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احلواس املتعذدة يف  اسرتاتيجيتأثر استخذام 
القرائي لذى طلبت صعوباث  هعاجلت العسر

 التعلن 
 *سلمان بن عاًد الجنهي

   

 

الخضَعـ اإلالخمضة كلى الحىاؽ اإلاخلضصة في ملالجت اللؿغ الِغاتي، لضي  اؾتراجُجُتهضًذ الضعاؾت ئلى الخلغي أزغ اؾخسضام امللخص_

بُت جٖىهذ مً  بي وجم جؼبُّ الضعاؾت كلى مجمىكخين الاولى ججٍغ الؼالب طوي صلىباث الخللم. واؾخسضم الباخث اإلاىهج قبه الخجٍغ

اص مً ( ػالب مً اإلاؿخىي الثاوي مً هًغ5( ػالب والثاهُت مجمىكت طابؼت جٖىهذ مً )5) ت مصاصع الخللم في مضعؾت ػاَع بً ٍػ

 كىض مؿخىي 
ً

ض أؿهغث هخاةج الضعاؾت وحىص ًَغ صا٘ ئخصاةُا بين مخىؾؼي صعحاث الؼلبت  (α=0.05) مىؼِت ًيبم البدغ الخللُمُت. ُو

بُت والظابؼت كلى مُِاؽ حشخُص مهاعاث الِغاءة ألاؾاؾُت البلضي حلؼي ئلى  الخضَعـ )الحىاؽ  اؾتراجُجُتفي اإلاجمىكخين الخجٍغ

بُت. وبىاء كلى هخاةج الضعاؾت  اإلاخلضصة(؛ وطلٗ كلى اإلاجاالث الٌغكُت للمُِاؽ وكلى الضعحت الٖلُت ولصالح ألاًغاص مً اللُىت الخجٍغ

بُت مسخصت إلاللمي صلىباث الخللم خ٘ى جىؿٍُ  ت الصٌُت اؾتراجُجُتأوصذ بلِض صوعاث جضٍع  .الحىاؽ اإلاخلضصة في الوًغ

 .الحىاؽ اإلاخلضصة، اللؿغ الِغاتي، طوي صلىباث الخللم اؾتراجُجُت: ملفحاحيةالكلمات ا
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 القزائي العسز معالجة في املحعددة الحواس استراثيجية اسحخدام أثز

 الحعلم صعوبات طلبة لدى
 املقدمة. 1

ٌلخبر مىطىق الخللم مً اإلاىطىكاث الهامت التي اهخم كلماء       

ىا ٍُٓ ًدضر الخللم،  وما الىٌـ بضعاؾتها صعاؾت حُضة؛ لٖي ًخلًغ

ىاهِىه، وما اللىامل التي حؿاكض كلى الخللم الجُض، ٓظلٗ  مباصةه ُو

ت بداحاث الؼلبت طوي الحاحاث  اهخمذ ٓثير مً البرامج التربٍى

ُت، وأهماغ حللمهم  الخاصت ومُىلهم وزصاةصهم اللِلُت واإلالًغ

 .اإلاٌظلت

ت اإلالاصغة جِىم كلى طغوعة الخؼابّ بين        ٓما أن الخىحهاث التربٍى

ـ اإلاللم مً هاخُت، وأهماغ الخللم اإلاٌظلت لضي ػلبخه  ِت جضَع ػٍغ

مً طوي الحاحاث الخاصت مً هاخُت أزغي، ومً زم ًالِظُت الٕبري 

التي جدـى باهخمام اإلاغبين الُىم هي مضي مالءمت ػَغ الخضَعـ 

ٍُ جٍُٕ هظه  اإلاؿخسضمت مم أهماغ الخللم اإلاٌظلت لضي الؼلبت، ٓو

ٌاءة، ألاؾالُب كلى هدى  ًجلل الخللم لضي الؼلبت أٓثر ًاكلُت، ٓو

وصًمىمت، خُث ئن ملـم الؼلبت طوي الحاحاث الخاصت لضيهم 

ت لبلع أهماغ الخللم، والبلع ألازغ ًمٕىه جٍُُٕ  جٌظُالث ًؼٍغ

ٔاصًمُت. ٓما ًسخلٍ هإالء الؼلبت  ِا إلاخؼلباث اإلاهام ألا أهماغ حللمه ًو

ث ئن ازخالي الٌغص كً هيره في في أهماغ الخللم التي ًٌظلىنها، خُ

اإلاُ٘ى والخصاةص الشخصُت والجؿمُت ًإصي ئلى ازخالي همؽ 

[ ألن هإالء الؼلبت لهم زصاةص وخاحاث 1الخللم لضًه كً أُغأهه ]

 .جسخلٍ كً الؼلبت اللاصًين

ؿُت اإلاِضمت         ومً هىا البض مً الخمُيز بين الاؾتراجُجُاث الخضَع

للُم والؼلبت اللاصًين، خُث أن ػلبت للؼلبت طوي صلىباث الخ

ٔاصًمُت في حللم الِغاءة والٕخابت  صلىباث الخللم ٌلاهىن مً صلىباث أ

واللملُاث الحؿابُت، وحلض صلىباث حللم الِغاءة أو ما ًؼلّ كلُه 

ض  اللؿغ الِغاتي أو اطؼغاب الِغاءة مً أهم ًئاث صلىباث الخللم، ُو

ب في بغامج صلىباث الخللم % مً الؼال 10[ أن 2أقاع أبى هُان ]

ًىاحهىن صلىبت في الِغاءة كلى مسخلٍ مهاعاتها هدُجت الاطؼغاب 

اللوىي الظي هى أؾاؽ صلىباث الخللم، ًاللالُت بين الخأزغ اللوىي 

ت، خُث  اإلابٕغ واطؼغاباث الخللم التي جدبم طلٗ لِؿذ زؼُت مخىاٍػ

خمثل في ًدخاج الؼلبت في هظه الٌئت ئلى جضزل كالجي مخسصص ً

الاؾتراجُجُاث والىؾاةل الخللُمُت زال٘ كملُت الِغاءة؛ لظلٗ ًهم 

 .بداحت صاةما ئلى جدٌيز كملُاث الخٌٕير وجِضًم وؾاةل ئًظاح لوىي 

ىي كلى أزغ اؾخسضام  ومً هىا حاءث هظه الضعاؾت الحالُت للُى

ـ الؼلبت طوي  اؾتراجُجُتالحىاؽ اإلاخلضصة ٔ اؾتراجُجُت لخضَع

ت صلىباث الخل ُت واإلاهاٍع لم؛ لخِضًم ألاًظل لهم في الجىاهب اإلالًغ

 .والُِمُت في مضاعؾىا

 مشكلة الدراسة. 2

ت ومنها صعاؾت الهغف ]       [ 3حكير ٓثير مً ألاصبُاث والضعاؾاث التربٍى

[ ئلى أهمُت وصوع اؾخسضام 23[ و الؿلُضي]4وصعاؾت البىاليز ]

ـ ػلبت اؾتراجُجُت صلىباث الخللم وطلٗ  الحىاؽ اإلاخلضصة في جضَع

ضعاتهم وجلبي خاحاتهم وعهباتهم. ئال أن ٓثير  ألهه جخالءم مم زبراتهم ُو

مً هظه الضعاؾاث جدىا٘و ُظاًا ومىطىكاث كامت وال جدىا٘و أهمُت 

الِغاءة باليؿبت لهم خُث حلض الِغاءة اإلاٌخاح ألاؾاس ي الظي ئطا 

 .امخلٕه ٌؿخؼُم أن ًخللم الخهجئت والٕخابت والحؿاب

ؿُت       ٔاصًمُت وزبرجه الخضَع ض الخف الباخث مً زال٘ صعاؾاجه ألا ُو

ـ ػلبت صلىباث الخللم بأنهم ًخصٌىن بٌغوَ ًغصًت ًُما  في جضَع

ـ واخضة  اؾتراجُجُتبُنهم و لضيهم أهماغ حللُمُت مسخلٌت وبأن  جضَع

ٔاًُت؛ مما ًخؼلب اؾخسضام  الحىاؽ اإلاخلضصة في  اؾتراجُجُتهير 

 .حللُمهم الِغاءة وطلٗ لخىىكها ومىاؾبتها إلالالجت اللؿغ الِغاتي لضيهم

 :وجخلخص اؾئلت الضعاؾت الحالُت باإلحابت كً الدؿا٘ؤ الغةِـ الخالي

 أ. أسئلة الدراسة

هل جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؽ أصاء اإلاجمىكت 

بُت ومخىؾؽ أصاء اإلاجمىكت ا لظابؼت مً ػلبت صلىباث الخللم الخجٍغ

كلى ازخباع حشخُص مهاعاث اللوت اللغبُت الاؾاؾُت حلؼي الؾخسضام 

 .الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُت

 أهداف الدراسةب. 

