(باستخدام تحلیل التباین المشترك  وقد عولجت البیانات إحصائیاً  ،المجموعة التجریبیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أشارت النتائج إلى ، و )T-test" (ت"واختبار 
الحرف، المقطع، (أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار المهارات القرائیة بأبعاده المختلفة 

وجود فروق  )T-test" (ت"كما أظهرت نتائج اختبار  لصالح المجموعة التجریبیة،) الكلمة، الجملة
في المتوسطات بین التطبیق القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة، في تنمیة المهارات  دالة إحصائیاً 

  ).الحرف، المقطع، الكلمة، الجملة(القرائیة بأبعادها المختلفة من 
  

 إلى مستنداً  فردي تعلیمي برنامج فاعلیة استقصاءدراسة بهدف ) 2009(أجرت عبد الهادي بینما 
 عدد بلغ، و والخامس الثالث الصف لطالبات القراءة صعوبات عالج في الحواس متعدد فیرنالد أسلوب

 حكومیة مدارس تسعة من بسیطة عشوائیة بطریقة اختیارهن تم طالبة،) 60( األولى الدراسة عینة
 أن الباحثة وراعت بالتساوي، وتجریبیة ضابطة لمجموعتین توزیعهن تم األولى، عمان لمدیریة تابعة
 الطالبات بتقسیم الباحثة قامت كما ،القرائیة الصعوبة) یمستو ( ودرجة الصف في متكافئتین تكونا
 الصف من طالبة )15(و الثالث الصف من طالبة) 15( إلى طالبة )30( مجموعة كل داخل
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 القراءة مستوى: بسیطة قرائیة مستویات( التعلمیة للصعوبة درجات ثالث إلى تقسیمهن لیتم الخامس،
 ولتحقیق، )اإلحباطي القراءة مستوى( وشدیدة ،)التدریسي القراءة مستوى :ومتوسطة( ،)االستقاللي

 الحواس، متعدد فیرنالد أسلوب یعل مستند فردي تعلیمي برنامج ببناء الباحثة قامت الدراسة، أغراض
 خالل وذلك أسابیع، ثمانیة بواقع فردي بشكل التجریبیة المجموعة أفراد جمیع على بتطبیقه وقامت
، التقلیدیة بالطریقة تعلمت فقد الضابطة المجموعة أما ،)2008-2007( األول الدراسي الفصل
 ،قبلیاً  اختباراً  بوصفه البرنامج تطبیق قبل الطالبات الباحثة قیمت التعلیمي، البرنامج فاعلیة ولتقییم
 وتم ،والضابطة التجریبیة المجموعتین على ،بعدیاً  اختباراً  بوصفه البرنامج تطبیق من االنتهاء وبعد

 فروق وجود النتائج أظهرت، )Two Way ANCOVA( الثنائي المشترك التباین تحلیل استخدام
 ىیعز  والضابطة التجریبیة المجموعة طالبات بین عام بشكل القرائیة المهارات في إحصائیة داللة ذات

 في إحصائیة داللة ذات فروق النتائج تظهر ولم ،الحواس متعدد فیرنالد أسلوب إلى المستند للبرنامج
 المفردات، قراءة مهارة في تحسن إلى باإلضافة ،والصف المجموعة بین للتفاعل تعزى القراءة مهارات
 إلى المستند للبرنامج ىیعز  والخامس الصف لطالبات القرائي االستیعاب ومهارة الجهریة، القراءة ومهارة
 الحواس متعدد فیرنالد أسلوب تأثیر درجة أن النتائج أظهرت ،وأخیراً ، الحواس متعدد فیرنالد أسلوب

  .ةالتعلمی الصعوبة درجة بزیادة یزید
  

معرفة أثر استخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة دراسة هدفت إلى ) 2006(أجرى البوالیز في حین؛ 
عینتها مجموعة من وقد تناولت الدراسة في  تحسین الذاكرة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم، في

في  الذین یدرسون في غرف مصادر التعلم في لواء المزار الجنوبي الطالب ذوي صعوبات التعلم
طالبة من اإلناث، تم ) 17(من الذكور، و طالباً ) 15(وطالبة، منهم  طالباً ) 32( ، البالغ عددهماألردن

مجموعة،  وطالبة لكل طالباً ) 16( بالطریقة العشوائیة إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة بواقع توزیعهم
لتحسین الذاكرة، وذلك على مدى  وقد تم تدریب المجموعة التجریبیة باستخدام اإلستراتیجیة المقترحة

، وألغراض فحص فرضیتي الدراسة تم استخدام تحلیل التباین المصاحب یومیاً ستة أسابیع بواقع حصة 
)ANCOVA( ت داللة إحصائیة بین متوسط أداء طلبة عینة وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذا

كما  والبعدي تعزى إلستراتیجیة الحواس المتعددة الدراسة في المجموعة التجریبیة على االختبار القبلي
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط أداء أفراد عینة الدراسة في 

  .لبعدي تعزى للجنسالمجموعة التجریبیة على االختبار ا
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  :الدراسات األجنبیة 2. 2. 2
  

مقارنة فعالیة طریقة دراسة هدفت إلى ) Harandi & Moghadam, 2017( هارندي ومغدام أجرى
لدى الطلبة،  اإلمالءاضطراب  في معالجةفیرنالد متعدد الحواس وأسلوب  العصبیة العكسیةالتغذیة 

إلى  7( طالبًا من سنتم اختیار ستة وعشرین شبه التجریبي، و واتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج 
 مدینة مركز جافانا االستشاري فيبالطریقة العشوائیة والملتحقین في  یعانون من خلل النطق) عام 11

طریقة التغذیة مجموعة یتم تدریبها وفق إلى مجموعتین،  عشوائیاً ، وتم تقسیمهم في إیرانرفسنجان 
، وأجرى الباحثان اختبار فیرنالد متعدد الحواسالمجموعة الثانیة وفق أسلوب العصبیة العكسیة، و 

جلسة ) 15(إمالئي قبلي للمجموعتین ومصفوفة رافین، ومن ثم تم تطبیق المعالجة للمجموعتین بواقع 
تدریبیة لكل مجموعة، ومن ثم تم تطبیق اختبار إمالئي بعدي للمجموعتین، وبعد جمع البیانات تم 

ال توجد فروق دالة  أنهللعینات المستقلة واختبار كوهین، وأظهرت النتائج ) ت(باستخدام  تحلیلها
طریقة إحصائیًا بین المجموعتین مع وجود فرق ظاهري وكان لصالح المجموعة التي تم تدریبها وفق 

  .العصبیة العكسیةالتغذیة 
  
 ذوي الطالب معلمودراسة بهدف التعرف إلى استخدام ) Alwaqassi, 2017(أجرت الوقاصي و 

، وكان إندیانا والیة في مدارسللتعلم القائم على تعدد الحواس في صفوف التعلیم الخاص في  اإلعاقة
 فهم إلى باإلضافة الحواس متعددة للطریقة الفعلي االستخدام فحص هو الدراسة هذه من الغرض

، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي في الدراسة، كما استخدمت أسلوب المالحظة الطریقة لهذه المعلمین
والمقابلة لتحقیق أهداف الدراسة وجمع البیانات، وتكونت عینة الدراسة من ثالثة معلمین في ثالث 

، وقامت الباحثة بمالحظة كل المتحدة الوالیات فيإندیانا  في والیة في تقع ابتدائیةمدارس مختلفة 
) 15(وهو یقوم بالتدریس لمدة ساعة ثالث مرات أسبوعیًا ومن ثم إجراء مقابلة مع كل معلم لمدة  معلم

، وبعد إجراء التحلیل الالزم وذلك على مدار فصل دراسي دقیقة مرتین، مرة قبل المالحظة ومرة بعدها
ق تعدد الحواس، للبیانات توصلت الدراسة إلى أن المعلمین لدیهم تفسیرات وفهم وطرق مختلفة لتطبی

، كذلك الحواس متعدد التعلیم منهج من یستفیدون اإلعاقات ذوي الطالب أن علىكما اتفق المعلمین 
 الطالب یحصل الحواس متعدد نهجم خالل من المعلومات المعلم یوفر ما بقدر أنهتوصلت الدراسة 

  .الدروس في التقدم من المزید على
  

برنامج القراءة متعدد الحواس على  أثردراسة بهدف التعرف إلى ) Myres, 2017(أجرت مایرز كما 
الطالب ذوي الصعوبات التعلیمیة، واتبعت الباحثة في الدراسة المنهج شبه التجریبي، وأجریت الدراسة 
في صف دراسي خاص في مدرسة تقع وسط جورجیا في الوالیات المتحدة، وتكون مجتمع الدراسة من 
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 طالب ثالثة، وتكونت عینة الدراسة من الخامسة وحتى الروضة من فوفالص فيطالبًا ) 776(
 وفهم بطالقة القراءة في صعوبة الطالب هؤالء ىأبدو ، مشخصین بأنهم من فئة صعوبات التعلم

، قام الباحث بتقییم الطالب قبل التطبیق، ومن ثم تم البدء بتطبیق برنامج القراءة متعدد الحواس نصال
، ومن ثم قام بتطبیق االختبار البعدي وتوصلت على مدار أربعة أیام في األسبوعدقیقة ) 30(لمدة 

معالجتهم  تم عندما إیجابي بشكل استجابوا الطالبوأن % 80الدراسة إلى أن الطالب تحسنوا بنسبة 
   .باستخدام برنامج القراءة متعدد الحواس

  
بدراسة هدفت إلى معرفة أثر التعلم )  ,2017Soliman, Almadani(قام سلیمان والمدني كذلك 
 والفهم لدى القراءة طالقة على الدماغ مع المتوافقة البیئة تقنیات مع المتعددة الحواس على القائم

سر مع العربیة باللغة الرابع الصف طالب ، واتبع الباحثان في الدراسة المنهج التجریبي، القراءة عُ
في مدارس عرعر في السعودیة وتم تقسیمهم إلى مجموعتین طالبًا ) 36(وتكونت عینة الدراسة من 

 مع المتوافقة البیئة تقنیات مع المتعددة الحواسب القائمتتلقى التعلم  متكافئتین في العدد إحداهما تجریبیة
، واألخرى ضابطة تتلقى التعلم بالطریقة التقلیدیة، واستخدم الباحثان االختبار كأداة للدراسة، الدماغ

جلسة، ومن ثم تم تطبیق االختبار البعدي ) 70(واستمر تطبیق التدخل والطریقة التقلیدیة لمدة 
 وفهم لقراءةا في الطالقة اختبارات في إحصائیة داللة ذات فروق وجودللمجموعتین، وأظهرت النتائج 

  .التجریبیة المجموعة لصالحو  التجریبیة عةلمجمو وا المجموعة الضابطة بین القراءة
  

 النهج فعالیةبدراسة تهدف إلى قیاس ) Moustafa, Ghani, 2016(قام مصطفى وغاني بینما 
 اإلعاقات ذوي الطالب بین اإلنجلیزیة باللغة الصوتیة المراسالت تحسین بغرض المتعدد الحسي
، اتبع الباحثان التصمیم شبه التجریبي في هذه الدراسة، وطبقت الدراسة على الكویت دولة في الخفیفة

 تطبیق تم، الكویت دولة في الخاصة لالحتیاجات مركز فيطالبًا من ذوي اإلعاقة الذهنیة ) 20(
، ومن ثم تم استخدام ) 20(على المجموعة الواحدة البالغ عددها  القبلي االختبار  الحسي المنهجطالبًا
 Paired(لمدة شهرین، وبعد االنتهاء تم تطبیق االختبار البعدي، واستخدام الباحثان اختبار  المتعدد

T-test( ،نتائج تأظهر ، و الطالب حققها التي والبعدي القبلي االختبار درجات بین االختالفات لمعرفة 
 اإلنجلیزیة باللغة الصوتیة المراسالت تحسین بغرض المتعدد الحسي النهج فعالیة إلى وجود الدراسة

  .حیث كانت لصالح االختبار البعدي الخفیفة اإلعاقات ذوي الطالب بین
  

البصر، ) VAKT(دراسة بهدف فحص فعالیة ) Jeyasekaran, 2015( یاسكاران أجرىكذلك 
في مدرسة  على مستویات القراءة بین األطفال الذین یعانون من عسر القراءةالسمع، الحركة، اللمس، 

طالب باستخدام ) 30(هیلكس في الهند، حیث استخدم البحث األسلوب اإلجرائي وتم تطبیقه على 
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كأدوات للدراسة، ) Schonell(العینة القصدیة، واستخدم الباحث اختبار القراءة واختبار تدرج الكلمات 
لمدة ثالثین یومًا متتالیة ومن ثم طبق أدوات الدراسة للحصول على ) VAKT(وطبق الباحث أسلوب 

أدى إلى تحسین مستوى الطالب في القراءة بنسبة ) VAKT(النتائج، وأظهرت النتائج أن أسلوب 
  .ولصالح االختبار البعدي، كما وجدت فروق دالة إحصائیًا بین االختبار القبلي والبعدي %)12(
  
 عند الكلماتمتعدد الحواس على تلقائیة النهج الدراسة بهدف تأثیر ) Platt, 2015(أجرت بالت و 

