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  :ملخص الدراسة

عة من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الراب لتقليلبرنامج تدرييب  يهدف البحث احلايل إىل اقرتاح     

من ذوي صعوبات الكتابة اليدوية، مستخدمة يف ذلك املنهج متعلمني  07على عينة قوامها ابتدائي، الذي طبق 

من  يقلل املقرتح تدرييبالربنامج ال توصلت الباحثة أن اومعاجلتها إحصائيا وحتليله مجع البيانات بعدف. التجرييب

 . صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي
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      :مقدمة

يعترب جمال صعوبات التعلم من ااالت احلديثة نسبيا يف حقل الرتبية اخلاصة مقارنة بااالت التقليدية املتعارف      

فمجال صعوبات التعلم كمجال من جماالت  ،ا كاإلعاقات البصرية، أو اإلعاقات السمعية، أو التخلف العقليهعلي

  .الرتبية اخلاصة مل يكن معروفا لغاية منتصف الستينات من العام املاضي

أحد  Samuel Kirkصاموئيل كريك  ه، حيث قدم1923ر مصطلح صعوبات التعلم ألول مرة يف عام هولقد ظ

أمام أعضاء أحد االس الوطنية الذي يضم جمموعة من أولياء األمور  أثناء حديثه) حقل الرتبية اخلاصة الرواد يف(

ناك هذا السياق أورد كريك أن هويف اليات املتحدة األمريكية، تمني باملشاكل التعليمية لألطفال بالو هواملختصني امل

ن اإلدراك عن طريق عو ي، ولكنهم ليسوا صما، وبعضهم ال يستطةارات اللغويهقادرين على اكتساب امل غري متعلمني

عون التعلم عن طريق أساليب التدريس العادية، ولكنهم يحاسة البصر، ولكنهم ليسوا مكفوفني، وبعضهم ال يستط

      .(Kirk,1997)م الذين لديهم صعوبات يف التعلمه املتعلمنياموعة من  هذهمتخلفني عقليا،  واليس

  ،نفسه الفرد داخل أيضا ولكن فحسب، األفراد بني ليس كبري بشكل الفروق الفردية ظاهرة لديهم تتضح الذينو 

 ال الذين من متعلمني كبرية نسبة وجود األساسية املرحلة يف املتعلمني تدريس فرصة له تتاح من كل ويالحظ

 عقلية قدرات من ميتلكونه وما مسات الذكاء، من عليهم يبدو مما الرغم على احلساب أو الكتابة أو القراءة يستطيعون

 من معلموهميبذله  مما الرغم على وذلك ،خمتلفة جماالت يف واضحة تظهر مهارةو  قدرةو  املتوسطة، فوق أو متوسطة

  .احلسابية أو القرائيةأو  الكتابية قدرام وحتسني تدريسهم يف كبرية جهود

 من كبرية عقبة تشكل املتعلمني، واليتهؤالء  يواجهها اليت الصعوبات أبرز من الكتابة اليدوي تعلم صعوبات وتعد

ال  ومبا أن بعض هؤالء املتعلمني األخرى، الدراسية املواد مجيع على نتائجها تنعكس اليتاملدرسي  النجاح عقبات

وذلك  .مم حسب احتياجاكان البد من التكفل  أساليب التدريس العادية، عن طريق عون التعلمييستط
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 الضعف جوانب وإخضاع القوة جوانب وتدعيم دف تعزيزم، هم وضعفمواطن قو واكتشافم يص مشكالخبتش

  .م وطموحامماهلآ وحتققالتغلب على مشكالم  منم همتكن بدائل إجياد أو للمعاجلة

 منهم مسامهة تعليمية، برامجتصميم  على يهاعل نيوالقائم الرتبية والتعليم جالمباملهتمني  سعى ،ومن أجل ذلك

تمام الباحثة للدراسة والبحث حيث هذا ما لفت اه، و األفضل املتعلم ذوي صعوبات التعلم حنو مبستوى لالرتقاء

اقرتاح برنامج تعليمي تدرييب للحد من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة متحور موضوع حبثنا حول 

 .الرابعة ابتدائي

  . جانب نظري وجانب تطبيقي: فصول من جانبني تناولت الباحثة موضوع الدراسة يف ستةف

  :فصول ثالثةفاحتوى اجلانب النظري على 

منها يتعلق باإلطار العام للدراسة، وحيوي إشكالية البحث وفرضيته وأمهيته وأهدافه، وكذا املفاهيم األساسية  األول

  .سواء أكانت عربية أم أجنبية املتعلقة به، والدراسات السابقة اليت عاجلت موضوع حبثنا من إحدى زواياه

كما تطرقت إىل ،  اليت بّينت الباحثة فيه معناهاصعوبات تعلم الكتابة اليدوية أما الفصل الثاين خصص ملوضوع 

كما وضحت الباحثة الطرق واألساليب املعتمدة يف ،  امؤشرامث تناولت ، مسببة هلا عواملها، كما أشارت إىل الأمناط

  .هاعالجطرق وأساليب وإسرتاجتيات و ها مبادئإضافة إىل ب، هاوتشخيص هاتقييم

أنواع مث تطرقت إىل حتديد املفاهيم، وتناولت فيه الباحثة ، التدريبية لربامج التعليمةيف حني الفصل الثالث خصص ل

الربامج  نماذج املعتمدة يف تصميمكما بينت أهم ال،  التدريبية خصائص الربامج الرتبوية كما تطرقت إىلالربامج،  

 .التعليمية التدريبية
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  :أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فاحتوى على فصلني، مها  

الذي خصص إلجراءات الدراسة امليدانية املتبعة يف هذا البحث، من حيث حتقيق أهداف الدراسة  الرابعالفصل 

االستطالعية، ليتم بعد ذلك تناول الدراسة األساسية من خالل حتديد املنهج املتبع، وجمتمع الدراسة الذي أخذت 

إجراءات تطبيق الدراسة ع توضيح منه العينة، إىل جانب توضيح مواصفاا، وأدوات البحث املطبقة عليها، م

  .األساسية واألساليب اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج وتفسريها

البحث، لتصل الباحثة أخريا إىل استنتاج عام خلصت فيه  ةخصص لعرض النتائج ومناقشة فرضياخلامس بينما الفصل 

  .النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة

ثها مبجموعة من االقرتاحات وبعض املالحظات اليت التمستها ميدانيا، واليت ترجو أن تلقى صدى وختمت الباحثة حب

  .يف أرض الواقع
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  :تمهيد 

سوف نوضح أمهية الدراسة ، كما اإلجابة املؤقتة لتساؤل البحثيف هذا الفصل إشكالية الدراسة و  سوف نتناول     

اليت متس كانت أجنبية أم عربية أ ق إىل أهم الدراسات السابقة سواء، كما أنه سنتطر وأهدافها، وأهم املفاهيم هلا

  .جوهر إشكالية حبثنا

  :إشكالية الدراسة - 1

، فالنسبة األعظم من اليت ختدم مجيع املواد الدراسية تعترب مهارة الكتابة اليدوية من أهم املهارات األكادميية     

 ولية ككتابة اسم املتعلم وهويته احلياتية األ، بدءا من املتطلبات املواد تأخذ صيغة اللغة املكتوبةاالمتحانات يف كافة 

  .ياة األكادميية والعملية للمتعلماليت تعتمد عليها املستويات األكثر تعقيدا من احل ،األخرىبكافة صور التعبري  اءوانته

املتعلم من التعرف ىل اليت متكن األو  افالبصر آلته ،وترتبط الكتابة اليدوية ارتباطا وثيقا حباسة السمع والبصر واليد     

، يف حني تعمل اليد على ترمجة ما شاهدته العني من صور لرتمسها احلروف والكلمات وصورها وأشكاهلالى حدود ع

ها إىل معاين األفكار املراد التعبري مما ميكنه من ترمجت ،وإدراكها على الورقة رمسا سليما ميكن القارئ من التعرف إليها

) اإلمالئي  الرسم( ية من خالل مجالية الكتابة اليت تعترب مهارة سابقة ملهارة التهجئة ، مع إعطاء صورة مجالعنها

  ، فإن مل يكن قادرا على أدائها فلن يكن مبقدوره االستمرار يف مواصلة التعبري عن أفكاره وتدوينها والتعبري الكتايب

  .)155 – 154 ص ص ،2005، أسامة حممد البطانية(

 تهوعدم ثق ،باإلحباط والتوتر والقلق هذا قد يشعره، فأهله ومعلميه من قبل استمرار توبيخهر قصوره مع موإذا ما است

  .يف حتسني معدل حتصيله الدراسي عجزه عن مسايرة زمالئه يف الدراسة وفشله بسبب نفسه،ب

يكون و  ،تقديره لذاته يتدىنو تضعف إرادته ودافعيته للتعلم  املتعلم الذي يشكو من صعوبات يف التعلمكما أن 

 أثناء الدرس، لتهريج واحلركة الزائدة ايلجأ إىل ، و وال يبايل بواجباته املدرسيةيعتمد على اآلخرين و  ،هامفهوما سلبيا عن
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. ت إليه إهلام الشعراين قديح يف مقاهلا حول صعوبات التعلم وتأثريااكما أشار   مما يشتت انتباهه والعبث حنو الصف

 ه ميتلكأنّ رغم وذويه بسبب إمهاله وعجزه يهمش من طرف معلميه و  ).10ص ، 2008، الشعراين قديحإهلام (

 .متكنه من مواصلة مشواره الدراسي بنجاح وتفوقاليت كادميية األملؤهالت ا

مساعدم إّال أم عاجزون عن  متعلمو املرحلة االبتدائية، وبالرغم من وعي املعلمني حبجم املشكلة اليت يعاين منها

حبجة اكتظاظ األقسام وعدم السماح هلم جبمع نفس املتعلمني ذوي الصعوبات أكثر من ثالث مرات يف حصص 

  .املعاجلة الرتبوية

أن  أرادت الباحثة ،الكتابية شكال وموضوعا للفرد يف خمتلف األعمال يعتمد على قدرته ومبا أن األداء الناجح     

خصوصا بعدما أدركنا  تهمالتكفل م وعنايسلط الضوء على موضوع صعوبة الكتابة اليدوية لدى املتعلمني دف ت

من خالل دراستنا االستطالعية أن املعلمني ليس لديهم دراية كافية حول طرق التكفل بذوي صعوبات التعلم، وحىت 

كما أم يقومون   تساعدهم عن كشف عنهم ومعاجلتهم،وإن كانوا على دراية ا إّال أم ال جيدون الوسائل اليت

من  دفصممت الباحثة برناجما تعليميا تدريبيا لذلك مما زاد الوضع تدهورا،  لديهم إجابام متجاهلني رداءة اخلط

، التخفيف من حدايف الكتابة اليدوية من أجل التغلب عليها أو ذوي الصعوبات املتعلمني  خالله إىل مساعدة

  :تتساءل وهلذا

  .دى تالميذ السنة الرابعة ابتدائيمن صعوبات تعلم الكتابة اليدوية ل يقللالربنامج التدرييب املقرتح  هل

  :اإلجرائية لدراسة الفرضية -2

تعلم  لتقليل من صعوبات التدرييب املقرتح وبعد تطبيق الربنامج قبل اختباربني نتائج  ةدالة إحصائيذات فروق يوجد 

   .الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابع ابتدائي
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  :الدراسة  أهمية -3

  :تتمثل أمهية الدراسة فيما يلي

  .ذوي الصعوبات يف الكتابة اليدويةعلمني تمساعدة امل تقدمي وسيلة للمعلمني من أجل *

  .منها، وإثارة االهتمام إلدراك طرق تشخيصها للحد شكلة ذوي صعوبات الكتابة اليدويةاملساعدة يف فهم م* 

  :الدراسة هدافأ - 4

   :ا املوضوع كان لألهداف التاليةذالتطرق هل

  .من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية تصميم برنامج تعليمي تدرييب للحد* 

  .حماولة الكشف عن أمهية هذا الربنامج  *

  .صعوبات التعلم يف الكتابة اليدوية ذوي املناسبة ملشكالتمساعدة اجلهات املسؤولة يف إجياد احللول *  

  .فيما تتوصل إليه الدراسة من نتائج 

 :التعاريف اإلجرائية -5

  :البرنامج التعليمي التدريبي /ب

يشرتكون يف نفس الصعوبة، إلتقان مهارة ما أو احلد من عبارة عن خطة منظمة لتدريب جمموعة من املتعلمني      

  .صعوبتها خالل مدة زمنية حمددةجة در 
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ال يعانون أي إعاقة سواء بصرية أو عقلية أو مسعية أو  جمموعة من الذكورهم  :تالميذ السنة الرابعة ابتدائي/ ج

ميكن احلكم  مل يدرس التحضريي وال يعانون أي إعمال من قبل األعل،  حركية، ذكائهم ما بني املتوسط فما فوق،

  .عليهم بأم يعانون من صعوبات تعلم بداية من السنة الثالثة ابتدائي

  :ةصعوبة الكتابة اليدوي /د

مبعىن أن احلروف قابلة  ،، على الرغم من أن أشكال احلروف تبدوا عاديةوهي عجز الكتابة عن إيصال املعىن     

 .ا تبدو مشوهة غري قابلة للقراءةتكو، إال أن تراكيب هذه احلروف يف الكلمات اليت للقراءة

  :الدراسات السابقة  -6

  :الدراسات األجنبية/ أ

  :نشري إىل بعض منها

معلما توصل إىل أن الطرق اليت ) 92( استجابةاليت ارتكزت على فحص ): Stein ) "1990" دراسة ستني  - 1

تخدام يف اهلواء، واسيفضلها املعلمني لتعليم اخلط لذوي صعوبات التعلم، تكون بتتبع باستخدام النسخ، وكتابة 

  ).125تعوينات، ص علي (األوراق املخططة امللونة 

التتبع باستخدام النسخ، والكتابة يف اهلواء دف تنمية الضبط احلركي والذاكرة  طريقة من كللقد استخدمت الباحثة  

  .ذوي صعوبات تعلم كتابة اليدوية نيتعلماملالبصرية لدى 
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عن تأثري الوسائط املتعددة لتعزيز القدرة على الكتابة من خالل سياق، زيادة ): 1995" (كنز وآخرون " دراسة  -2

كتابات املتعلمني، والتقدم اإلجيايب يف كتابام عندما انتقل املتعلمني إىل حميط الفيديو، وكذلك عدد التصنيفات يف  

أصبح أكثر قدرة على حتديد املعارف الصحيحة يف اية األسبوع التاسع من الربنامج، مما يشري إىل إجيابية استخدام 

  .الفيديو يف تعليم القراءة والكتابة

كرة الفيديو يف الربنامج التعليمي التدرييب املقرتح، إال أا مل تكتفي به فقط ألن املتعلم ال قامت الباحثة بتطبيق ف

  .حيتاج إىل حاسة البصر فقط ملمارسة الكتابة اليدوية، بل حيتاج إىل مجيع احلواس

الذي يركز على إىل أن التعلم املباشر واإلشراف التعليمي من قبل املعلم ) 1999(دراسة بريجنر وآخرون  خلصت -3

  . اكتسام املهارة يف الكتابةمساعدة املتعلمني ذوي صعوبات التعلم له أثر فاعل يف

  .املقرتح التعليمي التدرييب ولقد استفادت الباحثة منها يف تسري الربنامج

الرتكيب يركز على مهارات النسخ ومهارات التصنيف أو برنامج تدخل إرشادي لعالج صعوبات الكتابة اليدوية  -4

إىل أن التحسن يف الرتكيب والكتابة اليدوية كان داال، وبالرغم ): 1999" (بروكس وآخرون " على حد سواء توصل

 رةمن أن مهارات حساسية احلركة وتكاملها املرتبطة بالكتابة وصحة اإلمالء والتحليل الصويت مل يتم تدريبها بصو 

  ).25-24 ص ، ص2005صالح عمرية، (مباشرة إال أا أظهرت حتسننا 

  .ركزت الباحثة على هذه املهارات يف الربنامج التعليمي التدرييب املقرتح، وجعلتها جزءا من خطواته لقد

  :الدراسات العربية/ ب

اليت توصال فيها إىل استخدام برنامج مبساعدة احلاسوب له أثر فاعل ): 1992(دراسة أمحد عواد وهويده حنفي  -1

حنو عملية الكتابة ابية لدى ذوي صعوبات التعلم الكتابة والتهجئة، وأدى إىل تكوين اجتاهات إجييف حتسني الكتابة 

  ).167، ص 2005، عبد اهللا عسكر(واستيعام هلا 
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  .قامت الباحثة باستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف برناجمها العتماد بعض األنشطة عليه

متعلم ) 160( على عينة قوامها رنامج تدرييب عالجي طبقباليت هدفت إىل إقرتاح ):2002(دراسة صاحل عمرية  -2

وقد خلصت نتائجه  ،دف احلد منها غرف املصادر صعوبات تعلم القراءة والكتابة املرتددين علىومتعلمة من ذوي 

  ).130 ، ص2005صالح عمرية، ( إىل فاعلية هذا الربنامج

، لدى املتعلمني الذاكرة البصريةو تنمية اإلدراك البصري دف  تدرييب نشاط بإضافة إىلأعدت الباحثة متارين تدريبية 

  .من هذا الربنامج ةفكر المستوحية 

حول موقع جلوس الطالب يف غرفة الصف وتأثريها يف اجتاهاته وحتصيله ):2010(خلصت دراسة زياد بركات  - 3

تسهل متابعتهم  الصفوف األمامية حىتإىل ضرورة جلوس الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم يف ، الدراسي

  ).27، ص 2010زياد بركات، (ومراقبة أدائهم 

، مع جعل لقد قامت الباحثة جبعل املتعلمني جيلسون أثناء خضوعهم للربنامج التدرييب املقرتح يف الصفوف األمامية

   .Uالطاوالت على شكل حرف 

  :تعقيب على الدراسات السابقة 

  :تبني لنا ما يلي صعوبات تعلم الكتابة اليدويةبعد استعراض الدراسات السابقة يف جمال 

  .يف هذا االثل اجلانب النظري والتطبيقي مت ابة اليدويةصعوبات تعلم الكتال بد أن تكون برامج * 

مع املستجدات  اليدوية بشكل خاص وصعوبات التعلم بشكل عامصعوبات تعلم الكتابة ال بد أن تتماشى برامج * 

  .املتعلقة بتعليم واملتعلماحلديثة 

إن هذه الدراسات قد اختلفت دوافعها وأسباا، ومن مث املشكالت اليت تصدت هلا باملعاجلة والتحليل، وهذا يعزى * 

  .إىل تباين اهتمامات الباحثني وطبيعة كل دراسة
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  .من عدة جوانب صعوبة الكتابة اليدويةُأجريت هذه الدراسات يف جمتمعات خمتلفة، وتناولت موضوع * 

تعاجل موضوع صعوبة الكتابة اليدوية مع مراعاة مجيع جوانب املسبب له، إمنا كل دراسة اهتمت هذه الدراسات مل * 

  .جبانب وأمهلت بقية اجلوانب

  .من جانب معني والطرق املستخدم لعالج هذه الصعوبةهذه الدراسات ركزت فقط على الوسائل * 

من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية، مراعية فيه مجيع اجلوانب  لتقليلقرتح برنامج تدرييب رادت أن تأفأما الباحثة  

 .املسببة هلذه الصعوبة
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 :تمهيد 

ط اليد الكتابة خب: ليت تشتمل على ثالثة أنشطة فرعية، واة من الصعوبات التعلم األكادمييةتعترب صعوبة الكتاب    

 ومهاهمف اليد فقط من حيث طخببالكتابة ذا الفصل على الصعوبة املتعلقة ، وسوف يقتصر هواهلجاء والتعبري اللغوي

 هاأساليبو مبادئها و مها وتشخيصها، يطرق تقيكما سنوضح مؤشراا،  و  وكذا العوامل املسببة هلا، املختلفة أمناطهاو 

وإجراءات عالجها اوإسرتاتيجيا.  

