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تلاميذ المرحلة الابتدائية ذوي صعوبات  الشائعة لدى الإملائيةالأخطاء 
في ضوء بعض  الأردنيةالمصادر بالمدرسة  فالتعلم في غر 

 )دراسة تشخيصية( المتغيرات
 :ملخص

الشددددائعة لدددددذ الت ميدددد   و   ئيددددةخاددداء ا م  األهددددال الدراسددددة العاليددددة تعددددر  
  األساسددييي، الملتعندديي  اددس مدددارسس والخددامصددعوتال الددتعلم مددي الصددبيي الراتدد  

ية  كوم تاتعة لمديرية عمداي الاانيدة ، ،وكد لت لتعدر   البدرو  لديي تلدت األخاداء لددذ  ح
االتدا  واالتدة مدي  و  صدعوتال الدتعلم ادس ا مد ء ( 748)الدراسة والتس تكونل مدي أاراد

لتددا  واالتددة مددي ( اا67( االتددا  واالتددة مددي الصدد  الراتدد  و)17مددوزعيي تالشددكت التددالس :)
الص  الخامس . ولتعنيق هد  الدراسة أعددل التاعادة اتختتدار التشخيصدس ادس ا مد ء 
ال   الق علد  أادراد الدراسدة ،كمدا أجدرل مندات ل ارديدة مد  أادراد الدراسدة لتعديدد أنمدا  

 األخااء التس وق  ايها الت مي .  
واتنعرااددددال  ليةلعسدددداولإلجاتدددة عددددي أسددددئلة الدراسدددة تددددم عسددددا  المتوسددداال ا 

، للتعدر  (Two ways ANCOVAالمعياريدة، كمدا تدم اسدتخدام تعليدت التتدايي الاندائس )
 ا م ئيدة  تتعدا لمتريدر الصد  الدراسدس األخااءعل  دتتل البرو  ليي أاراد الدراسة اس 

 . النس  المئوية لهاو  ،األخااءعسلل تكرارال  كماالنوع. و 
أخادداء اددس  اددس العديددد مددي الموأددوعال أهمهددا: أخادداء وجددود إلدد أشددارل النتددائ  

اس كتاتدة  أخااءو  ،أعر  المد )األل ، الواو،الياء( والعركال ) البتعة ، الأمة، الكسرة (
لددد  وجدددود ادددرو  دالدددة و  . أخاددداء ادددس الندددوي والتندددوييو  ،الهمدددزال ادددس تكدددرارال  إعصدددائياا 

 إعصددائياد اددرو  دالددة عدددم وجددو و  الدد كور،األخادداء الشددائعة لدديي الدد كور وا نددا  لصددال  
 .الدراسس الص و  للتباعت ليي النوعلمترير الص  الدراسس و  تعزذ 

الكلمددال الدالددة: أخادداء ا مدد ء الشددائعة، رددر  المصددادر، الت ميدد   و  صددعوتال 
 التعلم 
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Common Spelling Mistakes among Primary School  Students 
With Learning Disabilities In Resources Rooms  In Jordanian 

School In Light of Some Variables( Diagnostic Study) 

 

Abstract 

The aim of this study is to recognize the most common 
dictational errors and its patterns for 4th and 5th grade students 
with learning disabilities in resources room from puplic schools at 
Amman second directorate. 

The sample consists of (148) male and female students with 
learning disabilities in dictation: (79) students from the 4th grade 
and (69) from the 5th grade. 

To achieve this goal, the researcher prepared the diagnostic 
test in dictation and applied it on the sample then performed 
personal interview with each student to determine the error 
patterns. 

To answer the research questions, the median and the 
standard deviation were calculated, and two ways ANCOVA test 
used to show if there is any statistically significant difference with 
grade and/or sex as variables, as well as the percentages of error 
patters repitition were calculated. 

The results showed there are errors in many of the subjects, 
mostly: errors in vowel sounds:the long sounds of letters                    

( ، ي و ا ، )  and the shortsounds of harakat  (  َ  َ  َ ) ,and hamza 

writing, and differinciating between tanween (   َ   َ    َ ) and the 
letter (ن) . And there is a statistically significant difference in 
common errors towards male sex, but there is no statistically 
significant difference in common errors for the grade variable nor 
the interaction between grade and sex. 

Key Words: common dictatinal errors, resources’ room, 
student with learning disabilities in dictation 
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 :مندمة
 النادر تصن  ا نساي تأي مأ  وقل أ  مي أكار ماالتة، اليوم المدارستعد  

التكيد   مدي تمكند  التدس األساسية، والمهارال تالمعراة، المزود اللناء، السليم التبكير عل 
 تريدرال مدي عليهدا يادرأ ومدا عولد ، مدي الليئدة وخصدائص عصدر،، اليعدة مد  واتنددما 
 هد ا اريدق وعدي تريدر،، البدرد تتصدال وسديلة أهدم اللردة وتعد .ةومت عن سريعة وتاورال
 وأداة المشداعر، عدي للتعليدر وسديل  وهدس مآربد ، علد  عاجاتد  ويعصدت يددرت اتتصدال
 المدرسدة ادس مرعلدة  الاالد  مهدارال أهدم مدي لكتاتدة وا الندراءة عمليتدا وتعدد ر.للتبكيد

 المجدال ادس أاأدت، وتشدكت  اتنددما علد  البدرد تسداعداي مهمتديي أداتديي ولكونهمدا
 تأدمي، التدس تركيتدا، األكادر ا نسدانية العمليدال أهدم مدي اهما  لت إل  إأااة ،التعليمس
 .وعركية عسية إدراكية عمليال عنلية  لداخلها،

 ا نسدانس، البكدر نااد ة الندراءة تعدد عيد  كليدرة، أهميدة والكتاتدة للندراءة إي
 المكداي ادس يجول أي البرد يستاي  وتامت كها، ة،المختلب المعراة أنواع كت إل  ووسيلت 
 تد  جداء مدا تكدت ويلدم وتجداربهم، األوائدت أختار ايتعر  كرسي ، عل  وهو جالس والزماي،

مي العلدم والمعراة،والكتاتدة كد لت تعتلدر الجسدر األمدي الد   يجد  علد  المدتعلم  زمان  أهت
 (.6177عتاي ، ،)مناصد، وتعنيق أهداا  إل اجتياز، للوصول 

كلهدا تندوم علد  تتدادل الكلمدال،  ا نسدانيةومي الجدير تال كر تأي اروة المعرادة 
واللرة سواء المناوقة أو المكتوتة هدس عامدت المدورو  الاندااس ووعداي، وهدس الدرات  الد   

البريد ال   عنق التواصدت وكداي اداة  ا نسانس ا لداعيشكت الجماعال والمجتمعال، وهس 
 الراتاة التس ت تنبصم ليي اللرة والوعس.ووسي  التبكير، و 

سددواء المناوقددة أو المكتوتددة، لدددذ  مددي هنددا كانددل خاددورة تدددنس مسددتوذ اللرددة 
، وصعوتال تعلم اللرة كانل أهميتها اس مواجهدة تعدديال العولمدة كنددرة تنااسدية)  الت مي
   (.6112جاد،

ارس العكوميدة ت وللعد مي صعوتال تعلم اللردة المنتشدرة تشدكت متزايدد ادس المدد
للتعر  علد  مسدتوذ هد ، الصدعوتال الدائمدة لددذ ائدة مدي الت ميد   إجراءاللد مي عمت 

 الواقعيي تعل مظلة التربية الخاصة المعروايي ل و  صعوتال التعلم .
عادة مدا يواجد  الت ميد   و  صدعوتال الدتعلم أنواعدا  مختلبدة كايدرة مدي مشداكت و 

م األاددراد مهددارال اددس اتسددتماع والكدد م والنددراءة قلددت أي اللرددة المكتوتددة ، إ  ياددور معظدد
ياددوروا مهددارال الكتاتددة، وتعتلددر الكتاتددة اليدويددة شدديئا  أساسدديا  للتعليددر الكتددالس  لددت تردد  

لمكتوتة ، اهس لي تسدتا  نندت البكدرة تكبايدة مدا لدم تكدي  النظر عي كيبية تنظيم البنرال ا
 مندمة تارينة منروءة .
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أهم المظاهر األكاديميدة األكادر وأدوعا  لتشدخيص عداتل  تاتةصعوتال الك وتعد
قدد تلددو مشداكت الكتاتدة عندد العديدد مدي و ،  لهداصعوتال التعلم ، اهس أعد أهم الميشرال 

الت مي  اس مراعت التعليم األساسية وقد تتباول عدة الصعوتة اس الكتاتة مي ارد الد  ادرد 
التعلديم الكدااس أو ألسدتا  نبسدية واجتماعيدة ومدا لعوامت عدة ، كت ء التعلم أو عدم تدوار 

علدد  عمليددة الددتعلم للاالدد ، يمكددي تددالتعليم المكادد   تدديار لددت مددي أسددتا  خارجيددة  إلدد 
والتعزيز المرااق للتعلم تخادس هد ، المشدك ل التدس تعتلدر ميقتدة . أمدا تالنسدتة لصدعوتال 

، الصدعوتال الدائمدة المرااندة صعوتال التعلم ااألمر مختل  اهد  الت مي   و  الكتاتة لدذ 
 للبرد اس مراعت تاور، المختلبة لها خصائص ومظاهر متعددة .

تعر  الكتاتة تأنها أداة للتعلير العركس عي األاكار وهس وسيلة للتعلير الكتدالس و 
،كما أنها مهارة ساتنة للتهجئة والتعلير الكتالس، وهس عملية نبسدية عنليدة تتأدمي النددرة 

، الكتاتددة ا م ئيدةالتهجئدة  :تتكدوي مهاراتهدا مديعدي الد ال لرمدوز مكتوتدة. علد  التعليدر 
 التعلير الكتالس ال   يعد أرق  مستويال اتستخدام اللرو  . إل اليدوية ام 

المكوندة للتعدد المعرادس للبدرد وهدداا  أساسديا   األساسديةأنهدا إعددذ المهدارال  كمدا
المعرادة ، وتمادت مهدارة  التعلير عديي ار  التعلم األساسس، وارينة رئيسية م أهدا مي 

المستوذ الرات  اس السلم الهرمس لتادور النمدو اللردو   (،6111ليرنر  )الكتاتة، كما تشير
وال   يتأمي المستويال التالية عس  ترتيلها الهرمس: اللرة اتستنتالية، اللرة التعليرية، 

 النراءة، الكتاتة،توظي  اللرة اس العياة اليومية.
تتوق  كباءة الكتاتة عل  مهارال اللرة الشبهية ،و تتال  مهارة الكتاتدة عدددا  و 

التمييددز، و  مددي العمليددال العنليددة والعسددية المتداخلددة والمتمالددة اددس الندددرة علدد  اتنتتددا،،
 المتريدرال، والت كر، والتبكير، والتآزر التصر  العركس.كمدا تتدأار الكتاتدة تعددد مدي وا درات

 األجهددزةسدد مة و  التعلدديم أسددلو والعمددر العنلددس )نسددتة الدد كاء( ، و لزمنددس أهمهددا العمددر ا
 التصرية، والندرة العركية، والندرة عل  التآزر التصر  العركس.و  العسية السمعية
عداتل  أكار( مي Dysgraphia) المعرواة تاسمو  عاتل صعوتال الكتاتة وتعد

التدس و  الاانويدة،و  المتوسداةو  لتدائيدةالمرعلدة ات ةخاصة اس نهايو  صعوتال التعلم شيوعا،
 قد تستمر م  البرد اس المرعلة الجامعية.