 من الدراسة في المشاركون تألف، تم استخدام التصمیم شبه التجریبي في الدراسة، األول الصف طالب
في والیة ماریالند في  بالتیمور مقاطعة في عامة ابتدائیة مدرسة في األول الصف في طالب ثالثة

أنه تم تشخیصهم مسبقًا وصنفوا من أنهم من  أساس على اختیارهم تمالوالیات المتحدة األمریكیة، و 
 ،البصر من خالل كلماتال على الحصول صعوبة التحدید وجه وعلى القراءة، في الصعوبات ذوي

للمستویات التمهیدیة والصف األول، وتم فحص مستواهم ) Dolch(وكانت أداة القیاس قائمة كلمات 
القرائي قبلیًا ومن ثم تم تطبیق نهج الحواس المتعددة على مدار سبعة أسابیع، ومن ثم تم تطبیق 

 یحققوا لم الطالبالقائمة مرة أخرى، وبعد إجراء التحلیل اإلحصائي الالزم توصلت الدراسة إلى أن 
  .، كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق معنوي بین االختبار القبلي والبعديالكلمات تلقائیة في تقدماً 

  
دراسة بهدف ) Mehrabi, Zarbakhsh,, Rahmani, 2014( مهرابي وزرباخش ورحماني أجرىو 

لدى القراءة والكتابة على أداء باستخدام أداة سینا التعلیمیة  أسلوب التدریس متعدد الحواس أثرفحص 
، واتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج )إیران(في  تونكابون مدینةاألطفال ذوي الصعوبات التعلیمیة 

وتم اختیارهم  القراءة والكتابة صعوباتمن ذوي طالبًا ) 30(شملت عینة الدراسة شبه التجریبي، و 
، وتم تقسیمهم إلى   أجل جمع البیانات من، و المجموعة التجریبیة والضابطة: مجموعتینعشوائیًا

استخدم الباحثین اختبار لفحص مستوى عسر القراءة واختبار كتابي ومقیاس وكسلر للذكاء، تم تطبیق 
دقیقة لكل جلسة، ) 45(أسبوعًا لمدة ) 13(على المجموعة التجریبیة خالل  التدریس متعدد الحواس

البیانات وتحلیلها إحصائیًا أظهرت وتم تدریس المجموعة الضابطة وفق الطریقة االعتیادیة، وبعد جمع 
  .النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على الضابطة وأظهرت تحسن كبیر على مستوى القراءة والكتابة

  
 ,Ahmadi, Ramezani, Abdi(أجرى أحمدي ورامیزاني وعبدي وبرانش وحسین زاده وأمیني كذلك 

Branch, Hosseinzadeh, Amini, 2013 (فیرنالد طریقة فاعلیةلتعرف إلى دراسة هدفت إلى ا 
في السنة األولى في  المهنیة المهارات دورة في عقلیاً  المتخلفین الذكور الطالب لدى القراءة تنمیة في

مدینة بروجرد اإلیرانیة، واتبع الباحثین في الدراسة المنهج التجریبي وتكونت عینة من الدراسة من 
طالبًا في السنة األولى لدورة المهارات المهنیة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة، وتم ) 30(
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طالب، ) 15(بواقع  ةطالب، ومجموعة ضابط) 15(تقسیمهم إلى مجموعتین، إحداهما تجریبیة بواقع 
 اة، استخدم الباحثین ساللم التقدیر كأدوقبل تطبیق الطریقة تم إجراء اختبار قبل لكال المجموعتین

جلسة تدریبیة، ) 16(لجمع معلومات الدراسة، طبقت طریقة فیرنالد مع المجموعة التجریبیة بواقع 
ابطة ومن ثم تم إجراء اختبار بعدي للمجموعتین للتحقق وطبقت الطریقة التقلیدیة مع المجموعة الض

 فاعلیةتفوق المجموعة التجریبیة على الضابط أي تبین أن هناك من فاعلیة الطریقة، وأظهرت النتائج 
  .عقلیاً  المتخلفین الذكور الطالب لدى القراءة تنمیة في فیرنالد طریقة

  
التعرف  في دراستهم) Taghvayi, Vaziri, Kashani, 2012(تاغفي وفازیري وكشاني  بینما حاول

إلى فاعلیة المنهج التكاملي وتقنیة فیرنالد القائمة على تعدد الحواس في خفض عجز القراءة، ولتحقیق 
أهداف الدراسة اتبع الباحثون المنهج شبه التجریبي، وطبقت الدراسة على الطلبة الملحقین بعیادات 

طالب منهم، ) 30(طالبًا وتم اختیار ) 139(إیران البالغ عددهم  صعوبات التعلم في مدینة أراك في
حیث تم تقییمهم من خالل اختبار للقراءة ومقیاس وكسلر للذكاء، ومن ثم تم تقسیمهم إلى مجموعتین 

طالبًا تم تدریسهم وفق طریقة فیرنالد ومجموعة ضابطة تكونت من ) 15(إحداهما تجریبیة تكونت من 
جلسة، وبعد االنتهاء ) 12(ریسهم وفق المنهج التكاملي، وتم تطبیق المعالجة لمدة طالبًا تم تد) 15(

أظهرت نتائج البحث أن ، و )ANCOVA( تم تحلیل البیانات باستخدام اختبارمن تطبیق المعالجة 
  .القراءة عجزالحد من في  قة فیرنالدكان أكثر فعالیة من طریالمنهج التكاملي 

  
احد برامج (قیاس فاعلیة برنامج بارتون القرائي  بهدفدراسة فقد أجرت ) Giess, 2005(جیس  أما

في تعلیم المهارات القرائیة لدى الطلبة ذوي صعوبات القراءة في المراحل الدراسیة ) جلنجهام –اورتون 
طالبًا من أحد ) 18(العلیا، واتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجریبي، تكونت عینة الدراسة من 

إلى  ا، وتم تقسیمه)القراءة والكتابة(المدارس الحكومیة في فلوریدا الملتحقین ببرامج صعوبات التعلم 
ً على أدائهم على االختبار القبلي تجریبیة حصلت على اقل العالمات في : ، األولىمجموعتین بناء

برنامج بارتون  الضابطة التي حصلت على أعلى العالمات، وتم تطبیق: االختبار القبلي، والثانیة
القرائي على المجموعة التجریبیة وأظهرت النتائج تطورًا ملموسًا على المهارات القرائیة بعكس 

  .المجموعة الضابطة
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  :تعقیب على الدراسات السابقة 3. 2. 2
  

من خالل استعراض الدراسات السابقة یمكن استخالص أنها تناولت إستراتیجیة الحواس المتعددة في 
یرات مختلفة واستخدمت أدوات عدیدة، وأجریت في بیئات مختلفة، مما یساعد الباحث في ضوء متغ

جراءاتها وأدواتهاتها هذه الدراسة في تحدید منهجیاالستفادة في  ٕ   .وا
  

عالجت الدراسة الحالیة فاعلیة برنامج قائم على الحواس المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكتابة، 
: اتفقت مع الدراسة الحالیة من حیث معالجة القراءة والكتابة كانت دراسة كل منومن الدراسات التي 

، في حین )Mehrabi, Zarbakhsh, & Rahmani, 2014( ، ووزرباخش ورحماني)2016(عبده 
كرم الدین وقاعود وعوض ، و )2015(، وبني یاسین )2017(الجهني : اختلفت مع دراسة كل من

، وسلیمان والمدني )Myres, 2017(، ومایرز )2009(د الهادي ، وعب)2012(الهرش ، و )2015(
)2017Soliman and Almadani, ( ومصطفى وغاني ،)Moustafa and Ghani, 2016( ،

، وأحمدي ورامیزاني وعبدي وبرانش وحسین زاده وأمیني )Jeyasekaran, 2015( ویاسكاران
)Ahmadi, Ramezani, Abdi, Branch, Hosseinzadeh, and Amini, 2013( وتاغفي ،

حیث ) Giess, 2005(، وجیس )Taghvayi, Vaziri, & Kashani, 2012(وفازیري وكشاني 
الهدباني وحسین  :عالجت هذه الدراسات صعوبات القراءة فقط، وكذلك اختلفت مع دراسة كل من

، حیث عالجت الصعوبات الكتابیة )Harandi & Moghadam, 2017( ، وهارندي ومغدام)2016(
حیث عالجت هذه الدراسات الحفظ ) 2006(البوالیز ، و )2016(علي  :كما اختلفت مع دراسة كل من

التي عالجت مهارات التعرف على الكلمات ) 2014(والذاكرة، وأیضًا اختلفت مع دراسة أبو العقیص 
وتوفیق الحسني التي عالجت االنتباه، ودراسة ) 2013(لدى المكفوفین، واختلفت مع دراسة محمد 

  .التي عالجت فهم المقروء )2013(
  

اتبعت الدراسة الحالیة المنهج التجریبي ذو التصمیم شبه التجریبي، ومن الدراسات التي اتفقت مع 
الهدباني ، و )2016(علي ، و )2017(الجهني  :الدراسة الحالیة من حیث المنهجیة كانت دراسة كل من

، )2015(كرم الدین وقاعود وعوض ، و )2015(، وبني یاسین )2016(، وعبده )2016(وحسین 
، وعبد )2012(الهرش ، و )2013(الحسني وتوفیق ، و )2013(، ومحمد )2014(وأبو العقیص 

، )Harandi & Moghadam, 2017( ، وهارندي ومغدام)2006(البوالیز ، و )2009(الهادي 
، ومصطفى ) ,2017Soliman and Almadani(، وسلیمان والمدني )Myres, 2017(ومایرز 
 ,Platt(، وبالت )Jeyasekaran, 2015( ، ویاسكاران)Moustafa and Ghani, 2016(وغاني 

، وأحمدي )Mehrabi, Zarbakhsh, & Rahmani, 2014( ، ومهرابي وزرباخش ورحماني)2015
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 ,Ahmadi, Ramezani, Abdi, Branch(ورامیزاني وعبدي وبرانش وحسین زاده وأمیني 

Hosseinzadeh, and Amini, 2013( وتاغفي وفازیري وكشاني ،)Taghvayi, Vaziri, & 

Kashani, 2012( وجیس ،)Giess, 2005( في حین اختلفت مع دراسة الوقاصي ،)Alwaqassi, 

  .التي اتبعت المنهج الوصفي) 2017
  

تستخدم الدراسة الحالیة االختبار كأداة للدراسة، ومن الدراسات التي اتفقت مع الدراسة الحالیة من 
، )2016(الهدباني وحسین ، و )2016(علي ، و )2017(الجهني : حیث األداة كانت دراسة كل من

الحسني وتوفیق ، و )2014(، وأبو العقیص )2015(كرم الدین وقاعود وعوض ، و )2016(وعبده 
 & Harandi( ، وهارندي ومغدام)2006(البوالیز ، و )2009(، وعبد الهادي )2013(

Moghadam, 2017( ومایرز ،)Myres, 2017( وسلیمان والمدني ،)2017Soliman and 

Almadani, ( ومصطفى وغاني ،)Moustafa and Ghani, 2016(ویاسكاران ، 
)Jeyasekaran, 2015(ومهرابي وزرباخش ورحماني ، )Mehrabi, Zarbakhsh, & Rahmani, 

 ,Giess(، وجیس )Taghvayi, Vaziri, & Kashani, 2012(، وتاغفي وفازیري وكشاني )2014

 مقیاس تشخیصاستخدمت ) 2015(بني یاسین : ، في حین اختلفت مع دراسة كل من)2005
 )2012(الهرش ، و التعلم صعوبات لذوي االنتباه مقیاساستخدم ) 2013(صعوبات القراءة، ومحمد 

العسر القرائي، والوقاصي  العسر القرائي وقائمة رصد أعراض بطاریة اختبارات للكشف عناستخدم 
)Alwaqassi, 2017 ( استخدمت المالحظة والمقابلة، وبالت)Platt, 2015 ( استخدم قائمة كلمات

 ,Ahmadi(للمستویات التمهیدیة، وأحمدي ورامیزاني وعبدي وبرانش وحسین زاده وأمیني 

Ramezani, Abdi, Branch, Hosseinzadeh, and Amini, 2013 (استخدموا ساللم التقدیر.  
  