  :)الخط اليدوي(ف صعوبات تعلم الكتابة اليدوية تعري -1

                                                                                                   حسب تناول كل باحث هلا يف دراسته،لقد تعددت تعاريف صعوبات تعلم الكتابة اليدوية وذلك      

  :أمهها وسوف نعرض

يف  على أا اضطرابات يف العالقات املكانية البصرية اليت ترتبط بعجزصعوبات الكتابة ) 2001(يعرف كيفارت 

  .)112 ص، 1998 ،عدس حممد عبد الرحيم(الكتابة 

، ويرجع إىل أن الطفل يكون غري ابة ناجتة عن العجز الوظيفي للمخإىل أن صعوبة الكت) 1965(بست  أما مايكل

ها ويتعرف عليها ، فهو يعرف الكلمات ويستطيع نطقوالكلماتل احلركي لكتابة احلروف قادر على تذكر التسلس

نسخ أو كتابة الكلمة من ، ولكنه مع ذلك غري قادر على تنظيم وإنتاج األنشطة احلركية الالزمة لعند مشاهدته هلا

 .) 125ص، 2005، حممد علي كامل ( الذاكرة

شكال واحلروف والكلمات يفرق ومييز بصريا بني األأن تعلم الكتابة يتطلب من املتعلم أن ) 1994(ويذكر جونسون 

، فاملتعلم الذي يعاين من صعوبة يف متييز احلروف والكلمات بصريا يعاين أيضا من صعوبات يف إعادة واألعداد

  .إنتاجها ونسخها بدقة
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ة عند حماولة ، ينتج عنه صعوبة يف املخرجات احلركيها على أا عجز يف الضبط احلركيفيعرف) 1997(أما لوريا  

، صاحل حممد إبراهيم( للقيام باحلركة الضرورية للكتابة، بة للجسم والذراع واليد واألصابعإرسال اإلرشادات املناس

  .)126-125 ص، 2007

، بإضافة إىل اضطرابات ف أو تباعد املسافات بني الكلماتبأا تشوه يف شكل احلرو ) 1999(يعرفها جريارد 

  .)72 ص، 2005، صالح عمرية(الكتابة  الضغط على القلم أثناء

 اضطراب يظهر لدى متعلمهي  :يدويةالكتابة ال تعلم أن صعوبةميكننا القول بهذه التعاريف كل من خالل       

صعوبة يف متييز ، تباعد املسافات بني الكلمات، حلروف والكلماتتشويه ا :، مثلصعوبات التعلم على أشكال خمتلفة

  . ، عدم الدقة يف رسم احلرفبصريا، الضغط على القلم أثناء الكتابة احلروف والكلمات

        :بة اليدويةأنماط صعوبات الكتا –2

  :تتمايز صعوبات الكتابة اليدوية يف األمناط الثالثة التالية

  :صعوبات إنقرائية الكتابة :2-1

م من أن أشكال ، على الرغإيصال املعىنالتعبري الكتايب عن ، و ا النمط من الصعوبات عجز الكتابةويقصد ذ     

، إال أن تراكيب هذه احلروف يف الكلمات اليت تكوا تبدو غري احلروف تبدو عادية، مبعىن أن احلروف قابلة للقراءة

  .)282، ص 2008، تفتحي زيا(أو غري معيارية أو غري قانونية مقروءة 

  :ات إيقاع أو رسم الحروف والكلماتصعوب :2-2

ويقصد ذا النمط ضعف قدرة الفرد على رسم احلروف والكلمات، مع سالمة التهجي أي أن املشكلة هنا يف      

  .)127، ص 2000، حافظ عبد الفتاح نبيل(طء إيقاع الكتابة يكون غري عادي رسم احلروف، كما أن معدل ب
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  :عوبة استخدام الفراغ عند الكتابةص: 3-2

، م الفراغ املخصص للكتابة اليدويةتنظيم احلروف، والكلمات، واتساقها، واستخداويقصد ذا النمط صعوبة     

  .)160، ص 2008، أسامة حممد بطانية(صعوبات اإلدراك املكاين اخلاطئ وهي صعوبات مكانية تقوم على 

  .دراستنامع موضوع  ط األول حبكم تناسبهموحنن يف حبثنا سوف نركز على الن     

  : الكتابة اليدويةعوامل صعوبات  -3

لذلك قد يصبح العجز فيها  ،مهارة التهجئة والتعبري الكتايب تعترب الكتابة من بني الصعوبات اليت تسبق كل من     

اإلدراك البصري واليت ترتبط أيضا بصعوبات خمتلفة كضبط احلركي و  ،معوقا للتعبري الكتايب ولتحقيق التقدم الحقا

  .والذاكرة البصرية

ن خالل دراسته لتالميذ صعوبة الكتابة على أا ناجتة عن اضطراب باملخ ويذكر أن م: )1995( تناوهلا هارسونوقد 

  :الكتابة تظهر عند تالميذ يف شكل اضطرابات

  .والتمييز البصري) معرفة األشياء والصور(مشكالت اإلدراك البصري  - 1

الفراغ وجتميع األجزاء يف  إدراك الوضع يف اضطراباتوتتضمن  ،إدراك العالقات املكانية البصريةمشكالت يف  - 2

  .اجلمل

  .رة على معاجلة العالقات املكانيةاضطراب القدرة احلركية البصرية وهي القد - 3

،  2009، حافظ بطرس بطرس( ادة إنتاج ما مت معرفته وإدراكهاضطراب التناسق احلركي البصري مثل رسم أو إع - 4

  .)345 ص
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    :عوامل ذاتية: أوال

  :اضطراب الضبط الحركي/ أ

لتحكم يف ضبط حركة العني ، والقدرة على اوضعية اجلسم وحركة اليد واألصابعتتطلب الكتابة الضبط احلركي ل     

، وأي خلل أو ضعف فيها يؤدي إىل ضرورية لعمليات النسخ والتتبع، وكتابة احلروف والكلمات، هذه املهارة مع اليد

أنه بالرغم من  ملتعلمفا ،، وترجع إىل عجز وظيفي يف الدماغلكتابة إىل ما يعرف بعجز الكتابةالقدرة اجلزئية لصعوبة 

  .)68، ص 2003، سلوى يوسف مبيضني(، إال أنه ال يستطيع إنتاج الكتابة يعرف الكلمة ويستطيع قراءا

  :اضطراب اإلدراك البصري/ ب

، ومعرفة حدودها ة املميزة للحروف والكلمات بصرياالطفل معرفة السمات اخلاصتتطلب عملية تعلم الكتابة من      

متييز احلروف ، ويف العادة يعاين األطفال ذو الصعوبات صعوبة ادة إنتاجها من الذاكرة مرة أخرىوأشكاهلا وإع

  .)28، ص 2012، مسعد أبو الديار وآخرون( ، ويف إعادة إنتاجها أو كتابتها كتابة دقيقةوالكلمات بصريا

  :اضطراب الذاكرة البصرية/ ج

إن األطفال الذين يعانون من صعوبات يف الكتابة هم يف العادة يتمتعون حباسة بصر سليمة كما هو احلال لدى      

، ه بصريا لضعف يف ذاكرم البصريةاألطفال العاديني، فهم يبصرون جيدا لكنهم يفشلون يف تذكر ما مت مشاهدت

، والذي ميكن مالحظته عندما نتاج احلروف والكلمات من الذاكرةصعوبة يف استدعاء احلروف وإعادة إفهم يواجهون 

، مصطفى نوري القمش(معرفة األشياء بالرغم من سالمة حاسة البصر يدعى بفقدان الذاكرة البصرية  ملتعلمحياول ا

  .)121، ص 2007
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  :درسة واملنزل وفيما يلي عرض هلاهي عوامل خاصة بكل من امل :العوامل البيئية: ثانيا

  :وترجع إىل جوانب عديدة منها :طرق التدريس السيئة/ أ

  .وظروف املتعلم اخلاصةالتدريس اجلماعي ال الفردي الذي ال يراعي قدرات وميول  - 1

  .فز وال يرغب املتعلم يف الدراسةالتدريس القهري الذي ال حي - 2

  .سيلة أو الطريقة املناسبة للتعلمالتدريس اخلاطئ الذي ال خيتار الو  - 3

دون مربر بعد ) ملنفصلة أو كتابة احلروف املتصلةكتابة احلروف ا(خر يف تدريس الكتابة من أسلوب ألاالنتقال  - 4

  .املتعلم قد اعتاد األسلوب األول أن يكون

نبيل عبد الفتاح (ه ري عبري وغمالء والتطبيق والتاالقتصار على متابعة كتابة املتعلم يف حصص اخلط وحدها دون اإل- 5

  .)112 ، ص2000، حافظ

  :استخدام اليد اليسرى في الكتابة /ب

يستخدمون اليد  % 90، وإحصائيات بينت أن حوايل الكتابة هو استخدام اليد اليمىن إن املتعارف عليه عند     

، والذي يؤدي إىل تلك الكتابة اهلا ال يؤدي إىل صعوبات، وأن استعممنهم يستعملون اليسرى % 09اليمىن بينما 

  الصعوبة هو فشل املعلم يف تصحيحه لكتابة املتعلم يف املراحل املبكرة باستخدام اليد اليمىن بدال من اليد اليسرى

  .)57، ص 1993، بن عيسى حنفي( 
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  :متابعة األسرة لكتابة المتعلم/ ج

ريب وال شك أن وقت احلصة الدراسية ال يكفي لتد ،رة تتطلب تدريب مستمر ومران دائمإن الكتابة مهارة وأي مها

، ألن ه على إتقان وحتسني اخلط الكتايبلذا ننصح أن يتابع ويل األمر منو قدرة ابن ،املتعلم على الكتابة الصحيحة

  .)197، ص 2011، سليمان عبد الواحد( صعوبة يف الكتابة الفشل واإلمهال يف هذه املتابعة غالبا ما يؤدي إىل

، وقد أخذا إىل صعوبة تعلم املتعلم للكتابة هناك عوامل متداخلة يف بعضها قد تؤدي من هذا كله، نستنتج أن     

    .من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية الباحثة بعني االعتبار عند تصميمها للربنامج التعليمي التدرييب املقرتح للحد

  :مؤشرات صعوبات الكتابة اليدوية -4

لى وجود صعوبات جتمع معظم الدراسات والبحوث على املؤشرات والدالالت السلوكية التالية كعالمات ع     

  :الكتابة من أمثال

  .انقرائية كتابات احلروف والكلماتعدم  - 1

       . ظام أحجامها وأشكاهلا واجتاهاا، وعدم انتسوء وعدم اتساق الكتابة - 2

    .مضطربةكلمات أو حروف غري منتهية أو غري مكتملة أو حمذوفة أو   - 3

  .عدم اتساق سطور الكتابة واهلوامشالصفحة و فراغ سوء استخدام  - 4

  .متابعة أو مشاهدة اليد اليت تكتبالتحدث للذات عند الكتابة و  - 5

  .عدم آلية الكتابة - 6

  .ة أو اخنفاض معدل الناتج الكتايببطء الكتاب - 7
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  .وحدة غري عادية، حكام أو بعصبية والضغط عليه بقوةمسك القلم بإ - 8

  .صعوبات يف تتبع والتذكر، وإسقاط بعض احلروف، أو استبداهلا، أو كتابة بعضها مكان بعض اآلخر - 9

  .املنحنية أو املائلة أو املنكسرةصعوبات يف كتابة اخلطوط  - 10

  .)282 ، ص2008، فتحي زيات(مغلقة النهايات  ري منتظمة وغريكتابة حروف حادة متباعدة غ  - 11

ف بطريقة جتعل بإضافة إىل تشابك احلرو  ،)النقط، الفواصل(عوبات يف استخدام عالمات الوقف لديهم ص - 12

  .الكلمات غري واضحة

، وتنوع أشكاهلا حسب موقع احلرف يف اجلملة ف حسب انفصاله أو اتصاله بالكلمةلديهم صعوبة رسم احلر  - 13

  .إرباك املتعلموهذا التعدد يف صور احلروف يؤدي إىل 

بكافة ، كما أم ال يقومون أخطائهم اليت حيددها هلم املعلم يهتمون يف الغالب مبراجعة وتصحيحال  - 14

  .ى النحو الذي يوجههم إليه املعلمالتصحيحات املطلوبة منهم عل

  .)41، ص 2008، سعد عيسى مراد(ر احلركة وأطواهلا عند الكتابة صعوبة يف التمييز بني قصالديهم  - 15

  .اسب لتنفيذ املهمة املطلوبة منهماملنكتابام غري مقروءة بشكل عام بالرغم من إعطائهم الزمن   - 16

بلغة العربية أو اللغة  اخلط غري مفهوم يف الكتابة، و عدم التناسق يف الكتابة، فهي خليط من اخلط النسخ - 17

  . لة واملنفصلة، تكون الكتابة خليط احلروف املتصاألجنبية

  .ليد بشكل غري صحيح أثناء الكتابةاستعمال ا - 18

  ).89، ص 2006، سامي سلطي عريفج(وضع رديء للجسم أثناء الكتابة، ووضع غري مناسب للورقة  - 19
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 خالل تصميم برنامج تعليمي التدرييب الذي يؤخذ هذه املؤشرات، من سنحاول يف هذه الدراسة معاجلتها هلذا     

  .بعني االعتبار

  :م وتشخيص صعوبات الكتابة اليدويةتقيي -5

، وتقييم األخطاء املداخل اليد املفضلة يف الكتابة، ومن هذه اخل تقييم وتشخيص صعوبات الكتابةتعددت مد/ أ

الل إىل أنه  ميكن تقييم األخطاء يف الكتابة من خ) 1978(و ويدر هولت وآخرون ) 1965(فقد أشار  لويس 

  :املهارات الفرعية اليت تتضمن

  .حيث االحنناء وامليل واالستقامة تقييم اخلطوط يف الكتابة من *    

  .لكلمات وإكماهلا والفراغات بينهاشكل وحجم واستقامة احلرف وا *     

  .عليه أثناء الكتابةوضع اجلسم وطريقة إمساك القلم والضغط *      

رمسية إىل أن أساليب تقومي مهارات الكتابة تتعدد ما بني أساليب التقييم ال: )1988(ويشري فتحي زيات      

اييس اليت أعدت هلذا ، على أن هذه األساليب أيا كان نوعها تشمل االختبارات واملقوأساليب التقييم غري رمسية

  :الغرض ومنها

 املتعلمني، تكون نتائجه مفيدة يف حتديد تقدم قياسا أو تقديرا مسحيا عامااليت  :التحصيليةات االختبار  -1    

  .رامج تدريسية أو تدريبية تصحيحية، أو إجراءات تشخيصية إضافيةالذين حيتاجون إىل ب

، تابةالك يف خمتلف مهارات املتعلماليت تقدم معلومات تفصيلية دقيقة عن  :االختبارات التشخيصية -2    

  .مواطن القوة والضعف لدى املتعلم وتستهدف حتديد
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، الذي يف ضوئه علم يف ضوء األداء الفعلي احملدداليت حتدد مستوى أداء املت :االختبارات محكية المرجع -3   

  .للمهارة ميكن احلكم على مدى إتقان املتعلم للمهارة موضوع التقييم يف إطار األهداف التدريسية احملددة مسبقا

دور املعلم وأخصائي التشخيص يف إعداد االختبارات غري  )1988(وتأكد لنداهار جروف وجيمس بوتيت      

من ، لتقييم املتعلم على كل مهارة موضوع معني متاثل وتطابق املنهاجرمسية لتشمل سلسلة مناسبة من املهارات يف 

م ا تصبح مستويات للمهمة اليت جيب تعلمها خالل التعلي، واملهارات اليت مل يتم إتقااملهارات املناسبة يف املنهاج

  .)76 –75 ص ، ص2005، صالح عمرية(التشخيصي العالجي 

  :بسيطة في تشخيص العملية الكتابيةالطرق ال/ ب

 إىل أن تشخيص األول الذي جيب إجراؤه للمتعلمني ذوي صعوبات الكتابة، يتمثل يف) 2001(حيث يشري دانتون 

  :ضلة يكون بإتباع اخلطوات التالية، ومتييزه لليمني من اليسار ومعرفة اليد املفحتديد اليد املفضلة لدى املتعلم

  .عية اجلسم بالنسبة لوضعية للورقةوض - 1     

  .طريقة إمساك القلم - 2     

  .تقييم اخلطوط يف الكتابة - 3     

  .)الشكل واحلجم(تشكيل احلروف  - 4     

  .ستقامة اخلطا - 5     

  .الفراغات بني احلروف - 6     

  .طنوعية اخل - 7     

  .)102، ص 1999، زيان حممد محدان) (داكن، خفيف(على القلم أثناء الكتابة  الضغط - 8     
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  .اختبار حتصيلي صممته هلذا الغرض م وتشخيص احلاالت عن طريقييقامت الباحثة بتقيف الدراسة احلالية 

  :)الخط(الكتابة اليدوية  مبادئ تعلم -6

  :ية التالية يف برنامج تعليم اخلطنبغي االلتزام باملبادئ التعليمي     

  .وح التدرجيي حنو اإلتقان والسرعةفاألساس يف تعليم اخلط هو التقليد واحملاكاة والتدريب واجلن: التعليم املباشر - 1

  .التعليم الفردي - 2

  .حاجات الطالب الفردية، لتطابق تنويع أساليب والطرق - 3

  .تكرار التدريب على اخلط اليدوي عدة مرات أسبوعيا - 4

 .إعطاء دروس قصرية يف اخلط اليدوي ضمن دروس اإلنشاء - 5

االنتقال بتدريج من خطوة إىل خطوة على أن تكون املادة التدريبية مفهومة للمتدرب، فال تقدم له كلمات أو  - 6

  .ل ال يفهم معناهامج

  .تيا أو يتبادل اخلطوط فيما بينهماملتعلمون خطهم اليدوي ذايقيم  -7

  .املعلم منوذجا للطلبة لكي يتبعوهيعد  -8

  .حركية وكمهمة بصرية حركية معا يعلم اخلط اليدوي كمهمة بصرية أو مهمة -9

للمساعدة على تدريب ذوي صعوبات  ،قد يكون املعلم مجاعة حتسني اخلط من الطلبة ذوي اخلطوط اجليدة -10

  .ى كيفية الكتابة وعلى حتسني خطهماخلط عل

  .اخل.....، كجلسة املناسبة ومسك القلم بطريقة مرنة على العادات الصحيحة عند الكتابةالتأكيد  -11
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  .)477–476ص ، ص 2009، الوقفي راضي(داية لسهولة حمو اخلطأ والتصحيح استعمال القلم الرصاص يف ب -12

  .هذه املبادئ رعيت عند تطبيقنا للربنامج التعليمي التدرييب املقرتح للحد من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية      

  :لعالج صعوبات الكتابة اليدوية وإجراءات طرق وأساليب وإستراتيجيات -7

وجهات نظر الباحثني ، وذلك الختالف عالج الكتابةوإجراءات للقد تعددت طرق وأساليب وإسرتاتيجيات      

  :، وسنعرض أمهها وهي كما يليوثهموطريقة تناوهلم هلا يف حب

  :الطرق -1 

  :طريقة كتابة الحروف المنفصلة/ أ

حركة أقل لتشكيل احلروف ، كما أا حتتاج إىل وحها ألا تشبه احلروف املطبوعةومتتاز هذه الطريقة بسهولتها ووض

  .  عكس املتعلم الجتاه احلروفحتمال ، ولكن من عيوا اوكتابتها

  : طريقة الحروف المتصلة/ ب 

كتابة ، وبالسرعة والسالسة يف  وفومتتاز بأا تساعد على قراءة املادة املكتوبة وتصحيح أو جتنب عكس اجتاه احلر 

  ،نبيل عبد الفتاح حافظ(دا بينها وا أن املتعلم قد يفضل بعض احلروف وال مييز جيولكن من عياحلروف 

  .)109، ص 2000

  :األساليب -2

 ،التعليمية األخذ باألساليب التعددية احلواس وتنويع النشاطات) thomson . watkn : 1993(ويقرتح      

  :ويكون ذلك وفق ما يلي
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  .)راقب وقلد(احلركة  –البصر ) اللفظي للحركات عند كتابة احلرف الوصف(السمع  –) عرض منط احلرف(البصر/ أ

  .)افتح العينني وكرر(احلركة  –مث البصر ) وجيه حركة اليد مع العني مغمضتنيت(احلركة / ب

  .)472، ص 2009، وقفي راضي(احلركة  –البصر ) وصف احلركات(السمع  –احلركة / ج

  :المنظم لتعلم الكتابة  VAKTأسلوب

، فقد أستفيد من اخلطوات اإلثنيت عشر هم مشكالت شديدة يف تعلم الكتابةعند العمل مع األطفال ممن لدي     

  :ح أن يتبع املدرس التسلسل التايلبنجاح، ويقرت التالية 

  .صا بتعلم تشكيل احلروف بشكل واضحهدفا خا املتعلمضع أنت و  - 1

  .حركة وشكل احلرف املتعلم حني يالحظلشكل احلرف الذي سيتم تعليمه يف  ملتعلميوجه انتباه ا - 2

جيد هذا " أكد ذلك بقولك االسم  املتعلمحني يعيد ، و امسهإعادة  املتعلمسم احلرف عند كتابتك له و سأل  - 3