 :تهضي الضعاؾت الحالُت ئلى 

الحىاؽ اإلاخلضصة في جضَعـ  اؾتراجُجُتالخلغي كلى أزغ اؾخسضام  .1

 .ػلبت صلىباث الخللم

ملالجت اللؿغ الِغاتي لضي ػالب صلىباث الخللم مً زال٘ . 2

 .الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُتاؾخسضام 

 أهمية الدراسة .ج

 :جيبم أهمُت الضعاؾت الحالُت مً

دت . 1 ئلِاء الظىء كلى بلع الصلىباث الِغاةُت اإلاىدكغة لضي قٍغ

 .الؼلبت الظًً ٌلاهىن مً صلىباث الخللم

ٍ بأهمُت . 2 الحىاؽ اإلاخلضصة في ملالجت اللؿغ  اجُجُتاؾتر الخلٍغ

 .الِغاتي للؼالب طوي صلىباث الخللم

مؿاكضة الؼالب طو صلىباث الخللم كلى ملالجت اللؿغ الِغاتي مً . 3

 الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُتزال٘ اؾخسضام 

ـ الؼالب طوي صلىباث الخللم كلى . 4 مؿاكضة الِاةمين كلى جضَع

 .الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُتجىؿٍُ 

 اؾتراجُجُتمؿاكضة الِاةمين كلى جصمُم اإلاىاهج في جظمين . 5

 .الحىاؽ اإلاخلضصة في اإلاىاهج الضعاؾُت

 د. حدود الدراسة 

جخدضص الضعاؾت الحالُت بثالزت خضوص مً خُث اإلاىطىق، واإلاٖان، 

 :والؼمان، ٓما ًلي

ى أزغ اُخصغث الضعاؾت الحالُت الخلغي كل :الحضوص اإلاىطىكُت

الحىاؽ اإلاخلضصة في ملالجت اللؿغ الِغاتي لضي  اؾتراجُجُتاؾخسضام 

 .ػلبت صلىباث الخللم

 ي مً الؼلبت ـــىي الثاهــــاُخصغث هظه الضعاؾت كلى اإلاؿخ :الحضوص اإلاٖاهُت
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 .اإلالخدِين بالصٌىي طواث هغي اإلاصاصع التي ًضعؽ بها

 .ػالب طوي صلىباث الخللم بُيبم البدغ

زال٘ -هللا حلالىئن قاء  -جم جؼبُّ هظه الضعاؾت  :الؼماهُتالحضوص 

 .م2016/2017 س ياع الٌصل الض

 جزائيةالحعزيفات لا . هـ

 بخىؿٍُ اؾخسضام الحىاؽ مجخملت 
ً
الحىاؽ اإلاخلضصة: حلغي ئحغاةُا

مً ُبل أًغاص كُىت الضعاؾت لخدؿين الِضعة كلى جهجئت الٖلماث 

غاءتها وحلخمض هظه الا  بكٖل ٓبير كلى الخلامل مم  ؾتراجُجُتُو

 .الىؾاةؽ الخللُمُت بصىعة مباقغ

 بأنها كضم الِضعة كلى الِغاءة أو بؽء في  
ً
اللؿغ الِغاتي: ٌلغي ئحغاةُا

الِغاءة وجـهغ كلى قٖل صلىبت في ُغاءة ألاخغي واإلاِاػم والغبؽ بين 

 .قٖلها وصىتها، أو طلٍ في ًهم اإلاِغوء

الظًً ٌلاهىن مً اطؼغاب في  ػالب صلىباث الخللم: هم الؼالب

ام أو ألاخغي مً الظآغة الؿملُت  الِضعة كلى اؾخضكاء الٖلماث أو ألاُع

ت  .أو البصٍغ

 لاطار النظزي . 3

 :الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُت

ًِصض بها جىؿٍُ اؾخسضام الحىاؽ مجخملت مً ُبل الؼلبت        

اؾخسضام كضة لخدؿين الِضعة كلى الخللم بكٖل حُض، وحلخمض كلى 

 الغؤٍت (V) وحلني الحىاؽ اإلاسخلٌت (VAKT) خىاؽ للخللم، وحؿمى

Visual ،(A) الؿمم Auditory ،(K)ت ، Kinesthetic ، ؤلاخؿاؽ بالحٓغ

T ٌكير ئلى اللمـ Tactile.  يز كلى خىاؽ الؼالب ِىم اإلاللم بالتٓر ٍو

ؿه مؿخلُىا بالىؾاةل ا به كلى اإلاهاعاث، أو جضَع لخللُمت حمُلها في جضٍع

ِت مً  ت اإلاللم لهظه الؼٍغ اإلاغجٕؼة كلى خىاؾه، ٓظلٗ حلض ملًغ

ذ الظي جىاؾب  اإلاباصب الهامت في هجاح اللملُت الخللُمُت، ًٌي الُى

ِت حللُم ملُىت بلع الؼلبت هجض أنها ال جىاؾب هيرهم. ئط أن  ػٍغ

ئجاخت الٌغصت للؼلبت في أن ًخللمىا باألؾلىب الظي ًٌظلىهه له أزغ 

م مً صعحت صاًلُت الخللماًجا       بي في جىلُض الحىاًؼ لضيهم، والًغ

 ].5] لضيهم

 :الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُتًىاةض جىؿٍُ 

ؿهم ػلبت  اؾتراجُجُتحؿاكض        الحىاؽ اإلاخلضصة للمللمين في جضَع

 :صلىباث الخللم كلى

ىمىن لضيهم مٌهىما  -1 ؤلاُال٘ مً ًكل ػلبتهم وػٍاصة جدصُلهم، ٍو

 .كالُا للظاث والثِت بالىٌـ

ٌؿاكضهم في الخسؼُؽ الؿلُم واإلاخىىق لؤلوكؼت الصٌُت بما  -2

 .ًدىاؾب مم جٌظُالث ػالبهم

جللهم أٓثر مغوهت في اإلاىاٍُ الخللُمُت -3  .ٍو

ؿاكضهم كلى ئًجاص مىار صٌي، ٌؿىصه حى مً الخىاصل  -4 َو

 .والخباص٘ اإلالغفي

ـ و  ً ٓما أن الِاكضة الظهبُت للخضَع : ُضم اإلاللىماث لآلزٍغ التي جِ٘ى

ِت جىاؾبهم، وؾىي ًخللمىن بكٖل أًظل جخدِّ بيؿبت ٓبيرة في  بؼٍغ

 ].6] ؾتراجُجُتهظه الا 

 ًِؿغ  ؾتراجُجُتٓظلٗ ًان هظه الا          
ً
 جؼبُُِا

ً
 كلمُا

ً
جِضم ئػاعا

م في أؾالُب الخللم، خُث ئن ػالب طا الحاحاث الخاصت  للمللم الخىَى

مً الصٌاث والخصاةص التي ججلله مسخلٌا كً ػمالةه في له مجمىكت 

ه هظه الا  ًسلّ  ؾتراجُجُتهـغجه ئلى الخللم، ٓما أن الخىىق الظي جدخٍى

ت  حىا ٌشجم الؼالب كلى ئؿهاع ُضعاجه الٖاملت، وآدؿاب اإلالًغ

ض مً  ٍؼ ِت التي حؿاكضه في جلبُت خاحاجه وعهباجه، ٍو واؾدثماعها بالؼٍغ

ضعاجهصاًلُخه هدى الخل دؿً مً ٌٓاًاجه ُو  .لم، ٍو

بت اإلاىؿٌت في   :الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُتأهماغ الخللم اإلآغ

حكخمل كلى جىؿٍُ مجمىكت مخىىكت مً  ؾتراجُجُتئن هظه الا       

الخصاةص التي حكخملها ٓثير مً الاؾتراجُجُاث الخللُمُت الخاصت 

ماعؽ الؼالب في هظه الا   ؾتراجُجُتبالؼلبت طوي الحاحاث الخاصت. ٍو

بت في آن واخض، والتي ًمًٕ ئحمالها بما ًلي  :أهماغ الخللم اإلآغ

و الحاحاث الخاصت ًُه الىمؽ البصغي والؿمعي: ٌلخمض الؼالب ط -1

ٔالغؾىم وألاقٖا٘،  بكٖل كام كلى ؤلاصعاْ البصغي وؤلاصعاْ الؿمعي، 

 .والدسجُالث الصىجُت

الىمؽ البصغي والِغاتي: ٌلخمض الؼالب طو الحاحاث الخاصت ًُه  -2

بكٖل كام كلى ؤلاصعاْ البصغي وكلى ئصعاْ ألاًٖاع واإلالاوي اإلاِغوءة 

ٔالغؾىم واللغوض ت، وكلى اليكغاث وأوعاَ  واإلإخىبت،  ٍغ الخصٍى

 .اللمل

الىمؽ البصغي واللملي: ٌلخمض الؼالب طو الحاحاث الخاصت ًُه  -3

بكٖل كام كلى ؤلاصعاْ البصغي وؤلاصعاْ اللمس ي لخللم ألاًٖاع 

 .واإلالاوي

الىمؽ الؿمعي والِغاتي: ٌلخمض الؼالب طو الحاحاث الخاصت ًُه  -4

والظآغة الؿملُت وكلى ألاًٖاع  بكٖل كام كلى ؤلاصعاْ الؿمعي،

 .واإلالاوي اإلاِغوءة واإلإخىبت في اؾخِبا٘ وججهيز وملالجت اإلاللىماث

الىمؽ الؿمعي واللملي: ٌلخمض الؼالب طو الحاحاث الخاصت في هظا  -5

الىمؽ كلى ؤلاصعاْ الؿمعي والظآغة الؿملُت، وكلى ؤلاصعاْ اللمس ي 

 .ثفي اؾخِبا٘ وججهيز وملالجت اإلاللىما

الىمؽ الِغاتي واللملي: ٌلخمض الؼالب طو الحاحاث الخاصت ًُه  -6

كلى ألاًٖاع واإلالاوي اإلاِغوءة واإلإخىبت، وكلى ؤلاصعاْ اللمس ي اؾخِبا٘ 

 ].7] وججهيز اإلاللىماث

 :الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُتاًتراطاث 

ـ ئلى اًتراض مٌاصه أن  -1 ٌؿدىض اإلاىحى مخلضص الحىاؽ في الخضَع

بت ًخللمىن بكٖل أًظل ئطا جم جِضًم اإلاللىماث لهم كبر الحىاؽ الؼل

ُت(،  ت، اللمؿُت والحؿُت الحٓغ اإلاسخلٌت مجخملت )الؿملُت، البصٍغ

خُث ًإزظ بلين الاكخباع اؾخسضام هظا اإلاىحى في حللُم مهاعاث الِغاءة 

 .والٕخابت والخلبير الٕخابي والخهجئت للؼلبت طوي صلىباث الخللم

اإلاىحى مخلضص الحىاؽ أن الؼالب ًخللم بكٖل أًظل ئطا ٌؿدىض  -2

ِت التي ًٌظلها، والتي كاصة ال جسغج كً  ت بالؼٍغ ُضمذ له اإلالًغ

ت، الؿملُت  (.....ألاهماغ الخللُمُت اإلاجخملت )الحؿُت، البصٍغ

ٌؿدىض هظا اإلاىحى ئلى جٌاكل الؼالب مم مللمه ومم اإلااصة التي جِضم  -3

ِت جٌاكلُت،  بدُث ًخٌاكل مم مللمه في جلمـ الحغوي وفي له بؼٍغ

 .جغصًضها وفي عؾمها كلى الؿبىعة

ٌؿدىض هظا اإلاىحى ئلى أهمُت الىؾُلت الخللُمُت في جغؾُش الخللم  -4

ٔاهذ ألالىان اإلاسخلٌت  لضي الؼلبت طوي الصلىباث الخللُمُت، ؾىاء أ

 .أم ألاصىاث أم ألاصواث الِغػاؾُت اإلاسخلٌت
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ٌؿدىض اإلاىحى مخلضص الحىاؽ ئلى أهمُت حظب الؼالب ئلى الخللم مً  -5