( كمددددددا يدددددد كر، الخايدددددد  Dysgraphiaيماددددددت مصددددددال  عسددددددر الكتاتددددددة )و
نسد   أوصعوتال التعلم، التس تلددو ادس اريندة الكتاتدة  أشكال( شك  مي 2001آخروي)و 

عوامدت تتعلدق تصدعوتة  إلد جد  المادة المكتوتة تارينة أدعيبة ريدر مبهومدة، التدس قدد تر 
  المكدددانس صدددعوتة التدددآزر التصدددر  العركدددس، التوجددد أوالعركدددس والتناسدددق العركدددس  األداء

، الددد اكرة التصدددرية ، صدددورة الجسدددم وأدددتا  تمدددا يخددددم الكتاتدددة التصدددر ،التمييز التصدددر  
ل و  اليسار، إل ،مبهوم الكتاتة مي اليميي   إلد عوامدت تتعلدق تصدعوتة تعويدت المددخ ل  ا 
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لد ة عل  التآزر التصر  والعركدس، و التس تتال  قدر و  مخرجال كتالية، عددد مدي العمليدال  ا 
قددد تبسددر تعوامددت تتعلددق تالخلددت الددوظيبس  أوالتمييددز، و  التبكيددرو  العنليددة ال زمددة كالتدد كر

 العصلس.
تأنها عمليدة معنددة متعدددة األوجد  تعتدا  الد    ا م ئيةالكتاتة عملية  كما تعد

الندددرة العنليددة العامددة . يظهددر الت ميدد   و  صددعوتال  إلدد الندددرال تا أددااة العديددد مددي 
 .  ا م ئيةالكتاتة التعلم أنواعا  مختلبة وكايرة مي صعوتال 

والكتاتدة اليدويدة تعدددم اتهتمدام لهمدا كمهددارال  ا م ئيددةتشدترت عمليتدس الكتاتدة 
أو التعلدديم الخدداص ، لددت يعتلرهمددا  مهمددة لتاددوير اسددتراتيجيال التعلدديم سددواء تددالتعليم العددام

 التربويوي تأنها مهارال يتم تعليمها اس سيا  تعليم المواأي  األخرذ.
ادددس كتاتدددة المدددادة  يخائدددوي   (dysgraphia) والت ميددد   و  صدددعوتة الكتاتدددة

المالو  كتالتها ، والمتوق  كتالتها ممي هم اس عمرهم الزمنس،  اهم يكتلدوي اد  مسدتوذ 
 .يتوق  منهم ينت كايرا عما

 الدراسدية المدواد ادس المدتعلم أداء مسدتوذ  علد  ا م ئيدة األخاداء وتدنعكس
 لصعوتال السللية المختلبة لآلاار ونظر ا ايها، وتعصيل  لها إتنان  مستوذ  وعل  المختلبة
 المختلبدة التربويدة الدنظم قلت مي يتنام  الموأوع له ا اتهتمام لدأ اند عام تشكت التعلم
 اتهتمدام هد ا تللدور وقدد سواء، عد عل  والنامية المتندمة الدول اس ي والدارسييوالتاعاي
جدراء ونددوال واعاليدال مديتمرال مدي عندد مدا خد ل مدي  المظداهر عدول وأتعدا  دورال وا 

 .لخاصة العربية اللرة واس تعامة التعلم لصعوتال المختلبة
 تعمدت التدس األاكدار وترجمدة التعلير أدوال مي أداة هس التداء   ا م ئية والكتاتة

 ولكس . والمجتمعال واألمم والجماعال األاراد ليي مهمة اتصال ووسيلة ا نساي، عنت اس
ا استخداما   ويستخدمها الكتاتة البرد يتعلم  مادت الندرال تع  لدي  تتعنق أي يج  صعيع 
 لجمدت،ا تكدويي علد  والنددرة تدالعرو ، النادق علد  والنددرة العدرو ، رسدم علد  النددرة
ا تعليدرا واألاكدار المعانس عي التعلير عل  والندرة ي ( 6112،الدوائلسو  الددليمس ) واأدع   وا 
 اس كتالت  يريدوي  ما كتاتة عل  الت مي  عند الندرة تعنيق هس ا م ء تدريس مي الراية

 والمواقد  . تددرس التدس اللرة اس لكتاتةا لنواعد خاأعة صعيعة كتاتة الاليعية المواق 
 خارجهدا مواقد و  المدرسدة داخدت مواقد  هدس الكتاتدة إل  التلمي  ايها يعتا  التس ليعيةالا

 ادس موأدوعا يكتد  أو التددريتال تعد  يعدت أو ، خايدة أسدئلة عدي التلميد  يجي  اعيي
 المواق  ه ، كت اس يعتا  اإن  صديق إل  رسالة يكت  أو خاي ا امتعان ا يندم أو التعلير،

 .يكتلها أي يريد التس الكلمال كتاتة قواعد معراة إل 
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 : الدراسة مشكلة
 و   لت ميد  لددذ ا ا م ئيدة الكتاتدة مسدتوذ  تددنس ادس الدراسدة مشدكلة تتمادت

ألجراء ه ، الدراسدة  التاعاة دا  ال   األمرايها،  ا م ئيةصعوتال التعلم وتعدد األخااء 
بادة منهددا وتوظيبهددا  وتعددر  أنمااهددا ل سددت الشددائعة األخادداء تعليددتو  تشددخيصلهددد  

 . لهم عند تعلمهم اس رر  المصادر الخاصة  تختيار استراتيجيال الع   المناستة
 أسئلة الدراسة: 

 :اآلتية األسئلة عي ا جاتة العالية  الدراسة تعاول
ا األكار ا م ئية األخااء ما .7 الت مي   و  صدعوتال الدتعلم الملتعنديي  لدذ شيوع 

 المددارس ادس األساسدييي الصدبيي الراتد  والخدامسادس ردر  المصدادر مدي 
 العكومية؟

ا األكار ا م ئية األخااء إعصائيا  اس دالة ارو   جدو ت " هت .6 الت ميد   لدذ شيوع 
  و  صعوتال التعلم الملتعنيي اس رر  المصادر مي الصبيي الرات  والخامس

دراسدس، الندوع، والصد  ال لمتريدر   العكوميدة تعدزذ  المددارس ادس األساسدييي
 والتباعت ليي النوع والص  الدراسس " ؟

 : الدراسة أهمية 
ا تنداق  كونها مي الدراسة ه ، أهمية تنت  دا موأدوع   األساسدس التعلديم ادس هام 

 و  صدعوتال الدتعلم  لددذ ت ميد   ا م ئيدة األخاداء ادس المتمالدة الكتاليدة األخاداء وهدو
 الجواند  أهدم ومدي  . العكوميدة دارسالمد ادس األساسدييي والخدامس الصدبيي الراتد   اس 
 :الدراسة ه ، أهمية ايها تلرز التس

 كتاتال تتباقم اس أي قلت األول  مراعلها اس ا م ئية الكتالية األخااء تلرز أنها .7
 وأد  لديمكي األخاداء هد ، أسدتا  تكشد  دراسدة إجدراء يمكي وتالتالس الا  
 .لمعالجتها مناستة خا 

 دراسدة أنهدا الكتاتدة مجدال  ادس السداتنة الدراسدال مدي اكريرهد الدراسدة ه ، وتعد .6
 أخاداء، مي اي  وقعوا ما ورصدل اع  كتت  الت مي  ما تاتعل إجرائية، ميدانية
الصدبيي  وادس الندوعيي عندد شديوعها درجدة تعس  الكتالية األخااء تلت وصنبل
 جدمع عدي واقعيدة صدورة لرسم معاولة اهس وب لت . األساسييي والخامس الرات 
 تعد  مد  ع قتهدا ادس الصدورة هد ، م مد  مدي تعد  وتعديدد الظداهرة هد ،

 .والص  كالنوع المتريرال
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 واختيددار التددس يندد  ايهددا الت ميدد  لرايددال التعلدديم األخادداء أنمددا اتسددتبادة مددي  .2
اسدددتراتيجيال التددددريس وتكييبهدددا ادددس أدددوء مدددا تكشددد  عنددد  نتدددائ  اتختتدددار 

 .التشخيصس
 ربمدا علميدة نتدائ  إلد  الوصدول إلد  سدعيها ادس لعاليدةا الدراسدة أهمية وتتجل  .4

 تعديدد خد ل مدي و لدت المجدال، هد ا ادس أجريل التس الدراسال إاراء اس تساهم
 .الكتالية األخااء

 الدراسة أهدا 
لددذ ت ميد  المرعلدة اتلتدائيدة  و   ا م ئيدةتشدخيص األخاداء  إلد  الدراسدة ه ، لسعى

 :الص  الدراسس والنوع  مي خ ل صعوتال التعلم اس أوء مترير  
ا األكادر ا م ئيدة األخااء إل  التعر  .7 الت ميد   و  صدعوتال الدتعلم   لددذ شديوع 

 اددس األساسددييي الملتعندديي اددس رددر  المصددادر مددي الصددبيي الراتدد  والخددامس
 .العكومية المدارس

 وع اشي األكار ا م ئية األخااء لخصوص وا نا  ال كور ليي البر   إل  التعر  .6
 .لديهم

 لددذ ا م ئيدة األخاداء شديوع ادس المدرسدس الصد  متريدر تدأاير إلد  التعدر  .2
 .الت مي 

 تعري  المصالعال 
 تسددتعر  التاعاددة مصددالعال الدراسددة لجانلهددا النظددر  وا جرائددس علدد  النعددو

 التالس:
  :المصادر رراة

علم يمددارس ايهددا الت ميددد   و  صددعوتال الدددت  ادددس المدرسددة العاديدددةهددس رراددة 
تعلدديمهم  المددواد األكاديميددة التددس يجدددوي صددعوتة اددس تعلمهددا اددس الصدد  العدداد  تسددل  

 يناسددد  ادددرد  تشدددكت وتعليمددد  تربيتددد  للتلميددد  تكبدددت متخصصدددة ،صدددعوتة الدددتعلم لدددديهم
وتبسد   معلدم متخصدص ادس التربيدة الخاصدة، إشدرا تعدل  وقدرات ، واعتياجات  خصائص 

 والتباعددت ، األكاديميددة والمهددارال المعلومددال العدداد  البصددت اددس واليتعلمدد المجددال للت ميدد 
 العيداة منومدال عناصدر أهدم مي عنصراي يعتلراي الل يي اآلخريي م  والتواصت اتجتماعس
 2006) ،صاد  (. السليمة اتجتماعية
   :التعلم صعوتال  و   الت مي 
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 ادس اتا  اأدار  يظهدروي  الد يي الت ميد  تدأنهم الدتعلم صدعوتال  وو الت مي  يعر 
 اللردددة واسدددتخدام اهدددم ادددس المرتتادددة األساسدددية، النبسدددية العمليدددال مدددي أكادددر أو واعددددة

 والكد م والتبكيدر اتسدتماع علد  النددرة نندص اس تلدو والتس المكتوتة، اللرة المناوقة، أو
 تلد  ا دراكيدة، العمليدال اس اأارا  إل  تعود والتس والعسا ، التهجئةو  والكتاتة والنراءة
 مرتتاة أستا  إل  تعود ت اتايزيا، ولكنها أو الديسلكسيا الوظيبس، الدماغ إصاتة اغ،الدم