  ."حرف أ 

  ."ن مث شكلنا احلرف ذه الطريقة الحظ لقد بدأنا من هنا وم"  املتعلمأعد كتابة احلرف وناقش التشكيل مع  - 4

  .يسميه، وجيب إعادة ذلك عدة مراتأن يتتبع احلرف بإصبعه وأن املتعلم  اسأل - 5

   .ية كما ذكرا يف اخلطوة الرابعةبتتبع احلرف اسأله أن يصف العمل املتعلميقوم حني  - 6

ستخدام القلم ليشكل احلرف الكامل، أعد ذلك عدة أن يتتبعه با املتعلمأكتب احلرف على شكل نقاط وسأل  - 7

  .مرات

  .ينسخ بشكل واضح املتعلم، وتأكد بأن أن ينسخ احلرف من منوذج، أعد ذلك عدة مرات املتعلماسأل  - 8
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  .نه أن يكتب من الذاكرة دون منوذج، أطلب ميكون قادرا على نسخ احلرف بوضوح حني - 9

  .ى مقارنة احلرف املكتوب بالنموذجعل املتعلم ساعد -10

   .حرفا آخرقادرا على كتابة بوضوح قدم املتعلم حني يكون  -11

  .)365، ص 2009، بطرس حافظ بطرس( املتعلم استجابةيف مجيع املراحل عزز  -12

لى كتابة الصحيحة بياا  مخسة عشر خطوة لتدريب األطفال ع) 1997"(جانيت لرينر"هذا وقد وضعت      

  :كالتايل

على معاينة مناذج الدوائر واخلطوط واألشكال اهلندسية واحلروف واألعداد قبل البدء يف كتابة،  املتعلمتدريب  -1

  .اليدين والعضالت الدقيقة لألصابعوذلك باالستخدام العضالت الكبرية للذراعني و 

  .املبتل للحروف واألعداد واألشكالل أو الرمل اإىل الرسم على الصلص املتعلمدعوة  -2

  .على منضدة الكتابة على النحو ما على اجللسة السليمة املتعلمتدريب  -3

، حبيث تكون معتدلة عند كتابة احلروف املتصلة ومائلة إىل اليسار عند كتابة وضع ورقة الكتابة فوق املنضدة -4

  .األعسر للمتعلماألمين والعكس صحيح بالنسبة  املتعلماحلروف املنفصلة مبعرفة 

  .بالقلم لتعلم الكتابة على حنو مااإلمساك الصحيح  على املتعلمتدريب  -5

، ويضعها فوق ورقة بيضاء روف واألعداد واألشكال اهلندسيةإىل صنع ورقة مكتوب عليها احل املتعلميوجه  -6

ملتعلم ، وميكن فوق الورقة البيضاء انطبعت، مث يرفعها لريى الكتابة اليت للضغط عليها بالقلم الرصاص املتعلمويدعى 

  .مع النموذجقص ما كتب ومضاهاته 

  .كتابة مثلهااملتعلم  صنع قائمة من احلروف واألعداد واألشكال اهلندسية ووضعها حتت ورقة شفافة، ويطلب من  -7
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  .على كتابة املزدوجة للحروف املتعلمتدريب  -8

  .إىل استكماهلا املتعلم منقطة حلروف وأرقام وأشكال ويدعوتقدمي مناذج  -9

  .إىل استكماهلا املتعلم، ويدعى تقدمي أشكال حلروف ناقصة -10

  .إىل كتابة احلروف اهلجائية املتعلم، ويدعى مطبوعة عليها خطوط متوازية ملونةتقدمي أوراق  -11

  .ورق املقوى امللون لكتابة احلروفميكن استخدام مناذج من ال -12

  ).ال(مث األصعب ) أ ب(البدء باحلروف السهلة  -13

  .للحروف املتعلمتقدمي إرشادات لفظية عند كتابة  -14

  .) Lerner . 1997 .p 163 (التدريب على الكتابة املتصلة  -15

  :تيجياتاإلسترا -3

  :الكتاب اليدويةلتعليم ا  ومن أهم اإلسرتاتيجيات اليت ميكن للمعلم أن يستعني     

  :اب الضبط الحركيتحسين اضطر  -1

ه على الكرسي أمام منضدة اجلسم أثناء الكتابة حبيث يكون مرحيا للمتعلم أثناء جلوسويتضمن هذا ضبط وضع 

، ويديه فوق قدميه مستقرتان على أرضية مستوية، ويكون ارتفاع جسمه أمامها مناسبا مع التأكد من أن الكتابة

  .لسبورة أواللم على الكتابة على امنضدة الكتابة حبيث متسك إحدامها بالورقة، وميكن تدريب املتع

  .ام واألوسط ويضع فوقه السبابةكما يتضمن تدريب املتعلم على كيفية مسك القلم حبيث يضعه بني إصبع اإل  
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تدريب املتعلم على إنتاج اخلطوط ورسم األشكال وترك الفراغ املناسب بني احلروف والكلمات واألعداد أثناء كتابتها 

على اليد املفضلة لدى املتعلم  تغيري اليدين أثناء الكتابة حىت تستقر الكتابةوحبذا لو قدمت له منوذجا يقلده، وميكن 

  .)68، ص 2008، ربيع حممد وآخر(

  :تحسين اإلدراك البصري -2

ويقصد به تعليم املتعلم متييز أوجه الشبه واالختالف بني األشكال واألحجام واحلروف والكلمات واألعداد مع 

  .)147 ص ،2006، كرميان بدير(اخلاصة ا ني الذاكرة البصرية حتس

  :تحسين الذاكرة البصرية -3

  :وتشمل اإلجراءات التالية     

ويعيد تصوره أو ختيله مث يفتح عينيه لتأكد من  ،يطلب من املتعلم أن يرى شكال أو حرفا أو رقما مث يغلق عينيه/ أ

  .مه بهإملا

  .املتعلم ويطلب منه إعادة كتابتهاعلى بطاقات مث إخفائها عن عرض سلسلة من احلروف / ب

  .الشكل أو العدد أو ينطق كال منهايطلب من املتعلم أن ينظر إىل احلروف أو الكلمات أو / ج

عنه ليعيد   يطلب من املتعلم أن يعيد تتبع احلروف أو الكلمات أو األعداد أو األشكال حىت يلم ا مث تبعد/ د

  ).101، ص2008، ربيع حممد وآخر(الذاكرة كتابتها من 

  :تحسين الدافعية للتعلم -4

والشخص الذي ليست له دوافع لتعلم لن يتعلم ، فهي الوقود احلقيقي له كل الدافعية الشرط الرئيسي لتعلمتش     

، وإن وجود تعلملسابق مما خيلق لديه صعوبات ا ، وسوف يبقى حبيس تعلمهشيئا جديدا ولن تزداد خربته السلوكية
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، وقد نستطيع تنميته لديه عن طريق عدة حيث أنه يرتبط بأهداف عند الفرد الدافع للتعلم ال يأيت حمض الصدفة

لق واليت يشمل أربعة عناصر خت)  keller , 1998( ها منوذج كيلر من بينها إسرتاتيجيات اليت ضم إسرتاتيجيات

من كما تتضح  وقد قسم العناصر األربعة إىل أربعة إسرتاتيجيات فرعية، املتعلم لدراسة موضوع معنيالدافعية لدى 

  :خالل اجلدول التايل

  .لمتعلم نحوى التعلم حسب كيلر ة ادافعياإلستراتيجيات التي تنمي يوضح أهم  :)01(جدول رقم     

  اإلستراتيجيات المتضمنة في كل مكون  مكونات الدافعية

  اإلنتباه -1

 ، مثل أن يضع املعلمدة والدهشة والتناقض وعدم اليقنيتتحقق باجل: اإلدراكيةاالستثارة  - أ

  .الفصل ستفهام على املنضدة يف مقدمةصندوقا حمكم الغلق مغطى بعالمة ا

  .استثارة الفضول بطرح أسئلة أو مشكالت تبحث عن حلول هلا - ب

لتقابل تنوع حاجات وسائط دمج أكثر من طريقة تدريسية وعدد من ال: قابلية للتنويع - ج

   .املتعلم

  الصلة -2

للتدريب وطرق حمددة إلجناز ناجح،  تقدمي األهداف واألغراض النافعة: التوجه باألهداف - أ

  .بأن يشرح املعلم أهداف الدرس

  .هي صلة األهداف حباجات املتعلمأن يربز املعلم ما : الصلة بالدافع - ب

تعلم أمثلة من ، كأن يكون املللفهم ومتصلة خبربة املتعلمابلة األلفة تقدمي احملتوى بطريقة ق - ج

  .عنده ملوضوع الدرس

  الثقة -3
  .والتعلم ومعايري التقومي يشرح املعلم للمتعلم متطلبات األداء ،حتديد متطلبات التعلم - أ

  .خيطط املعلم مواقف تعلم: جاحتيسري فرص الن - ب
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، وذلك من بأن النجاح منسوب جلهده الشخصيم يشعر املعلم املتعل: الشخصية املسؤولية - ج

  .تقدير املواظبة واجلدية يف العمل، ويعرب عن جعة مكتوبة عن جودة أداء املتعلمخالل تغذية را

  رضا -4

أن يطلب من : الداخلي خبربات التعلم، مثل االستماعيشعر املعلم ويدعم : التعزيز الداخلي - أ

الحق ومشاعرهم  من املهارات واخلربات تعلموها يف تعليم املتعلمني األوائل أن يقدموا شهادم

  .حني حققوا النجاح

  .مكافآت خارجية - ب

أن يلتزم املعلم : عايري ثابتة وتبعات حمددة للنجاح، مثلوتعين أن يلتزم املعلم مب: العدالة - ج

ملعايري احملددة واملتعلم بزمن حمدد إلجناز مهمة معينة بعدها يقوم املعلم بتقومي املهمة يف ضوء ا

  .وتقدمي التغذية الراجعة املناسبةسلفا واملعلنة 

  .)138-137ص ، ص 2005، مىن إبراهيم اللمبودي(

  :ات مهارات تشكيل الحروف وكتابتهاعالج صعوب -5

  : ذا عدة إجراءات تتخذ مع املتعلمويشمل ه    

  .يسميه له املعلمكي يقلده بعد أن أي تقدمي منوذج للمتعلم حلرف ل :النمذجة - 1

  ).ث كمثال /ت/ب( بني احلروف املتشاة  :مالحظة العوامل المشتركة -2

ويقدمها املعلم بتوجيه حركة اليد البصر لدى املتعلم حنو اجتاهات منفصلة ومتصلة يف شكل  :المثيرات الجسمية -3

  .أو النقاط امللونةيستخدم األسهم ، وميكن أن لكي يكتبها أو يستكملها فيما بعدوكلمات حروف 

  .تقدمي مناذج يصلها املتعلم :التتبع - 4
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  .على قطعة من الورق أو لوح إدوارزينسخ احلروف ن أ: النسخ -5

  .ما يكتبه حيث ينطق املتعلم أو يلفظ :التعبير الفظي -6

  .روف دون مساعدة من مثريات املعلمأي يكتب املتعلم احل :الكتابة من الذاكرة -7

  .حىت يتقنها مستخدما أكثر من حاسةحيث يطلب من املتعلم تكرار كتابة احلروف  :التكرار -8

، به لريى خطأه من صوابهمن خالل منوذج يرجع إليه املتعلم ويقارن به ما كت :تصحيح الذات والتغذية المرتدة -9

  .ومن أمثلته لوحة احلروف اهلجائية

   .التصويب من جانب املعلمباملدح والتشجيع والتصحيح أو  :التعزيز -10

  :لسرعة والتصويب في كتابة المتعلما

  :عدة إجراءات من جانب املعلم وهي ويتضمن هذا     

  .السريعةالتدريب املستمر للمتعلم على الكتابة الصحيحة و  - 1

  .تكون يف الكتابة املنفصلة للحروفتصحيح الكتابة العكسية اليت غالبا  -2

 ،حافظ حفتا نبيل عبد ال(مكتوبة أو مطبوعة  البصرية لدى املتعلم بتدريبه على تصوير احلروفتنمية الذاكرة  -3

  .)116 –115 ص ، ص2000

تعدد  بإضافة إىل أسلوب ،وقد قامت الباحثة بتطبيق كل من هذه اإلجراءات وإسرتاتيجيات كلري لتنمية الدافعية     

  .احلواس يف دراستها احلالية
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  :خالصة

كانت ، اليت يقوم ا الفرد سواء أهاممهارة هامة يف حياة الفرد الرتباطها بكثري من امل) اخلط(الكتابة اليدوية      

ود للمتعلم ومنها من ، فمنها من يعة هلذه املهارة متداخلة يف بعضهاصعوبات املؤدي، و اسي أو املهينعلى الصعيد الدر 

، اهتم العديد من الباحثني يف هذا اال بإجياد ريها البالغ على حياة الفردوتأث ، ونظرا خلطورة هذه املشكلةيعود للبيئة

ول القيام به يف ، وهذا ما حناشكلة وحىت القضاء عليها إن أمكنحلول إجرائية وتصميم عدة برامج للحد من هذه امل

  .دراستنا احلالية
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  :تمهيد

، تزايد اهتمام الباحثني ببناء برامج تعليمية مني ورفع من كفاءام التعليمية التعلميةدف حتسني مستوى املتعل     

على بعض النماذج اليت تعاجل جوهر ، لذا ركزنا يف هذا الفصل ب مع خصوصيات املتعلمني وقدرامتدريبية تتناس

لنقرتح منوذجا لربنامج  ،  سي والربنامج التعليمي التدرييببعد توضيح الفرق بني الربنامج التعليمي التدري إشكالياتنا،

  .مبعاجلة صعوبات الكتابة اليدوية تعليمي تدرييب خاص

    :تحديد المفاهيم -1

  :تعريف البرنامج التعليمي/ أ

إن (الكتب الدراسية املقررة، وكتب القراءة احلرة املصاحبة: جمموعة من املواد التعليمية مثل هو عبارة عن      

أن تزيد  ، اليت ميكنا خمتلف األنشطة املتنوعة األخرى، وكذوالوسائل املعينة، وأساليب التقومي املستخدمة ،)وجدت

  .من فاعلية هذا الربنامج

م داخل أكان ذلك بالنسبة للجوانب اليت يتعلمها املتعل مج خالل فرتة زمنية حمددة، سواءويتم تعليم هذا الربنا     

ريق الدراسة املنزلية املستقلة ، أم بالنسبة للجوانب األخرى اليت يتعلمها املتعلم منفردا عن طاملدرسة حتت إشراف املعلم

  .)6920، ص 2006، جمدي عزيز إبراهيم(

  :تعريف البرنامج التدريبي/ ب

يف ) املدرب(واملعطي) املتدرب(بني األفراد، وذلك جبمع املتلقي عملية تنظيم نقل املهارات وخربات واملعرفة      

ددة، وباستخدام مادة تدريبية كوسيلة على أساسها ننقل املعرفة لتلبية صص هلذا الغرض خالل فرتة زمنية حممكان خم

  .)48، ص 2009، وليد احليايل(معينة  حاجة تدريبية
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اخلاصة  هو خطة منظمة لتدريب جمموعة من األفراد على إتقان مهارة معينة وتتضمن اخلطة أيضا التوجيهات     

  .)83، ص 2012، مسعد أبو الديار(بتنظيم إدارة الربنامج 

ض املعارف النظرية يف هذا إكسابه بع، عن طريق اد الفرد وتدريبيه يف جمال بعينههو برنامج يهدف إىل إعد     

  .)203 ص ،2009، جمدي عزيز إبراهيم(معارف حنو األفضل واألحدث أيضا ، أو تطوير ما ميتلكه من اال

طوير املعارف واجتاهات جمموعة من األنشطة املنظمة واملخططة اليت دف إىل ت" بأنه: يعرفه قاموس الرتبية      

عبد اهللا "(ريهم وحتسني أدائهم يف عملهم صقل مهارام ورفع كفائهم وتوجيه تفك ، وتساعدهم علىاملتدربني

  .)17، ص 2004 ،الدميخي

وثائق مكتوبة تضم يف ثناياها األهداف واملعارف واألنشطة والنتائج " ويعرف محدان الربامج التدريبية بأا       

 على حتقيقها لدى املتدربني تدريبسيعمل الاليت  ،اخلاصة مبهارات أو سلوكيات وظيفية

  .)20، ص 1990 ،حممد زياد محدان( 

 األفراد وتدريبهم يف جمال معني  نوع من أنواع التدريب دف إعداد" ويعرفه معجم علم النفس والرتبية على أنه       

  ، ومنوهم وحاجام لتنمية مهارة ما للمتدربنيمع اخلربات التعليمية وتطوير معارفهم ومهارام واجتاهام مبا يتفق 

  .)88، ص 2003، حسن شحاتة(

وعليه فالربنامج التدرييب هو عبارة عن خطة منظمة تضم يف ثناياها األهداف والوسائل واإلسرتاتيجيات وطرق       

إتقان مهارة معينة  ، اليت دف من خالله إىل تدريب جمموعة من األفراد علىب واحملتوى واألنشطة والتقوميواألسالي

  . ة زمنية حمدد بغية تطوير معارفهم، خالل مديف جمال معني
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  :أنواع البرامج التعليمية -2

  :قسمت الربامج التعليمية بعدة طرق خنتصرها فيما يلي 

  : على حسب أهميتها التربوية: 2-1

  :البرامج التعليمية التدريسية/ أ

، ليس فقط إيصال معلومات تطبيقية إىل املتعلم لتنتهي  النوع من الربامجناء وتفعيل هذا اهلدف األساسي من ب     

بطريقة ميتد تأثريها إىل ، بل أن تصمم تلك الربامج املعلومات التطبيقية إىل املتعلمكامل العملية التعليمية بإيصال تلك 

، اليت مير احل التفكري ومستويات التعلممبر  ، لذا يعىن هذا النوع من الربامجم، لرتقى به إىل  مستوى معريف متقداملتعلم

  .)التقييم - التمثيل -التحليل -طبيقالت -الفهم–املعرفة (املرور مبراحل الربنامج التعليميا املتعلم خالل 

  :البرامج التعليمية التدريبية/ ب

تقوم هذه الربامج بتدريب املتعلم على استخدام حمدد، يتقن املتعلم فيه خطوات تدريبية قد ال تستدعي شيئا من      

، لذا يسعى الرتبويون أن يكون تصميم تلك املستويات املعرفية املتقدمةالتحليل أو التمثيل أو التقومي أو غريها من 

، وإدراج ما يستجد يف احملتوى الذي التعليمية بالتعديل واإلضافة سسةتلك الربامج بطريقة مرنة تسمح للمدرب أو املؤ 

  .)98، ص 2014، بشري عدة(ربنامج بالتدريب عليه يقوم ال
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  :على حسب مجال صعوبات التعلم :2-2

      :برامج عالجية/ أ

وتركز هذه الربامج على عالج العيوب والقصور يف جمال اللغة واحلساب، وتستخدم بشكل واسع يف املرحلة      

بالفرد دون الرتكيز على االبتدائية، إال أن هذا النوع من الربامج يهتم بعالج القصور يف العمليات والنواحي الداخلية 

 .احملتوى

  :برامج تعويضية/ ب 

، وذلك القنوات غري تقليديةالل الطرق و الربامج لتزود املتعلم باخلربة التعليمية من خيصمم هذا لنوع من      

، وتعديل أسلوب وفنيات التدريس مبا البصرية والتعلم عن طريق الزمالءباالعتماد على املواد املسجلة والتقنيات 

ثبت أن االعتماد على التعليم التعويضي ، إال أن الرتاث النفسي ألم املتعلم ذو الصعوبة التعليميةيتناسب وأسلوب تع

  .فئة مل حيقق نتائج يف هذا اجلانبلعالج هذه ال

  :برامج المنهاج البديل/ ج

خلصائص املتعلم ذو الصعوبة  حبيث تكون مناسبة: للمنهج املدرسييقوم هذا الربنامج على تقدمي مناهج متعددة      

  .  التعليمية

  :برامج األلعاب التربوية/ د

إىل أن برامج  )1995(صممت برامج األلعاب الرتبوية لتجعل من التعلم واملمارسة متعة، وقد أشار بارتل      

  التقليدية   كادمييةعقله من التعلم جراء املهمات األ األلعاب الرتبوية هلا القدرة على حتفيز املتعلم الذي انغلق

.                                                                                                                            ) 187-185 ص ، ص2009، إميان عباس علي وآخر(
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 .ذا فاعلية  شاملح، رعينا دمج هذه الربامج بغية اخلروج بربنامج رت فعند تصميمنا للربنامج التعليمي التدرييب املق     