 في حللُم الخهجئت ًخم 
ً
ٔاة الىماطج الخللُمُت الجُضة، ًمثال زال٘ مدا

جىحُه الؼالب للىـغ ئلى الٖلمت، وجهجئتها بكٖل صحُذ ووطلها في 

 زم 
ً
غاها حُضا حملت مٌُضة، زم ًؼلب مً الؼالب أن ًىـغ ئلى الٖلمت ٍو

خهجاها ]ًِىل  ٍو
ً
 مِؼلا

ً
دللها مِؼلا  ].8ها، ٍو

 :الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُتألاؾالُب اإلاؿخسضمت في 

 .أؾلىب ًغهالض -1

 .أؾلىب حلُىجهام -2

: أؾلىب ًغهالض: ًِىم هظه ألاؾلىب كلى ازخُاع الٖلماث مً 
ً
أوال

هم كلى الٖلماث بضون  ُصص ًخم الخدضر بها لؤلػٌا٘ لخىمُت حلًغ

 :صىجُاث، وجىِؿم ئلى زالر مغاخلالاهخمام بال

ِىم بٕخابت خغوًها بكٖل  -1 بت، ٍو ٍ الؼلبت بالٖلماث الوٍغ حلٍغ

واضح، زم ًؼلب مً الؼلبت اإلاغوع كلى الٖلماث بُضه وهؼّ ٔل مِؼم 

ًمغ كلُه، زم ًصحح اإلاللم له أزؼاءه ختى ٌؿخؼُم ٓخابت الٖلمت مً 

صص بؿُ  .ؼتطآغجه، زم ًىؿٍ هظه الٖلماث في حمل ُو

ٔاة أؾلىب اإلاللم في ٓخابت الٖلماث وجىؿٌُها في  -2 ًِىم الؼالب بمدا

 .حمل كلى هُئت ُصص

ًخلغي الؼالب بىٌؿه كلى الٖلماث الجضًضة الكبيهت بالٖلماث التي  -3

اصة عصُضه اللوىي  حللمها، أو جىحض بها مِاػم مكابهت مً أحل ٍػ

 ].4] واإلالغفي

هم ًكل في مهاعاث الاؾدُلاب وحؿخسضم مم الؼالب الظًً لضي     

الؿمعي، والعجؼ في الظآغة الِصيرة، وكضم الِضعة كلى اؾخضكاء أو 

ِت بكٖل مىؾم مم  جظٓغ الٖلمت اإلاغةُت، ٓظلٗ حؿخسضم هظه الؼٍغ

الؼلبت بؼيء الخللم، لظلٗ البض مً وحىص مدٌؼاث بكٖل مؿخمغ. 

مًٕ أن جؼبّ هظه الا   :ُتمً زال٘ الخؼىاث الخال ؾتراجُجُتٍو

 :الخؼىة ألاولى: ًخدضر الؼالب بِصت مٌُضة للمللم

 ًِىم اإلاللم بٕخابت ٔلماث هظه الِصت كلى الؿبىعة -

ًؼلب اإلاللم مً الؼالب اؾخسضام خاؾت الىـغ والخملً في هظه  -

 .الٖلماث

ؿخمم الؼالب بخملً لهظه الِغاءة -  .ًِغأ اإلاللم الٖلماث َو

 .ًىؼّ الؼالب الٖلماث بصىن كا٘ -

ت - ّ اللمـ وؤلاخؿاؽ بالحٓغ  .ًِىم الؼالب بٕخابت الٖلماث كً ػٍغ

ظلٗ ًمًٕ جؼبُِها مً زال٘ الخؼىاث آلاجُت  :ٓو

ِت حضًضة،  -1 ًِ٘ى اإلاللم لؼلبخه: ئهٕم ؾىي جخللمىن الٖلماث بؼٍغ

ت، زم ٌشجم الؼلبت كلى ازخُاع الٖلماث  ِت ممخلت ومكُى وهظه الؼٍغ

 .التي ًىص حللمها مً الِصت

ِىم اإلاللم بٕخابت جلٗ الٖلماث بسؽ ٓبير كلى وعُت بُظاء ٓبيرة أو ً -2

كلى الؿبىعة أو كلى بؼاُت زم ُغاءة الٖلماث ومالخـت خغوًها 

 .ومِاػلها أزىاء الِغاءة

لٌـىنها كضة مغاث زم ًِىمىن  -3  ٍو
ً
ًغؾم الؼلبت الٖلماث طهىُا

 .آن واخض بٕخابتها بدُث جٖىن كملُخا اللٌف والٕخابت متزامىخين في

في هظه الخؼىة ًٕخب الؼلبت الٖلماث مً الظآغة صون الىـغ ئلى  -4

ٔاهذ الٕخابت هير صحُدت جخم  الٖلماث في البؼاُاث أو الؿبىعة، ًاطا 

ٔاهـــف، أمــت واللٌـــم للٖلمـــغؾــت الــــغخلـــاصة مـــئك  ت ـــت صحُدــابـــذ الٕخـــا ئطا 

 .منهاًخىطم في ملٍ زاص لئلًاصة 

 (.مثا٘: الضعؽ ٓخابت خغي )الٖاي

-  
ً
 مميزا

ً
 لىها

ً
ًِىم اإلاللم بٕخابت خغي الٖاي كلى الؿبىعة مؿخسضما

وفي هظه اإلاغخلت ٌكاهض الؼلبت كملُت الٕخابت مؿخسضمين خاؾت 

 .البصغ

 خغي الٖاي اإلاغؾىم كلى الؿبىعة -
ً
 .ًِغأ اإلاللم والؼلبت ملا

 باصبله، مم هؼّ الحغي في ًِىم اإلاللم بخدبم خغي الٖاي إلا -
ً
ؿا

ذ  .هٌـ الُى

 .ًٕغع الؼلبت الخؼىة الؿابِت أٓثر مً مغة -

 كً الؿبىعة، مم  -
ً
ًِىم الؼلبت بٕخابت خغي الٖاي زالر مغاث هِال

 .هؼّ الحغي أزىاء الٕخابت

 .ًِىم الؼالب بٕخابت خغي الٖاي وحؿمُخه صون مؿاكضة اإلاللم -

: أؾلىب حلُىجهام
ً
 زاهُا

يهخم هظا ألاؾلىب بالصىجُاث والىؼّ الصحُذ للٖلماث، وحؿخسضم     

ِت حلضص الحىاؽ، ٓما ًخللم ًُه الؼالب الحغوي الثابخت  ًُه ػٍغ

ت، وطلٗ باؾخسضام بؼاُاث مثِبت للحغوي الثابخت، وبؼاُاث  واإلاخدٓغ

 َ ِت مً زالر ػغ ؿخسضم في طلٗ ػٍغ ت، َو  ]:4] ملىهت للحغوي اإلاخدٓغ

لحغي زم ًٕغع الؼلبت بلضه، زم ٌلغض كليهم بؼاُاث ًىؼّ اإلاللم ا -1

ت هظا الحغي ؼلب منهم ملًغ  .جدخىي كلى الحغي، ٍو

ت الحغوي صون اؾخسضام بؼاُاث، وطلٗ  -2 ًؼلب مً الؼلبت ملًغ

 .مً زال٘ ؾماق الصىث

ًِىم اإلاللم بٕخابت الحغوي للؼلبت لٖي ٌكاهضوه، زم ًٖلٍ بلض  -3

 .طلٗ ٓخابخه مً الظآغة

ِت كلى حلضص الحىاؽ و الخىـُم أو الخصيٍُ و وجٓغ ؼ هظه الؼٍغ

ت اإلاخللِت بالِغاءة والدكٌير أو الترميز و حللُم التهجي،  الترآُب اللوٍى

 :وجِىم كلى

 .عبؽ الغمؼ البصغي اإلإخىب للحغي مم اؾم الحغي -1

 .عبؽ الغمؼ البصغي للحغي مم هؼّ أو صىث الحغي -2

ؼٌل مم مؿمُاث الحغوي و أصىاتها عبؽ أكظاء الٕالم لضي ال -3

 .كىض ؾماكه لىٌؿه أو هيره

ِت هُجي ِت كلى جبؿُؽ اللالُت بين  -ػٍغ ؼ هظه الؼٍغ : جٓغ ٓيْر

ّ هظه  خم حللُم الؼلبت ًو الحغوي الهجاةُت وألاصىاث الضالت كليها، ٍو

ِت ٓما ًلي  :الؼٍغ

 .الىؼّ باألصىاث التي جِابل الحغوي اإلاىٌغصة أو اإلاؿخِلت -

  طم -
ً
 .ألاصىاث ملا

 .ٓخابت الحغوي اإلاِابلت لؤلصىاث وطلٗ مً الظآغة -

ت للٖلماث مً ُىاةم ملُىت للٖلماث -  ].9] مماعؾت الِغاءة الجهٍغ

 :طوو صلىباث الخللم

حلغي الِىاكض الخىـُمُت إلالاهض وبغامج التربُت الخاصت في اإلاملٕت       

اللغبُت الؿلىصًت طوو صلىباث الخللم بأنهم الؼلبت الظًً ٌلاهىن مً 

اطؼغاباث في واخضة أو أٓثر مً اللملُاث الىٌؿُت ألاؾاؾُت التي 

ت، والتي جبضو في  جخظمً ًهم واؾخسضام اللوت اإلإخىبت أو اللوت اإلاىؼُى

ؼغاباث الاؾخماق والخٌٕير والٕالم، والِغاءة، والٕخابت )ؤلامالء، اط

اطُاث، والتي ال حلىص ئلى أؾباب جخللّ باللَى  الخلبير، الخؽ( والٍغ
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، أو ؿغوي  اللِلي أو الؿمعي أو البصغي أو هيرها مً أهىاق اللَى