 أو الانددددااس أو الليئددددس للعرمدددداي نتيجددددة أو اتنبعاليددددة أو العنليددددة أو العسددددية تا عاقددددال
 (. Mercer,1997 ) اتقتصاد 

 الصددعوت  و   الت ميدد  أي: هددو الدراسددة هدد ، اددس تلنتدد  التاعاددة الدد   والتعريدد 
 ليي واأعا   تتاعدا   يظهروي  المصادر ألنهم رر  اس الملتعنيي الت مي  أولئت هم ، التعلم
 تاختتددارال يندداس كمددا)  البعلددس وأدائهددم ،(الدد كاء تاختتددارال يندداس كمددا) المتوقدد  أدائهددم

 . الدراسس مي ت مي  صبهم تأقرانهم ، تالمنارنةوالكتاتة النراءة  اس( التعصيت
 ة:األخااء الشائع

يمكددي تعريدد  الخاددأ الشددائ  تأندد  الخاددأ الدد   يتددردد كايددرا لدديي الت ميدد ، او هددو 
الخاأ المشترت الد   يند  ايد  مجموعدة كليدرة نوعدا مدا مدي الت ميد . اند  كلمدا زادل نسدتة 

الشددائعة، ويعتلددر الخاددأ شددائعا  إ ا تجدداوز نسددتة  األخادداءتكددرار الخاددأ كلمددا تأكددد اندد  مددي 
 .ع رأ  معلمس ومعلمال رر  المصادرلناء  عل  استا  62%

 :ا م ء
 دقيندا   رسدما   الكلمدال رسدم علد  النددرة“ :التربويدة المعداجم ادس جداء اصدا عا"" 
 لها الخاصة المهارال استخدام مي التمكي م  اللرة أهت عليها اتبق التس تالارينة سليما  
 (2003 ، والجمت )اللنانسسليمة.  الكلمال كتاتة كتاتة اس

ال  رمدوز مكتوتدة  الندرة عل  تعويت األصوال تأن  (6116 ،  )ألو منديت ا ويعر 
 . وا اهامالبهم  إل واق قواعد متعار  عليها تيد  

( تأن  مهارة يتم مي خ لها تعويدت األصدوال المسدموعة 6114 ويعرا  الجوجو،) 
اعدد المتعدار  واندا  للنو  ا م ئدسرمدوز مكتوتدة مد  مراعداة صدعة الرسدم  إلد أو المناوقة 

 . وا اهامعليها ، ووأوح الخ  تعنينا  للبهم 
 للنواعدد العربيدة اللردة كلمدال رسدم مااتندة" :تأند  إجرائيدا   ا مد ء التاعد  ويعدر 

 .ا م ئية
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 :معددال الدراسة

 :التالية تالعدود دراستها أاناء التاعاة التزمل
و  صددعوتال الددتعلم اددس عينددة الدراسددة علدد  الت ميدد    لقتصددر االعددد التشددر :  .7

 ا م ء اس المدارس التس  اشتركل اس الدراسة مي الصبيي الرات  والخامس.
 الدراسدس العدام مدي الادانس الدراسدس البصدت ادس الدراسدة العدد الزمدانس: أجريدل .6

6174 /6172. 
تعددد  المددددارس األساسدددية العكوميدددة  ادددس الدراسدددة هددد ، العدددد المكدددانس: أجريدددل .2

 عماي اظةوالخاصة  التاتعة لمعا
األخاداء  الدراسة الد  موأدوع هدام ات وهدو  اس التاعاة العد الموأوعس: تارقل .4

مدي اس رر  مصادر التعلم  لدذ الت مي   و  صعوتال التعلم اتم ئية الشائعة
   .الصبيي الرات  والخامس

 .المعلومال جم  ألداة السيكومترية  تالخصائص الدراسة ك لت تتعدد  نتائ  .2
 النظر ( ا اارراسة )أدليال الد

 والتاور: المصادر، النشأة رراة
اسدتخدم مصددال  رراددة المصددادر مندد  لدايدة الا اينددال مددي النددري العشددريي لتنددديم 
الخدددمال التربويددة لدد و  ا عاقددة التصددرية ،اددم تاددورل واتسدد  اسددتخدامها وأخدد ل تندددم 

التربيدددة الخاصدددة ، ل خدماتددد  للت ميددد   و  ا عاقدددال التسدددياة الندددالليي للدددتعلم مدددي ائدددا
الصددددتاح ة التسدددياة، و و  صدددعوتال الدددتعلم )، واتأددداراتال اتنبعاليدددكدددالتخل  العنلدددس

 (.6171 وشناعة،
أمددا اددس أوائددت الامانينددال مددي النددري العشددريي انددد تريددرل الارينددة التددس تندددم لهددا 

وهدس ائدة  أتخدمال التربية الخاصة والتس تركزل عل  أوس  ائال التربية الخاصة انتشدارا  
( مي مجموع ائال التربية الخاصة %27صعوتال التعلم عي  تشكت ه ، البئة ما نسلت  )

 (.  6174األخرذ  )الخاي  وزم ي،،
ه ، النستة العالية تتال  تظاار كااة الجهود لتنديم أاأدت الخددمال التربويدة وادس 

ويددة والتشددريعال نبددس الوقددل تعنددق مبهددوم الدددم  الدد   تدددعو إليدد  كااددة اتتجاهددال الترب
 لتعنيق ملدأ المساواة وتكااي ارص التعلم ل و  العاجال الخاصة.

 ادد  التعليميددة الددنظم لظددرو  التربويددة اللدددائت أنسدد  المصددادررراددة  يعددد لرنددام 
 .تصعوتال التعلم  يتعلق ايما العربية الللداي
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  جدسالع والتددريس التنيديم خددمال ايد  ُتنددم الد   المكداي المصدادر هدس رراةو  
 مدي %61 دد %67 مدي ينأد  الد   للتلمي  منتظم جدول خ ل مي التعلم صعوتال ل وذ 
 خاصدة خددمال ررادة هدس المصدادر وررادة. عالتد  عددة عسد  علد  الررادة هد ، اد  وقت 

 الدد يي الددتعلم صددعوتال  وذ  للت ميدد  خاصددة تربويددة خدددمال وتندددم المدرسددة ادد  تخصددص
 علد  تديار والتدس المعرايدة ا دراكيدة العمليدال يمد أكادر أو واعددة اد  اأارا  مي يعانوي 
 اد  األساسدية المهدارال ،الشدبو   التعليدر ، واتستيعا   البهم) عمليال مي أكار أو واعدة
 التعليددر ، العسددالس اتسددتدتل ، األساسددية العسددالية العمليددال ، النرائددس البهددم ، النددراءة
 المصددادر ورراددة.  الدراسددية نددررالالم تعدد  اددس التلميدد  إخبددا  إلدد  يدديدذ ممددا( الكتددالس
 التعدر  دوي  متكاائدة تعليميدة ادرص عل  العصول اسصعوتال التعلم  ل وذ  العق تعا 
 الت ميد  وينسدم.  آتدائهم وربمدا وزم ئهدم معلمديهم مي قلوت   أكار يجعلهم ما وهو لإلعتا 
 لمرعلدةا عدي النظدر ترد  وعددتها الصعوتة نوع عي  مي متجانسة مجموعال إل  داخلها
 (.6116)صاد ، للتلمي  الدراسية

 تتوسد  ، والعركدة التددري  سدهولة يعندق اتساع  ال وتمتاز رراة المصادر تأنها 
 دوي  إليها  هالهم عركة وتسهت يلتعق ت مي ها له ، الرراة ، التس المدرسة اصول مواق 

 أركداي إلد  هاتنسديم ويمكدي ، تعليمية ووسائت تربوية ومواد تأاا  مزودة وه  ، صعوتال
 ركدي ، العسدالية للعمليدال ركدي ، النراءة لتعليم ركي) التعليمية والخلرال المواق  إاار ا 

 للمعلددم يتددي  وتمددا تدد  الخاصددة والمددواد تالوسددائت مددزود ركددي وكددت...( التربويددة لأللعددا 
 المصدددادر تررادددة الخددددمال تندددديم علددد  ويندددوم.  وكبددداءة يسدددر ادددس وتوظيبهدددا اسدددتخدامها
 .  التربية الخاصة  سا متخصص

:  هدس أندواع ا ادة إلد  خددماتها لهدا تندم التس للبئال اتنا   المصادر رراة وتننسم
 ت ميدد  خدددماتها مددي ويسددتبيد الت ميدد  لهددا يوأدد  التددس وهدد  التصددنيبية، المصددادر رراددة
 ائدة ، الدتعلم صدعوتال  وذ الت ميد   ائة مات إليها ينتموي  التس للبئة وانا   الخاصة التربية

 البئدة  هد ، وأد  يبأدت. ) عنليدا   المعداقيي مي للتعلم الناللوي  ائة ، انبعاليا   المأاربوي 
 تسددكيي  ايهددا يددتم التصددنيبال، متعددددة المصددادر رراددة( والنددوع الاددانس، خاصددة اصددول ادد 

 النوعو إليهدا، ينتمدوي  التدس البئدة عدي النظدر ترد  الخاصدة اعتياجداتهم علد  لنداء الت مي 
دي للت ميد  الخددمال تندم والتس ،ال تصنيبية المصادر اةرر  هو األخير  عاادة علد  هدم مم ِّ
 الخاصددة التربيددة خدددمال يتلنددوي  عيدد  إليهددا، ينتمددوي  التددس البئددة إلدد  النظددر دوي  الخاددر
 إلدد  وعاجدداتهم خصائصددهم  إلدد يددتم خ لهددا التعددر   معددددة زمنيددة لبتددرة ميقددل كددإجراء

 الخاصدة  ال زمدة  وبدرام  التربيدة خدمالال عديد التصني  أمي ائة معينة، وه ا يتال  ت
 .(6116صاد ،  .)

 
 صعوتال التعلم: الخاصة لتعليم الت مي   و   مصادرالاعتياجال رراة 
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 اتعتياجدددال المكانيدددة: .7
وهدددس ررادددة خاصدددة تنددد  اددس مكدداي متوسدد  مددي المدرسددة العاديددة،  لدديي صددبو   
ا   المعدوليي إليهدا والعدودة الد  صدبواهم دوي تعي  يسهت وصول ال األساسيةالمرعلة 

 اربات للعملية التعليمية .
 . اتعتياجدددال التشريدددة:   6

لواساة معلم متخصص أعد إعددادا  شدام   مدي خد ل  خدماتهاتندم رراة المصادر 
لرنام  يركز عل  خصائص واعتياجال البئدال الخاصدة التدس تعدانس مدي صدعوتال تعليميدة 

 عددة.وسلوكية م
 . اتعتياجدددال مدي األنشادة واألدوال:2

علد  العديددد مددي األنشاددة ال زمددة لمساعدددة الاالدد   و   المصددادرتعتو  رراة 
صعوبدال التعلدم للترل  عل  هد ، الصدعوتال وكد لت العديدد مدي األنشداة التدس تسداعد كد   

ليددة مدد  االددد   و  مددي معلددم رراددة المصددادر ومعلددم الصدد  العدداد  علدد  التعامددت تباع
 صعوتال التعلم واهم عاجت  والتعر  عل  جوان  النوة وجوان  الأع  لدي .