  :التدريبي التربويخصائص البرنامج  -3

  .االعتماد على نظرية تربوية -     

  .دراسة خصائص املتدربني -     

  .دراسة بيئة املتدرب -     

  .تكامل عناصر املنهج التدرييب من أهداف وحمتوى، وأساليب تدريب وتقومي -     

  .السري يف خطوات متتابعة -     

  .حتديد نواتج التدريب -     

  .التغذية الراجعة -     

  .)45 ص ،2006، عواد بن دخيل(تكامل دور املدرب واملتدرب  -     

  :نماذج تصميم البرامج التعليمية التدريبية - 4

  :نعرض أمهها يف ما يلي

  :)  Kemp(نموذج كمب  /أ

  :وهي ،يشتمل هذا النموذج على مثانية عناصر      

  .التدريبية العامة وحتديد املوضوعات التدريبية واألهداف العامةحتديد األغراض التعليمية  - 1

  .حتديد اخلصائص املهمة للمتدربني الواجب اعتبارها أثناء تصميم التدريب - 2
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    .شكل سلوكي قابل للقياس واملالحظةحتديد األهداف التعليمية التدريبية ب - 3

  .حتديد احملتوى العلمي الذي يدعم األهداف - 4

  .األويل لقياس ما يعرفه املتدربون، أي مستوى معرفتهم احلايل باملوضوعالفحص  - 5

يري حمددة تنصب ، ويتم اختبارها وفق معاترتبط بأنشطة املدرب واملتدربني ، وهذهتصميم نشاطات التعلم والتعليم - 6

  .يق اهلدفل حتق، واختيار املصادر التعليمية الضرورية اليت تعاجل حمتوى املوضوع من أجيف حتقيق األهداف

  .دمات املساندة مثل هيئة التدريب، امليزانية، األجهزة، واألفراد العاملنيحتديد اإلمكانيات واخل - 7

من جوانب مراجعة أي جانب  ، واالستفادة من هذا التقومي يفعلم املتدرب من حيث حتقق األهدافتقومي ت - 8

  ).148، ص 2005، خالد طه األمحد(اخلطة 

  حتديد الغايات واملواضيع                                           

  حتديد خصائص املتدربني                                           

  حتديد األهداف التدريبية                                           

  توى التدرييب حتديد احمل                                           

  القياس القبلي                                            

  خدمات الدعم واملستندة               حتديد نشاطات التعليم والتعلم

  التقومي                                           

  يوضح مراحل تصميم الربامج التعليمية التدريبية وفق منوذج كمب : )01(املخطط رقم 
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  :نموذج المنحنى المنظومي لجيرالش وايلي  /ب

  :يتكون هذا النموذج من عدة خطوات هي       

  .حتديد األهداف العامة واخلاصة - 1

  .احملتوى املناسب لتحقيق األهداف وصف - 2

  .املتدرب الثقافية والتعليميةفية القياس املبدئي ملعرفة خل - 3

  .واختيار أساليب التدريب املناسبة، ونعين أسهل الطرق لتحقيق اهلدف اإلسرتاتيجياتحتديد  - 4

  .ين قد يدربون بشكل مجاعي أو فرديتنظيم اموعات وحتديد أدوار املتدربني الذ - 5

  .حتديد الوقت وتنظيمه - 6

  .يد املكان الذي سيتم فيه التدريبحتد - 7

  .من مواد وأجهزة ووسائلاختيار مصادر التعلم املناسبة  - 8

، أو يف ايته عن طريق حتديد خمرجات التدريبية مقارنة باملدخالت من أجل يتم أثناء التدريب :تقويم األداء - 9

  .تأكد من سالمة اإلجراءات السابقةال

وهي عملية مستمرة دف إىل حتليل املعلومات اليت ترد إىل مصمم الربنامج من قبل  :تحليل التغذية الراجعة - 10

   .طوة أو مرحلة من مراحل الربنامجاملدربني واملشرفني أثناء عملية التقومي، للقيام بإجراء التعديل أو التغري يف أي خ

  .)204، ص 2008، كمال عبد احلميد زيتون(
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  حتديد اإلسرتاتيجيات واألسلوب                         

  تقييم                  وصف احملتوى      تقييم               تنظيم اموعات                               

                   السلوكات     األداء             حتديد الوقت                                      

  القبلية                 وصف األهداف     حتديد املكان                                                        

  اقتناء املواد التدريبية املناسبة                         

  حتليل التغذية الراجعة                            

  يوضح مراحل تصميم الربامج التعليمية التدريبية وفق منوذج جريالش وايلي :)02(خمطط رقم 

  :نموذج تكمان و إدواردز  /ج

  :ج من ثالثة مراحل أساسية أال وهييتكون هذا النموذ        

ملبادئ لها وفقا ، مث كتابة األهداف السلوكية وحتديد تسلسليل ملهام التعليمية والتدريبيةويتضمن حت :التحليل - 1

  .التعليم والتعلم

: التقومي بأنواعه الثالثية، وتصميم إجراءات يد األنشطة التعليمية والتدريبيةويتم يف هذه املرحلة حتد: التركيب - 2

  .فردي، مجاعي، جتميعي

  .والقيام بعملية التغذية الراجعة ، مث مجع نتائج التقوميرحلة القيام باألنشطة التعليميةيتم يف هذه امل :اإلجراء - 3
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  اإلجراء    الرتكيب                              التحليل                                            

  مجعتنفيذ                 حتديد األنشطة                        حتديد املهام التعليمية وحتليلها              

  نتائج  األنشطة            كتابة األهداف السلوكية                      التعليمية التدريبية                    

  التقومي         ا لتدريبية      تصميم عمليات        حتديد تراكيب وتسلسل    

  التغذية                             التقومي                         األهداف لسلوكية                           

  الراجعة  

                                                                                                                                                                                                              

  ، عواد بن دخيل(يوضح مراحل تصميم الربامج التعليمة التدريبية وفق منوذج تكمان وإدواردز:)03(خمطط رقم 

  .)50، ص 2006

  :نموذج ديك وكاري /د

، وظهرت راءات يوظفها املصمم يف الربنامجإج 8تكون من ي، و 1978كان أول ظهور هلذا النموذج سنة         

صرة ، ومناذج معاياهيم جديدة حنو تكنولوجيا األداء، وحتليل السياق البيئمتأثرة بوجد مف 1996صورته املعدلة سنة 

  :اليت تتكون من اخلطوات التاليةو  ، ليصبح يف صورته النهائيةمن التقومي متعددة املستويات

  .ر احلاجات لتحديد األهداف العامةتقدي - 1

  .ليل املهمات التعليمية التدريبيةحت - 2

  .كتابة األهداف األدائية  - 3

  .وتطوير االختبارات حمكية املرجع بناء - 4

  .  تطوير اإلسرتاتيجية التعليمية التدريبية - 5
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  .لتدريبيةتطوير واختيار املواد ا - 6

  .التكويين وتطبيقها دف التحسني تصميم عملية التقومي - 7

كم ، مث تطبيق التقومي اخلتامي من أجل احللت إليه عمليات التقومي التكويينمراجعة الربنامج بناءا على ما توص - 8

  .)25، ص 2008، كمال عبد احلميد زيتون(على جودة الربنامج التدرييب 

  راجع التدريب                                      

  قم بإجراء حتليل                                                               

  صمم        أكتبصمم               صمم        صمم       

  حدد   اختبارات     األهداف                                    إسرتاتيجيات       املواد       التقومي       

  أهداف    التدريب          معيارية       األدائية                                      التدريبية     املبدئي      

  التدريب     وقم   وقم          

  بانتقائها بإجرائه      

 

  حدد السلوكات                                   التقوميصمم           

 القبلية للمتدرب           النهائي وقم بإجرائه                         

  يوضح مراحل تصميم الربامج التعليمية التدريبية وفق منوذج ديك وكاري: )04(خمطط رقم 

  :)1995(نموذج عبد الطيف الجزار /ه

  مراحل أساسية تعتمد يف بناء الربامج التعليمية التدريبية وتصميمها  5 ويشتمل هذا النموذج على         

  :  وهي  على الشكل التايل
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  مرحلة                 حتديد خصائص املتعلمني        

  التحليل               حتديد احلاجات التدريبية للموضوع والغرض العام      

  دراسة واقع املصادر واملواد املتاحة                             

  مرحلة                 صياغة األهداف السلوكية       

  حتديد عناصر احملتوى التعليمي التدرييب                              

  بناء اختبار حمكي املرجع                             

  اختبار خربات التعلم وطريقة جتميع املتعلمني وأساليب                              

  .التدريب لكل هدف                              

  التغذية  اختيار الوسائط                                                                                       

  م الرسالة التعليمة التدريبيةتصمي                             

  تصميم أحداث التدريب                             

  التصميم               وضع إسرتاتيجية تنفيذ التعلم     

  مرحلة                حلصول على وسائط وإعداد التسهيالت       

  الراجعة    اقتناء من املتوفر                                                                                     

  اإلنتاج               تعديل من املتوفر          

  عملية           مرحلة               جتريب مصغر لعمل التقومي البنائي                                       

املراجعة                         التقومي              جتريب موسع لعمل التقومي النهائي                                            

  و           مرحلة                الدمج والنسخ والتوزيع       

  التعديل         ملستمراالستخدام            املتابعة والتقومي ا     

 ،مخيس حممد عطية(بية وفق منوذج عبد اللطيف اجلزاريوضح مراحل تصميم الربامج التعليمية التدري: )05(خمطط رقم 

  .)88 ، ص2003
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  :نموذج محمد خميس عطية /خ

  :مراحل أساسية وهي 6، ويتكون من كثر مشولية مقارنة بنماذج األخرىيتصف هذا النموذج بكون النموذج األ     

  حتليل املشكلة وتقدير احلاجات                                

  مرحلة التحليل            حتديد املهارات التعليمية التدريبية                                   

  حتليل خصائص املتعلمني وسلوكهم املدخلي                                                  

حتليل املواد والقيود يف البيئة                                                                                                                

  تصميم األهداف التدريبية وحتليلها وتصنيفها                                 

  مرحلة التصميم           تصميم أدوات القياس حمكية املرجع                              

  تصميم احملتوى وإسرتاتيجيات التعليمية التدريبية                              

  التعلم املتعددة        اختيار مصادر  - تصميم السيناريوهات       

 التقومي                                التخطيط لإلنتاج -إعداد السيناريوهات                          

  البنائي     عمليات التقومي البنائي                      - مرحلة اإلنتاج              تطوير اإلنتاج الفعلي     

 :والراجع     التشطيب واإلخراج النهائي للمنتوج التعليمي                                                      

  لعمليات    حتكيم الربنامج                                                                                     

  حتسني       أوصى ا احملكمون                           إجراء تعديالت اليت   مرحلة        

  وتنقيح    إعداد الصورة النهائية للربنامج                                         التطوير        

  املستمر    التجربة االستطالعية للربنامج                                         

  االستخدام امليداين  –مرحلة                     إعداد أدوات التقومي     

  حتليل –املعاجلة اإلحصائية  –النشر واالستخدام          تطبيق األدوات   

  التثبيت والدمج واملتابعة –التنفيذ  –التبين  –النشر                                

، 2003 ،مخيس حممد عطية(دريبية وفق منوذج حممد مخيس عطيةتصميم الربامج التيوضح مراحل : )06(خمطط رقم 

  .)91 ص
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  :خالصة

بعد إطالعنا على النماذج اخلاصة بتصميم الربامج التعليمية التدريبية، اتضح لنا أن تلك النماذج ختتلف من       

يشرتكون م أّ  إالّ  ،دون أخرى) سلوكية، معرفية(وية حيث اخلطوات اليت تبىن عليها وانتماء مبتكريها إىل مدرسة ترب

، وكتابة األهداف، وحتديد احملتوى ،التعليمية التدريبية وحتليلها، كتحديد احلاجات من حيث العناصر األساسية

ليمية ، وقد استفدنا من تلك النماذج التعمي بصورة منظمة والتغذية الراجعةواألنشطة التعليمية التدريبية والوسائل والتقو 

 .الكتابة اليدويةالتدريبية السابقة يف تصميم الربنامج التعليمي التدرييب املقرتح للحد من صعوبات 
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  :تمهيد

سنتطرق يف هذا الفصل إىل إجراءات الدراسة امليدانية الذي احتوى على نتائج الدراسة االستطالعية واملنهج      

املتبع يف هذه الدراسة، ومواصفات العينة األساسية، واألدوات املستعملة جلمع البيانات واألدوات اإلحصائية اليت متت 

  .على أساسها عملية حتليل ومناقشة النتائج

  :الدراسة االستطالعية/ الأو 

  :أهداف الدراسة االستطالعية -1

تكتسي الدراسة االستطالعية أمهية بالغة يف البحث العلمي إذ تعترب أولية له، ومتكن الباحث من االطالع بعمق  

قق على جوانب وتفاصيل موضوعه، مما يسهل عليه الفهم األفضل والتصور الكامل ملوضوع حبثه، كما دف إىل التح

  خمتلف الصعوبات والنقائص املسجلةمن صالحية أدوات مجع املعطيات اليت يستخدمها الباحث يف حبثه، ومعرفة 

  :أهداف التاليةأثناء التطبيق لتداركها فيما بعد، وهلذا أجريت الدراسة االستطالعية من أجل حتقيق 

نزول الباحثة إىل أرض امليدان ملعاينة الواقع، والتعرف املسبق على الظروف احمليطة بعملية التطبيق، وبالتايل جتنب  -1

  .الوقوع يف األخطاء أثناء إجراء الدراسة األساسية

  .تالميذ السنة الرابعة ابتدائي لدىالكتابة اليدوية  تعلم تصميم برنامج تعليمي تدرييب للحد من صعوبات -2

هلا، من أجل ) الصدق والثبات(التأكد من الفهم اللغوي ألدوات البحث وحساب اخلصائص السيكومرتية  -3

التدرييب املقرتح التحصيلي والربنامج التعليمي  باراالطمئنان على مدى صالحية هذه األدوات، واملتمثلة يف االخت

  . من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية للحد
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، 04/12/2014: بتاريخ أستاذةعن طريق مقابلة مع  الدراسة األساسية ومجع املعلومات حوهلااستخراج عينة  -4

، بغية ، تفحص دفاترهم، إطالع على ملفهم الطيب املدرسي05/12/2014: بتاريخ نوفادكو تطبيق اختبار الذكاء لو 

    .مباشرة يف الدراسة األساسية متطبيق أدوات الدراسة عليه

  : وصف عينة الدراسة االستطالعية -2

يعاين من صعوبة  امتعلم 15قوامها  قصديةمت اختيارها بطريقة  أدوات الدراسة على عينةقامت الباحثة بتطبيق   

وتطبيق اختبار   )4و 3أنظر للملحق رقم( أستاذةوذلك بعد مقابلة مع  لسنة الرابعة ابتدائي،ا منالكتابة اليدوية 

 بدائرة يد حممد بلوزدادهش مبدرسة، 02/12/2014 :بتاريخ لعزل ذوي الذكاء املنخفض الذكاءنوف لقياس اودك

  .2015/  2014ل من املوسم الدراسي ، خالل الفصل األو سيدي حممد بن علي لوالية غليزان

  .يوضح موصفات عينة الدراسة االستطالعية: )02(جدول رقم                              

  

  تصنيف قياس الذكاء  املعدين  املرحلة التحضريي  أعمارهم

9 

  سنوات
10 

  سنوات
11 

  سنوات
درس 
  حتضريي

مل يدرس 
  التحضريي

  ملعدينا
غري 
  معدين

متوسط 
  الذكاء

  ذكي

  05  10  11  04  06  09  04  08  03  عدد املتعلمني

  :حدود الدراسة -3

من صعوبات  املقرتح الربنامج التعليمي التدرييباقتصرت هذه الدراسة على معرفة هل حيد : الحدود الموضوعية -أ

  .دى تالميذ السنة الرابعة ابتدائيتعلم الكتابة اليدوية ل

 بدائرة يد حممد بلوزدادهشطبقت هذه الدراسة على تالميذ السنة الرابعة ابتدائي مبدرسة  :الحدود المكانية -ب

  .سيدي حممد بن علي بوالية غليزان
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بتاريخ     2015/  2014يف الفصل األول من املوسم الدراسي  أجريت الدراسة االستطالعية: الحدود الزمانية -ج

  .2014/ 12/ 05إىل غاية  2014/ 12/ 01

  :أدوات الدراسة -4

يتوقف صدق البحوث وقيمتها العلمية على االختيار السليم للطرق واألدوات اليت متتلك الشروط العلمية واملنهجية 

  .من طرف الباحثبغية الوصول إىل أهداف املسطرة 

وبغية مجع بيانات متعلقة مبوضوع الدراسة والوصول إىل نتائج موثوق ا بطريقة علمية صحيحة، قامت الباحثة 

  :أداتني جلمع البيانات، ومهابتصميم 

  ).01أنظر للملحق رقم (حتصيلي لذوي صعوبات الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائياختبار  - 

  .تصميم برنامج تعليمي تدرييب للحد من صعوبات تعلم كتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي - 

صعوبة تعلم الكتابة اليدوية لدى قيس مباشرة متغريات موضوع حبثنا املتعلق بأدوات البحث توهذا نظرا لعدم توفر 

  .تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

  :االختبار التحصيلي/ أ

وحتديد قدرام  هدف هذا االختبار إىل تشخيص صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائيي

اتبعت الباحثة ، وإلعداد هذا االختبار نامج التعليمي التدرييب املقرتحبغية الرتكيز عليها عند تطبيقنا للرب  الكتابية

الختبار التشخيصي، وصف االختبار، كتابة ، إعداد احتديد حماور صعوبات التعلم: اخلطوات التالية بتسلسل

  :مت تطرق إليها بشكل مفصل كما يلياليت ، و تعليمات االختبار، تقدير درجات االختبار، تقنني االختبار
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 :صعوبات تعلم الكتابة اليدويةتحديد محاور  -1

  :ذلك مت اختاذ اإلجراءات التالية لتحقق من     

) 8(مسح كتب اللغة العربية وكتب األنشطة املرافقة هلا من السنة األوىل إىل غاية السنة الرابعة ابتدائي وعددها / أ

 .املهارات املقررة على التالميذكتب وذلك لتحديد 

 الرؤوف عبد، "صعوبة القراءة والكتابة " صالح عمرية ( االطالع على خمتلف الدراسات اليت مست هذا اال / ب

أثر برنامج تدرييب يف "، عواد بن دخيل عواد الدخيل "أثر برنامج عالجي ملعاجلة اضطرابات الصوتية " حمفوظ إمساعيل

 .)" تنمية مهارة القراءة 

فتحي زيات، ، صالح عمرية، بطرس حافظ بطرس(الكتب اليت تناولت هذا املوضوع االطالع على جمموعة من / ج

 .)هناء عباس ،اللمبودي

 .دوية كما يعرب عنها أداء املتعلمالكتابة اليحتديد صعوبات تعلم / د

 :إعداد االختبار التشخيصي -2

تبار تشخيصي لذوي يف بناء اخ) 2005(ع على منوذج استخدمه صالح عمرية إلعداد هذا االختبار مت االطال

  .    صعوبات الكتابة

 :وصف االختبار -3

موضوعي متفق عليه، لقياس وتشخيص صعوبات تعلم الكتابة مت إعداد هذا االختبار ألنه ال يوجد اختبار تشخيصي 

الرابعة ابتدائي، ومت تصنيف مفردات هذا االختبار وفقا ملهارات اليت  السنة اليدوية يناسب احملتوى املقرر على تالميذ
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دائي الرابعة ابت السنة األوىل ابتدائي إىل غاية السنة تضمنتها موضوعات كتب اللغة العربية املقرر تدريسها لتالميذ منذ

  :لكتب املدرسي ويتكون االختبار من، وقد مت ترتيب مفردات االختبار حبيث تأيت متفقة لرتتيب ورودها يف اباجلزائر

  .تشخيص صعوبة اإلدراك البصري -1

 .تشخيص صعوبة الضبط احلركي -2

 .تشخيص صعوبة الذاكرة البصرية  - 3

  .ألداء املتعلمني على كراسة العمل، بتحليل موضوعي نياين منها املتعلميتم التعرف على صعوبات اليت يع     

 :تعليمات االختبار -4

  .امتعلم 17يتم تطبيقه يف جمموعة صغرية ال تزيد عن  - 

  .اختيار الوقت املناسب واملكان اخلايل من مشتتات االنتباه السمعي والبصري - 

  .شرح للمتعلمني تعليمات االختبار قبل البدء فيه - 

    .د بتعليمات التطبيقتقي - 

  :تقدير درجات -5

  . الفرعية، وصفر عن كل إجابة خاطئة يعطى املتعلم درجة عن كل إجابة صحيحة يف كل فقرة من فقرات االختبار 