ت   [10].الخللم أو الغكاًت ألاؾٍغ

كلُه للخللم كىضما ٌؿخسضم الؼالب أٓثر ًا ؾتراجُجُتوحلخبر هظه الا       

أٓثر مً خاؾت في حللمه. ٓظلٗ ًان الؼلبت طوي الصلىباث بداحت ئلى 

بهم كلى  اؾخدظاع ٔل أخاؾِؿهم أزىاء الخللم، واإلاللمىن كليهم جضٍع

التي تهخم باخؿاؽ الؼالب وباللالُت بين الصىث  ؾتراجُجُتهظه الا 

لم اإلاغجبؽ بمكاهضة الٖلمت أو واللٌف والٖلمت اإلاغةُت اإلاؿخسضمت، والخل

 .الحغي وهؼِها وؾماكها وؤلاخؿاؽ بها

 :اللؿغ الِغاتي

ٌلض اللؿغ الِغاتي مً اإلاىاطُم الهامت واإلاميزة ألكغاض الاطؼغاباث       

ت للؼلبت طوي صلىباث الخللم، خُث ًخجؿض بظلٍ في صعحاث  اللوٍى

هخمام باللؿغ آدؿاب مهاعاث الِغاءة، وفي آلاوهت ألازيرة اػصاص الا 

الِغاتي لضي ػلبت صلىباث الخللم ألهمُت اللوت في الخىاصل مم 

ت ئلى أن أ٘و مً جؼَغ لهظا  ض أقاعث ألاصبُاث التربٍى ً، ُو ألازٍغ

 DYS ، خُث اؾخسضم1872 اإلاٌهىم كالم ألاكصاب الاهجليزي بغلين كام

 وحلني الٖلمت اإلإخىبت، ًأصبدذ حلني بكٖلها lexi وحلني صلىبت و

، وحلني ببؿاػت صلىبت الِغاءة، أو اللؿغ في ُغاءة dyslexia الحالي

 ].11] اإلاٌغصاث

ض كغَّي اللؿغ الِغاتي بأهه أخض ئكاُاث الخللم التي جصِب الٌغص        ُو

 ٓويرها مً ئكاُاث مغخلت الىمى وهي زلل أو ُصىع أو اطؼغاب 
ً
مبٕغا

اللؿغ الِغاتي أو صلىبت في الِضعة كلى الٕخابت والِغاءة. ٓظلٗ ٌلغي 

الِغاءة بأهه كضم الِضعة كلى الِغاءة باإلاؿخىي الظي ًدىاؾب مم اللمغ 

اللِلي للؼالب، أو وحىص جأزغ ملحىؾ في الِغاءة، ًالِاعب اإلاخأزغ هى 

م خؿب  الشخص الظي أجُدذ له ًغصت الِغاءة لٕىه ال ًِغأ ٓما ًخُى

الِغاءة جسلٍ واضح في  ُضعجه اللٌـُت والكٌهُت واللِلُت، والعجؼ في

ً مً هٌـ  مؿخىي الِضعة كلى الِغاءة باإلاِاعهت بِضعة الؼلبت آلازٍغ

 ].12] اللمغ الؼمني

ٔاصًمُت والتي        مًٕ جصيٍُ اللؿغ الِغاتي طمً الصلىباث ألا ٍو

حكمل )الِغاءة والٕخابت والحؿاب(، وهي هدُجت ومدصلت لصلىباث 

ٔاصًمُتالخللم الىماةُت، أو أن كضم ُضعة      الٌغص كلى حللم اإلاىاص ألا

ٔاًت اإلاغاخل الضعاؾُت التي ًمغ بها في         ًإزغ كلى آدؿابه للخللم في 

 ].13] خُاجه

صىٍ اللؿغ الِغاتي ئلى صلىباث ُغاءة ؾملُت، وصلىباث       ٍو

ت، أما صلىباث الِغاءة الؿملُت ًهي جخميز بلضم ُضعة  ُغاءة بصٍغ

ت بكٖل الٌغص كلى ئصعاْ أو  ًهم ألاصىاث اإلاخللِت بالٖلماث اإلاىؼُى

ت  صحُذ، وكضم الِضعة كلى الخمُيز بين أصىاث الؿآىت واإلاخدٓغ

وجمُيز خغوي الللت، ٓظلٗ كضم الِضعة كلى عبؽ صىث الحغي أو 

 ].14] الٖلمت مم عمؼه؛ مما ًترجب كلُه صلىبت بالوت في الخهجئت

اث جٌؿغ اللؿغ الِغاتي  :هـٍغ

ّ اللىامل اإلاؿببت له؛ ًمًٕ       اث اللؿغ الِغاتي ًو جصيٍُ هـٍغ

اث اللىامل اإلاخلضصة؛ خُث حلؼي  ت اللامل الىاخض، وهـٍغ ًهىالٗ هـٍغ

ت اللامل الىاخض لؿبب ًخللّ بما ُبل الىالصة ًىجم كىه صلىبت  هـٍغ

ً الاهؼباكاث وصىع الٖلماث  .في جسٍؼ

  Word) ى الٖلمتــــذ كمــــاء بمصؼلــض حـــُ (Morgan) انــــىعحـــل مـــــولل    

Blindness) ًٍُفي جال 
ً
 جؼىعٍا

ً
ا٘ ئن الضٌؿلٕؿُا جمثل زلال ، ُو

حؿمُت أزغي لـاهغة كضم الِضعة  (Orton) الضمان، ٓما اُترح أوعجىن 

 Strepho) كلى الٕالم أػلّ كليها الغمىػ اإلاكىهت أو اإلالخىٍت

Symbolia) 15] حاهبي الضمان، ؾببها جأزغ في كملُت الىطج في.[ 

ض: أن كضم الِضعة  (Olson) وجبنى أولؿىن         ت التي جٓإ ت اللظٍى الىـٍغ

 
ً
كلى الِغاءة ٌلؼي ئلى مكٖلت الىطج، وأن الضٌؿلٕؿا جـهغ أكغاطا

متزامىت مم الخلل الىؿٌُي في الدؿلؿل الؼمني، وفي آدؿاب اإلاٌاهُم 

ذ والحج  ].16م واللضص ]اإلاجغصة وؾىء الخٍُٕ، وؾىء جِضًغ الُى

اث اللىامل اإلاخلضصة ًدكير ئلى حلضص اللىامل         أما باليؿبت ئلى هـٍغ

اإلاؿببت إلاكٕالث الِغاءة، خُث ًـهغ كضص مً الاطؼغاباث في الِغاءة 

 الؼلبت الظًً لضيهم طلٍ 
ً
بكٖل متزامً مم ؿهىع الضٌؿلٕؿا، ًمثال

ت والؿملُت(، في الِغاءة ًٖىن لضًه طلٍ في الِضعاث الحؿُت )الب صٍغ

ٓما ًـهغ كلى الؼلبت اإلاصابين باللؿغ الِغاتي اطؼغاباث في الىؿاةٍ 

الحؿُت مثل ؤلاصعاْ الحس ي والخظٓغ، ٓظلٗ صُاهت اإلاٌاهُم والخمُيز 

ُت اللٌـُت، وطلٍ في  البصغي والؿمعي، وجضوي في اإلاهاعاث الحٓغ

في ًٗ  الظآغة وعجؼ في الىص٘ى ئلى الىخاةج، ٓما ًـهغ لضيهم طلٍ

الغمىػ وؾىء في الازخُاع واإلاخابلت، وطلٍ في ًهم اإلاؿمىق واإلاِغوء، 

 ].16] واطؼغاب في ئصعاْ ألامٕىت وألاػمىت والجهاث

 :مـاهغ اللؿغ الِغاتي

جخلضص مـاهغ اللؿغ الِغاتي مً ػالب ألزغ، ومً زال٘ جدبم هظه      

ت، ومنها صعاؾت اللىيزاث [، وصعاؾت 17] اإلاـاهغ في الضعاؾاث التربٍى

 :[. هجض بأنها جـهغ كلى الصىع آلاجُت18] هىعهؼبي

: كباعة )ؾاًغث بالؼاةغة( ُض  - 
ً
خظي أحؼاء الٖلمت اإلاِغوءة ًمثال

 (.ًِغأها الؼالب )ؾاًغ بالؼاةغة

ئطاًت بلع الٖلماث ئلى الجملت، أو بلع ألاخغي ئلى الٖلمت  -

 
ً
حملت: )ؾاًغث بالؼاةغة(، اإلاِغوءة هير مىحىصة في الىص ألاصلي، ًمثال

 (.ُض ًِغأها الؼالب )ؾاًغث بالؼاةغة ئلى الؿلىصًت

-  :
ً
 مً ملىاها، ًمثال

ً
ئبضا٘ بلع الٖلماث بأزغي ُض جدمل بلظا

 
ً
 مً )اإلاغجٌلت(، او ٔلمت )الؼالب( بضال

ً
ًمًٕ أن ًِغأ ٔلمت )اللالُت( بضال

 (.مً )الخالمُظ

: ُض ًِغأ )هؿلذ جٕغاع بلع الٖلماث أٓثر مً مغة صون مب -
ً
رع، ًمثال

 (.هؿلذ ألام الثُاب( زم ًٕغعها )هؿلذ ألام الثُاب ألام....