 : المصادر رراة أهدا 
 تعلدم، صدعوتال تسياة عنلية إعاقة) التعلمية المشك ل  و   للالتة اردية لرام  تنديم -

 (. تعلم تايئس
 لددديهم الدد يي المعلمدديي  لزم ئدد المصددادر معلددم قلددت مددي والنصدد  والمشددورة الدددعم تنددديم -

 .البئال ه ، تدريس مجال اس الالتة مي البئة ه ، لدعم ويررلوي  إيجالية اتجاهال
 أجت مي ألنائهم م  العمت وآلية ألنائهم م  للتعامت األمور ألولياء ا رشادو  الدعم تنديم -

 . الليتية المتاتعة
 .(6116 صاد ،) و ويهم للالتة واتجتماعس النبسس الدعم تنديم -
 :التعلم صعوتال ام نلر 

صدعوتال   و   للت مي   األردنية الهاشمية  المملكة اس الخاصة التربية خدمال تندم
تعدد التعداقهم ادس   الدتعلم صدعوتال للرنام  يعر  ما خ ل مي العادية المدارس اس التعلم

 رراة المصادر الموجودة اس المدرسة. 
تندديم  هدو ( 6118النرندس )  كدر كمدا علمالدت صدعوتال للرندام  العدام الهدد  إي
 المدرسدة ادس الدتعلم صدعوتال مدي يعدانوي  الد يي للاد   والتعليميدة التربويدة الخددمال
  العادية.
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 صعوتال  و   الت مي  إل  الخدمال أاأت تنديم إل  التعلم صعوتال لرنام  ويهد 
 :اريق التعليم عي ااعلية  وزيادة التعلم الملتعنيي ترر  المصادر

 تعددد الددتعلم اددس صددعوتال  و   تالت ميدد  الخاصددة التربويددة الخدددمال تنددديم .7
 .عاتتهم وتشخيص اكتشااهم

رشدداد توعيددة .6  وكدد لت الت ميدد  أمددور وأوليدداء والمعلمدديي المدددارس مدددير   وا 
لددراز الددتعلم صددعوتال لرنددام  تأهميددة أنبسددهم الت ميدد   وجوانتدد  مزايددا، وا 
 .ا يجالية

الت ميد   تدريس اس لمساعدتهم المدرسة لمعلمس ويةالترب اتستشارة تنديم  .2
 .العاد  البصت اس و  صعوتال التعلم 

الملتعنددديي ادددس ردددر  المصدددادر  الت ميددد  أمدددور ألوليددداء إرشدددادال تندددديم .4
 (. 6118التلمي  اس المنزل )النرنس، عالة م  التعامت اسلمساعدتهم 

 .لدذ ت مي  المرعلة اتلتدائية  ا م ءصعوتال تعلم 
تعد صدعوتال ا مد ء  مدي المظداهر تالردة األهميدة ادس ميدداي صدعوتال الدتعلم، 
ولكي اتهتمام له ، الصدعوتال جداء متدأخرا  نسدليا ، إ  إي معظدم األتعدا  والدراسدال ركدزل 

  ، والنليت منها ركز عل  صعوتال ا م ء.والعسا اس السالق عل  صعوتال النراءة 
ء تصددبة عامددة عدي العديددد مددي العوامدت. وقددد أشددار وتنشددأ مشدددك ل تعلدددم ا مد 

همدال  المدتخصصوي اس مجال صعوتال تعلم ا م ء إلد  التركيدز علد  العوامدت المعرايدة وا 
المتريددددرال المتعلنددددة تددددالمعلم والدااعيددددة والمتريددددرال ريددددر العنليددددة. وصددددعوتال ا مدددد ء  

ال التعلم النمائية، اندد كصعوتال أكاديمية ، مهما كانل   يمكي إرجاعها إل  تع  صعوت
التدس تديار تشدكت متاشدر ادس تعلدم  تم تمييز امانية أنما  مختلبة لصعوتال التعلم النمائيدة

السدمعس، وصدعوتال الدرب   - م ء وهس: صدعوتال الد اكرة، وصدعوتال التمييدز التصدر  ا
السدددمعس، وصدددعوتال ا درات المكدددانس، وصدددعوتال التوجددد  والدددوعس المكدددانس،  -التصدددر  

 Gearheartصعوتال اتنتتا، )و  صعوتال التعلير اللبظس، وصعوتال التعميم وا ر  ،و 
،1985.) 

المشك ل التس قد تكوي أعد العوامت التس تعيق عملية تعلم  عل   ويمكي التعر 
ا مددد ء ومنهدددا المشدددك ل اتجتماعيدددة واتنبعاليدددة وتتأدددمي : اتندااعيدددة وعددددم اتنتتدددا، 

تدنس مبهوم ال ال والنلق. إ  يستجي  تسرعة وتشكت رير صعي  لمدا وا همال والسللية و 
يسدمع  ، ويرتكد  أخاداء تددل علد  ا همدال ، ويريدر اسدتجاتات  وكتالتد  أكادر مدي مددرة إ ا 

ادس  ا مد ءال  من  مراجعة مدا كتد   مدرة أخدرذ، وت ينتتد  للتباصديت الهامدة ، وت يكمدت 
الكلمدال متعدددة العدرو  ، ويلددأ إمد ء الكلمدة   الوقل المعدد، ويصت  لدي  صعوتة كتاتة

وت ينهيها لت ينتنت إل  كلمة أخرذ، كما يهمت الكلمدال الممد ة عليد   ويعد اها ، ويظهدر 
، ويبنددد التلميدد  الانددة لنبسدد  ، ا م ئيددةسددتمتاع عنددد كتالتدد  الكلمددال اتتمتدداتة وعدددم 
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  تنلق شدديد اس امتعاندال ا مد ء ويستسلم تسرعة ،وت يعاول التبكير تما يسم ، ويصا
 .  Mercer,1997)مما ييار عل  أدائ ، ايتجن  ا م ء للتنليت مي النلق  )
كمدا  الشدائعة ، ا م ئيدة األخاداء إي م عظة هد ، المظداهر مهمدة ادس تعديدد  

أي عملية تعديد األخاداء مهمدة مدي أجدت وأد  تدداخ ل خاصدة لتصدعي  هد ، األخاداء، 
وادس  لماال ادإي ندوع األخاداء يمكدي أي يديار ادس ندوع الدتعلم المعاد  للتلميد ،اعل  سليت ا

عتد  ندتمكي مدي تعديدد ننادة  ،تعديد األهدا ،  وتعديد نندا  الندوة والأدع  لددذ التلميد 
 اللداية لتعليم .

 الدراسال الساتنة:
 الدراسال العربية:أوت:

علددم النددراءة دراسددة هدددال التعددر  إلدد  صددعوتال ت )6177(أجددرذ علددس عتايدد 
والكتاتددة مددي وجهددة نظددر معلمددس الصدد  األول األساسددس، واندددا  لمتريددددرال النددوع، والميهددددت 

واتنددل هدد ، الدراسددة علددد  عيندددة اتنيدددة عشددوائية مددي  . العلمددددس، والخلددرة، والتخصددص
( إناادُا، وقدد تدم اسدتخدام اسدتتانة ميلبدة مدي 17)و  كدورا ، (44( معلمدا  ومعلمددة، )762)
اندددرة، وتدددم تعليلهدددا إعصدددائيا ، وأظهدددرل النتدددائ  أي ألدددرز صددددعوتال تعلددددم الندددراءة ( 22)

والكتاتة، تتمات اس تعار الابت ادس النراءة والكتاتة، وكارة المعدو والأدر  علد  النلدم، أمدا 
لددة إعددصائية لمتريددر النددوع أظهرل الدراسدة وجددود ادرو   ال دت ايمدا يتعلددق تدالمتريرال، اددد

دا توجدد اددرو  اددس الميهددت العلمددس، لددصال  التكالوريوس، ادس عديي لدم لصال  ا نا ، كم
والتخصدص، ويوصدس التاعدد   تظهر أ  ادرو   ال دتلدة إعصدائية ُتعدزذ لمتريددر الخلددرة 

لدددأرورة اتهتمددام تالوسدددائت التعليميدددة، تاعتتارهدددا مصدددرا  مددي مصددادر الددتعلم، والكشدد  
التركيددز علدد  موأدوعس الندراءة والكتاتدة، ومسداعدة اآلتداء المتكر عدي مددوااي الددأع ، و 

 . اس معالجة مشاكت ألنائهم
 لرندام  اعاليدة مددذ علد  التعدر  إلد  (  دراسدة هددال6117أجرذ البنعاو  )

 خداي معااظدة اس األساسس السات  الص  التة لدذ  ا م ء تعلم صعوتال لع   منترح
 الدراسدة عيندة وتكوندل التجريلس، اللنائس المنه  الدراسة ه ، اس التاع  واستخدم.يونس
 -  6117الدراسدس للعدام االتة  ( 61 )و االتا   (12) منهم واالتة، االتا   ( 136 ) مي

 (21ا)االتد ( 26)مدي وتتكدوي  تجريليدة مجموعدة مجمدوعتيي إلد  العيندة قسدمل. 2008
 لتددريس التاعد  وقدام االتدة، ( 31 )و االتدا   (27مدي ) تتكدوي  أداتاة ومجموعة االتة
 الأداتاة والمجموعة( المنترح اللرنام  تارينة يدرسوي  ال يي) التجريلية المجموعة التة
 التاع  األدوال التالية : . استخدم(التنليدية تالارينة يدرسوي  ال يي)
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 نظدر وجهدة مدي ا مد ء تعلدم صدعوتال توأد  مبتوعدة نصد  اسدتتانة
 السدات  الصد  التدة لددذ الدتعلم وتالصدع يعددد تشخيصدس إم ئدس اختتدار.المعلمديي
 الصد  التدة لددذ الدتعلم صعوتال لع   منترح لرنام .تعصيلس إم ئس اختتار.األساسس
 :كاآلتس النتائ  وكانل .األساسس السات 
 والمجموعدة التجريليدة المجموعدة التدةلديي  إعصدائية دتلدة  ال ادرو   جددتو  .7

  .التجريلية  المجموعة لصال  الأاتاة
تعدزذ  التجريليدة المجموعدة اد   مسدتوذ  عندد إعصدائية دتلدة  ال و  ادر  وجددت .6

 .ا نا  لصال  النوع لمترير
 األساسدس السدات  الصد  التدة مسدتوذ  عندد إعصدائية دتلدة  ال ارو   توجد ت .2

 .والنوع الارينة ليي للتباعت تعزذ 
 ا م ئيدة األخاداء لعد   خادة اقتدراح هددال ( دراسة 6118أجرذ واد  )كما 

 الوصبس المنه  التاع  استخدم.رزة تمعااظة األساسس الرات  الص  ت مي  لدذ شائعةال
 تلميد ا    ( 482 ) مدي تكونل األصلس الدراسة مجتم  مي عشوائية عينة  التعليلس ،اختار

 ردو  وكالدة مددارس ومدي العكوميدة المدارس مي مجموعة ليي تالتساو   موزعيي وتلمي ة
 علد  للتعدر  و لدت ا م ئيدة، للمهدارال تشخيصدس اختتدار اءللند وقدام.ال جئديي وتشدريت
 تاختيدار التاعد  قدام كمدا.األساسدس الراتد  الصد  ت ميد  لددذ الشدائعة ا م ئيدة األخاداء
 أسدتا  علد  اسدتلياي لإلجاتدة يدونس خاي تمعااظة العربية اللرة ومشراس معلمس مجتم 
 معلمدا   (67)مدنهم ومشدراا   معلمدا   ( 85 ) العيندة هد ، أادراد عددد وبلد  ا م ئيدة األخاداء
 ( 13 ) لواق  المشرايي مي ( 16 ) منهم معلمة  ( 45 )و معلما   ( 24 ) لواق  ومعلمة
 .الوكالة ومدارس العكومة مدارس اس يعملوي  ال يي العينة وشملل مشراال، (2)و مشراا  
 األخااء شيوع ستا أ لتعديد التربوييي والمشرايي تالمعلميي خاصة استتانة التاع  والق