  :Test Validityصدق االختبار  -6

  .)340، ص 2002، عودة أمحد("لقياسه ما وضع يقيس الذي االختبار " هو الصادق االختبار

  :بطريقتني االختبار صدق من ةالباحث حتققت ولقد     
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  :المحكمين صدق -1

مت عرض مني يف إعداد هذا االختبار حيث اعتماد صدق احملكب للتحقق من صدق أداة الدراسة، قامت الباحثة 

يف جمال أدب وعلم حمكمني من ذوي ختصص  جمموعة من علىاألولية  صورته يف التشخيصي التحصيلي اختبار

 حول حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظام، )02 أنظر قائمة األساتذة احملكمني يف امللحق رقم(املدرسي  النفس

 صياغاا وضوح كذلكو  ور من احملاور الثالثة لالختبار،حم كل إىل انتماء العبارات ومدى لالختبار، العبارات مناسبة

يصي لذوي صعوبات فبعد االطالع على آراء ومالحظات األساتذة احملكمني حول االختبار التحصيلي التشخ.اللغوية

  ،%80، أسفرت نتائج التحكيم على حصول معظم العبارات على درجة اتفاق بني احملكمني تزيد عن الكتابة اليدوية

 :واجلدول املوايل يوضح ذلك

رات االختبار نسبة القبول من طرف األساتذة المحكمين لكل عبارة من عبايوضح  ):03(جدول رقم

  .لذوي صعوبات الكتابة اليدويةالتحصيلي التشخيصي 

  

  

  

  

  

أم أكد على وجوب التقيد باألبعاد املسطرة يف تعليمة ، إال تعليمة، ومناسبتها لقياس احملاوروأمجعوا على وضوح ال

  صدقا وحتمل االختبار مناسبة، وعليه ميكن القول أن معظم عبارات خرية من االختبار أثناء التصحيحالعبارة األ

  نسبة االتفاق  ةرقم العبار 

01  100%  

02  100%  

03  100%  

04  83% 

05  %83  

06  100 % 
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 .ظاهريا جليا، ومالئمة للتطبيق على جمتمع الدراسة

  : الداخلي االتساق صدق - 2

 يف االختبار فقرات مجيع أي اشرتاك ألخرى،ة فقر  من الفرد أداء يف التجانس " :نهبأ الداخلي االتساق صدق ويعرف

  .72) ص ،1982، سبع لبدة أبو( " الفرد يف معينة خاصية قياس

من ذوي  امتعلم15من  املكونة العينة على االختبار بتطبيق لالختبار الداخلي االتساق صدق من التحقق جرى وقد

 فقرات من فقرة كل درجات بني بريسون ارتباط معامل حساب ، ومت03/12/2014: بتاريخ صعوبة الكتابة اليدوية

  .إليه تنتمي الذي لالختبار الكلية والدرجة االختبار

يوضح معامالت االرتباط بين درجات فقرات االختبار التحصيلي لذوي صعوبات الكتابة ): 04( جدول رقم

 .اليدوية والدرجة الكلية لالختبار

  

  

  

  

  0.01معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة **  

بني درجات  0.01 عند مستوى الداللة 0.585و 0.362يتضح من اجلدول أن هناك ارتباطا اجيابيا يرتاوح ما بني 

 .ودرجة االختبار الكلية، مما يدل على صدق املقياس يف قياس ما وضع ألجلهفقرات االختبار 

  معامل االرتباط  الفقرةرقم 

01  .362**  

02  .399**  

03  .491**  

04  .374** 

05  .561**  

06  .585** 
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  : ثبات االختبار -7

 ،سبع لبدة أبو( " الطالب نفسها من اموعة على افيه يطبق مرة كل يف تقريباً  نفسها للنتائج االختبار إعطاء "هو

   .)261 ، ص1982

مت تطبيق االختبار على عينة : طريقة تطبيق االختبار وإعادة التطبيقاالختبار عن  لقد قامت الباحثة حبساب ثبات

يوما  12، مرتني بفارق والية غليزان - مبدرسة الشهيد حممد بلوزداد بدائرة سيدي حممد بن عليالدراسة االستطالعية 

 حساب معامل ، ومتمتعلم من ذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية بسنة الرابعة ابتدائي 15على عينة مكونة من 

  :فتحصلنا على النتائج املتمثلة يف اجلدول التايل سون،لتطبيق باعتماد معامل االرتباط بري االرتباط بني مريت ا

    االختبار ثباتحساب يوضح ):05(جدول رقم                              

  سوبةاحملقيمة ال

rc  

 قيمة ادولةال

rt  

  درجة احلرية

df  
  الداللة  مستوى الداللة

  دالة  0.01  13  0.641  0.706

، مما يشري إىل أن 0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة  0.706وهو : إن معامل االرتباط الذي حصلنا عليه

   .االختبار ثابت الستقراره عرب الزمن

 :رنامج التعليمي التدريبي المقترحالب/ ب

  :التدريبي المقترح مراحل تصميم البرنامج -1

بعد إطالعنا على خمتلف النماذج اخلاصة بتصميم الربامج التعليمية التدريبية، وبعد إطالعنا على خمتلف        

، وبعد إطالعنا على األدب الرتبوي صممت الباحثة هذا  تناولت صعوبات الكتابة اليدويةالدراسات السابقة اليت

   :لتاليةملقرتح مراعيتا اخلطوات االربنامج التعليمي التدرييب ا
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  :الضبط وتم فيا ما يلي: المرحلة األولى 

، بالرجوع إىل البحوث والدراسات العلمية اليت دوية وحتليل متطلباا اإلجرائيةحتديد مفهوم تعليا الكتابة الي - 1

  .تناولت هذا املفهوم 

إىل غاية السنة الرابعة ابتدائي، التعرف على أهداف تعليم الكتابة اليدوية يف املرحلة االبتدائية من السنة األوىل  - 2

، وهذا من خالل قيام الباحثة مبسح شامل للكتب ، للكشف عن مكتسبام القبليةهاوأساليب وإجراءات تعليم

  .ية وأنشطتها اخلاصة ذه السنواتاملدرسية ملادة اللغة العرب

، وذلك نامج التعليمي التدرييب املقرتحلرب كتابة الكفاءة املرحلة والكفاءة املستهدفة ومؤشرات الكفاءة اخلاصة با  - 3

  .ها يف املنهج اخلاص ذه السنواتحسب تسلسل وصيغة ورود

  ).09أنظر للملحق رقم ( تدرييب وحتديد األنشطة التدريبيةحتديد مفردات احملتوى ال - 4

  :التصميم ونم فيها ما يلي: المرحلة الثانية

  .خيدم األهداف املسطرة ألجله، والذي رعي فيه القاموس اللغوي للمتدربتنظيم وتصميم احملتوى التدرييب الذي  - 1

، وحىت يقف ى استجابة املتدرب لعملية التعلمولتحقيق التقومي املستمر الذي من خالله يتعرف املتدرب على مد - 2

ايتها بإضافة إىل واجبات منزليةاملتدرب على درجة تقدمه هنالك متارين يف أثناء احلصة و.  

  .كلفة الربنامج التعليمي التدرييبحتديد وقت ومكان وت - 3

  .ج التدرييب عن طريق صدق احملكمنيحتكيم الربنام - 4

  :التنفيذ وتم فيها ما يلي: المرحلة الثالثة

  .إجراء اختبار قبلي للكشف عن ذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية ولتحديد قدرام الكتابية - 1
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  .مي التدرييب على الفئة املستهدفةتطبيق الربنامج التعلي - 2

  .إجراء اختبار بعدي للكشف عن مدى فاعلية الربنامج يف احلد من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية - 3

  .التقومي لالختبار القبلي والبعديمجع نتائج  - 4

  .املعاجلة اإلحصائية الالزمة لذلكالقيام ب - 5

  .اختاذ القرار بالفعالية الربنامج من عدمه - 6

  .التأكد من صحة الفرضية أو نفيها - 7
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  :رنامج التعليمي التدريبي المقترحمخطط الب -2

وفيما يلي نعرض املخطط الذي يوضح مراحل تصميم الربنامج التعليمي التدرييب املقرتح للحد من صعوبات تعلم  

    :الكتابة اليدوية بالشرح وتوضيح

    الضبط                                  التصميم                                  التنفيذ             

                            حتديد            حتديد الكفاءة         تنظيم احملتوى    

  مفهوم الكتابة         املرحلية             حتديد األنشطة                           اختبار قبلي 

  اليدوية                                   التعليمية التدريبية   

  مجع     تنفيذ  حتديد الطرق وأساليب      حتكيم                           ومتطلباته   

  نتائج     األنشطة  الربنامج     والوسائل حتديد الكفاءة    وإسرتاتيجيات                      

  التقومي    التعليمية  تصميم عمليات         التعليمي    حتديد              املستهدفة      

  التدريبية  التقومي املستمر          التدرييب     القدرات   

  ان ووقتحتديد مك  الكتابية   

  للمتدرب          حتديد مؤشرات       وتكلفة الربنامج                           اختبار بعدي  

  تغذية   التعليمي التدرييب  الكفاءة                       

 راجعة         

    

دى تالميذ تعلم الكتابة اليدوية لميثل الربنامج التعليمي التدرييب املقرتح للحد من صعوبات ): 07(خمطط رقم     

  .السنة الرابعة ابتدائي

 .وضوح الكتابة وقابليتها للقراءة  :الكفاءة المرحلية 
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 : الكفاءة المستهدفة

 .اجللوس بطريقة صحيحة *       

 .مسك القلم بطريقة صحيحة *       

  .وضع الورقة يف موضعا الصحيح *       

 .من حيث الكتابة) من أسهل إىل األصعب(احلروف منفردة  كتابة*        

 .متصلة ضمن كلماتكتابة احلروف *        

 .كتابة احلروف من الذاكرة   *       

 .ملتشاة رمسا ورمسها رمسا صحيحابني احلروف ا متييز*        

  .بينها خبط مجيل وبسرعةنسخ كلمات ومجل وفقرات قصرية مع مراعاة املسافات الفاصلة فيما  *       

 :مؤشرات الكفاءة:

 .ةأن جيلس بطريقة صحيح *         

 .أن ميسك القلم بشكل صحيح *         

 .أن يضع الورقة يف موضعها الصحيح *

 . أن يكتب احلروف منفردة* 

 .أن يكتب احلروف املتصلة ضمن كلمات *

 .أن يكتب احلروف من الذاكرة *
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 .ملتشاة رمسا ورمسها رمسا صحيحاأن مييز بني احلروف ا *

  .اصلة فيما بينها خبط مجيل وبسرعةأن ينسخ الكلمات واجلمل والفقرات القصرية مع مراعاة املسافات الف *         

يوضح أهم العناصر المسيرة للبرنامج التعليمي التدريبي المقترح للحد من صعوبات تعلم :)06(جدول رقم 

  .تالميذ السنة الرابعة ابتدائيدى الكتابة اليدوية ل

  طرق وأساليب وإستراتيجيات التدريب

  طريقة احملاكاة والتقليد              طريقة االستكشافية                   إسرتاتيجية زيادة الدافعية لكيلر  

  طريقة املناقشة                       طريقة احلوار  

  متارين تدريبية                        أسلوب تعدد احلواس               إجراءات عالجية لتشكيل احلروف  

  الوسائل المستخدمة في التدريب                                       

بطاقات احلروف على الباوربنت                                                           - شريط فيديو لرسم احلرف  - حاسوب  -جهاز عرض   

قلم أزرق                                     - قلم رصاص  - علبة احلروف  - بطاقات احلروف  -كراسة التدريبات - أوراق لنماذج احلروف  

  ورق شفاف          - ورق مقوى  -مقص  - ممحاة  - أقالم ملونة   

  إدارة البرنامج التدريبي                                           

  السنة الثانية ماسرت تعليمية العلوم: مصمم الربنامج   

  مدة ومكان وتكلفة البرنامج التدريبي                                   

  .غليزان  –دائرة سيدي حممد بن علي  –الشهيد حممد بلوزداد  :مدرسة   

  دج 54000: تكلفة   يوما                    )  28( عدد األيام التدريبية   

  الحوافز                                                 

  ،  دعم معنوي أثناء احلصص                   شهادة شكر وتقدير  

  جائزة بسيطة بعد انتهاء الربنامج التعليمي التدرييب  
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  أساليب التقويم                                            

  )اختبار قبلي وبعدي ( تقومي تشخيصي   

  تقومي مستمر أثناء احلصص  

  

              :التعليمي التدريبي المقترح أنشطة البرنامج -3

  :د ركزنا على األنشطة التالية وهيوق

  :النشاط األول

  .اإلدراك البصري والذاكرة البصريةتنمية : الهدف

  .، شريط فيديو لرسم احلروفب، حاسو جهاز عرض :الوسائل

  د 05 :المدة

  :التعليمات

 اللفظي للحركات عند كتابة احلرف مث يقوم بالوصف ،يقوم املدرب بعرض حركة احلرف عن طريق جهاز العرض     

  .مع إيضاح الفرق بينه وبني احلرف الشبيه له من حيث الرسم منفرد مث يف الوسط مث يف اية الكلمة

  العينني مغمضتني، مث أن يفتح العينني ويكرر العمليةيطلب املدرب من املتدربني املراقبة والتقليد بتوجيه حركة اليد مع 

  .مرات) 03(

  .ب من املتدربني مراقبته وتقليدهمث يقوم املدرب بإعادة وصف احلركة وطل    

  



 الفصل الرابع                                                                              إجراءات الدراسة امليدانية
 

63 
 

  :النشاط الثاني

  تنمية اإلدراك البصري والذاكرة البصرية :الهدف

  ، قلم السبورةسبورة خمطط: الوسائل

  د 05 :المدة

  :التعليمات

يطلب املدرب من املتدربني مراقبته وتقليده يف الفضاء، عند كتابة احلرف على السبورة املسطرة حيث يقوم بكتابة      

مع إيضاح الفرق بينه  مرات) 03(احلرف منفرد مث يف الوسط مث يف اية الكلمة، مع ووصف حركته يف وقت واحد 

  .وبني احلرف الشبيه له من حيث الرسم

  :ثالنشاط الثال

  تنمية الضبط احلركي  :الهدف

  .ورقة مناذج احلروف، قلم رصاص :الوسائل

  د 04 :المدة

  :التعليمات

  .ف على املتدربنيو يوزع املدرب ورقة منوذج احلر      

ف حسب موقعه متبعا حركة رسم احلرف اليت شاهده، وذلك بتتبع منوذج احلرف و يطلب من كل متدرب رسم احلر  

 .الرصاصالذي أمامه بقلم 
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  :النشاط الرابع

  تنمية الذاكرة البصرية  :الهدف

  ، بطاقات احلروف      حاسوب، بطاقات احلروف على االباوربنت ،جهاز عرض :الوسائل

  د 05 :المدة

  :التعليمات

  .يقوم املدرب بتوزيع بطاقات احلروف على املتدربني ، مث يقوم بعرض مثيالا على جهاز العرض      

  .ثانية، مث يقوم بإطفاء جهاز العرض 20يطلب من املتدربني مشاهدا جيدا ملدة      

  .يطلب من املتدربني استخراج البطاقة احلرف اليت مت عرضها من جمموعة البطاقات اليت لديهم     

  .كراسهعلى  احلروف بطاقة يف  ضمن الكلمة جتمع البطاقات ويطلب من كل متدرب كتابة احلرف املوجود     

  :النشاط الخامس

  تنمية اإلدراك البصري :الهدف

  ، قلم رصاص أوراق تدريبية :الوسائل

  د  07:المدة

  :التعليمات

، ويطلب أن تكون مث يشرح للمتدربني املطلوب منهم ،ن التدريبية اخلاصة ذا املوضوعيقوم املدرب بتوزيع التماري     

  .الرصاص حىت يتم تصحيحه فيما بعد اإلجابة بقلم
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  "نشاط ال صفي : " نشاط السادس

  تنمية الضبط احلركي :الهدف

  .ق مقوى، مقص، قلم رصاص، أقالم ملونة، غراء،  ورقة بيضاء، ور ورق شفاف :الوسائل

  :التعليمات

  .ها املتدربني خالل جلسات األسبوعيوزع املدرب أوراق مناذج احلروف اليت تعلمو      

  .للحروف مستعينا ذه األدوات كااليطلب من املتدربني مراقبته وهو ينجز أش     

،نقلب الورق تتبع رسم احلرف على الورق الشفاف، نضعه على ورقة مناذج احلروف، ننأخذ الورق الشفاف     

القلم الرصاص ، نتتبع رسم احلروف بالضغط بفاف حبيث الكتابة تصبح من األسفل، نضعه فوق الورق املقوىالش

، نلون احلروف مث نقصها مث نقوم ها بقلم الرصاص على الورق املقوى، نتتبعلتنعكس الكتابة على الورق املقوى

  .بإلصاقها على الورقة البيضاء

  .يف عطلة األسبوع أجنز هذا العمل     

  :تطبيق البرنامج التدريبي المقترحدليل المدرب في كيفية  -4

  :تطبيق البرنامج التدريبي على المدرب المعتمد القيام بما يلي قبل الشروع في  -1

إعالم أهايل املتدربني بأنه سيكون لديهم حصص إضافية، اهلدف منها احلد من العجز الذي لديهم يف جمال      

 .الكتابة اليدوية

تهدوا سيحصلون على شهادة التحدث إىل املتدربني حول أمهية الربنامج التدرييب بالنسبة هلم، وأم إذا اج     

 .تقدير، بإضافة إىل جائزة بسيطة يف اية الربنامج، حىت تكون مبثابة احلافز املشجع هلم
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لكي ال يثري ذلك دهشتم فيما بعد، ويكون مبثابة  ،ز احلاسوب وخطوات تطبيق الربنامجتعريف املتدرب جبها     

 . مشتت النتباههم

 .أثناء احلصة التدريبية"    u" جعل طاوالت على شكل حرف      

  :خطوات تطبيق البرنامج التدريبي -2

 .التدرب على مهارات ما قبل الكتابة: الخطوة األولى

 .ةجلس :عدد الجلسات

 د  30 – 25 :مدة الجلسة

  : الهدف من الجلسة

 :تدريب المتدرب على الجلوس الصحيح من خالل -1

بشكل مريح  ، وأن ساعديه كليهما يصالنمسطحا ومرحيا على األرضخذ موضعا التأكد أن قدمي املتدرب تأ*     

  .إىل سطح منضدة املكتب

  .مراعاة ارتفاع وضع السبورة بالنسبة لطول قامة املتدرب واملدى الذي تصل إليه يديه*     

  :ضعية الصحيحة لمسك القلم من خاللتدريب المتدرب على الو  -2

  .  أن نلصق أو نلون النقطة اليت جيب تعليم املتدرب االلتزام مبسكها*     

  .أن يكون مسك القلم من نقطة أعلى قليال من منطقة املرباة*     

 .سطى واإلام، يساندمها السبابةأن يكون القلم بني الو *     



 الفصل الرابع                                                                              إجراءات الدراسة امليدانية
 

67 
 

 :تدريب المتدرب على الوضعية الصحيحة للورقة، للكراس، للكتاب بحيث -3

يكتب بيده اليمىن وميسك الورقة بيده اليسر لتثبيتها يف مكاا، وحتريكها عند الضرورة، وحيسن *           

.أن متيل الورقة قليال إىل اليسار بالنسبة لطالب األمين  

.مجيع جلسات التدريبية، خالل وضعية اجللوس ومسك القلم والورقةيتم تصحيح كل من  :مالحظة

التدرب على الكتابة : الخطوة الثانية   

  جلسة 16 :عدد الجلسات

  :لسات أسبوعيا ويتم خالهلا ما يليج 3د مبقدار 45إىل  30 :مدة الجلسة

  .حلروف منفردةتدريب املتدرب على كتابة ا*     

  .كتابة احلروف املتصلة ضمن كلمات  تدريب املتدرب على*     

  .درب على كتابة احلروف من الذاكرةتدريب ملت*     

  .ملتشاة رمسا ورمسها رمسا صحيحاتدريب املتدرب على التمييز بني احلروف ا*     

  .أوراق من الورق املقوى وتلوينها تدريب املتدرب على صنع*     

  .ة بخط واضح وسليم وخالل وقت قصيرتدرب على كتابة جمل وفقرات قصير  :الخطوة الثالثة

  جلسات 08 :عدد الجلسات

  :د يوميا يتم خالهلا ما يلي 20إىل 05 :مدة الجلسة

  .املتدرب على كتابة اجلمل القصريةتدريب *     



 الفصل الرابع                                                                              إجراءات الدراسة امليدانية
 