ُلب ألاخغي وجبضًلها: وهي مً أهم ألازؼاء الكاتلت في صلىباث  -

أهه  الِغاءة، ئط ًِغأ الؼالب الٖلماث أو اإلاِاػم بصىعة ملٖىؾت، ٓو

 مً )بغص(، وأ
ً
 ًسؼئ في جغجِب ًغاها في اإلاغآة، ًِض ًِغأ )صعب( بضال

ً
خُاها

 مً )لٌذ( وهٕظا
ً
 .أخغي الٖلمت، ًِض ًِغأ )ًخل( بضال

، مثل)ق،  -
ً
 واإلاسخلٌت لٌـا

ً
طلٍ في الخمُيز بين ألاخغي اإلادكابهت عؾما

 (.ن( أو )ج، ح، ر( أو )ب، ث، ر، ن( او )ؽ، ف

، مثل  -
ً
 واإلاسخلٌت عؾما

ً
طلٍ في الخمُيز بين الحغوي اإلادكابهت لٌـا

)ث، ص، ض( او )ؽ، ػ(، وئن هظا الظلٍ في جمُيز ألاخغي  )ْ، َ( أو 

ًىلٕـ بؼبُلت الحا٘ كلى ُغاءة الٖلماث أو الجمل التي جخظمً مثل 

 مً )جىث
ً
 (.هظه ألاخغي، ًهى ُض ًِغأ )صوص( بضال

 مً  -
ً
طلٍ في الخمُيز بين أخغي الللت، ًِض ًِغأ ٔلمت )ًُل( بضال

 ٘  (.ٔلمت )ًى
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ىص٘ى ئلى الِغاءة، واػصًاص خيرجه، واعجبآه صلىبت في جدبم مٖان ال -

 .كىض الاهخِا٘ مً نهاًت الؿؼغ ئلى بضاًت الؿؼغ الظي ًلُه أزىاء الِغاءة

لت أو هير واضحت - ِت بؼُئت أو ؾَغ  .ُغاءة الجمل بؼٍغ

ظٍُ أبى صُت ]  :[. ئلى اإلاـاهغ الؿابِت ما ًأحي19ٍو

ت للحغوي والٖلماث ًإصي ئل - ى هىق مً الدكابٗ بؽء اإلالالجت البصٍغ

ت للحغي والحغي الظي ًلُه في الٖلمت أو  والخضازل بين الصىعة البصٍغ

ين كلى أنهما خغي واخض  .عؤٍت الحًغ

ت؛ مما ًإصي ئلى كضم  - طلٍ في الخمُيز البصغي بين اإلاثيراث البصٍغ

مالخـت الحغوي والٖلماث ومىاُم الىِاغ، أو كضصها في الحغوي 

 .اإلاىِؼت

يز البصغي ًإصي ئلى كضم الِضعة كلى جدبم ألاقُاء طلٍ في  - التٓر

 .اإلاغةُت والحغوي اإلإخىبت

ت ًإصي ئلى مكٖلت في جظٓغ الحغوي،  - طلٍ في الظآغة البصٍغ

 .وبالخالي ألاصىاث الضالت كليها

 :اللالُت بين الِغاءة وصلىباث الخللم

ظلٗ ًِ      ٔان ئن الاطؼغاب اللوىي هى أؾاؽ صلىباث الخللم، ٓو ض 

ا اؾخلاصة وطلهم  ٌلخِض ؾابِا أهه بامٖان الؼالب الظًً ًخأزغون لوٍى

الؼبُعي صون جضزل كالجي، هير أن هخاةج الضعاؾاث أزبدذ أن هظا ألامغ 

ال ًخدِّ أبضا، خُث ئن اللالُت بين الخأزغ اللوىي اإلابٕغ واطؼغاباث 

ت ] ُاث التي جدبم طلٗ زؼُت مخىاٍػ  ].20الخللم والؿلٓى

ب الؼالب كلى الِغاءة في ؾً أما  باليؿبت لللىاصغ ألاؾاؾُت لخضٍع

مبٕغة وختى نهاًت الصٍ الثالث ًِض بُيذ الضعاؾاث ومنها صعاؾت 

 :[ آلاحي20] [ وصعاؾت الؿغػاوي وآزغون12خمؼة ]

ت كالُت اإلاؿخىي،  - ًدخاج الؼالب صون ؾً اإلاضعؾت الى بِئاث لوٍى

 .حهاوحشجُم كلى الخللم صازل بُىتهم وزاع 

ًيبغي أن ًصل الؼالب في الصٍ ألا٘و ئلى أؾاؽ ُىي في اللوت  -

ُت، وأن ًٖىهىا مىضًلين هدى حللم الِغاءة لالؾخٌاصة  واإلاهاعاث اإلالًغ

ـ الصٌي  .مً الخضَع

ت للؼالب، مثل ًهم  - ؼ الحظاهت كلى حىاهب طغوٍع ًجب أن جٓغ

 الٖلماث التي جخٖىن مً خغوي، وأن الحغوي جخللّ باألصىاث،

ت اإلاٌاهُم الٕخابُت، وبىاء ألٌت مم ألاهغاض ألاؾاؾُت للِغاءة  وملًغ

والٕخابت، ٓما ًيبغي أن جدٌؼ الحظاهت الخٌاكل الكٌهي، وأن جبني 

ت مً اإلاٌغصاث  .خصُلت لوٍى

ًجب أن ًضعب ػالب الصٍ ألا٘و كلى جمُيز الٖلماث ًُما ًخصل  -

في اللوت ًيبغي أن باللالُت بين الحغوي وألاصىاث، ولخدُِّ الؼالُت 

ت لهم، واللجىء في  ًماعؽ ػالب الصٍ ألا٘و ُغاءة هصىص مألًى

ت  .بلع ألاخُان الى الِغاءة الجهٍغ

ًجب أن ٌشجم ػالب الصٍ الثاوي الظًً قغكىا في الِغاءة كلى  -

ت  .هؼّ وجمُيز الٖلماث هير اإلاألًى

 الدراسات السابقة. 4

ت 21] أحغي خؿين والهضباوي        [ صعاؾت والتي هضًذ ئلى ملًغ

الحىاؽ اإلاخلضصة للالج  اؾتراجُجُتًاكلُت بغهامج حللُمي ُاةم كلى 

بلع صلىباث الامالء لضي الخلمُظاث طواث صلىباث الخللم، وجٖىهذ 

( جلمُظة مً جلمُظاث الصٍ الغابم والصٍ 20كُىت الضعاؾت مً )

جِؿُم أًغاص اللُىت  الخامـ الابخضاتي مً طواث صلىباث الخللم، وجم

بُت  ِت ككىاةُت بؿُؼت ئلى مجمىكخين اإلاجمىكت الخجٍغ بؼٍغ

بُت مً) جلمُظاث  (10واإلاجمىكت الظابؼت، وجٖىهذ اإلاجمىكت الخجٍغ

جلمُظاث، وجم جؼبُّ الازخباع  (10)وجٖىهذ اإلاجمىكت الظابؼت مً 

ُمي الِبلي كلى حمُم أًغاص اللُىت، زم جم البضء بخؼبُّ البرهامج الخلل

الحىاؽ اإلاخلضصة للالج بلع صلىباث الامالء  اؾتراجُجُتالِاةم كلى 

ب  بُت وبُِذ اإلاجمىكت الظابؼت صون أي جضٍع كلى اإلاجمىكت الخجٍغ

وبلض الاهتهاء مً البرهامج الخللُمي جم جؼبُّ الازخباع البلضي كلى حمُم 

كىض أًغاص اللُىت، وأقاعث الىخاةج ئلى وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت 

بُت وعجب صعحاث  0.01مؿخىي  بين عجب صعحاث اإلاجمىكت الخجٍغ

بُت  .اإلاجمىكت الظابؼت بلض جؼبُّ البرهامج لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

[ بضعاؾت هضًذ ئلى اؾخِصاء ًاكلُت بغهامج 3] ُام الهغفو       

حللُمي ُاةم كلى حلضص الحىاؽ اإلاتزامىت في جىمُت اإلاهاعاث الِغاةُت لضي 

ام الخالمُ ظ طوو اللؿغ الِغاتي في اإلاغخلت الاؾاؾُت في الاعصن، ُو

ِت أوعجىن حلُىجهام  الباخث باكضاص بغهامج حللُمي مبني كلى ػٍغ

 مً طوي اللؿغ الِغاتي جم  (40وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً )
ً
جلمُظا

بُت وطابؼتجىػَلهم ككىاة  ئلى مجمىكخين ججٍغ
ً
، وطلٗ باؾخسضام ُا

ت ازخباعاث للٕكٍ كً أصواث الضعاؾت التي أك ضها الباخث وهي: بؼاٍع

اةمت عصض أكغاض اللؿغ الِغاتي وازخباع اإلاهاعاث  اللؿغ الِغاتي ُو

الِغاةُت وأقاعث الىخاةج ئلى وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين 