 علد  لنداء ع جيدة خادة التاعد  لند  ادم .األساسدس الراتد  الصد  ت ميد  لددذ ا م ئيدة
 .إليها توصت التس النتائ 

 ا م ئيدة األخاداء مدي العديدد وجدود :منهدا النتدائ  مدي تعددد الدراسدة وخرجدل
 (5 ) رئيسدةال المهدارال ادس األخاداء وكاندل األساسدس، الراتد  الص  ت مي  لدذ الشائعة
 ( 19 ) أصدت مدي مهدارة ( 14 ) المهدارال البرعيدة وادس مهدارال (7 ) أصدت مدي مهارال
 لمتريدر تعدز   ادرو   وهندات ا ندا ، لصدال  الندوع لعامدت تعدزذ  ادرو   هندات وكداي مهدارة
 .الرو  وكالة لصال  البردية البرو   اكانل المشراة الجهة

 التعليمس النظام ام األسرة :أهمها ا م ئية األخااء أستا  أي النتائ  وأوأعل
 التدس النتدائ  علد  وبنداء .المعلم ام التنويم ام ا م ء منرر ام ا م ء تعلم ام التلمي  ام

 لددذ الشدائعة ا م ئيدة األخاداء لعد   منترعدة ع جيدة خادة لند  التاعد  إليهدا توصدت
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 الخاة، ومكونال صة،والخا العامة األهدا  الخاة تأمنل األساسس الرات  الص  ت مي 
 األخدرذ  المتاعد  ومعلمدس والت ميد  األمدور وأوليداء المعلميي مي لكت الخاصة وا رشادال
 .لها المناستة الع جية والمادة

 ت ميد  لددذ ا م ئيدة األخاداء معرادة إل  ( دراسة هدال6118أجرذ لركال )و 
 . والتعصيت والص ، ،النوع :متريرال أوء اس األساسس الخامس إل  األول مي الصبو 

 اس العكومية المدارس اس ملتعنيي الصبو  ه ، ت مي  مي عينة اختيار تم الرر  له ا
ا ( 292 ) الدراسة عينة أاراد لل  وقد اولكرم، مدينة  مدي ( 148 ) مدنهم وتلمي ة، تلمي  
 :اآلتية النتائ  الدراسة ه ، أظهرل وقد .ا نا  مي (744،)ال كور
ا ا م ئية ءاألخاا أكار إي .7  الخدامس إلد  األول مدي الصدبو  ت مي  لدذ شيوع 

 التداء لديي الخلد  ادم المختلبدة، تأشدكالها الهمدزال تكتاتدة المتعلنة هس األساسس
ا األقدت ئيدةا م   األخاداء كاندل لينما المربواة، والتاء المبتوعة  قلد  هدس شديوع 
سنا  العرو ،  .)و  و ، وص، س، ( العرو  سي وا 

 ا م ئيدة األخاداء نسد  اس وا نا  ال كور ليي إعصائي ا دالة ارو   وجود عدم .6
 .لديهم الشائعة

 لمتريدر تتع دا الت ميد  لدذ ا م ئية األخااء تكرار اس إعصائي ا دالة ارو   وجود .2
 علد  الاالد  والصد  الادانس والصد  األول الص  ت مي  اتجا، اس و لت الص 
 .التوالس

 لمتريدر تتع دا الت ميد  لدذ ا م ئية األخااء تكرار اس إعصائي ا دالة ارو   وجود .4
 .تعصي    األقت الت مي  اتجا، اس و لت المدرسس التعصيت
 تعدر  هددال  دراسدة ( 2005 ) الدديي معدسعدار  و  مجيدد معمدد أجدرذ ك لت 

 وقدد المعلمديي، نظدر وجهدة المرعلة اتلتدائية األساسية مي  ت مي  لدذ الكتاتة صعوتال
ا ( 94 ) مي الدراسة عينة تكونل  ندوعيي وجدود إلد  النتدائ  توصدلل عي  معلمة،و  معلم 
 يعانس التس وهس العامة تالصعوتال مرتت  األول النوع الت مي ، لدذ الكتاتة صعوتال مي

 الأداد لديي التمييدز أع  ومنها والعنلية العمرية مستوياتهم اخت   عل  منها الت مي ،
 الادانس والنوع . والعكس تناق وت تكت  عرو  ايها التس لكلمالا كتاتة وصعوتة والظاء،
 لديي التمييدز عددم : مادت مدي كليدرة لدرجدة الصدرار منهدا الت ميد ، يعدانس صدعوتال اهدس
 .مستنيم خ  عل  والكتاتة الكتاتة، أاناء واليسار اليميي

 لدذ الكتالس الرسم أخااء التعر  عل  هدالدراسة  2004 ) )  علس  وأجرذ 
 الرسدم أخاداء ندوع وتعليدت وتشدخيص ردزة مديندة ادس األساسدس السدادس الصد  ت ميد 
المناسدتة لجمد  المعلومدال  : األدوال التاعد  اسدتخدم.الخادأ نسدتة علد  والتعدر  الكتدالس
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 العربيدة اللرة لمعلمس الم عظة تااقة األساس،و مرعلة مشراس م  المناللةو ، كاتستتانة
 العننوديدة العشدوائية العيندة التاعد  واسدتخدم التشخيصس. ار،وتختت ا م ء دروس خ ل

 ادس السدادس للصد  العربيدة اللردة معلمدس مدي ومعلمة معلما   ( 50 ) اس ممالة المتعددة
الت ميد   وعيندة .ال جئديي وتشدريت ردو  ووكالدة العكومدة مددارس مدي ردزة معااظدال

 الت ميد  لديي ا م ئدس الخاأ شيوع أشارل النتائ  .مشرايي (2)و وتلمي ة ( تلمي ا  426)
 .مجات   وا ايي تسعة مي مجات   عشريي اس الشيوع عد وصت عي 

 المرعلة أخااء ت مي  إل  التعر  ( 2003 ) الصوااس دراسة وهدال 
 مي الدراسة عينة تكونل وقد ، ا م ئية الكتاليةرال المها تع  اس األول  األساسية
 ومدرسة لللنيي النمو جية العيي مدرستس مي األساسييي  نسوالاا األول الصبو  معلمس
      مدرسة مي ألساسييي والاانس األول الصبو  ومعلمال لللنيي النمو جية هزاع ال 

 لدذ الشائعة ا م ئية األخااء أي الدراسة نتائ  أظهرل وقد . لللنال النمو جية ا مارال
 ، والظاء إلراء ليي التبريق عدمو  والسيي، تاءالو  الااء ليي التمييز عدم : هس الت مي 
 والعركال أعر  المد  ليي التمييز وعدم النمرية، وال م الشمسية ال م ليي التمييز وعدم
 كتاتة اس كليرة وصعوتة المنصورة، واألل  الممدودة األل  ليي التمييز عدمو  الكتاتة، اس

 ، المبتوعة والتاء المربواة التاء ييل التمييز اس صعوتةو  المختلبة، تأشكالها الهمزة
 األخااء اس ار   وجود عدم النتائ  لينل كما .النوي و  التنويي ليي لتمييز ا وعدم

 .الدراسس والمعدل النوع تعزذ لمترير   ا م ئية
 ا م ئيدة األخاداء علد  التعدر  إلد  ( 2002 ) الظبيدر   دراسدة هددال كمدا

 لدولدة المتوسداة المرعلدة ادس والراتد  الاال  الصبيي ا   عند العربية اللرة اس الشائعة
 وخلرة الاال ، جنس ) المتريرال وتع   األخااء نوع ليي الع قة تعديد وك لت . الكويل
 االت ا ( 46 ) مي الدراسة تكونل عينة  (.. المدرسس والص  الدراسس، والتعصيت المعلم،
 وجدود إلد  النتدائ  توصدلل وقدد ، عشدوائس تشدكت اختيارهدا تدم مددارس عشدر مدي واالتدة
 ( 33 ) للرل الرات و  الاال  الصبيي االتالو  ا   عند الشائعة ا م ئية تاألخااء قائمة
 ع قدة وجدود إلد  الدراسدة وتوصدلل ،( 96 %) شديوعا األكلدر الخادأ نسدتة وبلردل خاأ ،
 والتعصديت المعلدم، وخلدرة الندوع، لمتريدرال تعدزذ  ا م ئيدة األخاداء لديي إعصدائي ا دالدة

 .المدرسس والص  للاال ، الدراسس
 ادس ا مد ء ادس عةالشدائ األخاداء معرادة إل  ( 1999 ) ت شعا دراسة وهدال

 عيندة تكوندل وقدد .وع جهدا تشخيصدها اتلتدائيدة، المرعلدة ادس األخيدرة الا ادة الصدبو 
 مصدر هوريدةلجم اتلتدائيدة المرعلة ت مي  ليي مي وتلمي ة تلمي  ( 1100 ) مي الدراسة
 ندوع لكدت ايهدا، األخاداء واسدتخ ص عدة عل  دراسس ص  كت كتاتال جم  وتم العربية،

 وأظهدرل . واتجتمداعس اتقتصداد  والمسدتوذ  تدالنوع ع قتهدا وتعديدد األخاداءاع أندو  مي
 اتقتصداد  والمسدتوذ  ا مد ء ادس الت ميد  أخاداء لديي موجتدة ع قدة وجدود النتدائ 
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 األخاداء ادس والتعصديت الندوع لمتريدر تأاير وجود عدم أظهرل ا لينم للتلمي ، واتجتماعس
 .ا م ئية

 لددذ الشدائعة ا م ئيدة ألخاداءد اتعدي1999 ) )  صواويي ألو دراسة وهدال 
وتعدر   وتشخيصدها تردزة الدوليدة الردو  وكالدة مددارس ادس األساسدس التاسد  الصد  التة

 عيندال اد   إل  منسمة واالتة ( االتا  671وع جها.تكونل عينة الدراسة مي ) أستالها
 مدارس وا   لل كور مدارس ا   التاس ، الص  ا   مي مجتمعال ا اة مي مختلبة
  ( ادردا  61للردل) األصدلس، المجتمد  أادراد نبدس مدي والمشدرايي للمعلمديي وعيندة ،لإلندا 
 موأدوعا   ( 580 ) علدت ادم .مشدرايي (3 )و العربيدة للردة ومعلمدة معلمدا   ( 57 ) مدنهم
 شديوع أشدارل النتدائ  الد .الدراسدة انبسدهم  عيندة أادراد  كتلهمدا موأوعيي آخر ،للتعلير
 وت تلبد  عدرو  منهدا -مجدات   عشدر سدتعة مدي مجدات   عشدر أربعدة اس ا م ئية األخااء
 .الاالتال عي للا   مجاليي لزيادة و لت – والنا  الوصت وهمزتا تكت ،

 الت ميد  أداء أدع  علد  التعدر  لهدد  دراسدة ( 1998 ) الأدامي وأجدرذ 
 يشدمت لدت األساسدية المددارس التدة عددود عندد يند  ت الد   العربيدة اللردة اس والاالتال