68 
 

  . ملنزليةتدريب املتدرب على كتابة فقرات أثناء احلصص وتكليفه بالواجبات ا*     

   :رنامج التعليمي التدريبي المقترحصدق الب -5

كد من ألتلسيكومرتية على تطبيق اخلصائص اللتأكد من صدق األداة حيث أن أي حبث علمي صادق يعتمد      

  .دق احملكمني لتأكد من صدق األداةقامت الباحثة باختيار ص ،األدوات املستخدمة قيد الدراسة

  :صدق المحكمين -

 ةساتذاألعرض الربنامج التعليمي التدرييب املقرتح يف صورته األولية على جمموعة من  مت داةاأل صدق على للحكم    

، علم علم النفس العمل وتنظيم، علم النفس املدرسي، إرشاد وتوجيه :االت التاليةتخصصني يف ااملامعيني اجل

حول  حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظام، )07 امللحق رقم أنظر قائمة األساتذة احملكمني يف(النفس الرتبوي  

   .صياغتها اللغوية وضوح كذلكو  ،نامج التعليمي التدرييب املقرتحالعبارات للرب  مناسبة

رتح لذوي صعوبات فبعد االطالع على آراء ومالحظات األساتذة احملكمني حول الربنامج التعليمي التدرييب املق 

، واجلدول املوايل % 100، أسفرت نتائج التحكيم على حصول مجيع العبارات على درجة اتفاق الكتابة اليدوية

  :يوضح ذلك
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يوضح نسبة القبول من طرف األساتذة المحكمين لكل عبارة من عبارات البرنامج التعليمي ): 07(جدول رقم

 .ترح لذوي صعوبات الكتابة اليدويةالتدريبي المق

  نسبة االتفاق  رقم العبارة

01  100%  

02  100%  

03  100%  

04  100% 

05  100%  

06  100 % 

ملوضوع الدراسة، وعليه ميكن القول أن مجيع عبارات الربنامج وأمجعوا على وضوح تعليمات الربنامج ومناسبتها 

  .التعليمي التدرييب مناسبة وحتمل صدقا ظاهريا جليا، ومالئمة للتطبيق على جمتمع الدراسة

  :نتائج الدراسة االستطالعية -5

الدراسة،  اةه، وبناء أدمعاينة املوضوع على أرض الواقع، ومجع املعلومات حولخالل نزول الباحثة ألرض امليدان بغية 

  :توصلت الباحثة إىل ما يلي

  .عدم دراية أساتذة التعليم االبتدائي ذا اال -1

  .األقسام ظاظكتا عدم اهتمام ذه الفئة حبجة كثافة احملتوى التعليمي، و  -2

 .اليدوية بصفة خاصةيف الكتابة بصفة عامة صعوبات التعلم اختاذ أحكام مسبقة عن املتعلمني الذين يعانون من  -3

مما زاد الوضع تدهورا حبجة تقيدهم  ،رداءة اخلطإعطاء األستاذ تقدير ممتاز ودرجة كاملة دون أخذ بعني االعتبار  -4
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بنقاط التقييم اليت تفرضها عليهم وزارة الرتبية، بإعطاء نقطة واحدة على الكتابة ونظافة الورقة، وحىت هذه مل نلمسها 

  .يف تصحيحام

التعليمي ألن  الربنامجعدم قيام أساتذة املرحلة االبتدائية بتطبيق حصص املعاجلة، تارة حبجة استغالهلا يف إاء  -5

، وتارة أخرى حبجة أن الوقت املخصص هلا يف الفرتة املسائية يكون فيه املتعلم غري ص لذلك ال يكفيهمالوقت املخص

  .قادر على االستيعاب

  .رداءة خطه ألن األستاذ ال يبدي أي مالحظات يف هذا اخلصوصلعدم إدراك املتعلم  -6

  .أخصائي نفساين يف املداس االبتدائية لتكفل ذه الفئة من ذوي صعوبات التعلمم وجود دع -7

أو إمهال ذوي صعوبات التعلم ال يعانون أي حرمان ثقايف أو اقتصادي  هؤالء املتعلمونأغلبية  كما اتضح لنا أن    

 حىتالكتابة مشكلة  من يعانون، إال أن عدم اهتمام أساتذم خبطهم وتصحيح أخطائهم الكتابية جعلهم عائلي

  .عندهم صعوبةأصبحت 

فضال على ما أسفرت عليه نتائج الدراسة االستطالعية من حقائق ووقائع، متكنت الباحثة من إثراء معلوماا 

تصميم برنامج تعليمي تدرييب للحد من صعوبات يف  املتمثلة أداة البحث واإلحاطة أكثر مبشكالت البحث، وبناء

، كما  متكنت الباحثة من ضبط اجلوانب اهلامة للدراسة  تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

  .أال ومها االختبار التحصيلي والربنامج التعليمي التدرييب املقرتح كالتأكد من اخلصائص السيكومرتية لألداتني
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  الدراسة األساسية: ثانيا

  :منهج الدراسة -1

العلمية،   إىل احلقائق الوصول أجل من الباحث سليم يتبعهكل حبث علمي يستند على منهج علمي  إن     

   .عن الظاهرة املراد دراستها بكل دقة وموضوعية والكشف

 واليت حبثنا مشكلة دراسة يف منها والقواعد املنطلق املبادئ من مجلة انل سرتسم اليت املنظمة والكيفية السبيل وهو

  ).83، ص 2000إخالص حممد عبد احلافظ وآخر، ( وصحيحة دقيقة نتائج إىل الوصول يف تساعدنا

 حل إىل وصلناي اخلاطئة ال املناهج استخدام ألن ذلك بالغة، أمهية ذات البحث مشاكل حل يف املستخدم فاملنهج

  . باملصادفة إال صحيح

  .ملالئمته مع موضوع الدراسةهج التجرييب نامل اخرتنا قد حبثنا ويف 

  : يلي فيما واملتمثلة حبدودها الدراسة تعرف :الدراسة حدود - 2

  .2015ماي  17 مارس إىل غاية 01يف الفرتة املمتدة من  امليدانية الدراسة متت لقد: الزمنية الحدود* 

والية  – مبدرسة الشهيد حممد بلوزداد بدائرة سيدي حممد بن علي األساسية الدراسة أجريت: المكانية الحدود* 

  .غليزان

  : عينة الدراسة -3

لسنة الرابعة ابتدائي، وذلك  متعلمني من ذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية 07قدرت عينة الدراسة األساسية ب 

  .السيكومرتيةبعد استبعاد الباحثة لعينة الدراسة االستطالعية اليت طبقت عليها أدوات الدراسة لتأكد من خصائصه 
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              /04/12: بتاريخ مع املعلمة قصدية عن طريق مقابلة بطريقة البحث عينة باختيار قمنا :ةالعين اختيار كيفية

  .)5و 4 أنظر للملحق رقم( 05/12/2014: بتاريخ لقياس الذكاء اختبارو  2014

  : يلي كما حددناها خصائص للعينة :موصفات عينة الدراسة األساسية -4

  يوضح مواصفات عينة الدراسة األساسية): 08(جدول رقم                  

  7  6  5  4  3  2  1  االفراد

  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  ذكر  اجلنس

  10  10  10  10  10  10  10  السن

  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  التحضريي املرحلة

  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  من معدين السنة

  119  118  114  116  120  115  115  العمر الزماين باألشهر

  129  162  159  150  147  132  123  العمر العقلي

 %108  %137  %139  %119  %130  %114  %106  نسبة الذكاء

تصنيفات مقياس 
  الذكاء

متوسط 
  الذكاء

  ممتاز  ممتاز  ذكي  ممتاز  ذكي
متوسط 
  الذكاء

  

  :أدوات الدراسة األساسية -5

التحصيلي لذوي صعوبات ختبار اال: كما وضحنا سابقا أن الباحثة قامت بإعداد أداتني جلمع البيانات، ومها     

الكتابة اليدوية، والربنامج التعليمي التدرييب املقرتح للحد من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة 

  . ابتدائي
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اجليد، طبقت  والربنامج وبعد التأكد من صالحيتهما لالستخدام وتوفرمها على اخلصائص السيكومرتية لالختبار

ذوي صعوبات تعلم متعلمني من  07األداتان يف صورما النهائية على عينة الدراسة املتمثلة يف  الباحثة هذان

الكتابة اليدوية، ملعرفة إذا ما كان الربنامج التعليمي التدرييب املقرتح حيد من صعوبات تعلم كتابة اليدوية لدى تالميذ 

  .السنة الرابعة ابتدائي

  :األساسيةإجراءات تطبيق الدراسة  -6

ن أصبحت أدوات الدراسة صاحلة لالستخدام، وبعد حصول الباحثة على الرتخيص الرمسي من مدير الرتبية بعد أ

متعلمني ذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية  املعلومات الكافية عن وكذا، للقيام ذه الدراسة مستغامنلوالية 

  .والية غليزان - بدائرة سيدي حممد بن علي –املتواجدين بقسم السنة الرابعة ابتدائي مبدرسة الشهيد حممد بلوزداد 

خلية وذلك مع التقيد بإجراءات تطبيق يلي لتقييم قدرام الكتابية املدالباحثة بتطبيق االختبار التحصقامت الباحثة 

التدرييب املقرتح وفق ما ، لننتقل إىل تطبيق الربنامج التعليمي سابقا مت ذكرها خصصة له واليتواملدة الزمنية املاالختبار 

لثاين التطبيق ا نتائج تطبيق األول مع، لتقوم الباحثة بعدها بإعادة تطبيق نفس االختبار بغية مقارنة نتائج السطر فيه

، واجلدول املوايل يوضح )08أنظر للملحق رقم (وهذا كله مت بعد إعالم أهايل املتعلمني  نامجحكم على فاعلية الرب لل

  .جراء التطبيقإل الرزنامة الزمانية
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إلجراء التطبيق لكل من االختبار والبرنامج التعليمي لجلسات  الرزنامة الزمنيةيوضح ): 09(جدول رقم 

  :المقترحالتدريبي 

  مدة اجللسة  موضوع اجللسة  تاريخ اجللسة  اجللسة

  2015مارس  01  األوىل
تعرف على املتدربني وكسب ثقتهم وشرح هلم 

  .خطوات تطبيق الربنامج التعليمي التدرييب 
  د 30

  د 30  .إجراء االختبار القبلي  2015مارس  02  الثانية

  2015مارس  05  الثالثة
وضعية ( الكتابة تدرب على مهارات ما قبل 

  ).صحيحة جللوس، مسك القلم،ورقة 
  د 30إىل  25

  د 45إىل  30  )حرف أ ( تدرب على كتابة   2015مارس  08  الرابعة

  د 45إىل  30  )ذ /حرف د( تدرب على كتابة   2015مارس  09  اخلامسة

  د 45إىل  30  )ز / احلرف ر( تدرب على كتابة   2015مارس  12  السادسة

  د 45إىل  30  )ظ /احلرف ط( تدرب على كتابة   2015مارس  15  السابعة

  د 45إىل  30  " ).و"احلرف  ( تدرب على كتابة   2015مارس  16  الثامنة

  د 45إىل  30  ).ث /ت/احلرف ب( تدرب على كتابة   2015أفريل  05  التاسعة

  د 45إىل  30  )خ /ح/احلرف ج( تدرب على كتابة   2015أفريل  06  العاشرة

  د 45إىل  30  )ش /احلرف س( تدرب على كتابة   2015أفريل  09  عشر احلاد

  د 45إىل  30  )ض /احلرف ص( تدرب على كتابة   2015أفريل  12  الثانية عشر

  د 45إىل  30  ).غ /احلرف ع( تدرب على كتابة   2015أفريل  13  الثالثة عشر

  د 45إىل  30  ).ق /احلرف ف( تدرب على كتابة   2015أفريل  16  الرابعة عشر
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  د 45إىل  30  ).ل /احلرف ك(تدرب على كتابة   2015أفريل  19  اخلامسة عشر

  د 45إىل  30  ).احلرف م ( تدرب على كتابة   2015أفريل  20  السادسة عشر

  د 45إىل  30  ).احلرف ن ( تدرب على كتابة   2015أفريل  23  السابعة عشر

  د 45إىل  30  ).احلرف ه ( تدرب على كتابة   2015أفريل  26  الثامنة عشر

  د 45إىل  30  ).احلرف ي ( تدرب على كتابة   2015أفريل  27  التاسعة عشر

  د 20إىل  10  تدرب على كتابة اجلمل  2015أفريل  30  عشرون

  د 20إىل  10  تدرب على كتابة اجلمل  2015ماي  03  واحد وعشرون

  د 20إىل  10  تدرب على كتابة اجلمل  2015ماي  4  الثانية وعشرون

  د 20إىل  10  تدرب على كتابة اجلمل  2015ماي  10  الثالثة وعشرون

  د 05  تدرب على كتابة الفقرات  2015ماي  11  الرابعة وعشرون

  د 05  تدرب على كتابة الفقرات  2015ماي  12  اخلامسة وعشرون

  د 05  تدرب على كتابة الفقرات  2015ماي  13  السادسة وعشرون

  د 05  تدرب على كتابة الفقرات  2015ماي  14  السابعة وعشرون

  د 30  إجراء االختبار البعدي  2015ماي  17  الثامنة وعشرون
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  : اإلحصائية بالياألس -7

  احملكمني نسبة املئوية حلساب نسبة اتفاق - 1

  .األداة وثباامعامل ارتباط بريسون حلساب صدق  - 2

T.Test  ويستعمل هذا االختبار حلساب داللة الفروق بني املتوسطات املرتبطة وغري املرتبطة، وتوجد : وقلقياس الفر

، والنموذج املناسب لعينة وذلك حسب عينة الدراسة، ولكل منوذج جمال استخدامه Tالختبار جمموعة من النماذج 

  :ة لتطبيقه يتم استعمال الصيغة التالي) لعينة واحدة(T دراستنا منوذج من اختبار

                                              SD /  D =0T                    

  :خالصة

جاء هذا الفصل ممهدا لعرض نتائج الدراسة األساسية، فقد اشتمل على نتائج الدراسة االستطالعية، واليت هدفت 

ومدى صالحيتها لالستعمال يف الدراسة  الباحثة من خالهلا إىل التعرف على اخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث،

األساسية، كما اشتمل هذا الفصل على منهج الدراسة، ووصف اتمع الذي انتقيت منه عينة البحث واليت جرى 

  .عليها تطبيق األدوات األساسية هلذه الدراسة بعد توضيح كيفية إعدادها وتطبيقها، وما تتمتع به من خصائص

العينة ومواصفاا، وكيفية انتقاءها، ليتم بعد ذلك التعريج إىل إجراءات تطبيق الدراسة كما مت تبيان حجم        

األساسية، واألساليب اإلحصائية اليت مت االعتماد عليها يف هذا البحث، واليت يتم على ضوئها تفسري النتائج 

  .ومناقشتها، وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل املوايل هلذه الدراسة
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  :تمهيد

من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية  يقللتدرييب املقرتح الربنامج الكان إذا   فيما التعرفإىل   الدراسة استهدفت     

 ،السابق الفصل يف مت توضيحها اليت الدراسة أدوات تطبيق مت اهلدف هذا ولتحقيق لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي،

الدراسة  بيانات مت معاجلة حيث للحكم على فرضية البحث، إليها التوصل مت اليت للنتائج عرضاً  الفصل هذا ويتناول

  .البحث نتائج ضوء يف التوصيات الباحثة تتناول األخري يف إحصائي، و

  :الفرضية جنتائ عرض -1

بني نتائج احتبار قبل  ةدالة إحصائي ذات توجد فروق :هبغية التحقق من صحة الفرضية أو نفيها واليت تنص على أن

قمنا  .تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابع ابتدائي لتقليل من صعوبات وبعد تطبيق الربنامج  التدرييب املقرتح

  :وقد متثلت نتائج التطبيقني فيما يلي ،بتطبيق االختبار التحصيلي قبل تطبيق الربنامج وبعده

  ج االختبار التحصيلي قبل تطبيق البرنامج وبعدهيوضح نتائ): 10(جدول رقم          

  07  06  05  04  03  02  01  عدد األفراد

  05  03  03  03  02  02  04  قبل

  13  15  14  15  11  11  17  بعد

  

أنه هناك فرق كبري بني نتائج االختبار قبل تطبيق الربنامج وبعده، مما يدل على : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

  .عند عينة الدراسة، واملتمثلة يف ذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لسنة الرابعة ابتدائيوجود حتسن ملحوظ 

 . من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية يقلل املقرتح الربنامج التدرييب: ولالستدالل أكثر على أن
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  :يوضح ذلك اجلدول التايلو لقياس الفروق  T.Test قمنا حبساب

      T.Test    نتائج اختبار): 11(جدول رقم                 

املتوسط 

       احلسايب

اإلحنراف 

  املعياري

القيمة احملسوبة 

Tc      

 القيمة ادولة

Tt 

  درجة احلرية

df  

مستوى 

  الداللة
  الداللة

  دالة  0.01  6  3.707  14.88  0.71  10.57

  

 وعليه 0.01عند مستوى الداللة  Ttأكرب من القيمة ادولة  Tc أن قيمة حمسوبةأعاله من خالل اجلدول يتضح 

نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية وعليه  توجد فروق دالة إحصائيا بني نتائج اختبار املطبق قبل الربنامج وبعده،

  .البديلة

املقرتح وبعده، مما يدل على فاعلية يوجد فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبار املطبق قبل الربنامج التدرييب  هأي أن

 .الربنامج التدرييب املقرتح يف تقليل من صعوبة تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

  :تفسير النتائج - 2

فروق دالة إحصائيا بني نتائج اختبار املطبق قبل الربنامج  وجود T.Testأظهر : يف ضوء النتائج اليت عرضت      

وبعده، متثلت يف حتسن أداء املتعلمني على اختبار الكتابة اليدوية البعدي، مما يشري إىل أن الربنامج التدرييب املقرتح  

ما أظهرت البيانات كان فعاال يف حتسني مهارة الكتابة اليدوية لدى متعلمني ذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية، ك

عوبات الكتابة اليدوية اليت يواجهها ، مما يدل على أن أهداف الربنامج قد حتققت وأن ص)10(الواردة يف اجلدول رقم 

  .متعلمني على املستويات املتعددة اليت صمم الربنامج التدرييب ملعاجلتها قد قل حجمها
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بات، مما ساعد يف إحداث تغري إجيايب أدى إىل حتسن يف لقد تضمن الربنامج جمموعة متنوعة من األنشطة والتدري

مهارة الكتابة اليدوية، كما حرصت الباحثة على توفري مجيع الوسائل الالزمة لكل ركن من أركان التعليمية واليت 

   ).ضبط احلركي، الذاكرة البصرية، اإلدراك البصري( طلوب تعليمها للمتعلم تناسب املهارات امل

الربنامج ملبيا حلاجات املتعلمني ذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية، حبيث مت حتديد احملتوى بناءا على وجاء حمتوى 

تقييم املتعلم من خالل االختبار التحصيلي التشخيصي والذي كان اهلدف الرئيسي منه حتديد القدرات الكتابية 

، وقد أعد قاموس اللغوي للمتعلم عند حتديد احملتوىللمتعلم بغية معرفة جوانب القوة والضعف لديه،كما مت مراعاة ال

  .بطريقة متكن املتعلمني من التعلم بسهولة

وهذا ما يدعون إىل القول إن التحسن يف أداء املتعلم إمنا يعود إىل الربنامج التدرييب املطبق، الذي تضمن جمموعة من 

ة من خالل مواقف تعليمية، وللمتعلم دور أساسي يف األنشطة والتدريبات تركز على تعليم املتعلمني الكتابة اليدوي

تنفيذها، عالوة على ذلك التوظيف الفعال واجليد للواجبات واألدوات والوسائل الالزمة لكل ركن من أركان التعليمية 

  .لتحقيق تعلم متكامل احلواس

ا وأكثر فاعلية وتسلسال علما بأن طريقة تطبيق الربنامج اعتمدت على عدة مبادئ جعلت أسلوب التدريب مناسب

  : يه املبادئ هذه، و هدافهلتحقيق أ

االهتمام م بدرجة ،ةوياليت سامهت يف حتسني أداء املتعلمني ذوي صعوبات الكتابة اليد األمورولعل من أهم  -1

 ممشاعرهفهم افة إىل ، بإضواليت تزعزعت من جراء تعامل معلميهم وذويهم معهم األوىل وزرع الثقة بنفس لديهم