بُت والظابؼت في ازخباع  مخىؾؼاث صعحاث أًغاص اإلاجمىكخين الخجٍغ

، والجملت( )الحغي، اإلاِؼم، الٖلمت تاإلاهاعاث الِغاةُت وأبلاصه اإلاسخلٌ

بُت  .لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

[ صعاؾت بلىىان "أزغ اؾتراجُجُاث مِترخت 22] ٓما أحغي الٕثيري       

في جدؿين ُغاءة الخلمُظاث طواث صلىباث الِغاءة بالصٍ الغابم 

ض أقاعث هخاةج  الابخضاتي ومٌهىمهً لظواتهً واججاهاتهً هدى الِغاءة. ُو

ؾت ئلى وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت لصالح اإلاجمىكاث الضعا

بُت الثالزت مِاعهت باإلاجمىكت الظابؼت، خُث بُيذ الىخاةج أن  الخجٍغ

ألازؼاء الِغاةُت لضي اإلاجمىكاث الثالزت التي جؼبّ الاؾتراجُجُاث 

ؿُت أُل مً اإلاجمىكت الظابؼت بضعحاث مسخلٌت، ٓظلٗ لىخف  الخضَع

ث هدى الِغاءة مِاعهت مم اإلاجمىكت الظابؼت. جدؿً اججاه الخلمُظا

ض اوص ى الباخث بظغوعة جؼبُّ الاؾتراجُجُاث كلى صٌىي صعاؾُت  ُو

أخغي، وطغوعة الاػالق كلى هخاةج البدث الللمي اإلاخللِت 

 .باالؾتراجُجُاث الؿابِت

ام الؿلُضي ]        بي مؿدىض 23ُو [ صعاؾت هضًذ ئلى بىاء بغهامج جضٍع

ِت حلض ص الحىاؽ لخىمُت الِغاءة لضي الؼالب طوو صلىباث كلى ػٍغ

ذ، وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً  الِغاءة في اإلاغخلت الابخضاةُت بضولت الٍٖى

( ػالبا وػالبت مً صٌىي الغابم والخامـ الابخضاتي وجم جِؿُم 29)

بُت  بُت وطابؼت، اإلاجمىكت الخجٍغ كُىت الضعاؾت ئلى مجمىكخين ججٍغ

بُت الثاهُت مً( 10) الاولى جٖىهذ مً ( 9) ػالب، واإلاجمىكت الخجٍغ

( ػالب، واإلاجمىكت الثاهُت 5) ػالباث، واإلاجمىكت الظابؼت الاولى مً

( ػالباث، وجم جؼبُّ الازخباع الِبلي كلى حمُم أًغاص اللُىت، زم 5) مً

بي الِاةم كلى الحىاؽ اإلاخلضصة كلى  جم البضء بخؼبُّ البرهامج الخضٍع

بُت )ػالب وػالباث( وبُِذ اإلاجمىكت الظابؼت صون  اإلاجمىكت الخجٍغ
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ب، أؿهغث الىخاةج ئلى وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين  أي جضٍع

بُت، ٓما  بُت والظابؼت لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ اإلاجمىكخين الخجٍغ

 أقاعث الىخاةج ئلى كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت حلؼي للجيـ

 .)الغابم / الخامـ( الابخضاتي عاس ي)طٔىع / ئهار( وازخالي اإلاؿخىي الض

[ صعاؾت بلىىان "اؾتراجُجُاث الِغاءة لؼلبت 24] وأحغي اهخىهُتي      

ت أزغ  اإلاضاعؽ اإلاخىؾؼت الظًً لضيهم صلىباث حللم. هضًذ ئلى ملًغ

الخغاةؽ الِصصُت والاؾئلت الخلُِبُت في جدؿين الٌهم الِغاتي 

الصٌين  108والٕخابت في للؼلبت الظًً لضيهم صلىباث في الِغاءة 

الؿابم والثامً في اإلاضاعؽ اإلاخىؾؼت. واؾخسضم الباخث زالث 

ُت، بؾئلت الخلُِالِصصُت، مجمىكت ألا  مجمىكاث(مجمىكت الخغاةؽ

ّ كبر مضة ػمىُت مدضصة، وأقاعث  ومجمىكت مِاعهت)لُِاؽ أزغ ٔل ػٍغ

ِت اؾخسضام الخغاةؽ الِصصُت  في هخاةج الضعاؾت ئلى وحىص أزغ لؼٍغ

ين ِخين الازٍغ  .جظٓغ الؼلبت بكٖل أًظل للمللىماث مً الؼٍغ

ت أزغ اؾخسضام 4] ٓما أحغي البىاليز      [ صعاؾت هضًذ ئلى ملًغ

الحىاؽ اإلاخلضصة في جدؿين الظآغة لضي ألاػٌا٘ طوي  اؾتراجُجُت

ض جىاولذ  صلىباث الخللم، وطلٗ بِصض ًدص ًغطُتي الضعاؾت، ُو

كت مً الؼالب طوي صلىباث الخللم الظًً الضعاؾت في كُىتها مجمى 

ًضعؾىن في هغي مصاصع الخللم في لىاء اإلاؼاع الجىىبي، البالى كضصهم 

 وػالبت، منهم )( ٢٣)
ً
 مً الظٔىع، و) (٥١ػالبا

ً
ػالبت مً ( ٥١ػالبا

بُت  ِت اللكىاةُت ئلى مجمىكخين ججٍغ ؤلاهار، جم جىػَلهم بالؼٍغ

 وػالبت ل( ٥١وطابؼت بىاُم )
ً
ب ػالبا ض جم جضٍع ٖل مجمىكت، ُو

بُت باؾخسضام الا  اإلاِترخت لخدؿين الظآغة،  ؾتراجُجُتاإلاجمىكت الخجٍغ

، وألهغاض ًدص 
ً
وطلٗ كلى مضي ؾخت أؾابُم بىاُم خصت ًىمُا

 ،ANCOVA ًغطُتي الضعاؾت جم اؾخسضام جدلُل الخباًً اإلاصاخب

ض أقاعث الىخاةج ئلى وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت كىض  مؿخىي ُو

بين مخىؾؽ أصاء ػلبت كُىت الضعاؾت في اإلاجمىكت  ≤ α ٠١٥٠الضاللت

بُت كلى الازخباع الِبلي والبلضي حلؼي ال  الحىاؽ  ؾتراجُجُتالخجٍغ

 .اإلاخلضصة

[ صعاؾت تهضي ئلى الخدِّ 25ًُما أحغث حىش ي وصالوغن و بىلىاع ]      

ِت حلضص الحىاؽ في جضَعـ الِغاءة خُث جٖى  هذ كُىت مً ًلالُت ػٍغ

(ػالبا مً الصٍ الا٘و الابخضاتي ُؿمىا ئلى 56الضعاؾت مً)

بُت وجٖىهذ مً  حلغطىا ئلى 24) مجمىكخين، اإلاجمىكت الخجٍغ
ً
( ػالبا

 صعؾىا 32البرهامج واإلاجمىكت الظابؼت جٖىهذ مً ػالب )
ً
( ػالبا

باإلانهاج اللاصي، وأؿهغث الىخاةج وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت 

ِت حلضص الحىاؽلصالح اإلاجمىك بُت التي صعؾذ بؼٍغ  .ت الخجٍغ

ؼ كلى حىاهب ملالجت       الخف مً الضعاؾاث الؿابِت أن بلظها ٓع ٍو

[ أو في جدؿين الظآغة 21] الظلٍ في الامالء ٓضعاؾت خؿين والهضباوي

ذ 4لضي الؼلبت طوي صلىباث الخللم ٓضعاؾت البىاليز ] ظلٗ أحٍغ [ ٓو

[ في الاعصن 4سخلٌت ٓضعاؾت البىاليز ]الضعاؾاث الؿابِت في بِئاث م

ذ23والؿلُضي ] وجىاولذ بلظها الؼالباث طواث صلىباث  .[ في الٍٖى

[ واؾخٌاص الباخث مً الضاعؾاث الؿابِت 22الخللم ٓضعاؾت الٕثيري ]

في بىاء ؤلاػاع الىـغي وازخُاع اإلاىهجُت اإلاىاؾبت للضعاؾت الحالُت، ٓما 

الحىاؽ اإلاخلضصة في ملالجت  تراجُجُتاؾجم الاؾخٌاصة منها في جىؿٍُ 

 .اللؿغ الِغاتي لضي ػالب صلىباث الخللم في البِئت الؿلىصًت

 الطزيقة ولاجزاءات. 5

 منهج الدراسة.  أ

بي لُِاؽ أزغ اؾخسضام       حلخمض الضعاؾت كلى اإلاىهج قبه الخجٍغ

الحىاؽ اإلاخلضصة في ملالجت اللؿغ الِغاتي لضي ػلبت  اؾتراجُجُت

 .صلىباث الخللم

 مجحمع الدراسة وعينتها. ب

( ػالب مً طوي صلىباث الخللم في 10جٖىهذ كُىت الضعاؾت مً )      