   عيندة تألبدل وقدد . المختلبدة تمسدتوياتها والجامعدال والمعاهدد الاانويدة المددارس التدة
 مدي ( 45 ) التربويدة لدومالع تكليدة األول  السنة االتال مي االتة ( 275 ) مي الدراسة
 الارينة أما . المهنية التربية كلية االتال مي االتة 230))و التربوية العلوم كلية االتال
 عل  موأوعال لا اة الاالتال كتاتة خ ل مي األخااء عي الكش  اس اختيارها تم التس
 التعليدر عندو  مدي الموأوعال مي ااناي وكاي أسلوعي ا موأوع تمعدل أسالي ، ا اة مدذ
ا اكاي الاال  أما العر  وقعدة وصد  ادس المتنلدس قصديدة أليدال نادر إلديهي اللدل إ  معدد 

 تعليدت تعدد كليدر تشدكت ظهدرل التدس الشدائعة األخاداء تدأي النتدائ  أظهدرل وقدد . العدد 
 كداي اسدم أدت  الدا  ، عاتتهدا ادس المتوسداة الهمدزة كتاتدة األول الموأدوع أخاداء

 اآلخدر المعتدت المأدارع البعدت وجدزم واعدد، إليد  المأدا و  ا المأد وتعددد المتدأخر،
عرا  النواس ، واستعمال واألجو ،  تنندي  وعدم ت ، المبعول ونص  الخمسة، األسماء وا 

 المتوسداة، الهمدزة كتاتدة الادانس الموأدوع ادس الشدائعة األخاداء أمدا . المربوادة التداء
 اسدم أدت  ادس والخادأ ،عليد  ادو والمع كداي خلدر وتسكيي والعال، ت  المبعول وتسكيي

 األاعدال ندوي  وعد   واألجدو  اآلخر المعتت المأارع البعت جزم اس والخاأ المتأخر، كاي
 .واعد لبعت ااعليي واستعمال الرا ، عالة اس الخمسة

 لددذ ا م ئيدة تعدر  األخاداء( 7778) وعدو  الددهمانس كمدا هددال دراسدة
 التدس ا م ئيدة تالنواعدد وع قتهدا مكرمدة،ال مكدة تمناندة المتوسداة المرعلدة ت ميد 
 مكدة تمناندة العكومية المدارس مي تلمي ا   ( 870 ) الدراسة مي  عينة تكونل ."درسوها
 المتوسد  كمدا والاالد  والادانس األول الصدبو  علد  تشدتمت مدرسة؛ ( 67) مي المكرمة،
 تمادت صد  كدت مدي ورقدة ( 285 ) لواقد  ( ورقة؛822مي) تتكوي  عشوائية عينة اختار
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 قاعدة تاليدق خد ل مدي الت ميد  لددذ ا م ئيدة األخاداء لتعديدد قاما ام .الت مي  كتاتال
 األخاداء لديي الع قدة ولمعرادة .الادانس الدراسدس البصدت ادس الدراسدة عيندة علد  إم ئيدة
 ا  معكد ا م ئيدة النواعدد الدراسدة اتخد ل الت مي  عل  المنررة ا م ئية والنواعد ا م ئية
 لألخاداء المئويدة النسدتة ارتبداع إلد  أشدارل النتدائ  .واتسدتنراء والمنارندة، للمناللدة،
 نسدتة وانخبدا  المتوسداة، المرعلدة لت ميد  ا م ئدس األداء مستوذ  وانخبا  ا م ئية
 .أعل  دراسس لص  الت مي  انتنت كلما ا م ئية األخااء

 لديي ا م ئيدة األخاداء علد  تدر ال لهدد  اكانل ( 1995 ) المزيد دراسة أما
دا، نوعدا الريدا ، مديندة  ادس اتلتددائس السدادس الصد  تلميد ال  نشدأتها، أسدتالها، وكم 
 )و معلمدة،( 727)و  تلميد ة، ( 1404 ) مدي الدراسدة عيندة تكوندل وقد.  ع ج  وسلت

ا شدائعة ا م ئيدة األخاداء أي النتدائ  أظهدرل وقدد . تربويدة موجهدة ( 38  لديي جدد 
 المددارس لديي منها العكومية المدارس ليي شيوعا أكار ا م ئية األخااء وأي لتلمي ال،ا

 مسدتوذ  واي أدعي ، تنددير علد  عصدلل التلميد ال عيندة مدي ( 25 % ) واي األهليدة،
ا أعي  األداء اس التلمي ال  .عموم 

 ا   لدذ ا م ئية األخااء عل  التعر  إل  ( 1994 ) العينس دراسة وهدال
دا ( 346 ) مدي الدراسدة عيندة تكوندل وقد .الاائ  تمدينة اتلتدائس السادس لص ا  ا ت 

 الهمدزة أي النتدائ  أظهدرلو  الادائ ، تمديندة اتلتددائس السدادس الصد  التدة مدي واالتدة
 كتالت  ، اس الا   يخائ التس الموأوعال أكار مي اللينة واألل  والمتاراة المتوساة

 المناوقة تالكلمة ارتتااها دوي  الكتاتة مي ع اها أو زياداتها درتن التس العرو   لت يلس
 .ال كور مي الكتاتة اتناي عل  قدرة أقت ا نا  أي إل  النتائ  توصلل كما .
 
 
 
 
 
 

 :األجنلية الدراسال:اانيا
 وع قتهدا ا م ئيدة األخاداء إلد  التعدر  لهدد  لدراسدة (Shen، 2003) قدام

 الص  إل  األول الص  مي اتلتدائية المرعلة اس الصينييي  مي الت لدذ الهجائية تالندرة
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ا ( 200 ) مدي الدراسة عينة وتكونل ، سادسال  إلد  النتدائ  خلصدل وقدد .وتلميد ة تلميد  
 تهجئة أخااء األول :هس أنواع ا اة إل  صنبل األخااء مي نوع ( 15 ) مي أكار وجود
 وأخااء األلباظ، دتتل عل  مرتكزة تهجئة ااءأخ والاانية الك مية، األصوال عل  مرتكزة
 علد  النددرة لديي ع قدة وجدود إلد  الدراسدة توصدلل كمدا . الكتاتدة علد  مرتكدزة تهجئدة
 النددرة ادس الندوع لمتريدر تدأاير وجدود ك لت الدراسة وأظهرل . الكتاتة عل  والندرة التهجئة
 .ا نا  لصال  والتهجئة الكتاتة عل 

 الصد  ت ميد  قددرة استنصداء لهدد  دراسدة(  Bouchard,2002) وأجدرذ 
 تكوندل . لدديهم الشدائعة ا م ئيدة األخااء ومعراة والكتاتة، النراءة عل  األساسس الاال 
 تلميد اا، ( 28 ) وعدددها ال كور مي إعداهما الاال  الص  مي شعلتيي مي الدراسة عينة

 ع قدة هندات أي إلد  نتدائ ال توصدلل وقدد تلميد ة، ( 32 ) وعدددها ا ندا  مدي واألخدرذ 
 الكتاتدة علد  وقددرتهم والتهجئدة الندراءة علد  الت ميد  قددرة لديي إعصدائي ا ودالدة موجتدة

 الدراسدة توصدلل لينمدا الكتاتدة، علد  والنددرة العدام التعصيت ليي ع قة ووجود ا م ئية،
 .النوع ومترير الكتاتة عل  الندرة ليي ع قة وجود عدم إل 

 ت مي  لدذ الكتالية األخااء عل  التعر  إل  (Yates 2002) دراسة وهدال 
 الدراسدة عيندة تكوندل .ة الندراء علد  والندرة النوع مترير أوء اس والاال  الاانس الصبيي

ا ( 187 ) مي  ،اتلتدائس والاال  الاانس الصبيي مي شع  أرب  إل  موزعيي وتلمي ة تلمي  
 عديي وادس والكتالية، النرائية الندرة ليي موجتة قةع  وجود إل  الدراسة نتائ  توصلل وقد

 الص  لصال  الص  لمترير تتع ا والكتالية ئية النرا الندرة اس ار   وجود نتائ ال  أظهرل
 .الندرة ه ، اس النوعيي ليي ار   وجود إل  الدراسة تتوصت لم الاال 

 لنوا علقيت تما الكتاتة اس األخااء تعليت إل  (Myles, 2002) دراسة وهدال
 األولد  اللردة ادس الكتاتدة علد  النددرة ادس   البر ومعراة  الاانية اللرة تكتسا  معينة ح

 اللردة لديي وممارسدتها الكتاتدة تعلدم لديي ع قدة وجدود عددم الدراسدة أظهرل وقد . والاانية
 يوأ والكتاتة، النراءة مستوذ  تعسيي اس موج  تأاير الراجعة للتر ية وأي والاانية، األول 
 .وممارستها والكتاتة النراءة تعلم اس ال كور مي أاأت ا نا 

 الكتاتدة علد  النددرة ادس التادور معرادة إلد  (Heling, 2000) دراسدة وهددال
 إلد  وصدوت   األول الصد  اتلتدائيدة مدي المددارس ادس ادس المددارس الصدينية  ا م ئيدة
 وتلميد ة تلميد  ( 50يد ة )وتلم تلميد  ( 300 ) مدي الدراسدة عينة تكونل السادس، الص 
ا ( 15 ) وجود النتائ  أظهرل وقد ص ،  كت مي  تصنيبها تم ا م ئية األخااء مي نوع 
 والاالاة الكتاتة، عل  ترتكز والاانية الك مية، األصوال عل  ترتكز األول  : ائال ا   اس

دا النتدائ  وبيندل . األلبداظ دتتل علد  ترتكز  مسدتوذ  علد  ظ داملعو  تعسدن ا هندات أي أيأ 
 الصدبو  إلد  الت ميد  تادور كلمدا ئيدةا م   األخاداء نسدتة انخبدا  ادس المتمات الكتاتة
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 تعدزذ  ا م ئيدة األخاداء مسدتوذ  ادس جدوهر   ادر   وجدود عددم النتدائ  أظهرل كما العليا،
 .العام التعصيت لمستوذ  أو النوع لمترير

 إجراءال الدراسة
 أوت  : عينة الدراسة

للت ميدد   و  صددعوتال الددتعلم الملتعندديي ترددر    ا م ئيددةكتاتددال تكونددل مددي ال
جددالتهم  6174/6172خدد ل البصددت الدراسددس الاددانس للعددام الدراسددس  المصددادر علدد    وا 

( 748اتختتددار التشخيصددس اددس ا مدد ء المعددد لهدد ، الدراسددة ، وقددد للدد  عدددد ا جاتددال )
يدة  مددارس أساسدية مدي المددارس إجاتة موزعة علد  الصدبو  الراتد  والخدامس مدي: امان

ممدي تتدوار   لإلندا التاتعة لمديريدة عمداي الاانية،أربعدة  مددارس للد كور وأربعدة مددارس  
 ( يوأ   لت.7ايها رر  مصادر. والجدول التالس )رقم 

 (7جدول رقم )
 المجموع أنا   كر الص 
 69 34 35 الخامس
 79 43 26 الرات 
 748 77 71 المجموع

 

 :أدوال الدراسة اانيا : 
 ه ، الدراسة األدوال التالية:  اس استخدم

صدعوتال   و   ت مي الاستتانة تعديد األخااء الشائعة اس ا م ء لدذ  .7
التعلم اس ا م ء اس ردر  المصدادر مدي وجهدة نظدر معلمدس/ معلمدال 

 رر  المصادر. 
س ا مدد ء للصدد  الراتدد  والخددامس المعددد مددي قلددت تشخيصددس ادداختتددار  .6