، ومن الدراسات التي اتفقت مع تكونت عینة الدراسة الحالیة من الطلبة الملحقین في غرف المصادر
بني یاسین ، )2016(، وعبده )2017(الجهني : الدراسة الحالیة من حیث العینة كانت دراسة كل من

  .)2006(البوالیز ، و )2015(
  

حیث تعد من الدراسات وما یمیز الدراسة عن الدراسات السابقة أنها أجریت في البیئة الفلسطینیة، 
قائم على تعلیمي حول فاعلیة برنامج  - في حدود علم الباحث  – النادرة التي أجریت في فلسطین

  .القراءة والكتابةإستراتیجیة الحواس المتعددة في عالج صعوبات 
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  الثالثالفصل 
  

  واإلجراءاتالطریقة 
  
  مقدمة 1. 3
  

تضمن هذا الفصل وصفًا لمنهجیة الدراسة ومجتمعها وعینتها، وتصمیم أدوات الدراسة التي استخدمها 
كذلك الباحث من اجل التحقق من فاعلیة البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة، 

جراءات الدراسة، وتصمیمها ومتغیراتها،  ٕ یبین طرق التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباتها، وا
  .والمعالجة اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات

  
  منهج الدراسة 2. 3
  

فاعلیة برنامج تعلیمي قائم استخدم الباحث المنهج التجریبي ذو التصمیم شبه التجریبي للكشف عن 
الحواس المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكتابة لدى الطلبة الملحقین في غرف  إستراتیجیةعلى 

  .، وذلك نظرًا لمالئمته أغراض الدراسةالمصادر في المدارس التابعة لمدیریة تربیة وتعلیم جنین
  
  مجتمع الدراسة 3. 3
  

المدارس التابعة لمدیریة تربیة  في غرف المصادر فيتكون مجتمع الدراسة من جمیع الطلبة الملحقین 
) 8(طالبًا وطالبة موزعین على ) 158(والبالغ عددهم ) م 2019 – 2018(خالل العام  وتعلیم جنین

  .مدارس) 8(غرف مصادر في 
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  عینة الدراسة 4. 3
  

في غرفة المصادر في مدرسة بیت قاد  من الملحقینطالبًا وطالبة ) 21(اقتصرت عینة الدراسة على 
بطریقة العینة القصدیة نظرًا لجاهزیة غرفة  تم اختیارها ،)مرحلة أساسیة مختلطة( الثانویة للبنات

دارة المدرسة بشكل كبیر مع الباحثالمصادر  ٕ كذلك تم تشخیصهم  وتعاون معلمة غرفة المصادر وا
قام الباحث  ثم، )9(؛ ملحق حسب نماذج وزارة التربیة والتعلیم على أنهم من ذوو صعوبات التعلم

بسبب  األساسي نظرًا لعدم استهدافهم في البرنامج التعلیمي باستثناء الطلبة من مستوى الصف الثاني
ة من مستوى الصفوف الثالث والرابع طالب وطالب) 18(لتستقر العینة على  ،التحاقهم حدیثًا إلى غرفة

) 9(إناث، ومن ثم قام الباحث بتوزیع العینة على مجموعتین بواقع ) 12(ذكور و) 6(والخامس منهم 
، ) 9(طالب وطالبات كمجموعة تجریبیة، و طالب وطالبات كمجموعة ضابطة تم اختیارهم عشوائیًا

  :یوضح ذلك) 1. 3(والجدول 
  

  عینة الدراسة توزیع أفراد): 1. 3(جدول 
  وعمالمج  إناث  ذكور  المجموعة

  9  6  3  التجریبیة
  9  6  3  الضابطة

  
  أدوات الدراسة 5. 3
  

  :لتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث األدوات اآلتیة
  
  :اختبار القراءة 1. 5. 3
  

وأجرى علیه بعض ) 2009(استعان الباحث باختبار القراءة التحصیلي المستخدم في دراسة الهرش 
  :ر سبعة أسئلةویضم االختبامع البیئة الفلسطینیة،  لیتالءمالتعدیالت 

  
  .عالمة) 28(ورصد له  أقرأ الحرف الذي یشیر إلیه المعلم: األول
  .عالمة) 28( ورصد لهأحدد الحرف الذي یقرأه المعلم : الثاني
  .عالمة) 28(ورصد له  أقرأ الحرف الذي یشیر إلیه المعلم مع التشكیل: الثالث
  .عالمات) 10(ورصد له  أن یقرأ الطالب مقاطع من كلمات: الرابع
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  .عالمات) 10(ورصد له  أن یشكل الطالب كلمات من وصل الحروف والمقاطع: الخامس
  .عالمات) 10(ورصد له  الحركاتأن یقرأ الطالب الكلمات مراعیًا : السادس
  .عالمة) 12(ورصد له  أن یقرأ الطالب جمًال تامة مراعیًا الحركات: السابع

  
حیث تعطى عالمة واحدة لإلجابة الصحیحة وصفر لإلجابة الخاطئة، ویتم تقسیم مجموع ما یحصل 

، عالمة) 70(النهائیة من ، وتبلغ عالمة االختبار )28(علیه الطالب في الثالثة أسئلة األولى على 
  .)3(ملحق 

  
  :صدق اختبار القراءة 1. 1. 5. 3
  

للتحقق من صدق اختبار القراءة تم استخدام طریقة صدق المحكمین، وتعني أن یقیس االختبار ما 
، تحقق الباحث من صدق االختبار عن طریق عرضه على مجموعة من )1(، ملحق وضع لقیاسه

الخاصة وأسالیب التدریس والقیاس والتقویم في بعض الجامعات الفلسطینیة المتخصصین في التربیة 
لقیاس ما  ووزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة، حیث قاموا بإبداء مالحظاتهم حول مالئمة االختبار

جراء ما و وضع له، وسالمة الصیاغة اللغویة،  ٕ ، تعدیل أو إضافة أو حذف لدراسة منمناسبًا لرونه یا
تكبیر خطوط االختبار، : ، وأشاروا إلى مجموعة من التعدیالت أهمهاللتطبیق االختبارصالحیة و 

عادة الصیاغة اللغویة لعدد من األسئلة، وتعدیل لغوي على  ٕ وزیادة التباعد بین الحروف وتلوینها، وا
، هائیةبعض الكلمات، حیث تم العمل بهذه المالحظات وتعدیل االختبار حتى وصل إلى صورته الن

  .)4(ملحق 
  

قوة االرتباط : كذلك تحقق الباحث من صدق اختبار القراءة بطریقة صدق االتساق الداخلي، ویقصد به
بین درجات كل من مستویات األهداف ودرجة االختبار الكلي، حیث قام الباحث بتطبیق االختبار على 

اسة، وتم حساب معامالت االرتباط طالبًا من خارج أفراد عینة الدر ) 15(عینة استطالعیة تكونت من 
بین درجة كل سؤال والدرجة الكلیة لالختبار، كذلك حساب معامل بیرسون بین درجات مهارات القراءة 

، )SPSS(مع الدرجة الكلیة لالختبار الذي ینتمي إلیه، من خالل استخدام البرنامج اإلحصائي 
  :یوضح النتائج) 2. 3(والجدول 
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  ارتباط درجة كل سؤال مع الدرجة الكلیة الختبار القراءة): 2. 3(جدول 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  السؤال  ر
  0.000  **0.988  قراءة الحروف  1
  0.000  **0.967  التمییز الصوتي للحروف  2
  0.000  **0.922  قراءة الحروف مع التشكیل  3
  0.000  **0.932  قراءة المقاطع  4
  0.000  **0.945  المقاطعتشكیل الكلمات من   5
  0.000  **0.975  قراءة الكلمات  6
  0.000  **0.956  قراءة الجمل  7

  
أن جمیع أسئلة اختبار القراءة مرتبطة ارتباطًا قویًا مع درجة االختبار الكلیة ) 2. 3(یتبین من الجدول 

إحصائیًا حیث بلغ وجمیعها كانت دالة ) 0.988و  0.922(حیث تراوحت معامالت االرتباط ما بین 
  ).0.000(مستوى الداللة اإلحصائیة 

  
  :ثبات اختبار القراءة 2. 1. 5. 3
  

 –كرونباخ (تم حساب معامل ثبات اختبار القراءة على أفراد العینة االستطالعیة من خالل اختبار 
مما یدل على أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة من ) 0.982(، حیث بلغت قیمة معامل الثبات )ألفا

  .الثبات، مما یعطي ثقة للباحث بتطبیق اختبار القراءة على عینة الدراسة
  
  :اختبار الكتابة 2. 5. 3
  

الحروف والمقاطع والكلمات قیاس مهارات الطلبة في كتابة  إلىیهدف اختبار للكتابة  ببناءقام الباحث 
 لإلجابةالصحیحة وعالمة صفر  لإلجابةحیث یمنح الطالب عالمة واحدة ، )3(، ملحق والجمل

  :اآلتيعالمة مقسمة على النحو ) 40(الخاطئة، لیصبح االختبار من 
  

  .عالمة) 11( كتابة الحروف وله: األولالسؤال 
  .عالمات) 9( كتابة المقاطع وله: السؤال الثاني
  .عالمات) 8( كتابة الكلمات وله: السؤال الثالث
  .عالمة) 12( كتابة الجمل وله: السؤال الرابع
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  :صدق اختبار الكتابة 1. 2. 5. 3
  

للتحقق من صدق اختبار الكتابة فقد تم استخدام طریقة صدق المحكمین، وتعني أن یقیس االختبار ما 
االختبار عن طریق عرضه على مجموعة من ، تحقق الباحث من صدق )3(ملحق  ؛وضع لقیاسه

الجامعات الفلسطینیة  بعض المتخصصین في التربیة الخاصة وأسالیب التدریس والقیاس والتقویم في
لقیاس  حول مالئمة االختبار ومالحظاتهمووزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة، حیث قاموا بإبداء 

جراء ما و ما وضع له، وسالمة الصیاغة اللغویة،  ٕ تعدیل أو إضافة أو  الدراسة من مناسباً رونه یا
تكبیر خطوط : ، وأشاروا إلى مجموعة من التعدیالت أهمهاللتطبیق االختبارصالحیة و ، حذف

ضافة  ٕ االختبار، وزیادة التباعد بین الحروف وتلوینها، وحذف بعض الحروف في السؤال األول وا
عادة الصیاغة اللغویة لعدد من األسئلة، واستبدال و ) س، ش، ص، ض، ظ، ظ(الحروف المتشابهة  ٕ ا

، بعض الكلمات، حیث تم العمل بهذه المالحظات وتعدیل االختبار حتى وصل إلى صورته النهائیة
  .)4(ملحق 

  
قوة االرتباط : بطریقة صدق االتساق الداخلي، ویقصد به الكتابةكذلك تحقق الباحث من صدق اختبار 

بین درجات كل من مستویات األهداف ودرجة االختبار الكلي، حیث قام الباحث بتطبیق االختبار على 
من خارج أفراد عینة الدراسة، واكتفى الباحث بحساب  اً طالب) 15(عینة استطالعیة تكونت من 

ال والدرجة الكلیة لالختبار، وتم حساب معامل بیرسون بین معامالت االرتباط بین درجة كل سؤ 
برنامج المع الدرجة الكلیة لالختبار الذي ینتمي إلیه، من خالل استخدام  الكتابةدرجات مهارات 

  :، والجدول اآلتي یوضح النتائج)SPSS(اإلحصائي 
  

  ارتباط درجة كل سؤال مع الدرجة الكلیة الختبار الكتابة): 3. 3(جدول 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  السؤال  ر
  0.000  **0.802  كتابة الحروف  1
  0.000  **0.874  كتابة المقاطع  2
  0.000  **0.841  كتابة الكلمات  3
  0.000  **0.802  كتابة الجمل  4
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قویًا مع درجة االختبار الكلیة  اً مرتبطة ارتباط الكتابةأن جمیع أسئلة اختبار ) 3. 3(یتبین من الجدول 
وجمیعها كانت دالة إحصائیًا حیث بلغ ) 0.874و  0.802(حیث تراوحت معامالت االرتباط ما بین 

  ).0.000(مستوى الداللة اإلحصائیة 
  
  :ثبات اختبار الكتابة 2. 2. 5. 3
  

ثبات اختبار الكتابة بطریقة التجزئة النصفیة، حیث تم تجزئة أسئلة  بحساب معاملقام الباحث 
الزوجیة  واألسئلةالفردیة هي النصف األول،  األرقاماالختبار إلى نصفین؛ واعتبر األسئلة ذات 

ثم ) 0.788(النصف الثاني، ثم حساب معامل ارتباط بیرسون بین النصف األول والثاني فكان 
 االختبارمعامل ثبات  فبلغبراون لحساب معامل ثبات االختبار الكلي استخدام معامل سبیرمان 

  .، مما یعني أن اختبار الكتابة یتمتع بمعامل جید ویصلح للتطبیق)0.881(
  
  :تصمیم الدراسة 6. 3
  

  :قام الباحث بإجراء الدراسة في ضوء التصمیم اآلتي
  

O2 O1 X O2 O1 G1 
O2 O1  O2 O1 G2 

  
  :حیث أن

  

G1: المجموعة التجریبیة 
G2: المجموعة الضابطة 
O1: اختبار القراءة 
O2: اختبار الكتابة 
X:  البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة(المعالجة(  

  
  :البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة 7. 3
  

الحواس المتعددة لعالج صعوبات  إستراتیجیةفاعلیة برنامج تعلیمي قائم على هدفت الدراسة إلى بیان 
تعلیم التربیة و الالتابعة لمدیریة  لدى الطلبة الملحقین في غرف المصادر في المدارسة والكتاب القراءة

  :، وقد اعتمد بناء البرنامج التعلیمي على المصادر اآلتیةجنینفي 
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  العلمیة السابقة واألبحاثالرسائل الجامعیة.  
  الحواس المتعددة بإستراتیجیةاألدبیات السابقة ذات العالقة.  

  
  :التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة األهداف العامة للبرنامج 1. 7. 3
  

یهدف هذا البرنامج إلى عالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى الطلبة الملحقین بغرف المصادر في 
  :الجوانب اآلتیة

  ًالتمییز بین الحروف المتشابهة سمعیًا ولفظیا.  
  الفتحة، الضمة، الكسرة(قراءة الحروف قراءة صحیحة مع حركاتها.(  
  الفتحة، الضمة، الكسرة(قراءة المقاطع قراءة صحیحة مع حركاتها.(  
  الفتحة، الضمة، الكسرة(قراءة الكلمات والجمل قراءة صحیحة مع الحركات.(  
 بة الحروف والمقاطع والكلمات والجمل على السطركتا.  
 كتابة الحروف والمقاطع والكلمات والجمل بخط جمیل ومقروء.  
 كتابة الحروف والمقاطع والكلمات والجمل مع التشكیل.  