اص مىؼِت ًيبم البدغ الخللُمُت في  اإلاؿخىي الثاوي في مضعؾت ػاَع بً ٍػ

(. وجم ازخُاعهم 2016/2017)الٌصل الضعاس ي الا٘و مً اللام الضعاس ي 

ِت ككىاةُت بؿُؼت ئلى مجمىكخين  ِت ُصضًت وجم جىػَلهم بؼٍغ بؼٍغ

بُت وجٖىهذ مً  ( ػالب، واإلاجمىكت 5)اإلاجمىكت ألاولى: اإلاجمىكت الخجٍغ

 ( ػالب5) الثاهُت: اإلاجمىكت الظابؼت وجٖىهذ مً

 أداة الدراسة .ج

حشخُص اإلاهاعاث لخدُِّ هضي الضعاؾت جم اؾخسضام مُِاؽ       

ً الِبلي والبلضي؛ وهى 26ألاؾاؾُت اللوت اللغبُت ] [ لٍٖل مً الازخباٍع

مُِاؽ ملض وجم الخدِّ مً صضُه وزباجه مً ُبل اإلاإلٍ لالزخباع 

لخبر مً اإلاِاًِـ اإلالخمضة للٕكٍ كً خاالث  الدشخُص ي، َو

خألٍ مً اإلاجاالث الخالُت  :صلىباث الخللم في اإلاضاعؽ؛ ٍو

ِِـ مؿخىي حلغي اإلاٌغصاث الصٌيحلغي  -1  .اإلاٌغصاث: ٍو

كخمل كلى كضة مداوع مثل: ُغاءة خغوي  -2 ُب: َو الخدلُل والتٓر

 .هجاةُت في اوطاق مسخلٌت، ُغاءة ٔلماث جدخىي كلى خغوي مخِاعبت

ت لصىعجين -3 ت: ُغاءة حهٍغ  .الِغاءة الجهٍغ

كخمل كلى الاؾدُلاب الِغاتي للم -4 ٌغصاث، الاؾدُلاب الِغاتي: َو

 .ُغاءة هص باؾدُلاب

 طاث أػىا٘  -5
ً
كخمل كلى كضة مداوع مثل: اكاصة حمال الاؾخماق: َو

ظٓغ الٖلمت اإلاسخلٌت  .مسخلٌت، ٌؿخمم ٍو

6-  
ً
ُب اللوىي اإلاىاؾب، جألٍُ حمال كمل اؾخسضام التٓر الخلبير: َو

 .طاث ملنى

خابتها مً الظآغة -7 خظمً جهجئت ٔلماث ٓو  .الخهجئت والامالء: ٍو

خابت الحغوي  -8 الخؽ: وحكمل ٓخابت ٔلماث وحمل بسؽ واضح، ٓو

ُم حمل  .الهجاةُت، وجُغ

 د. محغيرات الدراسة

 :جظمىذ الضعاؾت اإلاخويراث آلاجُت

: اإلاخويراث اإلاؿخِلت، وهي
ً
 :اوال

ان هما اؾتراجُجُت. 1 ـ، ولها مؿخٍى  :الخضَع

O الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُت. 

O ِت الاكخُاصًت  .الؼٍغ

: اإلاخوير الخابم، وهىز
ً
  :اهُا

O ملالجت اللؿغ الِغاتي. 

بي للضعاؾت  الخصمُم الخجٍغ

G1  O1 X O1 

G2  O1  O1 

 :بدُث

G1:  بُت  .اللُىت الخجٍغ
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G2:  اللُىت الظابؼت. 

O1:  مُِاؽ حشخُص مهاعاث اللوت اللغبُت ألاؾاؾُت. 

X:  الحىاؽ اإلاخلضصة اؾتراجُجُت. 

 :اإلالالجت ؤلاخصاةُت

 (SPSS) اؾخسضم الباخث الحؼم ؤلاخصاةُت في الللىم الاحخماكُت

الؾخسغاج الىخاةج التي أحابذ كلى أؾئلت الضعاؾت باؾخسضام 

 :الازخباعاث ؤلاخصاةُت آلاجُت

الازخباعاث الىصٌُت البؿُؼت لحؿاب اإلاخىؾؽ الحؿابي والاهدغاي . 1

بُت(  كلى صعحاث اإلالُاعي لضعحاث كُىت الضعاؾت )الظابؼت والخجٍغ

 .مُِاؽ حشخُص مهاعاث اللوت اللغبُت ألاؾاؾُت الِبلي والبلضي

لٌدص الٌغوَ في مخىؾؽ  Wilcoxon الازخباع الاخصاتي الالمللمي. 2

بُت( كلى مُِاؽ حشخُص  صعحاث كُىت الضعاؾت )الظابؼت والخجٍغ

 غاص كُىتـضص أًــضي؛ ألنَّ كــي والبلــــت الِبلـــاؾُـــت ألاؾـــت اللغبُـــمهاعاث اللو

 .الضعاؾت ُلُل

 نحائج ومناقشتها. ال6

ـ  اؾتراجُجُتًدص أزغ اؾخسضام الحالُت هضًذ الضعاؾت         الخضَع

اإلالخمضة كلى الحىاؽ اإلاخلضصة في ملالجت اللؿغ الِغاتي، لضي الؼلبت 

ؾئلت الضعاؾت، ألخللم، وطلٗ مً زال٘ الاحابت كً طوي صلىباث ا

 
ً
ما هى مىضح آجُا  :ٓو

الاحابت كلى الؿإا٘: "هل جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين 

بُت ومخىؾؽ أصاء اإلاجمىكت الظابؼت  مخىؾؽ أصاء اإلاجمىكت الخجٍغ

الحىاؽ  اؾتراجُجُتمً ػلبت صلىباث الخللم حلؼي الؾخسضام 

اإلاخلضصة، خُث ُام الباخث باؾخسغاج اإلاخىؾؼاث الحؿابُت 

ت إلاخىؾؽ جدص ُل الؼلبت الظٔىع في اإلاؿخىي والاهدغاًاث اإلالُاٍع

الثاوي كلى ازخباع مهاعاث الِغاءة الِبلي والبلضي واًجاص الٌاَع بُنهما 

 :( آلاحي1ٓما هى مبين في الجض٘و )

 1جدول 

جزيبية والضابطة على مجاالت مقياس جشخيص اخحبار املحوسطات الحسابية والاهحزافات املعيارية ملحوسط ثحصيل الطلبة الذكور من املجموعحين الح

 مهارات القزاءة والكحابة القبلي والبعدي

أقص ى  املهارة

 درجة

(5املجموعة الحجزيبية )ن= (5املجموعة الضابطة )ن=   

 الاخحبار البعدي الاخحبار القبلي الاخحبار البعدي الاخحبار القبلي

املحوسط 

 الحسابي

الاهحزاف 

 املعياري 

املحوسط 

 الحسابي

الاهحزاف 

 املعياري 

املحوسط 

 الحسابي

الاهحزاف 

 املعياري 

املحوسط 

 الحسابي

الاهحزاف 

 املعياري 

 10.06 35.40 10.64 33.20 7.416 46.00 9.192 34.00 74 اإلاٌغصاث

الِغاءة والٕخابت 

ت  الجهٍغ

5 2.80 0.837 4.00 0.707 2.20 0.447 2.40 0.548 

الاؾدُلاب 

 الِغاتي

15 5.40 0.548 9.40 1.140 5.60 1.140 5.80 1.483 

 2.865 7.20 2.387 6.80 1.304 9.80 1.923 6.20 14 الاؾخماق

 2.915 7.00 3.050 6.40 1.817 10.40 3.114 6.80 16 الخلبير

 0.542 5.40 0.548 4.60 1.581 8.00 0.837 4.80 11 الامالء

 0.894 9.60 2.302 9.40 1.304 12.20 2.387 9.80 15 الخؽ

 10.70 72.80 11.12 68.20 9.497 99.80 12.38 69.80 150 الٕلي

٘  مً ًدبين        لالزخباع الحؿابُت اإلاخىؾؼاث زال٘ ومً( 1) الجضو

 اإلاجمىكخين لٕال الِغاءة مهاعاث حشخُص إلاُِاؽ والبلضي الِبلي

بُت  ًالخف ٓما الحؿابُت، اإلاخىؾؼاث في ًغوَ وحىص والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت مً للؼلبت الِغاءة مهاعاث كلى الخدصُل في اعجٌاق  الخجٍغ

 ألن وطلٗ. البلضي الازخباع كلى الحؿابُت اإلاخىؾؼاث زال٘ مً وطلٗ

ت البرهامج جظمنها التي الىصىص  ٓظلٗ لهم، وحاطبت للؼالب مكُى

ض الِاعب  جضًم اإلاخلضصة الحىاؽ اؾتراجُجُت خضازت ًأن  الاػالق مً إلاٍؼ

 .والِغاءة

ض      لٕٕؿىن  ازخباع ئحغاء جم ُو  بين الٌغوَ لٌدص Wilcoxon ٍو

 إلاُِاؽ الِبلي الخؼبُّ في الؼلبت لضعحاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث

ظلٗ ألاؾاؾُت، الِغاءة مهاعاث حشخُص  الٌغوَ صاللت كً للٕكٍ ٓو

 بين البلضي الخؼبُّ في الؼلبت لضعحاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث في

بُت اإلاجمىكخين  الِغاءة مهاعاث حشخُص إلاُِاؽ والظابؼت الخجٍغ

  ألاؾاؾُت
ً
ـ اؾتراجُجُت إلاخوير جبلا ٔاهذ ؛(اإلاخلضصة الحىاؽ) الخضَع  و

٘  في ٓما الىخاةج  (.2) الجضو

 2 جدول 

 ألاساسية القزاءة مهارات جشخيص مقياس على والضابطة الحجزيبية العينة من الطلبة درجات محوسط في الفزوق لفحص ويلككسون  الحباًن ثحليل هحائج

 الدرجة الكلية الخط الامالء الحعبير الاسحماع الاسخيعاب القزائي القزاءة الجهزية املفزدات 

 *0.005 *0.072 *0.007 *0.011 *0.017 *0.024 *0.038 *0.005 مؿخىي الضاللت

 كىض*
ً
 α ≤ 0.05  صا٘ اخصاةُا

 كىض مؿخىي 2جـهغ الىخاةج في الجض٘و )      
ً
 ( وحىص ًَغ صا٘ ئخصاةُا

(α = 0.05)  بُت بين مخىؾؼي صعحاث الؼلبت في اإلاجمىكخين الخجٍغ

والظابؼت كلى مُِاؽ حشخُص مهاعاث الِغاءة ألاؾاؾُت البلضي 

ـ )الحىاؽ اإلاخلضصة(؛ وطلٗ كلى اإلاجاالث  اؾتراجُجُتحلؼي ئلى  الخضَع

الٌغكُت للمُِاؽ وكلى الضعحت الٖلُت ولصالح ألاًغاص مً اللُىت 
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ت للؼالب  بُت. وطلٗ ألن الىصىص التي جظمنها البرهامج مكُى الخجٍغ