 عاة .التا
 .تعليت كتاتال الت مي  المدونة اس كراسال اتم ء  .2

 وايما يلس توأي  لكيبية إعداد ه ، األدوال.
: استتانة تعديد األخااء الشائعة اس ا م ء لدذ ت مي  صعوتال التعلم اس ا م ء  7

 اس رر  المصادر. 
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 خاصدددة لهددد ، الدراسدددة  موجهدددة إلددد  معلمدددس / مبتوعدددة اسدددتتانة إعددددادتدددم 
األخادداء مددا هددس  تتأددمي عددر  سدديال مبتددوح عددي : معلمددال رددر  المصددادر ،

الصددددبيي الراتدددد  والخددددامس الت ميدددد   و  صددددعوتال الددددتعلم اددددس  لدددددذ ا م ئيددددة
 ؟األساسييي

 :  اتختتار التشخيصس اس ا م ء: 6
ت مي  الصد  الراتد   لدذ ا م ئيةاألخااء  تشخيص إل هد  ه ا اتختتار 

 نيي اس رر  المصادر مي  و  صعوتال التعلم.والخامس الملتع
وقد اشتمت اتختتار التشخيصدس للصدبيي الراتد  والخدامس علد  الموأدوعال 

الد م الشمسدية والد م  التالية : )انرال مي كت  الندراءة للصد  الراتد  تعتدو  علد 
النمريددة، النددوي والتنددويي، التدداء المربواددة والتدداء المبتوعددة، أعددر  المددد )األلدد ، 

اددددس أوأدددداعها  لهمددددزاللواو،اليدددداء( والعركددددال ) البتعددددة ، الأددددمة، الكسددددرة (، اا
التس يبتدر  أي  ا م ئيةتعي  تكوي شاملة ما أمكي لجمي  المهارال . المختلبة 
 الت مي  اس ه ، الصبو  .  يتننها

ارينة لناء اتختتار، تعد مراجعة منها  ا م ء للصبيي الرات  والخدامس  أما
التددس وقدد  ايهددا الت ميدد   و  صددعوتال الددتعلم اددس  األخادداءمجدداتل و  األساسددييي

تعليدددت المعتدددوذ المتعلدددق لهددد ، و  ا مددد ء التدددس أوأدددعتها اتسدددتتانة ، تدددم تعديدددد
 ..المجاتل

 تعد لناء اتختتار تم عرأ  عل  معكميي مي قسم المناه  اس وزارة التربيدة
معلمددددس صددددبو  و  درمعلمدددس رددددر  المصدددداو  مجموعددددة مددددي المشددددراييو  التعلددديمو 

 األردنيدددةمدددي كليدددة التربيدددة ادددس الجامعدددة  أسدددات ة إلددد  إأدددااة،  األولددد  األساسدددية
الت ميد   أخاداء لت للتأكدد مدي قددرة اتختتدار علد  كشد  و  جامعة عماي العربية،و 

 األسدئلةقدد وجهدل و  المنلدول علد  اتختتدار. األداءتعديدد مسدتوذ و  اس ا م ئيدة 
 التالية للمعكميي:

 وذ اتختتار مناس  لت مي  الص  الرات  والخامس ؟هت معت .7
 هت اتختتار قادر عل  كش  أخااء الت مي  اس اتم ء؟ .6

تعدد  الجمددت  إأددااة أوتعددديت  أوو لندداء  علدد  آراء المعكمدديي تددم عدد   
 لتكوي أكار سهولة وتشوينا  للت مي  .

 
 صد   اتختتار: 
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آراء المعكمدديي و  لندداء اتختتددارالسدداتنة الدد كر التددس اتتعددل اددس  ا جددراءال إي
 دليت عل  صد  المعتوذ.

 اتال اتختتار:
، عيدد  الددق  ا عددادةاددس ا مدد ء تارينددة  التشخيصددسعسدد  اتددال اتختتددار  

( 21اتختتار اس صورت  النهائية المعدلة عل  عينة عشدوائية ميلبدة مدي )
معامددت االتددا  واالتددة مددي أاددراد الدراسددة تعددد أسددلوعيي تنريتددا ، تددم عسددا  
(،  1886الاتال تاستخدام معادلة ليرسدوي، وقدد للد  معامدت الاتدال الكلدس )

 وهو معامت اتال منلول إعصائيا .
 اتال تعليت األخااء

عددد مدي معلمدس ردر  المصدادر تعدد و  مي قلت التاعد  األخااءأعيد تعليت 
 كانل نتائ  التعليت متااتنة.و  األولشهر تنريتا مي التعليت 

 ال الت مي :تعليت كتات: 2
ت ميد  الصد   الموجودة اس كراسدال  ا م ئيةاألخااء تنصس  إل قد هدال و  

 إمكانيدةالوقدوع ايها.عيد  تدوار المناللدة عمندا ادس  أسدتا معراة و  الرات  والخامس
الخاائة مي خد ل ادرح أسدئلة لكدت االد  تتعدا  للخادأ الد   وقد   ا جاتالتوأي  

 إمكانيدةالوقوع ايها وتعليلها ، كما توار المناللة اي  ترر  تتتعها ومعراة أستا  
التددس للرددل  و  جميدد  ت ميدد  الدراسددة الدد يي تمددل مندداللتهم إجاتددالالعصددول علدد  

 . % 711نسلتها 
 االاا  : منهجية الدراسة

وقددد اتتعددل الدراسددة العاليددة المددنه  الوصددبس التعليلددس الم ئددم لهددا، النددائم علدد  
تعليت واق  المشكلة التعاية الماروعة مدي و  ي خ ل رصد لت مو  وص  الظاهرة كما هس،

معلمال ردر  المصدادر تاسدتخدام اتسدتتانة التدس تجيد  علد  السديال و  وجهة نظر معلمس
 مستوذ شيوعها،و  األخااءاستخدام اختتارال ا م ء التشخيصية لمعراة نوعية و  المبتوح،

ادس  األكار شيوعا  وتعليلها األخااءاستخدام المناللة الشخصية البردية للتعر  عل  نم  و 
 . أوء تعليت كتاتال الت مي 

 
 

 نتائ  الدراسة وتعليلهاراتعا :  



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -214- 

الشدائعة  ا م ئيةاألخااء " ما ا جاتة عي السيال األول ال   ينص عل  :  أوت :
الت ميدد   و  صددعوتال الددتعلم اددس ا مدد ء مددي الصددبيي الراتدد  والخددامس األساسددييي  لدددذ
 نيي اس رر  المصادر؟" الملتع

ايهددا  يخاددئاتأدد  مددي تبريدد  اتسددتمارال أي هنددات تنددوع اددس األخادداء التددس      
ت ميدد  رددر  المصددادر  و  صددعوتال الددتعلم اددس ا مدد ء مددي الصددبيي الراتدد  والخددامس 

ايهددددا الت ميدددد  اختيددددرل  يخاددددئوعند عسددددا  تكددددرارال الموأددددوعال التددددس ،األساسددددييي
 وهس: األكار تكرارا   الموأوعال
 انعكاس اللب  الخااسء .7
 قل  الكلمة كاملة .6
 عكس العرو  .2
 تعميم األصوال تشكت مبر   .4
 البوأ  اس ترتي  العرو  .2
 ترييرال األعر  تما تيتناس  م  الصول الملبوظ .6
 أخااء اس ال م الشمسية وال م النمرية .1
 أخااء اس النوي والتنويي  .8
 أخااء اس التاء المربواة والتاء المبتوعة .7
ء اددس أعددر  المددد )األلدد ، الواو،اليدداء( والعركددال ) البتعددة ، الأددمة، أخاددا .71

 الكسرة (
 إأااة أعر  رير تزمة  .77
 ع   أعر  تزمة  .76
 اخااء اس كتاتة الهمزال. .72
 خاائع   نن  العرو  المننواة أو وأعها اس مكاي  .74
 اصت ما عن  الوصت مي العرو  .72
 وصت ما عن  البصت مي العرو   .76
 اة والهاء المربواة أخااء اس التاء المربو  .71

معلمددددو رددددر  المصددددادر اددددس  إليهددداأشددددار  ( 74 -7مددددي ) هددد ، الموأددددوعال
 الت ميد  تعد  األخاداء التدس أظهرتهدا كتاتدال  وهندات ،إلديهماتستتانة المبتوعة الموجهدة 

مددي الددت معلمددس رددر  المصددادر، وهددس الموأددوعال  ال األرقددام  إليهددا ا شددارةولددم يددتم 
(72،76،71 ) 
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، الموأددوعال مددي اساسدديال ا مدد ء ، لدد ا يجدد  اجددراء التدددخ ل هدد  تعدددعيدد  
تيار علد  التعلديم ال عدق لهديتء و  الع جية المناستة لمعالجة ه ، اتخااء عت  ت تتراكم

اتبندددددل نتيجدددددة الدراسدددددة العاليدددددة مددددد  كدددددت مدددددي الدراسدددددال األتيدددددة: دراسدددددة الت ميددددد  .
(، ودراسدددة 6112عيدددس الدددديي،(، ودراسدددة )م6118(،  ودراسدددة ) واد ، 6118)لركدددال،
(، اددس معظددم الموأددوعال المدد كورة  التددس 6112(، ودراسددة )الصددوااس، 6114)علددس، 

 أشارل اليها نتائ  الدراسة العالية والتس تعد مي األخااء اتم ئية الشائعة.
 الدد   يددنص علدد  " مددا: النتددائ  المتعلنددة تا جاتددة عددي السدديال الاددانس ،  اانيددا  

ا األكادر ةا م ئيد األخاداء الت ميد   و  صدعوتال الدتعلم الملتعنديي ادس ردر   لددذ شديوع 
 "العكومية ؟ المدارس اس األساسييي المصادر مي الصبيي الرات  والخامس

والمتوسددداال لإلجاتدددة عدددي هددد ا السددديال تدددم عسدددا  التكدددرارال والنسددد  المئويدددة 
ا ادراألك ا م ئية والرت  لألخااءالعسالية واتنعرااال المعيارية  الت ميد   و   لددذ شديوع 

 ادس األساسييي صعوتال التعلم الملتعنيي اس رر  المصادر مي الصبيي الرات  والخامس
 العكومية تشكت عام مرتتة تنازليا . المدارس

 ( :6الجدول )
 والرت  لألخااءوالمتوساال العسالية واتنعرااال المعيارية التكرارال والنس  المئوية 

ا راألكا ا م ئية الت مي   و  صعوتال التعلم الملتعنيي اس رر  المصادر  لدذ شيوع 
 العكومية تشكت عام مرتتة تنازليا   المدارس اس األساسييي مي الصبيي الرات  والخامس

 رقم
 الخاأ

 التكرارال الخاأ
 النستة

 المئوية 
المتوس  
 العسالس

اتنعرا  
 الرتتة المعيار  

71 

أخاددداء ادددس أعدددر  
، المدددددددددددد )األلددددددددددد 
الواو،اليددددددددددددددددددددددددداء( 
والعركدددال ) البتعدددة 
 ، الأمة، الكسرة (

 %6181 41 عدم وجود خاا

18121 18446 7 
 %1281 718 وجود خاا

اددددس كتاتددددة  أخادددداء 72
 الهمزال

 %6181 41 عدم وجود خاا
18121 18446 7 

 %1281 718 وجود خاا

8 
أخادددددداء اددددددس النددددددوي 

 والتنويي
 

 %6181 47 عدم وجود خاا
18162 18447 2 

 %1682 711 وجود خاا

 4 18471 18618 %2786 28 عدم وجود خااأخاددددددداء ادددددددس التددددددداء  71
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 رقم
 الخاأ