  
  :مراحل إعداد البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة 2. 7. 3
  

  :ضمن الخطوات اآلتیة القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددةالتعلیمي  قام الباحث بإعداد البرنامج
  القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددةتحدید األهداف العامة للبرنامج التعلیمي.  
  تم رصد ) التجریبیة والضابطة(بعد تطبیق اختباري القراءة والكتابة القبلي على المجموعتین

  :وكانت ما یلي أفراد المجموعتین في القراءة والكتابة أهم الصعوبات التي یواجهها
  :على مستوى القراءة: أوالً 

ج، ح، خ، د، ذ، (ضعف في تمییز الحروف المتشابهة بالرسم والمختلفة بالصوت  .1
  ).س، ش، ص، ض، ط، ظ، ك، ل

  .صعوبة قراءة بعض المقاطع القصیرة والطویلة .2
 ).الكسرةالفتحة، الضمة، (ضعف تمییز حركات التشكیل  .3
  :على مستوى الكتابة: ثانیاً 

  .صعوبة كتابة الحروف والمقاطع والكلمات المتشابهة .1
 .ضعف كتابة التشكیل على الحروف .2
  .الكتابة بخط غیر مقروء وحجمه كبیر ولیس على السطر .3
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 على هذه المعطیات تم وضع جلسات عالجیة قائمة على إستراتیجیة الحواس المتعددة ً  بناء
دقیقة لكل ) 40(جلسة عالجیة للكتابة بواقع ) 13(جلسة عالجیة للقراءة و) 15(وتكونت من 

  .جلسة 
  
  :القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددةصدق البرنامج التعلیمي  3. 7. 3
  

، تم عرضه على مجموعة القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددةللتحقق من صدق البرنامج التعلیمي 
المتخصصین في التربیة الخاصة والمناهج وأسالیب التدریس وذوي الخبرة في میدان صعوبات من 

، حیث قاموا )2(ملحق  التعلم في بعض الجامعات الفلسطینیة ووزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة
جراء مو ، وسالمة الصیاغة اللغویة، بإبداء ومالحظاتهم حول صالحیة البرنامج للتطبیق ٕ  مناسباً رونه یا ا

تنفیذ هدف سلوكي  :تعدیل أو إضافة أو حذف، وأشاروا إلى مجموعة من التعدیالت أهمها لدراسة منل
ضافة أنشطة معززة في نهایة كل جلسة، وتم العمل  ٕ واحد في كل جلسة، وتخفیض وقت الجلسة، وا

جلسة ) 26(لقراءة وجلسة عالجیة ل) 39(بمالحظاتهم حتى استقرت جلسات البرنامج التعلیمي على 
  .)6(، ملحق دقیقة لكل جلسة) 20(كتابة بواقع عالجیة لل

  
  :التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة البرنامج الحد المكاني والزماني لتطبیق 4. 7. 3
  

في غرفة المصادر في  قام الباحث بتطبیق البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة
مدرسة بیت قاد الثانویة للبنات، وامتد زمن التطبیق على مدار شهر بواقع ثالث جلسات قراءة في الیوم 

  .الواحد، وفي الیوم الذي یلیه جلستین كتابة
  
  :الدراسة تكافؤ مجموعات 8. 3
  

فقام الباحث بضبط تكافؤ المجموعتین التجریبیة  ،حرص الباحث على ضمان سالمة نتائج الدراسة
قام الباحث برصد عالمات المجموعتین  تحصیهلم في اختبار القراءة والكتابة،والضابطة من خالل 

التجریبیة والضابطة من خالل استجاباتهم على اختباري القراءة والكتابة القبلي، وتم معالجتها بواسطة 
في  لحساب داللة الفروق بین متوسطات أداء المجموعتین) Independent sample t-test(اختبار 

  :یوضح النتائج) 4. 3(والجدول  اختباري القراءة والكتابة
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للتعرف إلى الفروق بین ) Independent sample t-test(نتائج اختبار ): 4. 3(جدول 
  والكتابةمتوسطي أداء المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختباري القراءة 

المتوسط   العدد  المجموعة  االختبار
  الحسابي

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ت(

  قیمة الداللة

 0.911 0.113 16 5.3492 9 التجریبیة  القراءة

    5.4444 9 الضابطة

 0.507  0.678 16 5.9167 9 التجریبیة  الكتابة

    6.4167 9 الضابطة

  
ألداء طلبة المجموعة التجریبیة على اختبار القراءة أن المتوسط الحسابي ) 4. 3(یتضح من الجدول 

، أما المتوسط الحسابي ألداء طلبة المجموعة الضابطة على اختبار القراءة بلغ )5.3492(بلغ 
، وهذا یعني )0.911(، أما قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت )0.114) (ت(، وبلغت قیمة )5.4444(

، أي انه ال توج د فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط عالمات المجموعة أنها غیر دالة إحصائیًا
التجریبیة مع متوسط عالمات المجموعة الضابطة وهذا یدل على تكافؤ المجموعتین من حیث أدائهم 

  .على اختبار القراءة
  

أن المتوسط الحسابي ألداء طلبة المجموعة التجریبیة على اختبار ) 4. 3(كذلك یتضح من الجدول 
، أما المتوسط الحسابي ألداء طلبة المجموعة الضابطة على اختبار الكتابة بلغ )5.9167(بلغ الكتابة 

، وهذا یعني )0.507(، أما قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت )0.678) (ت(، وبلغت قیمة )6.4167(
، أي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط عالمات المجموع ة أنها غیر دالة إحصائیًا

التجریبیة مع متوسط عالمات المجموعة الضابطة وهذا یدل على تكافؤ المجموعتین من حیث أدائهم 
  .على اختبار الكتابة

  
  :إجراءات الدراسة 9. 3
  

  :الخطوات اآلتیة وفققام الباحث بإجراء الدراسة 
  

  بهدف االطالع على األدب التربوي السابق والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة
  .االستفادة منها
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  حصل الباحث على كتاب تسهیل مهمة من إدارة الجامعة موجه إلى مدیریة تربیة وتعلیم جنین
 ).7(من اجل تطبیق الدراسة، ملحق 

  تسهیل مهمة إلجراء الدراسة، توجه الباحث إلى مدیریة تربیة وتعلیم جنین وحصل على كتاب
 .)8(ملحق 

 غرف المصادر في المدارس التابعة لمدیریة تربیة جنین من  قام الباحث بزیارة میدانیة إلى
  .االستراتیجیات التدریسیة المطبقة والحصول معلومات تتعلق بعینة الدراسةاجل االطالع على 

  بناء اختبار للكتابة أولي بعد الرجوع إلى األدبیات و أولي لقراءة بتطویر اختبار لقام الباحث
 ).3(، ملحق السابقة

  ملحق بعرض االختباران على مجموعة من المتخصصین للتحقق من صدقهماقام الباحث ،
)1(. 

  اختباري القراءة والكتابة بناء على المالحظات التي أشار إلیها المحكمین حتى وصال تم تعدیل
 ).4(إلى صورتهما النهائیة، ملحق 

 طالب من ) 15(عیة بلغت قام الباحث بتطبیق اختباري القراءة والكتابة على عینة استطال
ن وتبین أن األدوات اخارج عینة الدراسة، وذلك لقیاس ثبات األدوات وتحدید زمن االختبار 

 .صالحة للتطبیق كما أشیر سابقاً 
  اختار الباحث غرفة المصادر في مدرسة بیت قاد الثانویة للبنات لوجود عدد كافي من الطلبة

 .أدوات ووسائل، كذلك تعاون معلمة الغرفة مع الباحثإلجراء الدراسة وجاهزیة الغرفة من 
 9(بواقع  تم تقسیم الطلبة الملحقین في غرفة المصادر إلى مجموعتین بطریقة عشوائیة (

 .، وطبق اختباري القراءة والكتابة على المجموعتینطالب وطالبات لكل مجموعة
 ت الطلبة، كذلك تم تحلیل رصد الباحث عالما بیق االختبار القبلي على المجموعتینبعد تط

 .)5(، ملحق اإلجابات الخاطئة وتحدید الصعوبات التي یواجهها الطلبة في القراءة والكتابة
  من حیث العمر الزمني قام الباحث بضبط المتغیرات بین المجموعتین للتحقق من تكافؤهما

 .وأداء المجوعتین على اختباري القراءة والكتابة
  المتعددة في ضوء الصعوبات التي تم تم بناء برنامج تعلیمي قائم على إستراتیجیة الحواس

 .تحدیدها من خالل اختباري القراءة والكتابة
  ُعلى مجموعة من التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة رض البرنامج ع

 ).2(للتحقق من صدق البرنامج وصالحیته للتطبیق، ملحق  المتخصصین
  التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة بناء على المالحظات التي البرنامج تم تعدیل

 ).6(، ملحق أشار إلیها المحكمین حتى وصل إلى صورته النهائیة
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  حتى تاریخ  2019- 3-6وضع الباحث جدوًال لتطبیق الجلسات، وامتد التطبیق من تاریخ
الحواس  إلستراتیجیة، حیث قام الباحث بتدریس المجموعة التجریبیة وفقًا 2019- 11-4

، المتعددة، وقامت معلمة غرفة المصادر بتدریس المجموعة الضابطة وفقًا للطریقة االعتیادیة
 .)10(ملحق 

  ،بعد االنتهاء من تطبیق البرنامج التعلیمي تم تطبیق اختباري القراءة والكتابة على المجموعتین
 .على بنود االختباران إجاباتهمم رصد عالمات الطلبة وتحلیل وت

  جراء التحلیل اإلحصائي الالزم من خالل استخدام ٕ دخالها على الحاسوب وا ٕ تفریغ البیانات وا
 ).SPSS(برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

 عرض النتائج ومناقشتها ووضع التوصیات والمقترحات. 
  
  :الدراسةمتغیرات  10. 3
  

  :تضمنت الدراسة المتغیرات اآلتیة
  

البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس (طریقة التدریس  :، وتشملالمتغیرات المستقلة
  .، والجنس)والطریقة التقلیدیة المتعددة،

  .عالج صعوبات القراءة والكتابة: ، وتشملالمتغیرات التابعة
  
  :المعالجات اإلحصائیة 11. 3
  

تم اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضیاتها من خالل المعالجة اإلحصائیة للبیانات بواسطة برنامج الرزم 
  :والذي تم من خالله ما یلي) SPSS(اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  
 معامل ارتباط بیرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي ألدوات الدارسة.  
 لقیاس ثبات اختبار القراءة) ألفا –كرونباخ ( اختبار.  
  لقیاس ثبات اختبار الكتابة) سبیرمان براون(اختبار التجزئة النصفیة.  
  ت(اختبار) (Independent sample t-test ( للعینات المستقلة لفحص تكافؤ المجموعتین

  .التجریبیة والضابطة
  ت(اختبار) (Independent sample t-test (والثانیة لفحص الفرضیة األولى.  
  الثنائياختبار تحلیل التباین )Two Way ANOVA (والرابعة لفحص الفرضیة الثالثة.  
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  الرابعالفصل 
  

  نتائج الدراسة
  

یستعرض الفصل الرابع النتائج التي توصلت إلیها الدراسة بعد تطبیق إجراءاتها وجمع البیانات 
 الحواس إستراتیجیةفاعلیة برنامج تعلیمي قائم على وتحلیلها، حیث حاولت الدراسة التعرف على 

التابعة  لدى الطلبة الملحقین في غرف المصادر في المدارسة والكتاب المتعددة لعالج صعوبات القراءة
، وفیما یلي عرض وتحلیل البیانات والنتائج التي تم الوصول إلیها جنینفي تعلیم التربیة و اللمدیریة 

  .أسئلة الدراسةوذلك وفقًا لتسلسل 
  
  :السؤال األول من أسئلة الدراسةالنتائج المتعلقة ب 1. 4
  

متوسطات تحصیل الطلبة في في ذات داللة إحصائیة توجد فروق هل (على  األولینص السؤال 
، ولإلجابة عن هذا السؤال؛ تم )؟"التقلیدیةالحواس المتعددة، "ار القراءة تعزى لطریقة التدریس اختب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (الفرضیة التي تنص على تحویله إلى 
)α≥0.05 ( الحواس المتعددة، "یس في متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزى لطریقة التدر

، للعینات المستقلة) Independent sample t-test(تم إجراء اختبار ولفحص الفرضیة؛  ،")التقلیدیة
  :یوضح النتائج) 1. 4(والجدول 
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  لفحص الفرضیة األولى) Independent sample t-test(نتائج اختبار ) 1. 4(جدول 
المتوسط   العدد  المجموعة  المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

قیمة 
)T(  

قیمة 
)Sig(  

اختبار القراءة 
  البعدي

  *008. 3.04  16 2.10 8.60 9  التجریبیة
       1.14 6.17 9  الضابطة

  
أن المتوسط الحسابي للمجموعة للتجریبیة على اختبار القراءة البعدي بلغ ) 1. 4(یوضح الجدول 