 استجابامبأن  همشعر أأثناء تطبيق الربنامج  باستمرار مهل دماملقتعزيز أن ال ، كماعلى النجاح ينقادر  مبأ موإشعاره

، واإلشراف التعليمي املستمر من لديهم وتكرار السلوك املرغوب فيه مما زاد يف تقدمهم صحيحة للمثريات واملهمات
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 ،ون بقيام ا أثناء احلصص الدراسي جعلهم يتعودون بتدريج على الكتابة سليمةخالل الربنامج واألنشطة اليت يقوم

     .)1999، بريجنر وآخرون(وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة 

احملتوى التعليمي، حبيث مت تنظيمه بطريقة متسلسلة من السهل إىل الصعب على حنو متتايل يتيح للمتعلم يف  -2

املواقف التعليمي الواحد أن يتعامل مع مهارة الكتابة اليدوية، وذلك حسب سرعته وقدرته اخلاصة، وهذا التسلسل 

الكايف للتحكم يف املادة التعليمية وفق أهدافهم الفردية،  يعطي املتعلم فرصة أكرب للتعلم، كما يعطي املتعلمني الوقت

بإضافة إىل  مع قدرته وإمكاناته اخلاصة، يتالءماملتعلم أن يتقدم يف العملية التعليمية بالقدر الذي وبالتايل يستطيع 

ومتارين التدريبية  وبطاقات ومالئمة عن طريق الفيديو واحلاسوب وجهاز العرض شيقة بطريقة التعليمي احملتوى عرض

 كما أيدت ،وإخراجه من جو التدريس التقليد اخلايل من املثريات جذب انتباه املتعلم حنو تعلم الكتابة اليدوية دف

ودراسة ) 1992، أمحد عواد وهويده حنفي(ودراسة  )1995، كنز وآخرون(إليه دراسة  ذهبت ما النتيجة هذه

مت اختيار اإلسرتاتيجيات واألساليب والطرق وفق ما لدى كل متعلم من جوانب قوة  وقد .)2005، ةصالح عمري (

و الرتكيز على مهارة النسخ  من بينها إسرتاجتية كيلر وطريقة تتبع باالستخدام النسخ، وكتابة يف اهلواء وضعف،

ركي والذاكرة البصرية لدى اليت سامهت كثري يف تنمية كل من الدافعية لتعلم ومهارة الضبط احل وتصنيف والرتكيب

األمر الذي كان له بالغ ). 1999بروكس وآخرون، (و) 1990ستني، (مع دراسة  النتيجة هذه اتفقت وقد املتعلم،

األثر يف عملية التدريب وإثارة النشاط والدافعية لدى املتعلم، حبيث تقدم املعلومات من خالل مدى واسع من 

، بإضافة إىل وضعية اجللوس اليت سهلت  ما لدى املتعلم من قدرات وإمكاناتاألنشطة واألساليب اليت تنسجم مع 

لية لألداء واملناقشة أثناء اة عغبهم، كما أعطت للمتعلم ر كثريا على املدرب مراقبة املتعلمني أثناء التدريب وتواصل مع

    ). 2010زياد بركات، (التدريبات، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

األمور اهلامة اليت سامهت يف حتسني نتائج االختبار التحصيلي البعدي يف الكتابة اليدوية يف هذه الدراسة، ولعل من 

تنمية الدافعية لتعلم لدى املتعلم، الضبط احلركي،  :ألربعة اليت بين عليها الربنامجهو تركيز الباحثة على اجلوانب ا
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صميم الربنامج التدرييب وصياغة أهدافه التعليمية، بناءا على نتائج ، وذلك حني مت تالذاكرة البصرية، اإلدراك البصري

تقييم املتعلم من خالل االختبار التحصيلي واملقابلة مع األستاذة وتفحص دفاترهم، والذي كان اهلدف منها حصر 

  .العوامل املؤدية هلذه الصعوبة ومعرفة ما يتمتع به املتعلم من جوانب قوة وضعف

ذوي املستقبلية اليت ميكن استخالصها من نتائج هذه الدراسة، هي تغري األسلوب املتبع يف تعامل مع إن الرؤية      

صعوبة التعلم بصفة عامة وذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية بصفة خاصة سواء من قبل األهل أو الطاقم الرتبوي 

ته وإمكاناته، بإضافة إىل توفري التعزيز املشرف عليهم، وتوفري الوقت الكايف لكل متعلم لتعلم على حسب قدرا

    .والتحفيز له بصورة مستمرة
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       :االقتراحات

  :االقرتاحات التالية تقدمي ارتأينا به قمنا الذي البحث خالل من عليها املتحصل النتائج على بناء     

يكون خمتص يف من ذوي صعوبات التعلم، إدراج أخصائي يف املدارس االبتدائية ملساعدة هذه الفئة  احلث على - 

  .يف تعليمية العلومصعوبات التعلم أو يف علم النفس الرتبوي أو 

  .إجراء دراسات يف هذا االإىل دعوة الطلبة الباحثني  - 

حىت ال تتفاقم مشكالت صعوبات  ،همملتعلمي الكتابية خطاءاألتصحيح  علىأساتذة التعليم االبتدائي  تركيز - 

   .الكتابة لديهم

  .ية بصفة خاصةبفئة ذوي صعوبات التعلم بصفة عامة وذوي صعوبات الكتابة اليدو اهتمام  - 

  .حث الباحثني على تصميم برامج تعليمية لعالج ذوي صعوبات التعلم - 

  .تطبيق الربنامج التعليمي املقرتح ما دامت ثبتت فعاليته - 

  .تنظيم دورات تكوينية ألساتذة التعليم االبتدائي يف هذا اال - 

 .على املتعلم أو على النظام الرتبوي ككلإقامة مؤمترات توعي الطاقم الرتبوي خبطورة هذه املشكلة سواء  - 

  .التعلم الصعوبات ذوي من املتعلمني حيتاج إليها اليت االجتماعية والتنشئة الرتبية وتعريفهم بأساليب األهل تدريب - 
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  خطاب الموجه للمحكمين لتحكيم االختبار التحصيلي): 01(الملحق رقم                    

  استمارة التحكيم                                          

 

                                .......... :التخصص            ......... :المؤهل العلمي            ........ :االسم واللقب

                                 .............. :الخبرة..........               :مكان العمل                 ...........: المهنة

  أستاذي –أستاذيت  

 :يف إطار إعداد حبث علمي لتحضري رسالة ماسرت يف علم النفس ختصص تعليمية العلوم حول موضوع     

  .تدرييب للحد من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائيتعليمي تصميم برنامج 

  :االستمارة املتضمنةأتقدم إىل سيادتكم ألضع بني أيدكم هذه 

  .تشخيصي لذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدويةحتصيلي اختبار  -         

  ، ويف األخري لكم سامهتم يف جناح هذا البحث العلمياالختبار، وبذلك تكونوا  نرجوا منكم حتكيم هذا

    .منا جزيل الشكر                                            
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  –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس                       

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية          

  قسم علم النفس                                      

    تخصص تعليمية العلوم

  :أستاذي الفاضل

  :أستاذيت الفاضلة

 الضبط الحركييف إطار إعداد حبث علمي لتحضري شهادة املاسرت، قمنا بإعداد هذا االختبار الذي يقيس كل من      

عجز املتعلم عن "  والذاكرة البصرية" وهو عجز املتعلم عن إنتاج احلركة الالزمة لرسم احلروف وبالتايل تشويه رمسها  "

" واإلدراك البصري " تذكر احلروف أو الكلمات وحىت عن تذكر حركة رمسهما إن كتبته له وطلبت منه إعادة نسخها 

  ".عجز املتعلم عن التميز بني احلروف املتشاة أو الكلمات 

أمام اخلانة  )X(لة بوضع عالمة وعلى ضوء هذه املعطيات نتقدم إليكم ذه املعايري، راجني منكم أن جتيبوا على األسئ

 :املناسبة

  احملور  العبارات

  صياغة العبارة
 قياس العبارة

  للمحور
  تعديل

  االقرتاحات

  مناسبة
غري 

  مناسبة
  تقيس

ال 

  تقيس
  تعدل

ال 

  تعدل

أكتب احلروف اآلتية 

  على كراسك

الضبط 

  احلركي
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الكلمة اخلاطئة،  حدد

مث أعد كتابة الكلمة 

الصحيحة على  

  كراسك

اإلدراك 

  البصري

الضبط 

  احلركي

              

كون من الكلمات 

اآلتية ثالث 

جمموعات، تشرتك  

كل جمموعة منها يف 

ثالثة حروف، مث أعد  

 كتابتها على كراسك

اإلدراك 

                البصري

 الكلماتأكمل 

التالية بأحد احلرفني  

  " ح " و أ" ج " 

اإلدراك 

  البصري

الذاكرة 

  البصرية

              

 الكلماتأكمل 

التالية باحلرف 

املناسب، مث أعد  

  كتابتها على كراسك

الذاكرة 

  البصرية
              

أكتب جيدا الفقرة 

اآلتية على كراسك، 

واحرتم السطر وحدود  

كل كلمة، وترك 

البياض يف بداية 

  الفقرة

الضبط 

  احلركي

اإلدراك 

 البصري

الذاكرة 

  البصرية
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  اختبار حتصيلي                                           

       2015: .../..../التاريخ           اللغة العربية                                           : املادة

 د 30: الوقت            سنة الرابعة ابتدائي                                : املستوى

 :حلروف اآلتية على كراسكأكتب ا -1

  ن 3                                                          ح            ي             و

  ع           ص      س      

 : كتابة الكلمة الصحيحة على كراسك  ، مث أعدالكلمة اخلاطئةحدد  -2

 يطة   بطة     طرف             ظرف         قطار       فطار        

 ن 4             بسر  نسر       حوخ           خوخ       شجرة          سجرة       

 ثور            تور          غراب           عراب      

أعد كتابتها على  مث  كون من الكلمات اآلتية ثالث جمموعات، تشرتك كل جمموعة منها يف ثالثة حروف، -3

 :كراسك

  –احملاكم  –ملك  –ميلك  –امللكة  –املزارع  –امللك  -

 ن 3                         .احملكمة –احلكم  –اململكة  –اكم احل –زراعة  –حكم  –املزرعة  -

  :"ح " و أ" ج " لية بأحد احلرفني  التا لكلماتأكمل ا -4

  ن 1                                 مار...مل             ....بل            ...مل            ... -

 :، مث أعد كتابتها على كراسك التالية باحلرف املناسبة الكلماتأكمل  -5

 لة  ..الم           ط..اط           ..ن -

  ن 3                                                       ارة..ورة         س..نظار          س.. -

 :أكتب جيدا الفقرة اآلتية على كراسك، واحرتم السطر وحدود كل كلمة، وترك البياض يف بداية الفقرة -6
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  .إنه جبل غريب:" دار كبري وسط النهر فقالت احلوتةواصلت احلوتة والسمكة الصغرية السباحة إىل أن وصلتا إىل ج 

 ن 6                                                                 ."هل بيتك من هنا ؟

 .ا يكون أبعد قليال من هذا املكانال، رمب

  االختبار التحصيلي ويمشبكة تقيوضح  ):12(دول رقمج                

  العالمة  معايري التنقيط  رقم السؤال

  ن 0.5  احرتام قواعد رسم احلرف   01

02  
  الكلمة اخلاطئة حتديد

  كتابة الكلمة الصحيحة حسب قواعد رسم احلروف

  ن 0.25

  ن 0.25

  ن 1  كل جمموعة صحيحة  03

  ن 0.25  تكملة الكلمات باحلرف املناسب  04

  0.25  تكملة الكلمات باحلرف املناسب  05

06  

  احرتام السطر

  احرتام حدود كل كلمة

  ترك البياض يف بداية الفقرة 

  كتابة احلروف بشكل سليم

  كتابة عالمة الوقف 

  نظافة الورقة

  ن 1

  ن 1

  ن 1

  ن 1

  ن 1

  ن 1
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  قائمة المحكمين لالختبار): 02(الملحق رقم                              

لذوي صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ كمين لالختبار التحصيلي يمثل قائمة المح): 13(جدول رقم 

  :الرابعة ابتدائيالسنة 

  

  اخلربة  مكان العمل  الوظيفة  ختصص  االسم واللقب  رقم

01  
عبد الوحيد بن 

  دردوش
  أدب

أستاذ تعليم ابتدائي 

  وأستاذ مكون

دائرة سيدي حممد بن 

  - غليزان  –علي 

  سنة 30

  أستاذ تعليم ابتدائي  علم النفس املدرسي  بو عبد اهللا بعسل  02
دائرة سيدي حممد بن 

  - غليزان  –علي 

  سنة 30

  أستاذ تعليم ابتدائي  علم النفس املدرسي  براهيمي جلول  03
  دائرة عشعاشة 

  -مستغامن  –

  سنة 11

  - مستغامن  –سريات   أستاذة تعليم ابتدائي  أدب  بن شعيب أمينة  04

09 

  سنوات

  أستاذ تعليم ابتدائي  علم النفس املدرسي  صدوقي حممد  05
  دائرة سيدي خلضر 

  -مستغامن  –

  سنة 31

06  
شليلي فاطمة 

  الزهراء
  أستاذة تعليم ابتدائي  أدب

دائرة سيدي خلضر      

  -مستغامن  -

  سنة 28
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   أستاذةمقابلة مع  ):03(الملحق رقم                               

  2014/ 12 /01: تاريخ املقابلة                            شهيد حممد بلوزداد مدرسة: مكان املقابلة

  د 30: مدة املقابلة            سانس يف علم النفس املدرسيل: املؤهل التعليمي للمعلمة

 ؟) اخلط اليدوي ( ما هو تعريفك لصعوبة الكتابة  •

هي عجز املتعلم عن كتابة احلروف املنفصل أو املتصلة، مما جيعلها غري قابلة للقراءة، رغم عدم معانام من أي  -

 .إعاقات

  ؟) اخلط اليدوي ( معرفة سابقة بصعوبات التعلم اليت من بينها صعوبة الكتابة هل لديك  •

  .االنرتنتنعم، وذلك حبكم ختصص وإطالع على العديد من الدراسات والكتب يف هذا اال عن طريق     -

 هل يعانون تالميذك من صعوبات يف الكتابة ؟ وعلى أي أساس حكمت عليهم بذلك ؟ •

   .يع كراريس األنشطةاملالحظة يف مجو  املتكررة ة، رداءة خطهمنعم وهم نسبة كبري  -

 كم عدد  التالميذ الذين يعانون من صعوبات الكتابة ؟ وما هو السبب يف رأيك حبكم احتكاكك الدائم م ؟ •

  .متعلما، وسب يف رأي يعود إىل تناوب عدد من األساتذة على هذا القسم 21حوايل  -

 هل يوجد ضمنهم من أعاد السنة الدراسية ؟  •

 .معديني 07 -

  هل هم من نفس السن ؟ •

 هل يعانون من أي إعاقات عقلية أو مسعية أو بصرية ؟ •

  .فقط، يعانون من إعاقات بصرية لكنهم يضعون نظرات طبية 03 -

 هل يعانون هؤالء التالميذ من نقص الدافعية حنو التعلم ؟ وكيف عرفت ذلك ؟ •

فت ذلك منهم، من خالل اختبار طموحهم يف احلياة واملناقشة املقرتحة معهم حول فائدة الدراسة، نعم، وقد عر  -

 .أحاول تغري نظرم لتعلم وأوعيهم بأمهيته يف احلياة

 هل يعانون هؤالء التالميذ من نقص االنتباه واحلركة الزائدة يف الفصل الدراسي ؟ •
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 .واإلمالء قليال، وذلك يف حصص اخلط، والتعبري الكتايب -

 هل يبدون قدرات لغوية جيدة أثناء التعبري الشفهي واألسئلة الشفهية ؟ •

 .ال بأس ا، لكن القدرات اليت أحس ا لديهم متكنهم أكثر من ذلك   -    

 هل جييدون كتابة الرموز الرياضية ؟ •

 .أجل، كما أم متفوقون يف مادة الرياضيات على عكس مادة اللغة العربية -

 ون العالقات املكانية ؟هل يدرك •

      .أجل -
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  :نوفاودكاختبار رسم الرجل ل ):04( الملحق رقم                            

هذا االختبار يقيس درجة الذكاء عند الطفل واليت هلا ارتباط وثيق مبراحل منو الصورة اجلسمية عند الطفل، طريقة      

  .إجراء االختبار سهلة وميكن تطبيقها مجاعيا

  .نستبعد كل ما قد يوجد أمام األطفال، ونتأكد متاما أن مع كل منهم قلم رصاص وورقة بيضاء :أوال

  .بة البيانات التالية على الورقة بعد كتا :ثانيا

  .......... :السنة الدراسية........    : الجنس...........      : السن..........          : االسم

:التعليمة  

.أسم بطريقة أحسن ما ميكن. على هذه الورقة أرسم رجال  

:مالحظة  

وال عند أي استفسار من طرف الطفل ال ينبغي إعطاء توجيهات أخرى وجيب أخذ االحتياطات الكافية ملنع الغش، 

.يسمح إطالقا استعمال املمحاة  

تفسري االختبار يعتمد على طريقة تصحيح تأخذ بعني االعتبار كل التفاصيل وكل العناصر اليت رمسها الطفل وتقييم بنقطة 

.لكل عنصر  

وتلك العالمة يوجد  ،وتلك العالمات يوجد ما يقابلها 50و 0على عالمة ترتاوح ما بني  تحصلنو قاط احملصلة جنمع الن

        : وهو كالتايل Good noughما يقابلها كعمر عقلي يف جدول خاص موضوع من طرف 

  يوضح أسس تقدير رسم الطفل لقياس ذكائه ): 14(الجدول رقم                         

الرق

  م
  العالمة  العناصر  الرقم  العالمة  العناصر

    صحة رسم اإلام  26    وجود رأس  01

    ظهور راحة اليد  27    وجود الساقني  02

    إظهار مفصل الذراع  28    وجود الذراعني  03
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    إظهار مفصل الساق  29    وجود اجلذع  04

    تناسب الرأس  30    طول اجلذع أطول من عرضه  05

    تناسب الذراعني  31    بوضوح تامظهور األكتاف   06

    تناسب الساقني  32    اتصال األذرع والساقني باجلذع  07

    تناسب القدمني  33    يف األماكن الصحيحة  08

    إظهار الساقني والذراعني من بعدين  34    وجود رقبة  09

 خطوط الرقبة تتماشى مع الرأس  10

  واجلذع

  
35  

    ظهور الكعب

    وجود العينني  11
36  

التوافق احلركي خلطوط الرسم من ناحية 

  عامة

  

    التوافق احلركي خلطوط الرأس  37    وجود األنف  12

    التوافق احلركي خلطوط اجلذع  38    وجود الفم   13

    خلطوط الذراعني والساقني   39    الفم واألنف من بعدين  14

    خلطوط مالمح الوجه  40    إظهار منحىن األنف  15

    وجود األذنني  41    وجود الشعر  16

    يف أماكنها الصحيحة  42    وجود الشعر يف أماكنه الصحيحة  17

    وجود احلاجب أو الرمش  43    وجود املالبس  18

    )إنسان العني ( إظهار تفاصيل العني   44    وجود قطعتني من املالبس  19

    )تناسب العني ( العني   45    خالية من الشفافية  20

    )اجتاه النظر( العني   46    املالبسوجود أربع قطع من   21
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    إظهار الذقن واجلبهة  47    وجود مالبس كاملة بدون أخطاء  22

    إظهار بروز الذقن  48    وجود األصابع  23

    يف حالة رسم الرجل جانبا  49    عددها صحيح  24

    تفاصيل األصابع صحيحة  25
50  

بروفيل جيب أن يكون الرسم صحيحا 

  خاليا من األخطاء

  

  

  معايير تقدير الدرجات لقياس الذكاء حسب كودانوف يوضح):15(جدول رقم                     

  الدرجات
العمر العقلي 

  بالشهور
  الدرجات

العمر العقلي 

  بالشهور
  العمر العقلي  الدرجات

2  42  17  87  32  132  

3  45  18  90  33  135  

4  48  19  93  34  138  

5  51  20  96  35  141  

6  54  21  99  36  144  

7  57  22  102  37  147  

8  60  23  105  38  150  

9  63  24  108  39  153  

10  66  25  111  40  156  

11  69  26  114  41  159  

12  72  27  117  42  162  

13  75  28  120  
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14  78  29  123  

15  81  30  126  

16  84  31  129  

  العمر العقلي : وبعد حساب حاصل نسبة الذكاء انطالقا من تطبيق الطريقة التالية

           العمر الزماين                                                                      

بالذكاء لكن وهي تصنيفات خاصة ) 16(تصنيفات موضوعة يف اجلدول رقم نضع النتيجة املتحصل عليها ضمن      