الحىاؽ اإلاخلضصة جضًم  اؾتراجُجُتٓظلٗ ًأن خضازت  وحاطبت لهم،

ض مً الاػ ظلٗ ًان الِغاءة جخؼىع بكٖل الِاعب إلاٍؼ الق والِغاءة، ٓو

يز ًيها كلى حللُم مهاعاث ألاصاء الِغاتي والتي جخظمً  أًظل ئطا جم التٓر

جىؿٍُ أٓثر مً خاؾت. وجخٌّ هدُجت هظه الضعاؾت مم صعاؾت ٔل مً 

 ].23[ وصعاؾت الؿلُضي ]22[ وصعاؾت الٕثيري ]3الهغف ]

 الحوصيات. 6

طغوعة كِض الضوعاث والىضواث بالخلاون مم الجهاث اإلاسخصت في  -

الحىاؽ اإلاخلضصة، لخىكُت اإلاللمين وأولُاء  اؾتراجُجُتمجا٘ جىؿٍُ 

ٔاء في خل اإلاكٖلت -ألامىع  دت مً  -ٓكغ لِؿهل الخلامل مم هظه الكٍغ

 .الؼلبت

في  ؾتراجُجُتحشجُم مللمي صلىباث الخللم كلى جىؿٍُ هظه الا  -

 .صٌُت بالحىاًؼ اإلاخىىكتالوغي ال

ت خ٘ى جىؿٍُ  - جؼوٍض مللمي هغي صلىباث الخللم باليكغاث التربٍى

 وجؼبُِاتها. ؾتراجُجُتهظه الا 

 املزاجع

 أ. املزاجع العزبية

ت 2002الٌِهاء. هجُب كصام ) [1] (،أهماغ حللم ػلبت اإلاضاعؽ الثاهٍى

ت جغبُت كمان الثاهُت وكالُتها  الاعجباػُت بمخويراث الخابلت إلاضًٍغ

 الجيـ والخسصص ومؿخىي الخدصُل الضعاس ي وصزل ألاؾغة،

 ألاعصن–الجاملت ألاعصهُت. كمان  23-1( ص 1(،)29اإلاجلض )

َ  الخللم صلىباث (.1422) ابغاهُم. هُان، أبى [2]  الخضَعـ ػغ

ُت والاؾتراجُجُاث ٔاصًمُت :الٍغاض .اإلالًغ  .التربُت الخاصت أ

( ًاكلُت بغهامج حللُمي ُاةم كلى حلضص 2009) الهغف، حهاص [3]

الحىاؽ اإلاتزامىت في جىمُت اإلاهاعاث الِغاةُت لضي الؼلبت طوي 

اللؿغ الِغاتي في اإلاغخلت ألاؾاؾُت في ألاعصن، عؾالت صٓخىعاه، 

ت والىٌؿُت الللُا، حاملت كمان اللغبُت  ٔلُت الضعاؾاث التربٍى

 للضعاؾاث الللُا، ألاعصن.

الحىاؽ اإلاخلضصة في جدؿين  اؾتراجُجُت( أزغ 2006ز، مدمض )البىالي [4]

الظآغة لضي ألاػٌا٘ طوي صلىباث الخللم، عؾالت ماحؿخير، 

 .2006حاملت مإجت، 

اص، الهمص، كبضالٌخاح [6] ( ألاؾباب واللىامل 2014) الجغحاوي، ٍػ

الغةِؿُت اإلاإصًت ئلى صلىباث الخللم كىض ألاػٌا٘ في اإلاضاعؽ 

، الابخضاةُت ، وعُت كمل إلاإجمغ صلىباث الخللم مكأل وخل٘ى

 الجاملت ؤلاؾالمُت، هؼة، ًلؿؼين.

ـ اإلاخِضمت 2011) قاهين، كبضالحمُض [7] ( اؾتراجُجُاث الخضَع

، ٔلُت التربُت، حاملت 1واؾتراجُجُاث الخللم وأهماغ الخللم،غ

ت.  الاؾٕىضٍع

ها بين ( ػغاةّ الخللُم الكاتم اؾخسضام2005الؼكبي، ػال٘ ) [8]

ـ في حاملت الحـ ًً بً ػال٘ وأهماغ  أكظاء هُئت الخضَع

خىهت للضعاؾاث والبدىر  الخللم اإلاٌظلت لضي ػالباتهم، مجلت الٍؼ

( كمان ن 1الللمُت، الللىم ؤلاوؿاهُت، اإلاجلض الثالث اللضص)

 ألاعصن.

بي مِترح في ئٓؿاب أمهاث 2008) قلختي، هبه. [9] (. أزغ بغهامج جضٍع

اث الِغاةُت مهاعاث جىمُت الِغاءة لضي أبىائهً. طوي الصلىب

عؾالت ماحؿخير هير ميكىعة. ُؿم كلم الىٌـ وؤلاعقاص التربىي. 

. أعبض.ٔلُ  ت التربُت. حاملت اليرمْى

 ( الِىاكض1422اإلالاعي ) بىػاعة الخاصت للتربُت اللامت ألاماهت [10]

 اللغبُت اإلاملٕت .التربُت الخاصت وملاهض لبرامج الخىـُمُت

  .الؿلىصًت

ت ًاكلُت صعاؾت( 2003). الضًً طُاء اإلاؼاوق،[ 11]  ألاللاب الٕمبُىجٍغ

 ٔلُت .هير ميكىعة ماحؿخير عؾالت .الضؾلٕؿُين جدصُل في

 .الٍغاض .زالض اإلالٗ حاملت .التربُت

)الضؾلؿُٕا(.  ؾُٖىلىحُت كؿغ الِغاءة (.2008) خمؼة اخمض. [12]

 والخىػَم.كمان: صاع الثِاًت لليكغ 

(. جُُِم بغامج صلىباث الخللم باإلاملٕت 2009) ٌلِىب، كاص٘. [13]

اللغبُت الؿلىصًت في طىء اإلالاًير اللاإلاُت لهظه البرامج. عؾالت 

صٓخىعاه هير ميكىعة. ُؿم التربُت الخاصت. ٔلُت التربُت. حاملت 

 كمان اللغبُت للضعاؾاث الللُا. كمان.

ت  (.2006اللىيزاث، صباح ) [14] ًاكلُت بغهامج حللُمي ُاةم كلى هـٍغ

ٔاءاث اإلاخلضصة في جدؿين مهاعاث الِغاءة والٕخابت لضي  الظ

الؼلبت طوي صلىباث الخللم. ُؿم التربُت الخاصت. ٔلُت 

ت الللُا. حاملت كمان اللغبُت للضعاؾاث الللُا.  الضعاؾاث التربٍى

 كمان

ىعي الصىحي اإلاخظمىت (. الٌغوَ في مهاعاث ال2010) كبابىت، ماهغ. [15]

في الخهجئت بين الؼلبت طوي كؿغ الِغاءة وأُغانهم اللاصًين في 

اإلاغخلت الاؾاؾُت في الاعصن. عؾالت ماحؿخير هير ميكىعة. ُؿم 

 التربُت الخاصت. ٔلُت التربُت. حاملت كمان اللغبُت. كمان.

(. اإلاكٕالث الِغاةُت لضي جالمُظ هغي 2004) ابى جمام، بؿام. [16]

إلاصاصع وكالُتها ببلع اإلاخويراث. عؾالت ماحؿخير هير ميكىعة. ا

ت. حاملت كمان  ُؿم التربُت الخاصت. ٔلُت الضعاؾاث التربٍى
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الضعاؾاث  ٔلُت .التربُت الخاصت ُؿم .الخللم صلىباث طوي 

ت  كمان .الللُا كمان اللغبُت للضعاؾاث حاملت .الللُا التربٍى
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الِغاءة لضي ػلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت في مداًـت عام هللا والبيرة 

في ًلؿؼين. عؾالت ماحؿخير هير ميكىعة. ُؿم التربُت الخاصت. 

 ٔلُت التربُت. حاملت كمان اللغبُت. كمان.

ؼ؛ زكان، أًمً؛ ابى الؿغػاوي،  [20]  ضان؛ الؿغػاوي، كبضاللٍؼ ٍػ
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ذ. عؾالت صٓخىعاة هير ميكىعة.  اإلاغخلت الابخضاةُت بضولت الٍٖى
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THE EFFECT OF USING STRATEGY WHICH 

BASED ON MULTISENSORY TEACHING IN 

TREATING DYSLEXI 
 

SALMAN A. ALJAHANY 
Ministry Of education 

Saudi Arabia 

 

ABSTRACT_ The study aimed to identify the effect of using strategy which based on multisensory 

teaching in treating Dyslexia(the hardship reading) among students with learning difficulties. The 

researcher used the experimental method which was applied to study the two groups; the first 

one(trial group) consisted of 5 students and the second(control group) consisted of (5) students 

from the second level of learning resources room students from Tariq ibn Ziyad school which is in 

the of educational area for yanbo albahar. The results of the study showed a statistically 

significant difference at a level of (α > 0.05) between the mean scores of the students in the 

experimental control groups and for the benefit of individuals from the experimental sample. The 

posttest scale for diagnose basic reading skills which attributed to the teaching strategy 

(multisensory); the sub-areas of the scale and to the total score among the results. The study 

recommended that a specialized training courses for teachers -who learn the students with 

difficulties- to employ multiple senses in the classroom. 

KEY WORDS: multisensory strategy, Dyslexia, students with learning difficulties 

 

 

 

 

 

 

 