، أما )6.17(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على اختبار القراءة البعدي )8.60(
، وهذه القیمة اقل من )0.008(، في حین بلغت قیمة الداللة اإلحصائیة )3.04(بلغت ) T(قیمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ، ویعني ذلك أنه )α≥0.05(مستوى الداللة 
)α≥0.05 ( وللتعرف إلى یسفي متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزى لطریقة التدر ،

أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة التي دُرست باستخدام إستراتیجیة وجهة هذه الفروق، نجد 
، مقابل المجموعة الضابطة التي دُرست باستخدام )8.60(الحواس المتعددة بمتوسط حسابي بلغ 

  ).6.17(بمتوسط حسابي بلغ  التقلیدیةالطریقة 
  
  :من أسئلة الدراسة الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  2. 4
  

متوسطات تحصیل الطلبة في في ذات داللة إحصائیة توجد فروق هل (على  الثانيینص السؤال 
، ولإلجابة عن هذا السؤال؛ تم )؟"التقلیدیةالحواس المتعددة، "اختبار الكتابة تعزى لطریقة التدریس 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة(تحویله إلى الفرضیة التي تنص على 
)α≥0.05 ( الحواس المتعددة، "یس تعزى لطریقة التدر الكتابة في متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار

، للعینات المستقلة) Independent sample t-test(إجراء اختبار ولفحص الفرضیة؛ تم ، ")التقلیدیة
  :یوضح النتائج) 2. 4(والجدول 

  
    الثانیةلفحص الفرضیة ) Independent sample t-test(نتائج اختبار ) 2. 4(جدول 

المتوسط   العدد  المجموعة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

قیمة 
)T(  

قیمة 
)Sig(  

اختبار الكتابة 
  البعدي

 112. 1.68  16 1.19 8.05 9  التجریبیة
       70. 7.27 9  الضابطة
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البعدي بلغ  الكتابةأن المتوسط الحسابي للمجموعة للتجریبیة على اختبار ) 2. 4(یوضح الجدول 

، أما )7.27(البعدي  الكتابة، بینما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على اختبار )8.05(
من  أعلى، وهذه القیمة )0.112(، في حین بلغت قیمة الداللة اإلحصائیة )1.68(بلغت ) T(قیمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ال ، ویعني ذلك أنه)α≥0.05(مستوى الداللة 
)α≥0.05 ( یستعزى لطریقة التدر  الكتابةفي متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار.  
  
  :من أسئلة الدراسة الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  3. 4
  

متوسطات تحصیل الطلبة في في ذات داللة إحصائیة هل توجد فروق (على  الثالثینص السؤال 
، ولإلجابة عن هذا السؤال؛ تم تحویله إلى )لتفاعل بین طریقة التدریس والجنس؟ل اختبار القراءة تعزى

في ) α≥0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة توجد فروق ال (الفرضیة التي تنص على 
ولفحص ، )بین طریقة التدریس والجنسللتفاعل  تعزىراءة متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار الق

) 4. 4( )3. 4(ول ا، والجدللعینات المستقلة) TwoWay ANOVA(إجراء اختبار الفرضیة؛ تم 
  :وضح النتائجت
  

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات الدراسة في اختبار القراءة) 3. 4(جدول 
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة  

 58. 8.29  9  التجریبیة  أسلوب التدریس
 58. 6.09  9  الضابطة

 67. 6.61  6  ذكور  الجنس
 48. 7.77  12  إناث

  
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات الدراسة في اختبار ) 3. 4(یوضح الجدول 

، بینما بلغ المتوسط الحسابي )8.29(للمجموعة التجریبیة القراءة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 
، )6.61(، كذلك بلغ المتوسط الحسابي ألداء الذكور على اختبار القراءة )6.09(للمجموعة الضابطة 

، مما یعني وجود فروق )7.77(في حین بلغ المتوسط الحسابي ألداء اإلناث على اختبار القراءة 
  .وكانت لصالح المجموعة التجریبیة، واإلناث ظاهریة بین مجموعات الدراسة،
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  لفحص الفرضیة الثالثة) Two Way ANOVA(نتائج اختبار ) 4. 4(جدول 
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
متوسط   درجات الحریة

  المربعات
  )Sig(قیمة   )F(قیمة 

 019. 7.01 19.40 1 19.40  التدریس طریقة
 187. 1.92 5.33 1 5.33  الجنس
 428. 66. 1.84 1 1.84  التفاعل
     2.76 14 38.72  الخطأ

  
، وان قیمة الداللة اإلحصائیة )7.01(لطریقة التدریس بلغت ) F(أن قیمة ) 4. 4(ل و یتضح من الجد

، وهذا یعني أنه توجد فروق )α≥0.05(أي أنها دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ) 0.019(بلغت 
لطریقة التدریس، وللتعرف  متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزىفي ذات داللة إحصائیة 

أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة التي ) 3. 4(إلى وجهة الفروق، یتضح في الجدول 
، مقابل المجموعة الضابطة )8.29(دُرست باستخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة بمتوسط حسابي بلغ 

  ).6.09(بالطریقة االعتیادیة بمتوسط حسابي بلغ التي دُرست 
  

وان قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت ، )1.92(بلغت  للجنس) F(قیمة أن ) 4. 4(كذلك یوضح الجدول 
، وهذا یعني أنه ال توجد فروق )α≥0.05(أنها غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة أي  ،)0.187(

  .للجنس تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزىمتوسطات في ذات داللة إحصائیة 
  

للتفاعل بین طریقة ) F(قیمة أن ) 4. 4(أما التفاعل بین طریقة التدریس والجنس، یوضح الجدول 
أي أنها غیر دالة ، )0.428(وان قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت ، )0.66(بلغت  التدریس والجنس

في ، وهذا یعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة )α≥0.05(إحصائیًا عند مستوى الداللة 
  .متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزى للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس

  
  :من أسئلة الدراسة الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  4. 4
  

متوسطات تحصیل الطلبة في في ذات داللة إحصائیة هل توجد فروق (على  الرابعینص السؤال 
، ولإلجابة عن هذا السؤال؛ تم تحویله إلى )بین طریقة التدریس والجنس؟للتفاعل  تعزىاختبار الكتابة 

في ) α≥0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة توجد فروق ال (الفرضیة التي تنص على 
، ولفحص )بین طریقة التدریس والجنسللتفاعل  تعزىمتوسطات تحصیل الطلبة في اختبار الكتابة 
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) 6. 4) (5. 4(، والجداول للعینات المستقلة) TwoWay ANOVA(الفرضیة؛ تم إجراء اختبار 
  :توضح النتائج

  
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات الدراسة في اختبار الكتابة) 5. 4(جدول 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة  
 34. 7.93  9  التجریبیة  أسلوب التدریس

 34. 7.14  9  الضابطة
 39. 7.16  6  ذكور  الجنس

 28. 7.91  12  إناث
  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات الدراسة في اختبار ) 5. 4(یوضح الجدول 
، بینما بلغ المتوسط الحسابي )7.93(التجریبیة ، حیث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الكتابة

، )7.16(، كذلك بلغ المتوسط الحسابي ألداء الذكور على اختبار القراءة )7.14(للمجموعة الضابطة 
، مما یعني وجود فروق )7.91( الكتابةفي حین بلغ المتوسط الحسابي ألداء اإلناث على اختبار 

  .لصالح المجموعة التجریبیة، واإلناثظاهریة بین مجموعات الدراسة، وكانت 
  

  الرابعةلفحص الفرضیة ) Two Way ANOVA(نتائج اختبار ) 6. 4(جدول 
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
متوسط   درجات الحریة

  المربعات
  )Sig(قیمة   )F(قیمة 

 125. 2.67 2.50 1 2.50  طریقة التدریس
 144. 2.39 2.25 1 2.25  الجنس
 933. 007. 007. 1 007.  التفاعل
   93. 14 13.14  الخطأ

 
، وان قیمة الداللة اإلحصائیة )2.67(لطریقة التدریس بلغت ) F(أن قیمة ) 6. 4(ل و یتضح من الجد

، وهذا یعني أنه ال توجد )α≥0.05(أي أنها غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ) 0.125(بلغت 
  .لطریقة التدریس الطلبة في اختبار الكتابة تعزى متوسطات تحصیلفي فروق ذات داللة إحصائیة 
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، وان قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت )2.39(بلغت  للجنس) F(أن قیمة ) 6. 4(ل و الجد كذلك یوضح
، وهذا یعني أنه ال توجد فروق )α≥0.05(أي أنها غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ) 0.144(

  .للجنس تحصیل الطلبة في اختبار الكتابة تعزىمتوسطات في ذات داللة إحصائیة 
  

للتفاعل بین طریقة ) F(قیمة أن ) 6. 4(أما التفاعل بین طریقة التدریس والجنس، یوضح الجدول 
، أي أنها غیر دالة )0.933(، وان قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت )0.007(بلغت  التدریس والجنس

في ، وهذا یعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة )α≥0.05(إحصائیًا عند مستوى الداللة 
  .تعزى للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس الكتابةمتوسطات تحصیل الطلبة في اختبار 

  
  :ملخص نتائج الدراسة 5. 4
  

  :بعد االنتهاء من تحلیل بیانات الدراسة، توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة
  

 عند مستوى الداللة  دالة إحصائیاً فروق  تبین وجود)α≥0.05(  في متوسطات تحصیل الطلبة
الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة  وكانت، في اختبار القراءة تعزى لطریقة التدریس

  .التي دُرست باستخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة
  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة تبین أنه ال)α≥0.05( طات في متوس

  .تعزى لطریقة التدریس الكتابةتحصیل الطلبة في اختبار 
 عند مستوى الداللة  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة)α≥0.05(  في متوسطات

  .تعزى للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس القراءةتحصیل الطلبة في اختبار 
 عند مستوى الداللة  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة)α≥0.05(  في متوسطات

  .تحصیل الطلبة في اختبار الكتابة تعزى للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس
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  الخامسالفصل 
  

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات
  

  .الفصل الخامس مناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، والتوصیات في ضوء النتائجیستعرض 
  
  :المتعلقة بالسؤال األولمناقشة النتائج  1. 5
  

متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزى لطریقة في ذات داللة إحصائیة توجد فروق هل 
  ؟"التقلیدیةالحواس المتعددة، "التدریس 

  
في متوسطات ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة أنه  النتائجأظهرت 

لصالح المجموعة التجریبیة  الفروق كانت، و یسالقراءة تعزى لطریقة التدر تحصیل الطلبة في اختبار 
، مقابل المجموعة )8.60(التي دُرست باستخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة بمتوسط حسابي بلغ 

  .)6.17(بمتوسط حسابي بلغ  التقلیدیةالضابطة التي دُرست باستخدام الطریقة 
  

؛ بأن إستراتیجیة الحواس المتعددة كان لها الفاعلیة االیجابیة في تحسین القراءة لدى طلبة ویمكن القول
من خالل خطواتها ، ویمكن تفسیر ذلك بقدرة الحواس المتعددة التقلیدیةصعوبات التعلم مقارنة بالطریقة 

ساس في التعلیم متعدد إذ یرتكز المبدأ األجعل الطالب دقیقًا في لفظ الحرف والمقطع والكلمة والجملة، 
الحواس؛ باستخدام حواس الطالب في الوقت نفسه، حیث یعتمد هذا النوع من التعلیم على الربط بین 

، -أي الربط بین المرئي والمسموع والمحسوس في الوقت نفسه  –القنوات والمدركات الحسیة المتعددة 
علیم الطلبة الذین یعانون من صعوبات أن هذه الطریقة قُصد بها أساسًا ت) 2003(وكما ذكر كوافحة 
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حادة في تعلم وتذكر الحروف والكلمات عند القراءة، والذین لیس لدیهم إال مخزون محدود من الكلمات 
  .البصریة، والذین لم تنفع معهم األسالیب األخرى

  
المتعددة أن الستخدام إستراتیجیة الحواس ) 2017(كذلك تنسجم هذه النتیجة مع ما ذكره الجهني 

  .العدید من الفوائد التي تعود على الطلبة، فهي تقلل من فشل الطلبة وتزید من تحصیلهم
  

ومن الممكن أن تعزى هذه النتیجة إلى اإلستراتیجیة القائمة على الحواس المتعددة سهلت من تعلم 
لكلمات مع الطلبة، حیث أن انخراطهم في خطوات الطریقة من خالل قیامهم بالنظر إلى الحروف وا

لفظها وسماعها وكتابتها في الهواء، عززت لدیهم القدرة على نطق الحرف بالشكل الصحیح، وبالتالي 
  .رسوخها في أذهانهم

  
ُشغل الطالب حواسه في تعلم الكلمات والمفاهیم یؤدي إلى اكتسابه لها عن طریق أكثر من  فعندما ی

اهیم في ذهنه وتُسهل من عملیة استرجاعها قناة حسیة، مما یؤدي إلى ترسیخ هذه الكلمات والمف
  .بالشكل السلیم وقراءتها

  
 اً وجود فرق دال إحصائیالتي أشارت إلى  ،)2017(الجهني : واتفقت هذه النتیجة مع دراسة كل من