 التكرارال الخاأ
 النستة

 المئوية 
المتوس  
 العسالس

اتنعرا  
 الرتتة المعيار  

المربواددددددددددة والهدددددددددداء 
 %6188 71 وجود خاا المربواة

74 
عدددد   نندددد  العددددرو  
المننواددددة أو وأددددعها 

 خاائاس مكاي 

 %4786 67 عدم وجود خاا
18288 18474 2 

 %2888 81 وجود خاا

 عر  تزمةع   أ 76
 %4787 66 عدم وجود خاا

18287 18472 6 
 %2887 86 وجود خاا

إأددددااة أعددددر  ريددددر  77
 تزمة

 %4787 66 عدم وجود خاا
18287 18472 1 

 %2887 86 وجود خاا

7 

أخاددددددداء ادددددددس التددددددداء 
المربواددددددددددة والتدددددددددداء 

 المبتوعة
 

 %4686 62 عدم وجود خاا

18214 18476 8 
 %2184 82 وجود خاا

اصددت مددا عندد  الوصددت  72
 مي العرو 

 %4286 64 عدم وجود خاا
18268 18471 7 

 %2688 84 وجود خاا

وصددت مددا عندد  البصددت  76
 مي العرو 

 %4287 62 عدم وجود خاا
18267 18478 71 

 %2687 82 وجود خاا

1 
أخاددددددداء ادددددددس الددددددد م 
الشمسددددددددددية والدددددددددد م 

 النمرية

 %4486 66 عدم وجود خاا
18224 18477 77 

 %2284 86 وجود خاا

6 
 قل  الكلمة كاملة

 
 %4282 61 عدم وجود خاا

18241 18477 76 
 %2481 87 وجود خاا

البوأدددد  اددددس ترتيدددد   2
 العرو 

 %4686 67 عدم وجود خاا
18224 18217 72 

 %2284 17 وجود خاا

 عكس العرو  2
 %4782 12 عدم وجود خاا

18211 18216 74 
 %2181 12 جود خااو 

 72 18216 18472 %2181 12 عدم وجود خااترييدددرال األعدددر  تمدددا  6
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 رقم
 الخاأ

 التكرارال الخاأ
 النستة

 المئوية 
المتوس  
 العسالس

اتنعرا  
 الرتتة المعيار  

يتناسدددددددددددد  مدددددددددددد   ت
 %4782 12 وجود خاا الصول الملبوظ

تعميم األصدوال تشدكت  4
 مبر 

 %2284 17 عدم وجود خاا
18466 18217 76 

 %4686 67 وجود خاا

 انعكاس اللب  الخاائ 7
 %2481 87 عدم وجود خاا

18422 18477 71 
 %4282 61 وجود خاا

  18678 18216 %711 الكلس

ا ا م ئيدة األخاداءأعد ، أي أكادر ( 6ي عد  مدي الجددول ) الت ميد   لددذ شديوع 
  و  صدددعوتال الدددتعلم الملتعنددديي ادددس ردددر  المصدددادر مدددي الصدددبيي الراتددد  والخدددامس

( واللد اي  جداءا تالمرتتدة 72لخادأ )( وا71، الخادأ )العكوميدة المددارس ادس األساسدييي
أخااء اس أعر  المدد )األلد ، الواو،اليداء( والعركدال ) البتعدة  األول  ،األول  ينص عل 

( عيد  للد  عددد مدي  ادس كتاتدة الهمدزال والادانس يدنص علد  )أخاداء" ، الأمة، الكسرة (
( 8الخادأ ) لادةاس المرتتدة الاات هما ، .%(12( لنستة للرل )718وقعوا اس ه ا الخاأ )

عيد  للد  عددد مدي وقعدوا ادس هد ا الخادأ " أخاداء ادس الندوي والتندويي "  وال   ندص علد 
ادددس المرتتدددة ( 4اقدددت األخاددداء شددديوعا الخادددأ )، وجددداء (%1682( لنسدددتة للردددل )711)
عي  لل  عدد مي وقعدوا  (انعكاس اللب  الخاائ    ينص عل )وال ساتعة عشرة واألخيرةال

 . (%4282لنستة للرل )( 61اس ه ا الخاأ )
 جددو ت ، وال   ينص عل  " هتالسيال الاال  : النتائ  المتعلنة تا جاتة عي االاا  
ا األكار ا م ئية األخااء إعصائيا  اس دالة ارو   الت مي   و  صعوتال التعلم  لدذ شيوع 

 المددارس ادس األساسدييي الملتعنديي ادس ردر  المصدادر مدي الصدبيي الراتد  والخدامس
 النوع، والص  الدراسس، والتباعت ليي النوع والص  الدراسس " ؟ لمترير   عكومية تعزذ ال

للتعددر  علدد  مددا إ ا كانددل البددرو   ال دتلددة إعصددائية تددم عسددا  متوسدد  أداء 
ا األكاددر ا م ئيددة ألخادداءاختتددار تشخيصدس لالت ميد  علد   الت ميدد   و   لدددذ شدديوع 

 ادس األساسييي صادر مي الصبيي الرات  والخامسصعوتال التعلم الملتعنيي اس رر  الم
الندوع، والصدد  الدراسددس، والتباعدت لدديي النددوع والصدد   العكوميددة تتعددا لمتريدر   المددارس

الدراسس، واستخدام اختتار تعليدت التتدايي الاندائس لبعدص دتلدة البدرو  لديي المجموعدال، 
 ( يوأعاي  لت .4، 2والجدوليي )

 (2الجدول )
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النوع، والص   لمترير  تتعا  لية واتنعرااال المعيارية وعجم العينةالمتوساال العسا
 لينهما الدراسس، والتباعت

الص  
 الدراسس

 ا عصائيال
 الوصبية

 أنا   كر المجموع النوع

 الرات 
 18211 18261 18667 المتوس  العسالس
 18611 18787 18678 اتنعرا  المعيار  
 17 42 26 عجم العينة

 سالخام
 18284 18264 18646 المتوس  العسالس
 18626 18666 18784 اتنعرا  المعيار  
 67 24 22 عجم العينة

 الكلس
 18216 18266 18627 المتوس  العسالس
 18678 18666 18617 اتنعرا  المعيار  
 748 11 17 عجم العينة
ربددة ظاهريددا ( أعدد ، أي جميدد  المتوسدداال العسددالية متنا2ي عدد  مددي الجدددول )

 ( يوأ   لت.4ولمعراة لمي تيول البرو  تم إجراء تعليت التتايي الاانس والجدول )
 ( :4الجدول )

 لينهما النوع، والص  الدراسس، والتباعت لمترير  تتعا تعليت التتايي األعاد  الانائس 
 صائيةالدتلة ا ع قيمة   متوس  المربعال درجال العرية مجموع المربعال مصدر التتايي

 18112 78126 18476 7 18476 النوع
 18176 18111 18112 7 18112 الص 

 18127 18777 18112 7 18112 النوع * الص 
   18146 744 68212 الخاأ
    741 68776 المجموع

( أعد ، اند  توجدد ادرو   ال دتلدة إعصدائية عندد 4يتأ  مدي نتدائ  الجددول )
(α  =1812 ااقدت ادس متوسد  أداء )ا األكادر ا م ئيدة التدة علد  األخاداء  لددذ شديوع 

 الت مي   و  صعوتال التعلم الملتعنيي اس رر  المصادر مدي الصدبيي الراتد  والخدامس
النددوع ولصددال  الت ميدد  الدد كور كددوي  العكوميددة تتعددا لمتريددر المدددارس اددس األساسددييي

اتبنل هد ،  تال ا نا .المتوس  العسالس ألدائهم أعل  مي المتوس  العسالس ألداء الاال
( ، دراسدددددة 6177: دراسدددددة )عتايددددد ،اآلتيدددددةالنتيجدددددة مددددد  نتيجدددددة كدددددت مدددددي الدراسدددددال 
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( ، ودراسدددددة 6116(،ودراسدددددة )الظبيدددددر ،6118(، ودراسدددددة )واد ، 6117)البنعددددداو ،
(، لوجود ادرو  دالدة اعصدائيا  تعدزذ لمتريدر الندوع 6116(، ودراسة )ياتس،6112)شيي،

اسال  لصال  ا ندا  لينمدا كاندل البدرو  ادس الدراسدة العاليدة وكانل البرو  اس ه ، الدر 
: دراسدة اآلتيدةواختلبدل نتيجدة هد ، الدراسدة مد  نتيجدة كدت مدي الدراسدال  .لصال  الد كور

( ، ودراسددددة 7777(، ودراسددددة )شددددعاتة،6112(، ودراسددددة )الصددددوانس،6118)لركددددال، 
تعددم وجدود ادرو  دالدة  ( التس أشارل نتائجها6111( ، ودراسة )هيلن ، 6116)لوجارد،
 تعزذ لمترير النوع.  إعصائيا

( أعددد ، انددد  ت توجدددد ادددرو   ال دتلدددة 4لينمدددا يتأددد  مدددي نتدددائ  الجددددول )
 األكار ا م ئية ( ااقت اس متوساال أداء التة عل  األخااءα  =1812إعصائية عند )

ا الصبيي الراتد   الت مي   و  صعوتال التعلم الملتعنيي اس رر  المصادر مي لدذ شيوع 
الصد  الدراسدس، والتباعدت لديي  العكوميدة تتعدا لمتريدر المددارس ادس األساسدييي والخامس

(، 6116اختلبددل نتيجددة هدد ، الدراسددة مدد  نتيجددة دراسددة )يدداتس، النددوع والصدد  الدراسددس.
 ( ، لوجود ارو  دالة إعصائيا  تعزذ لمترير الص  الدراسس.6118ودراسة )لركال، 
 التوصيال:

ليهدا مدي خد ل ا  إلد  نتدائ  هد ، الدراسدة واتسدتنتاجال التدس تدم التوصدت إاستناد
 اند تم صوغ التوصيال التالية: ،مناقشة ه ، النتائ 

 لرام  تدريلية للمعلميي لمسداعدتهم ادس التعامدت مد  أخادا الت ميد  إعداد  
 و  صعوتال الدتعلم ادس ا مد ء واتسدتبادة منهدا لتادوير وسدائت ع جيدة 

 ناجعة.
 . أرورة الكش  عي أخااء الت مي  اس مراعت عمرية متكرة 
 . تاوير عنائ  تعليمية لهد  معالجة األخااء ا م ئية 
  ادددس ا مدددد ء  األساسددديةالتركيدددز ادددس المنددداه  المدرسدددية علددد  العندددائق 

 عرأها مي خ ل استراتيجيال تعليمية متعددة العواس .و 
 لليا  علددد  الددددورة التعليميدددة معالجدددة الدددتعلم ريدددر الم ئدددم عتددد  ت يددديار سددد

 التعلمية ال عنة.
  لجميدد   ا تندداييددتم التعلدديم عتدد   أييجدد  و  التعليميددة األسددالي التنددوع اددس

 الت مي  واس جمي  المباهيم والعنائق .
  اتهتمام تما يلس : إل العاجة 
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العنينية التس يرتكلها  األخااء أنما يدرت المعلموي  أيأرورة  -
  جها.الت مي   ليسهت ع

 ايما يتعلق تالعرو  وا م ء.  األساسيةالمعراة  إتناي -
عل  المعلدم مسداعدة اللتد  و  النوانيي،و  عب  العنائق ا م ئية  -

 عل  استعمالها تشكت كلير.
 الت مي  عادة التعنق مي صعة الكتاتة. إكسا  -
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