مهارات القراءة  بین متوسطي درجات الطلبة في المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس تشخیص
عبده  ، ودراسةالتدریس المعتمدة على الحواس المتعددة إستراتیجیةاألساسیة البعدي تعزى إلى 

 أسلوبتفوق المجموعة التجریبیة التي درست النصوص األدبیة على وفق التي توصلت إلى  )2016(
توصلت إلى وجود  التي )2015(كرم الدین وقاعود وعوض دراسة ، و فیرنالد على المجموعة الضابطة

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على جمیع 
االختبارات بعد تطبیق االستراتیجیات الخاصة بفیرنالد لتصحیح العسر القرائي في القیاس البعدي 

وجود فرق ذي داللة لى التي توصلت إ )2013(الحسني وتوفیق دراسة ، و لصالح المجموعة التجریبیة
، وكانت لصالح المجموعة التجریبیة المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة بین إحصائیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات التي أشارت إلى  )2012(الهرش دراسة و 
الحرف، المقطع، (بأبعاده المختلفة أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار المهارات القرائیة 

 وجودالتي توصلت إلى  )2009(عبد الهادي دراسة ، و لصالح المجموعة التجریبیة) الكلمة، الجملة
 والضابطة التجریبیة المجموعة طالبات بین عام بشكل القرائیة المهارات في إحصائیة داللة ذات فروق

 التي توصلت )Myres, 2017(دراسة ، و الحواس متعدد فیرنالد أسلوب إلى المستند للبرنامج ىیعز 
معالجتهم باستخدام  تم عندما إیجابي بشكل استجابوا الطالبوأن % 80إلى أن الطالب تحسنوا بنسبة 
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التي أظهرت  ) ,2017Soliman and Almadani(كذلك دراسة ، برنامج القراءة متعدد الحواس
 المجموعة الضابطة بین القراءة وفهم القراءة في الطالقة اختبارات في إحصائیة داللة ذات فروق جودو 

أن التي أظهرت  )Jeyasekaran, 2015(دراسة ، و التجریبیة المجموعة لصالحو  التجریبیة عةوالمجمو 
، كما وجدت فروق دالة %)12(أدى إلى تحسین مستوى الطالب في القراءة بنسبة ) VAKT(أسلوب 

 & ,Mehrabi, Zarbakhsh(، ووالبعدي ولصالح االختبار البعديإحصائیًا بین االختبار القبلي 

Rahmani, 2014(  أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على الضابطة وأظهرت تحسن التي
التي توصلت إلى  )2015(بني یاسین : ، في حین اختلفت مع دراسة كل منكبیر على مستوى القراءة

 بین الفترة قراءة لبعد البعدي االختبار على األداء متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم
توصلت إلى أن التي  )Platt, 2015(، كذلك دراسة طریقة فیرنالد لمتغیر ىتعز  الثالث المجموعات

، كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق معنوي بین االختبار الكلمات تلقائیة في تقدماً  یحققوا لم الطالب
المنهج أن التي أظهرت  )Taghvayi, Vaziri, & Kashani, 2012(دراسة ، و القبلي والبعدي

  .القراءة عجزالحد من في  قة فیرنالدكان أكثر فعالیة من طریالتكاملي 
  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2. 5
  

متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار الكتابة تعزى لطریقة في ذات داللة إحصائیة توجد فروق هل 
  ؟"التقلیدیةالحواس المتعددة، "التدریس 

  
في متوسطات ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة أنه ال  النتائج أظهرت

  .یستعزى لطریقة التدر  الكتابةتحصیل الطلبة في اختبار 
  

، إال أن الباحث یشیروعلى الرغم من عدم وجود فرو  أنه كان هنالك فروق  إلى ق دالة إحصائیًا
ظاهریة بین المجموعتین، حیث بلغ المتوسط الحسابي الختبار الكتابة للمجموعة التجریبیة التي دُرست 

، مقابل المجموعة الضابطة التي دُرست بالطریقة )8.05(باستخدام إستراتیجیة الحواس المتعددة 
، أي أن إستراتیجیة الحواس المتعددة )7.27(المتوسط الحسابي الختبار الكتابة  حیث بلغالتقلیدیة 

  .أحرزت تقدمًا في مستوى مهارات طلبة المجموعة التجریبیة في الكتابة
  

 عالیة صیغة اتصالیة) 2016(كما حددتها عبده الكتابة ومن الممكن أن تعزى هذه النتیجة؛ إلى أن 
االنسجام بین البصر والحركة، فقد ال یستطیع بعض بعدم ) 2015(أو كما حددها أبو أسعد  التعقید،

الطلبة الذین یعانون من اضطرابات كتابیة مسك القلم بشكل صحیح، وقد یواجه آخرون صعوبة في 
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كتابة بعض الحروف فقط، وقد تعزى هذه الصعوبات إلى اضطراب في تحدید االتجاه أو صعوبات 
  .ق بالدافعیةأخرى تتعل

  
أنه نتیجة لتلك العوامل التي أشار إلیها التربویون ال بد من تكثیف وتركیز ولذلك؛ فإن الباحث یرى 

البرنامج القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة على أنشطة الكتابة، مما یساهم في الحد من 
المجموعتین والتي كانت لصالح  صعوبات الكتابة، ویستند الباحث في ذلك إلى الفروقات الظاهریة بین

  .المجموعة التجریبیة
  

 الستخدام فاعلیة التي توصلت إلى وجود )2016(عبده  :واختلفت هذه النتیجة مع دراسة كل من
دراسة و  ،االبتدائیة المرحلة طالبات لدى الكتابة صعوبات عالج في الحواس المتعدد المدخل إستراتیجیة

)Mehrabi, Zarbakhsh, & Rahmani, 2014( تفوق المجموعة التجریبیة على  التي أظهرت
  .الضابطة وأظهرت تحسن كبیر على مستوى الكتابة

  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3. 5
  

للتفاعل  متوسطات تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزىفي ذات داللة إحصائیة هل توجد فروق 
  ؟بین طریقة التدریس والجنس

  
متوسطات في  )α≥0.05(عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیةال أظهرت النتائج أنه 

  .تحصیل الطلبة في اختبار القراءة تعزى للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس
  

تشابه ظروف تطبیق الدراسة، فالذكور واإلناث هم من فئة ذوي ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى 
بق علیهم نفس االختبار، ویستدل من هذه النتیجة صعوبات  التعلم، وقد درسوا المحتوى نفسه، وُط

، باإلضافة إلى أن البرنامج التعلیمي القائم على فاعلیة إستراتیجیة الحواس المتعددة لكال الجنسین
، د الجنسینإستراتیجیة الحواس المتعددة، استخدم لعالج صعوبات القراءة والكتابة، ولم یكن متحیز ألح

أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة التي ) 2006(البوالیز واتفقت هذه النتیجة مع دراسة 
، بینما بین متوسط أداء أفراد عینة الدراسة في المجموعة التجریبیة على االختبار البعدي تعزى للجنس

 بین إحصائیة داللة ذات فروق حیث وجدت  )2015(بني یاسین اختلفت هذه النتیجة مع دراسة 
  .الجنس لمتغیر تبعاً  القراءة البعدي االختبار على األداء متوسطات
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4. 5
  

للتفاعل  تعزى الكتابةمتوسطات تحصیل الطلبة في اختبار في ذات داللة إحصائیة هل توجد فروق 
  بین طریقة التدریس والجنس؟

  
متوسطات في  )α≥0.05(عند مستوى الداللة  النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیةأظهرت 

  .تعزى للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس الكتابةتحصیل الطلبة في اختبار 
  

ویعزو الباحث هذه النتیجة؛ إلى أن طلبة المجموعتین عندما خضعوا الختبار الكتابة، كان استعدادهم 
متساویًا بهدف الحصول على أفضل الدرجات، وقد یعود السبب في ذلك إلى متابعة معلمة المجموعة 

تشابه  إلىالضابطة متابعة حثیثة األمر الذي ألغى طریقة التدریس، وقد یعود السبب في ذلك 
ألغى التفاعل بین خصائص مجموعتي الدراسة لكونهم من ذوي صعوبات التعلم في الكتابة، مما 

  .طریقة التدریس والجنس
  
  :التوصیات 5. 5
  

بعد االنتهاء من عرض النتائج ومناقشتها، وفي ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، فإن الباحث 
  :یوصي باآلتي

  
  والتعلیم للبرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة لعالج تبني وزارة التربیة

  .صعوبات القراءة والكتابة لدى الطلبة الملحقین في غرف المصادر
  في  إستراتیجیة الحواس المتعددةاستخدام عقد دورات تدریبیة لمعلمي غرف المصادر حول

  .تدریس الطلبة ذوي صعوبات التعلم
  لدى  علیمي قائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة لتنمیة مهارات الحفظ والتذكربرنامج تإعداد

  .، وذلك لما أثبتته النتائجالطلبة ذوي صعوبات التعلم
 تطویر البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة وتحدیدًا في مجال الكتابة 

  .نظرًا لعدم تأثیر في عالج صعوبات الكتابة
  اء دراسات أخرى تتناول فاعلیة البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة إجر

  ).الصف الثاني األساسي(بحیث تلقي الضوء على فئة عمریة أقل 
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 كالعمر والصف ومستوى ( إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في ضوء متغیرات أخرى
  .وفي مناطق أخرى )الذكاء
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 .أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنیة، عمان، األردن. عمان األولى التابعة لمدیریة
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المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، دار . تربیة وتعلیم ذوي صعوبات التعلم). 2011. (العزالي، سعید
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  قائمة بأسماء محكمي أدوات الدراسة) 1(ملحق 
  
الدرجة   االسم  ر

  العلمیة
  مكان العمل  التخصص

  جامعة القدس  مناهج وأسالیب تدریس  دكتوراه  عفیف زیدان. د.أ  1
  جامعة القدس المفتوحة  إدارة تربویة  دكتوراه  بتول غانم. د  2
تدریس وریاض مناهج   دكتوراه  بعاد خالص. د  3

  أطفال
  جامعة القدس

  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق تدریس  دكتوراه  سائد ربایعة. د  4
  جامعة القدس  تربیة خاصة  دكتوراه  سعید عوض. د  5
  الجامعة العربیة األمریكیة  مناهج وتدریس لغة عربیة  دكتوراه  عماد أبو الرب. د  6
  جامعة القدس  تربیة علمیة  دكتوراه  غسان سرحان. د  7
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وأسالیب تدریس  دكتوراه  مازن ربایعة. د  8
  جامعة القدس  مناهج وأسالیب تدریس  دكتوراه  محسن عدس. د  9
  جامعة االستقالل  قیاس وتقویم  دكتوراه  محمد دبوس. د  10
مدیریة تربیة وتعلیم جنوب   تربیة خاصة  ماجستیر  محمد راضي صنوبر. أ  11

  نابلس
  مدیریة تربیة وتعلیم جنین  أدب عربي  ماجستیر  معین رفیق صالح. أ  12
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  البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددةقائمة بأسماء محكمي ) 2(ملحق 
  
  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمیة  االسم  ر
  جامعة القدس  تربیة خاصة  دكتوراه  سعید عوض. د  1
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق تدریس  دكتوراه  سائد ربایعة. د  2
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وأسالیب تدریس  دكتوراه  مازن ربایعة. د  3
  مدیریة تربیة وتعلیم قباطیة  تربیة خاصة  ماجستیر  قسمت عطیاني. أ  4
مدیریة تربیة وتعلیم جنوب   تربیة خاصة  ماجستیر  محمد راضي صنوبر. أ  5

  نابلس
قسم اإلرشاد والتربیة   تربیة وعلم نفس  بكالوریوس  شیرین خلیل عواد. أ  6

الخاصة، مدیریة تربیة 
  جنین

 7معلمة غرفة مصادر منذ   معلم صف  بكالوریوس  مروة حمران. أ  7
سنوات، مدیریة تربیة وتعلیم 

  جنین
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  أدوات الدراسة بصورتها األولیة) 3(ملحق 
  

  جامعــة القــدس
  كلیة الدراسات العلیا

  
  

  ـة/ المحترم  ........................................................................حضرة 
  

  )اختبار للقراءة واختبار الكتابة(تحكیم أدوات الدراسة : الموضوع
  

یة الحواس فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على استراتیج" یقوم الباحث بإجراء دراسة بحثیة بعنوان 
المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكتابة لدى الطلبة الملحقین في غرف المصادر في المدارس 

، ومن متطلبات هذه الدراسة إعداد اختبار یقیس مستوى القراءة، " التابعة لمدیریة تربیة وتعلیم جنین
  .واختبار تحصیلي یتعلق بمستوى الكتابة

حاتكم البناءة في هذا المجال، یرجى من حضرتكم التكرم بتحكیم األدوات ونظرًا آلرائكم الفاعلة ومقتر 
مناسبتها لقیاس ما وضعت له، وسالمة الصیاغة اللغویة، إجراء ما ترونه لصالح الدراسة : من حیث

  .من إضافة أو حذف أو تعدیل، صالحیة األدوات للتطبیق
  

  وشكرًا لحسن تعاونكم
  

  حسین عبدالحلیم حسین خلیل: الباحث      
  0597327999: جوال رقم         

  
  :الرجاء التكرم بملء البیانات االتیة* 
  

    .......................................................................: الدرجة العلمیة
  ........................................................................ :التخــصص

  ........................................................................  :مكـان العمل
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  .اختبار تحصیلي في مهارات القراءة: األداة
وأجرى علیه بعض ) 2009(استعان الباحث باختبار القراءة التحصیلي المستخدم في دراسة الهرش 

  .الكلمات واألحرف لیتالئم مع البیئة الفلسطینیةالتعدیالت على 
  

عالمة، وفیما یأتي توزیع األسئلة على مهارات ) 70(ویضم االختبار سبعة أسئلة وعالمته النهائیة 
  :القراءة وعالمة كل منها

  
  العالمة  السؤال  المهارة
  

مهارة التعرف على 
  الحروف

  28  أقرأ الحرف الذي یشیر الیه المعلم: األول
  28  أحدد الحرف الذي یقرأه المعلم: الثاني
أقرأ الحرف الذي یشیر الیه المعلم مع : الثالث

  التشكیل
28  

  عالمة) 28(لیكون مجموع األسئلة من ) 3(یقسم مجموع ما یحصل علیه الطالب على 
  

  مهارة قراءة المقاطع
  10  أن یقرأ الطالب مقاطع من كلمات: الرابع

الطالب كلمات من وصل أن یشكل : الخامس
  الحروف والمقاطع

10  

  10  أن یقرأ الطالب الكلمات مراعیًا الحركات: السادس  مهارة قراءة الكلمات
  12  أن یقرأ الطالب جمًال تامة مراعیًا الحركات: السابع  مهارة قراءة الجمل

  70  المجموع الكلي لعالمة االختبار
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  .بشكل عشوائياقرأ الحروف اآلتیة : السؤال األول
  .یقرأ المعلم الحرف وعلى الطالب أن یحدد الحرف الذي یسمعه: السؤال الثاني
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  :قراءة الحروف الهجائیة بحركاتها الثالث: السؤال الثالث
  )قراءتها بشكل عشوائي الطالبیطلب المعلم من (
  

  تُ   تِ   تَ   بُ   بِ   بَ   أُ   إِ   أَ 
  حُ   حِ   حَ   جُ   جِ   جَ   ثُ   ثِ   ثَ 
َ   خُ   خِ   خَ  ِ   د ُ   د ِ   ذَ   د   ذُ   ذ
 َ ُ   رِ   ر ُ   زِ   زَ   ر َ   ز ُ   سِ   س   س
 َ ُ   شِ   ش َ   ش ُ   صِ   ص َ   ص ُ   ضِ   ض   ض
ِ   طَ  ِ   ظَ   طُ   ط َ   ظُ   ظ ُ   عِ   ع   ع
َ   غُ   غِ   غَ  ِ   ف ُ   ف َ   ف ُ   قِ   ق   ق
 َ ِ   لَ   كُ   كِ   ك َ   لُ   ل ِ   م ُ   م   م
َ   نُ   نِ   نَ  ُ   هِ   ه َ   ه ُ   وِ   و   و
 َ ُ   يِ   ي               ي

  
  

  :اقرأ المقاطع اآلتیة: السؤال الرابع
  

بَ   مال  عو  طـو  بـا َ س  ر ُ یـ  م َ ُ   نـا  س ـتـ َ   فــر  ی
  
  

  :صل بین المقاطع والحروف لتشكل كلمة واقرأها: السؤال الخامس
  

  ر    با     ب  مال     بس  عو      د  طو      یـ    ل   با     ب
سـ     اعد ُ یـ      ارة    م َ ـ     وب  نا     عم  س تُ َ   فرا     شة  ی
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  )قراءة الكلمات مهارة: (السؤال السادس
  :اقرأ الكلمات اآلتیة مع الحركات 
  

ل َ م ة  جَ دَ ْ ر َ لَ   و َ س ْف  َغ ی َ یب  س ِب   َط
لِم َ ع ُ تُون  م ْ ی ب  زَ َ ع ْل َ ة  ی َل َظ اف  مِ َ ع ْ س   ِإ

  
  )مهارة قراءة الجمل: (السؤال السابع

  :اقرأ الجمل اآلتیة مع الحركات 
  

ة .1 َ س َ ر دْ َ دٌ إلى الم َ م حَ ُ هَبَ م  .َذ
دُ  .2 َل َ ةَ َأكَلَ الو َ اح  .التُفَ
3.  َ ید شِ َ الِدٌ الن َ خَ ع مِ َ  .س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

   



94 
 

  إختبار الكتابة
  

قام الباحث ببناء اختبار للكتابة یهدف الى قیاس مهارات الطلبة في كتابة الحروف والمقاطع 
  .والكلمات والجمل

االختبار حیث یمنح الطالب عالمة واحدة لالجابة الصحیحة وعالمة صفر لالجابة الخاطئة، لیصبح 
  :عالمة مقسمة على النحو االتي) 40(من 
  عالمة) 11(السؤال االول  
  عالمات) 9(السؤال الثاني  
  عالمات) 8(السؤال الثالث  
  عالمة) 12(السؤال الرابع.  
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  :الصف:                                       االسم
   

  

  هیا نكتب الحروف التالیة بخط واضح وجمیل :   السؤال األول
  ب      ت     ل    م     س      ص    ع       غ       ج       ح       خ      

  
  

     *************************************************  
  هیا نكتب المقاطع التالیة بخط واضح وجمیل:   السؤال الثاني

  با      رو      مي       جا       فو       قي        نا         ال        عا        
  
  

     *************************************************  
  هیا نكتب الكلمات التالیة بخط واضح وجمیل مع التشكیل:   السؤال الثالث

ة            اعَ َ م      س ة      َقاسِ َ ر یر     شَجَ ٌة     ِب اعَ َ ًا      س َ یر دِ ُ ر       م َ الل       َقم   ِب
  
  

*************************************************  
  مع التشكیل هیا نكتب الجمل التالیة بخط واضح وجمیل:  السؤال الرابع

  

ِ خَ        ُ ات َ لُ خُ  م ِ ود ج    یلم
  

       َ ِ ر َ  بَ ك ِ ر ِ ام َ ي ح   انص
  

       ِ ُ ف َ ي ب ِ جَ  انِ ست َ أَ  يد ُ شج ِ  ار َ  بٌ نَ ع َ و ُ ز   ونیت
  

  انتهى االختبار
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  أدوات الدراسة بصورتها النهائیة) 4(ملحق 
  

  :الصف                          :           االسم
  
  

  اقرأ الحرف الذي یشیر إلیه المعلم: السؤال األول
  

  ث  ت  ب  أ
  د  خ  ح  ج
  س  ز  ر  ذ
  ط  ض  ص  ش
  ف  غ  ع  ظ
  م  ل  ك  ق
  ي  و  ه  ن
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  أحدد الحرف الذي یقرأه المعلم: السؤال الثاني
  

  ث  ت  ب  أ
  د  خ  ح  ج
  س  ز  ر  ذ
  ط  ض  ص  ش
  ف  غ  ع  ظ
  م  ل  ك  ق
  ي  و  ه  ن
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  مع التشكیل اقرأ الحرف الذي یشیر إلیه المعلم: السؤال الثالث
  

َ   أُ   إِ   أَ    تُ   تِ   تَ   بُ   بِ   ب
  حُ   حِ   حَ   جُ   جِ   جَ   ثُ   ثِ   ثَ 
َ   خُ   خِ   خَ  ِ   د ُ   د ِ   ذَ   د   ذُ   ذ
 َ ُ   رِ   ر ُ   زِ   زَ   ر َ   ز ُ   سِ   س   س
 َ ُ   شِ   ش َ   ش ُ   صِ   ص َ   ص ُ   ضِ   ض   ض
ِ   طَ  ِ   ظَ   طُ   ط َ   ظُ   ظ ُ   عِ   ع   ع
َ   غُ   غِ   غَ  ِ   ف ُ   ف َ   ف ُ   قِ   ق   ق
ِ   لَ   كُ   كِ   كَ  َ   لُ   ل ِ   م ُ   م   م
َ   نُ   نِ   نَ  ُ   هِ   ه َ   ه ُ   وِ   و   و
 َ ُ   يِ   ي     ي
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  :اقرأ المقاطع اآلتیة: السؤال الرابع
  

  طـو  بـا
  ال  عو
ب َ س  ر ُ   م
یـ َ   نـا  س
  ــرفَ   تو
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صل بین المقاطع والحروف لتشكل كلمة : السؤال الخامس
  :واقرأها

  

  َط     ویـ    ل   با     ب
ُ    سـا  عد َ    یـا    رة    م   س
َ    ال    بس  عو      د   م
ـو    ب  نا     عم ـ     تُ َ   ی

َ    با     ب َ   ر   را    شة    ف
  
  

  :أقرأ الكلمات اآلتیة مع الحركات: السؤال السادس
  

ل َ م ة  جَ دَ ْ ر َ لَ   و َ س ْف  َغ ی َ یب  س ِب   َط
لِم َ ع ُ تُون  م ْ ی ب  زَ َ ع ْل َ ة  ی َل َظ اف  مِ َ ع ْ س   ِإ
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  :اقرأ الجمل اآلتیة مع الحركات: السؤال السابع
  

1.  ِ ة َ س َ ر دْ َ دٌ إلى الم َ م حَ ُ هَبَ م  .َذ
   

ةَ  .2 َ اح دُ التَُف َل َ  .َأكَلَ الو
  
3.  َ ید الِدٌ النَشِ َ خَ ع مِ َ  .س

  
  
  
  
  
  

 انتهى االختبار
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  :الصف:                                       االسم
   

  

  
  هیا نكتب الحروف اآلتیة بخط واضح وملون ومقروء : السؤال األول

  

  ش      س       نث      
  

  
  ظط              ض    ص

  
  

  ح       ج       غ      ع
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  المقاطع اآلتیة بخط واضح وملون ومقروءهیا نكتب : السؤال الثاني
  

  مي        رو        با
  
  

  قي        فو        جا
  
  

           دو                     نا
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مع  وملونهیا نكتب الكلمات التالیة بخط واضح : السؤال الثالث
  التشكیل

  

ة            بئر َ ر        شَجَ
  

م قت          َقاسِ َ        و
  

الل ر          ِب َ         َقم
  

اً  َ یر دِ ُ ةٌ           م اعَ َ       س
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وملون مع هیا نكتب الجمل التالیة بخط واضح :  السؤال الرابع
  التشكیل

  
  

ِ خَ  ُ ات َ    ودٍ لُ خُ    م ِ ج    یلٌ م
  
  
 َ ِ ر َ ك َ    ب ِ ر ِ   ي ام َ ح   اً انص
  
  
 ِ ُ   يف َ ب ِ جَ   انِ ست َ أَ   يد ُ شج ِ   ار َ   بٌ نَ ع َ و ُ ز   ونیت
  

  
  
  

  
 انتهى االختبار
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  نتائج اختباري القراءة والكتابة القبلي للمجموعتین) 5(ملحق 
  

  
  المجموعة

  
  االسم

  
  الجنس

  
  الصف

  
  العمر

  باألشهر

مهارة التعرف على 
  الحروف

مهارة قراءة 
  المقاطع

مهارة قراءة 
  الكلمات

مهارة قراءة 
  الجمل

المجموع 
  70من 

  7س  6س  5س  4س  3س  2س  1س
  
  
  
  

  التجریبیة

 50  6  7  10  6  5  8  8  138  الخامس  أنثى  س. ش
 53  10  8  8  8  6  7  6  121  رابع  أنثى  م. غ
 40  7  5  6  6  5  5  6  117  ثالث  أنثى  م. ش
 54  10  8  7  8  7  7  7  132  رابع  أنثى  ك. ش
 22  1  1  2  6  3  3  6  136  رابع  أنثى  إ .ن
 37  8  4  3  4  5  5  8  126  رابع  أنثى  م. غ
 38  8  5  6  6  3  6  4  132  الخامس  ذكر  ع. م
 35  3  3  6  4  6  6  7  117  الثالث  ذكر  و. أ
 8  0  0  0  0  0  4  4  109  الثالث  ذكر  م. أ

      1128 56 51 40 48 48 41 53   
                        

  
  
  
  

  الضابطة

 46 5  6  6  10  6  6  7  134  الخامس  أنثى  م. ح
 34 8  4  1  6  3  6  6  131  الخامس  أنثى  ع. غ
 49 7  8  6  6  9  6  7  123  الرابع  أنثى  م. ح
 37 7  5  6  6  5  3  5  125  الرابع  أنثى  ص. ه
 30 2  2  3  4  6  6  7  113  الثالث  أنثى  س. ش
 42 6  5  4  9  6  6  6  114  الثالث  أنثى  س. ف
 37 5  5  4  4  7  6  6  125  رابع  ذكر  أ. ل
 48 9  4  7  9  4  7  8  112  ثالث  ذكر  ج. ع
 20 0  0  2  4  4  4  6  114  ثالث  ذكر  ع. ن

      1091 58 50 50 58 39 39 49   
                

  
   



107 
 

  
  المجموعة

  
  االسم

  
  الجنس

  
  الصف

  
  العمر

  باألشهر

 كتابةمهارة 
  الحروف

مهارة كتابة 
  المقاطع

مهارة كتابة 
  الكلمات

مهارة كتابة 
  المقاطع

المجموع 
  40من 

  4س  3س  2س  1س
  
  
  
  

  التجریبیة

 17  7  5  5  9  150  الخامس  أنثى  س. ش
 19  6  6  7  7  121  رابع  أنثى  م. غ
 19  7  6  6  7  117  ثالث  أنثى  م. ش
 27  10  8  9  8  132  رابع  أنثى  ك. ش
 12  4  4  4  4  136  رابع  أنثى  إ .ن
 22  7  7  8  7  126  رابع  أنثى  م. غ
 19  6  7  6  6  132  الخامس  ذكر  ع. م
 16  5  5  6  6  117  الثالث  ذكر  و. أ
 6  2  2  2  2  109  الثالث  ذكر  م. أ

        56 53 50 54   
                  

  
  
  
  
  

  الضابطة

 24 10 8 6 10  134  الخامس  أنثى  م. ح
 21 9 6 6 9  131  الخامس  أنثى  ع. غ
 19 8 6 5 8  123  الرابع  أنثى  م. ح
 19 7 6 6 6  125  الرابع  أنثى  ص. ه
 17 7 5 5 8  113  الثالث  أنثى  س. ش
 16 5 5 6 7  114  الثالث  أنثى  س. ف
 15 7 4 4 7  125  رابع  ذكر  أ. ل
 19 6 6 7 6  112  ثالث  ذكر  ج. ع
 14 4 4 6 6  114  ثالث  ذكر  ع. ن

        67 51 50 63   
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  ة بصورته النهائیةالبرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعدد) 6(ملحق 
  

  جامعــة القــدس
  كلیة الدراسات العلیا

  
  

  ـة/ المحترم  ........................................................................حضرة 
  

  دلیل البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددةتحكیم : الموضوع
  

فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على استراتیجیة الحواس " یقوم الباحث بإجراء دراسة بحثیة بعنوان 
المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكتابة لدى الطلبة الملحقین في غرف المصادر في المدارس 

هذه الدراسة إعداد دلیل برنامج تعلیمي قائم على ، ومن متطلبات " التابعة لمدیریة تربیة وتعلیم جنین
  .استراتیجیة الحواس المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكتابة

من  الدلیلالفاعلة ومقترحاتكم البناءة في هذا المجال، یرجى من حضرتكم التكرم بتحكیم  ونظرًا آلرائكم
جراء ما ترونه لصالح الدراسة من و سالمة الصیاغة اللغویة، و له،  مالئمة الدلیل لما وضع: حیث ٕ ا

  .للتطبیق الدلیلإضافة أو حذف أو تعدیل، صالحیة 
  

  وشكرًا لحسن تعاونكم
  

  عبدالحلیم حسین خلیل حسین: الباحث      
  0597327999: جوال رقم         

  
  :البیانات االتیة ءالرجاء التكرم بمل* 
  

    .......................................................................: الدرجة العلمیة
  ........................................................................ :التخــصص

  ........................................................................  :مكـان العمل
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  اسم البرنامج

  
ابة لدى الطلبة برنامج تعلیمي قائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكت

  .الملحقین في غرف المصادر
  

  مفهوم إستراتیجیة الحواس المتعددة
  

الحاسة ) visual(اختصار لكل من ) VAKT(تعدد الوسائط أو الحواس و) VAKT(تسمى بطریقة 
) tactile(الحاسة الحسیة الحركیة و) kinesthetic(الحاسة السمعیة و) auditory(البصریة و

وتقوم هذه الطریقة على أساس استعمال كل الحواس في أسلوب واحد على افتراض الحاسة اللمسیة، 
أن الطفل یحتاج إلى استخدام جمیع الطرق الحسیة في عملیة التعلم، فمن خالل استخدام الحواس 
المتعددة فإن التعلم یتحسن، وهنا یمكن أن یتعلم الطفل من خالل نطقها بعد سماعها من المعلم 

الحاسة السمعیة وأن یطلب منه مشاهدة الكلمة باإلشارة إلیها لیستعمل بذلك حاسة لیستخدم بذلك 
البصر ثم یطلب إلیه مرة أخرى لفظ الكلمة مع تتبع للكلمة من خالل وضع اإلصبع على حروفها 
فیكون بذلك استعمل الحاسة الحركیة اللمسیة ویمكن تكرار هذه العملیة عدة مرات حتى یصبح الطالب 

  ).2009السعیدي، (على قراءة الكلمة أو النص المراد تعلیمه قراءة صحیحة قادرًا 
  

  األهداف العامة للبرنامج
  

یهدف هذا البرنامج إلى عالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى الطلبة الملحقین بغرف المصادر في 
  :الجوانب اآلتیة

  .التمییز بین الحروف المتشابهة سمعیًا ولفظیاً  .1
  ).الفتحة، الضمة، الكسرة(روف قراءة صحیحة مع حركاتها قراءة الح .2
  ).الفتحة، الضمة، الكسرة(قراءة المقاطع قراءة صحیحة مع حركاتها  .3
  ).الفتحة، الضمة، الكسرة(قراءة الكلمات والجمل قراءة صحیحة مع الحركات  .4
  .كتابة الحروف والمقاطع والكلمات والجمل على السطر .5
  .والكلمات والجمل بخط جمیل ومقروءكتابة الحروف والمقاطع  .6
  .كتابة الحروف والمقاطع والكلمات والجمل مع التشكیل .7
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  األهداف الخاصة للبرنامج
  

  :یهدف هذا البرنامج إلى تحقیق الجوانب اآلتیة
ج، ح، خ، د، ذ، س، (أن یمیز الطالب قراءة الحروف المتشابهة بالرسم والمختلفة بالصوت  .1

  ).ش، ص، ض، ط، ظ، ك، ل
 .أن یقرأ الطالب المقاطع المكونة من أكثر من حرفین .2
  .أن یتمكن الطالب من تركیب الكلمة المكونة من ثالث مقاطع .3
  .قراءة ووكتابة) الفتحة، الضمة، الكسرة(أن یمیز الطالب حركات التشكیل  .4
  .أن یكتب الطالب على السطر .5
  .أن یكتب الطالب بخط جمیل ومقروء .6
كتابة ) ح، خ، د، ذ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ك، لج، (أن یكتب الطالب الحروف  .7

  .صحیحة مع التشكیل التام
  

  آلیات تنفیذ إستراتیجیة الحواس المتعددة
  

بإمكان المعلم إتباع عدة آلیات یستخدم فیها الحواس المتعددة في عالج صعوبات القراءة والكتابة فیما 
  :یأتي هذه األسالیب

  
  :الطریقة األولى

  .ویكتبها بینما الطالب یستمع ویشاهد یلفظ المعلم الكلمة .1
  .یعید الطالب نطق الكلمة .2
یوضح النطق ، یكتب الطالب الكلمة وهو یرددها، یتابع الطالب الكلمة بأصبعه وهو یرددها .3

  .حیث ینطق مقطع الكلمة ببطء عندما تكتب أو یشیر إلیها، الصحیح
ذا كانت غیر ، ة في الهواءویطلب منه كتابتها من الذاكر ، تمسح الكلمة من أمام الطالب .4 ٕ وا

ذا كانت صحیحة یتم تكلیفه بوضع الكلمة في جمل أو ، صحیحة یكرر الخطوة الثانیة ٕ وا
  .قصص

  .ثم یكتبها ویقولها بمفرده، یمكن للطالب أن یوضح الكلمة للمعلم كتابة وقوالً  .5
  .یكتب الطالب الكلمة مرة أخرى على صفحة جدیدة .6
  ). 2013، القرشي(ة الستخدام تلك الكلمة یوفر المعلم للطالب فرصًا متكرر  .7
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  :الطریقة الثانیة
  .في حین یقوم الطالب بالمشاهدة، یقوم المعلم بكتابة الحرف مستخدما لونًا ممیزاً  .1
  .یقرأ المعلم والطالب معًا الحرف .2
  .متلفظًا باسم المهارة في نفس الوقت، یقوم الطالب بتتبع الحرف لمسًا بإصبعه .3
  .قة أكثر من مرةتكرر الخطوة الساب .4
یقوم الطالب بكتابة الحرف ثالث مرات نقًال من السبورة في ورقة مع تسمیة الحرف أثناء  .5

  .الكتابة
الصمادي والشمالي، (وتسمیتها في نفس الوقت بدون مساعدة ، یقوم الطالب بكتابة الحرف .6

2017.(  
  

  )د(كتابة حرف : مثال
دمًا لونًا ممیزًا في حین یقوم الطالب على السبورة مستخ) د(یقوم المعلم بكتابة حرف  .1

  .بالمشاهدة
  .أكثر من مرة) د(یقرأ المعلم والطالب معا حرف الـ  .2
  .لمسًا بإصبعه مع نطق الحرف في نفس الوقت) د(یقوم الطالب بتتبع حرف الـ  .3
  .تكرر الخطوة السابقة أكثر من مرة .4
مع نطق الحرف ، السبورة على الورقةثالث مرات نقًال من ) د(یقوم الطالب بكتابة حرف الـ  .5

  .أثناء الكتابة
  .وتسمیته في نفس الوقت بدون مساعدة) د(یقوم الطالب بكتابة حرف الـ  .6

  
  اإلطار العام للخطة العالجیة

  
 الحواس إستراتیجیة على القائمة العالجیة للخطة العام اإلطار تحدد التي المسلمات بعضهنالك 

  :یلي ما تشمل المتعددة،
  

 والمجسمات الملونة الصور فیها تستخدم حسیة صورة في اإلستراتیجیة أنشطة تقدم أن یجب .1
  .اإلستراتیجیة أنشطة تنفیذ في معینة كوسائل تعمل التي العینیة واألشكال

، أو بصریاً  كان سواء المثیر نوع على التركیز یجب التنفیذ عند .2  العرض طریقة وكذلك سمعیًا
 .طلبةال مع التعامل وطریقة لذلك المستخدمة واألدوات والمثیرات، الالزم، والوقت

  .یجب أن یتزامن مع كل جلسة تدریبیة للقراءة جلسة تدریبیة للكتابة .3
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 المادیة والمكافآت المستمر التعزیز خالل من وذلك الصحیحة، الطلبة استجابات تعزیز یتم .4
  .دافعیتهم من تزید حتى والرمزیة

  
  في تطبیق اإلستراتیجیةاألدوات المساعدة 

  
  :تعتمد هذه الطریقة على مجموعة متنوعة من األدوات اآلمنة التي تساعد المعلم في تطبیقها ومنها

  
  .السبورة .1
  .ألوان مائیة .2
  .ألوان شمعیة .3
  .أوراق .4
  .ورق الصول .5
  .الشمع .6
  .الرمل .7
  ).PowerPoint(عروض تعلیمیة  .8
  .حاسوب .9

  .أحرف مصنوعة من الخشب والبالستیك .10
 .تعلیمیةبطاقات  .11
 .اوراق لمیع .12
  .مقصات .13

  
  .وغیرها من األدوات التي یتاح فیها استخدام الحواس

  
  الفئة المستهدفة

  
یستهدف البرنامج الطلبة الملتحقین بغرف المصادر من مستوى الصف الثالث والرابع والخامس 

  .األساسي
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  :الجلسات العالجیة
  

أن تم رصد عالماته تم تحلیل إجابات الطلبة على  قام الباحث بتطبیق اختبار قبلي للمجموعتین، وبعد
  :اختباري القراءة والكتابة، وقد حدد مجموعة من نقاط الضعف لدى الطلبة تمثلت في اآلتي

  :على مستوى القراءة: أوالً 
ج، ح، خ، د، ذ، س، ش، (ضعف في تمییز الحروف المتشابهة بالرسم والمختلفة بالصوت  .4

  ).ص، ض، ط، ظ، ك، ل
  .راءة بعض المقاطع القصیرة والطویلةصعوبة ق .5
 ).الفتحة، الضمة، الكسرة(ضعف تمییز حركات التشكیل  .6
  :على مستوى الكتابة: ثانیاً 

  .صعوبة كتابة الحروف والمقاطع والكلمات المتشابهة .4
 .ضعف كتابة التشكیل على الحروف .5
  .الكتابة بخط غیر مقروء وحجمه كبیر ولیس على السطر .6

طیات، قام الباحث ببناء البرنامج التعلیمي القائم على إستراتیجیة الحواس المتعددة، وبناء على هذه المع
دقیقة لكل جلسة، ) 20(جلسة عالجیة للكتابة بواقع ) 26(جلسة عالجیة للقراءة و) 39(وتكون من 

  .2019-4- 10وحتى  2019-3-6وكل جلسة تعالج هدف سلوكي واحد، ویمتد البرنامج من تاریخ 
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  كتاب تسهیل مهمة من جامعة القدس) 7(ق ملح
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  كتاب تسهیل مهمة من مدیریة التربیة والتعلیم في جنین) 8(ملحق 
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كتاب من مدرسة بیت قاد الثانویة للبنات بخصوص تشخیص الطلبة في غرفة المصادر) 9(ملحق   
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الباحث للدراسةكتاب من مدرسة بیت قاد الثانویة للبنات بخصوص تطبیق ) 10(ملحق   
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  صور أثناء التطبیق) 11(ملحق 
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