ميكن األخذ ا بعني االعتبار، إن نضج الصورة اجلسمية له ارتباط بالذكاء ومنوه، فالطفل الذي لديه معرفة صحيحة 

بأجزاء جسمه سينعكس ذلك أثناء الرسم، وهذا يؤدي إىل حصوله على نسبة ذكاء أحسن من الذي لديه خلل يف تصور 

  .جسمه

ال ميكن أن  ،ألجزائهاأي الذي ال يرسم صورة الرجل بعد تصوره " التجريد " م بعملية ومنه فالطفل الذي ال يستطيع القيا

  :يكون لديه ذكاء عادي مثال

  يوضح التصنيفات الخاصة بالذكاء): 16(جدول رقم                               

  التصنيف  حاصل الذكاء

  متخلف  %70أقل من 

  متخلف معتدل  %80إلى   %70من 

  بليد  %  90إلى   %80من 

  متوسط الذكاء  %110إلى  % 90من 

  ذكي  %120إلى  %110من 

  ممتاز  %140إلى  %120من 

  عبقري %140أكثر من 

 )198، ص  2007مسعودة عياد، (
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   أستاذةمقابلة مع  ):05(الملحق رقم           

  2014/ 12 /04: تاريخ املقابلة                            شهيد حممد بلوزداد مدرسة: مكان املقابلة

  د 30: مدة املقابلة                        لسانس علوم جتارية: املؤهل التعليمي للمعلمة

 ؟) اخلط اليدوي ( ما هو تعريفك لصعوبة الكتابة  •

 .هي عدم قدرة املتعلم على كتابة احلروف والرموز بشكل مقروء -

  ؟) اخلط اليدوي ( من بينها صعوبة الكتابة  هل لديك معرفة سابقة بصعوبات التعلم اليت •

  .نعم، فقد اطلعت على العديد من الكتب يف هذا اال   -

 هل يعانون تالميذك من صعوبات يف الكتابة ؟ وعلى أي أساس حكمت عليهم بذلك ؟ •

ىت أا يف نعم، وقد حكمت عليهم بذلك على أساس عدم قدرم على إنتاج الرموز املكتوبة وفق قواعد رمسها ح -

  .غالب األحيان تكون غري قابلة للقراءة إطالقا، وقد تكرر األمر أكثر من مرة

 كم عدد  التالميذ الذين يعانون من صعوبات الكتابة ؟ وما هو السبب يف رأيك حبكم احتكاكك الدائم م ؟ •

وضعية اجللوس، مسك القلم،  رغبة املتعلم يف : متعلما، والسبب خيتلف من متعلم ألخر مثال 11: العدد هو -

  . اإلسراع أثناء الكتابة، عدم متييز املتعلم بني احلروف املتشاة،

 هل يوجد ضمنهم من أعاد السنة الدراسية ؟  •

 .إال أن أغلبهم مل يدرس يف املرحلة التحضريية ،واحد فقط أما البقية فال -

 هل هم من نفس السن ؟ •

  .منهم 09ليس مجيعهم يف نفس السن فقط    -   

 هل يعانون من أي إعاقات عقلية أو مسعية أو بصرية ؟ •

ال يعانون من أي إعاقات وقد حكمت عليهم بذلك من خالل تعامل معهم، بإضافة إىل إطالع على ملفهم  -

  .الصحي املدرسي
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 الدافعية حنو التعلم ؟ وكيف عرفت ذلك ؟هل يعانون هؤالء التالميذ من نقص  •

 .ال يعانون من نقص الدافعية حنو التعلم، لكن حيتاجون إىل حمفزات ومثريات جتذم أكثر حنو التعلم -

 هل يعانون هؤالء التالميذ من نقص االنتباه واحلركة الزائدة يف الفصل الدراسي ؟ •

زائدة فأحياننا، لكنهم يبقون يتمعنون يف الكتابة إذا ما طلبت ال يعانون من نقص االنتباه، أما فيما خيص احلركة ال -

 . منهم نقل فقرة قصد الكتابة

 هل يبدون قدرات لغوية جيدة أثناء التعبري الشفهي واألسئلة الشفهية ؟ •

 .يبدون قدرات لغوية جيدة سواء يف مادة اللغة العربية أو بقية املوادنعم، فهم    -    

 الرموز الرياضية ؟هل جييدون كتابة  •

 .نعم، هم جييدون كتابة الرموز الرياضية -

 هل يدركون العالقات املكانية ؟ •

   .يف مادة اللغة العربية جيد نعم، فمستواهم   -   

 هل لديهم ضعف يف مجيع املواد ؟ •

  .ال، املشكل الوحيد لديهم متثل يف رداءة اخلط   -

 هل معدالم جيد ؟ •

  .07معدل ويف بعض أحيان تصل إىل  06إىل  05فهي ترتاوح بني ’ متوسطة   -

 كيف تفسرين نتائج حتصيلهم مقارنة برداءة خطهم ؟ •

حبيث أصحح إجابام على أساس إجابات الصحيحة، حبيث أن الوزارة خصصت فقط نقطة واحدة على نظافة   -

  .النقاط كلها عن اإلجابةالورقة واخلط يف شبكة تقييم االمتحانات، أما بقية 
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، قلت أن كتابتهم غري مقروءة يف األغلب فكيف استطعت )اخلط اليدوي (عندما عرفت صعوبة الكتابة  •

 تصحيحها ؟

 .هةعن طريق جعل املتعلم يقرأها يل مشاف -    

 هل أهاليهم حمتمني م ويسألونك عن سبب ضعف نتائجهم؟ •

  .درسونه عن طريق الدروس اخلصوصيةأجل، وذلك باستمرار حىت أن منهم من ي -  

 ؟هل هنالك من والديه أميني أو متوفيني أو أحدمها متوىف •

  .، و اثنني والديهما أمينيىفهناك واحد والده متو  -
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  خطاب الموجه للمحكمين لتحكيم البرنامج التعليمي التدريبي المقترح): 06(الملحق رقم       

  استمارة التحكيم                                         

  

                                             ...............: التخصص     ............ :المؤهل العلمي..........            :االسم واللقب

                                                           .............. :مكان العمل              ...............: المهنة

                           

  أستاذي –أستاذيت 

 :يف إطار إعداد حبث علمي لتحضري رسالة ماسرت يف علم النفس ختصص تعليمية العلوم حول موضوع     

  .برنامج تدرييب للحد من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى لتالميذ السنة الرابعة ابتدائيتصميم 

 :أتقدم إىل سيادتكم ألضع بني أيدكم هذه االستمارة املتضمنة

  .للربنامج التدرييب املقرتح للحد من صعوبات الكتابة اليدوية -        

  ، ويف األخري لكم مهتم يف جناح هذا البحث العلمياالختبار، وبذلك تكونوا سا نرجوا منكم حتكيم هذا

 .منا جزيل الشكر                                         
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  –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس    

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية           

  قسم علم النفس                   

  تخصص تعليمية العلوم

  :الفاضلأستاذي 

  :أستاذيت الفاضلة

التدرييب الذي حيد من صعوبات  التعليمي يف إطار إعداد حبث علمي لتحضري شهادة املاسرت، صممنا هذا الربنامج     

  .تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

منكم أن جتيبوا على األسئلة بوضع عالمة  وعلى ضوء املعطيات اليت تقدمنا لكم ا، نتقدم إليكم ذه املعايري راجني

)x (أمام اخلانة املناسبة: 

  االقرتاحات  من حيث التعديل  من حيث الصياغة  من حيث البرنامج  
  ال تعدل  تعدل  غري مناسبة  مناسبة  غري مناسبة  مناسبة

                الكفاءة املرحلية

                الكفاءة املستهدفة

                مؤشرات الكفاءة

                الربنامج بناء مراحل 

                خطوات الربنامج

                أنشطة الربنامج
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  قائمة المحكمين للبرنامج التعليمي التدريبي المقترح): 07(الملحق رقم                 

يمثل قائمة المحكمين للبرنامج التعليمي التدريبي المقترح للحد من صعوبات تعلم الكتابة ): 17(جدول رقم 

  :اليدوية لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

  

  مكان العمل  الوظيفة  ختصص  االسم واللقب  رقم

  جامعة عبد محيد بن باديس  أستاذ باحث  ماجسرت يف علم النفس العمل وتنظيم  غربيين مصطفى  01

  جامعة عبد محيد بن باديس  أستاذة باحثة  ماجسرت يف علم النفس املدرسي  بن عروم وافية  02

  جامعة عبد محيد بن باديس  أستاذة باحثة  ماجسرت يف إرشاد وتوجيه  بلخري حفيظة  03

  جامعة عبد محيد بن باديس  أستاذ باحث  ماجسرت يف علم النفس الرتبوي  كروجة شارف  04

05  
بن احلاج جلول 

  عبد القادر
  ماجسرت يف علم النفس املدرسي

مفتش تعليم 

  ابتدائي

  غليزان

  جامعة عبد محيد بن باديس  أستاذ باحث  يف إرشاد وتوجيهماجسرت   عمار ميلود  06
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بطاقة إعالمية لفائدة أولياء المتعلمين حول خضوع أبنائهم للبرنامج ): 08(الملحق رقم          

 .التدريبي المقترح من طرف الباحثة

   

  بطاقة إعالمية                                      

  

  املوقر         -------------------  ويل أمر الطالب إىل

          وبعد السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته      

  

حنيطكم علما أن ابنكم لديه صعوبة يف اخلط اليدوي لذلك سوف خيضع لربنامج تعليمي تدرييب بغية عالج هذه      

الصعوبة، ورفع مستواه الدراسي من خالل خضوعه حلصص مسائية إضافية، لدى نرجو منكم تفهم هذا الوضع وشكرا، 

  .جمانان هذه اخلدمة تقدم أعلما 

   

    تعاونكمحسن  أملني                                        
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  محتوى البرنامج التعليمي التدريبي المقترح): 09(الملحق رقم   

محتوى البرنامج التعليمي التدريبي المقترح للحد ن صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ السنة الرابع 

 :ابتدائي

والجملة  والكلمات التي تم كتابتها من الذاكرة البرنامجيوضح ترتيب تعلم الحروف في هذا ): 18(جدول رقم 

  .المتعلقة بها

  اجلملة  الكلمات  احلروف  اجلملة  الكلمات  احلروف

  أ
  أسد

  أرنب

  .ألعب مع أنيب أمام الدار
  ص/ص

  عصفورة

  ضابط

  .صاد الصقر عصفورا صغريا

  .رأيت ضفدعة خضراء اللون

  ذ/د
  دجاجة

  ذرة

 .دجاجة دليلة مدللة

  .لذيذةهذه الذرة 
  غ/ع

  غراب

  غزالة

  .علم بالدي رائع

  .ما أمجل الغزال الصغري

  ز/ر
  رمان

  زرافة

 .مركب رامي صغري

  .رأت زينب زرافة يف التلفاز
  ق/ف

  فيل

  قرد

  .غفى الفيل غفوة قصرية

  .قفز القرد قفزة عالية

  ظ/ط
  طائرة

  ظفر

 .فحص الطبيب الطفل الصغري

  .قلم ظافر ظفره الطويل
  ل/ك

  كلب

  ليمون

  املزركشةركض الكلب خلف الكرة 

  .أكلت ليلى ليمونة لذيذة

  .حملت مىن مهرجا مارا أمامها  موز  م  .وزعت وهيبة ورودا على املدعوين       وردة  و

/ت/ب

  ث

  بطة

  تفاحة

 .البقرة البيضاء يف البستان

 .أكلت مسية تفاحة
  .نظر منري إىل النجوم  منر  ن
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  .رأى الثور ثعبان كبريا  ثعبان

/ج/ح

  خ

  مجل

  حصان

  خروف

  مجع مجال اجلزر

 وضعت حنان السلحفاة يف

 .جحرها

  .نصب خالد اخليمة اخلضراء

  .خاطبت هدى والدها يف اهلاتف  هدهد  ه

  ش/ س
  مسكة

  شجرة

 .سافر سامل يف سيارته إىل غليزان

  .جلست شيماء حتت شجرة ظليلة
  .جدي مزرعةذهبت إىل   يد  ي

  .ف اليت تعلمتهاو مجل على كراسك حسب احلرف اليت تنتمي إليه مع احرتام قواعد رسم احلر  4أكتب جيدا : الجمل

  .مرات 03يف املنزل قم بكتابة كل مجل من اجلمل اليت تعلمتها على كراسة التدريبات : الواجب

  :داية الفقرةأكتب جيدا الفقرة اآلتية على كراسك، واحرتم السطر وحدود كل كلمة، وترك البياض يف ب :الفقرات

  :الفقرة األولى

خرج اإلخوة وذهب كل واحد يف طريق، اشرتى األخ األكرب بساطا واشرتى األخ األوسط عصا واشرتى األخ      

  .األصغر نظارة

  .لقد جئتم بأشياء عجيبة ومفيدة: فرح األب وقال ألبنائه

  :الفقرة الثانية

يوم اشرتى جاره قطيعا من الغنم، ترك اجلار الغنم ترعى يف  ، تعب يف زراعته ورعايته وذاتميلك منصور حقال     

  .املزرعة، فأكلت الغنم الزرع وأتلفت الثمر فرفع منصور شكوى ضد جاره
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  :الفقرة الثالثة

، مل أذهب إىل املدرسة، ومل يلتحق أيب بعمله، ومل يستطع أحد 2001يف صباح يوم السبت العاشر من نوفمرب      

فقد تساقطت األمطار بغزارة، وبلغت سرعة الرياح أكثر من مائة كلم يف الساعة، فكانت كافية لتغري اخلروج من بيته، 

  .وجه عروس املتوسط، فتصبح حزينة وتتحول أحياء باب الوادي إىل مناطق منكوبة

  :الفقرة الرابعة

كانت عسولة أمرية حنل مجيلة ورشيقة، عندما حان وقت زواجها لتصبح ملكة طار مجيع النحل يف عرس كبري        

  .وطارت مجيع الذكور، فاختارت األمرية أحسنهم وأقواهم

  .أصبحت األمرية ملكة، وأصبح النحل كثري يف مملكتها، فاختارت شجرة جموفة لتسكن فيها

  .مرات 03يف املنزل قم بكتابة الفقرة اليت تعلمتها على كراسة التدريبات : الواجب
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 ظ/ ط                                                    

  

   2015../.../ :التاريخ                        :                                     االسم واللقب

  د 07: املدة

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) ظ(و) ط(صل بني  -      

  يطيع       قطة           نظام             بطة      

  ط                            أطفال     

  ظ                          

  ظفر      

  طعام       نشاط     

  ظرف       طويلة         ظالم             حيافظ     

  

 :الكلمات اخلاطئة حدد -      

  طفر                   ظفر    ظرف                  طرف                          قطار    قظار          

 بظة    بطة                    طاولة            طاولة                        طفل           ظفل               

  

 آخر  وسط     أول               :    حسب موقعه يف الكلمة) ظ(و) ط(أكتب حرف  -

        

 ...           يستيق       ارة                  ...ن   اوس                     ...           

  ة...ب                رف...                      ي..شر                       
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  ذ/ د                                                

  

    2015../.../ :التاريخ                        :                                    االسم واللقب

  د 07:املدة
 

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) ذ(و) د(صل بني  -

 

  ذيل       دراجة           هدية             دب      

  د                            ذقن     

  ذ                          

  ذئب     

  نافذة       نافذة     

  عنقود       دلو         وردة            ديك     

  

 :الكلمات اخلاطئةحدد  -

  دراع                  ذراع      أسد                 أسد                               يذ      يد           

 قنفذ     قنفد                مدرسة                     مدرسة          دجاجة             ذجاجة              

  

 آخر وسط        أول             :      حسب موقعه يف الكلمة) ذ(و) د(أكتب حرف  -

        

  ر       ... ق...                       قنف      اء                    ..ح            

  

   قن...                    ة..  وسا   ...                      ول            
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 ز/  ر           

  

   2015../.../ :التاريخ                        :                                  االسم واللقب

  د 07: املدة
 

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) ز(و) ر(صل بني  -

 

  ذراع       خيار           موز             رمان      

  ر                            زرافة     

  ز                          

  ظفر      

  خروف       ريشة     

  ظرف       زجاجة         زينة             رجل     

  

 :الكلمات اخلاطئة حدد -

  لوز                لوز        أسزة                  أسرة                            إبرة     إبزة             

 زمل               رمل       زيتون                ريتون              دفرت                 دفتز              

  

 آخر وسط       أول              :     حسب موقعه يف الكلمة) ز(و) ر(أكتب حرف  -

        

 ...             قص   ة                      ..شج    بيب                     ..            

  الة. ..غ                  ....صق    هار                    ...أ
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  غ/  ع                                                  

  

    2015../.../ :التاريخ                        :                               لقباالسم وال

  د 07:املدة
 

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) غ(و) ع(صل بني  -

 

  غراب        دماغ          مغارة             ساعة    

  ع                           مساعة    

  غ                         

  عسل      

  غذاء       عصفور    

  ظرف       غسن         غراب             عنب     

  

 :الكلمات اخلاطئة حدد -

  معرب     مغرب                زرغ                   زرع                             ربيع    ربيغ            

 غلم                 علم        نغناع            نعناع                  لعبة                  لعبة                 

  

 وسط     آخر   أول              :    حسب موقعه يف الكلمة) غ(و) ع(أكتب حرف  -

        

 زالة                    ...    ...                     شرا       از                    ...             

بار...     مل                     ....         اء        ...بغب                         
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  ش/ س                                            

  

    2015../.../ :التاريخ                        :                                االسم واللقب

  د 07:املدة

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) ش(و) س(صل بني  -

 

  درس       مساعة           ساعة          منشار     

  س                            أسنان     

  ش                          

  سيارة      

  سرير       شرطي     

  عشب       مشس         شجرة             ريش     

  

 :الكلمات اخلاطئةحدد  -

  مشط               مشط      مشعة                  مسعة                           متساح   شاح       مت      

 مسمش              مشمش     لسان                لشان                    عس             عش              

    

 آخر  وسط      أول              :   حسب موقعه يف الكلمة) ش(و) س(أكتب حرف  -

        

 ....               طاوو      ة                .....مدر      فينة                 ...           

  بكة                   ....                 احنة....       جرة                 ....                         
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  ض/  ص                                              

  

   2015../.../ :التاريخ                        :                                   االسم واللقب

  د  07: ةاملد

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) ض(و) ص(صل بني  -

 

  رياض       مضرب          إجاص             بصل     

  ص                            محض    

  ض                         

  ضفدع      

  صندوق       عصفور    

  صقر       صنارة         ضرس            ضابط     

  

 :الكلمات اخلاطئة حدد -

  ضبع               صبع       صاروخ                   ضاروخ                     عصري       عضري      

 مقص    مقض              حصان                  حصان            مقبص               مقبض             

  

 آخر  أول     وسط                : حسب موقعه يف الكلمة) ض(و) ص(أكتب حرف  -

        

 حراء             .....   ....                 مقب       بع                  ....إ           

.....ريا                      ....رو           ابون...                            
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  ق/   ف                                                 

  

   2015../.../ :التاريخ                        :                                  االسم واللقب

  د  07: املدة

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) ق(و) ف(صل بني  -

 

  فيل       قطة           أنف             قنفذ     

  ف                            سلحفاة     

  ق                          

  قصر      

  قمر       صقر     

  قرآن      قرد         فراولة             سفينة    

  

 :الكلمات اخلاطئة حدد -

  قلم                  فلم           فراشة              قراشة                          سائف سائق             

 عقاف  عفاف                    طريق              طريف                 ظرف             ظرق               

  

 آخر وسط      أول               :  حسب موقعه يف الكلمة) ق(و) ف(رف أكتب ح -

        

 ة             ....زرا    لب                     ....     ن                   ....ذ                         

                                .....صندو          أر....                      هد....                          
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    خ/ ح / ج                                         

  

    2015../.../ :التاريخ                        :                                  االسم واللقب

  د 07: املدة

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) خ (و) ح(و) ج(صل بني  -

 

  مجل       جسر          نظام             شجرة     

  ح                         حصان     

  ج                           

        خ                          

  جنب     

  خزانة      حوت     

  جزر       خروف         خوخ            حيافظ     

  

 :الكلمات اخلاطئة حدد -

  بطيح                بطيخ       خذاء                حذاء                           جنمة            جنمة  

 خضر               جضر        محام                 محام                زخاج           زجاج                 

  

 آخر      وسط      أول             :  حسب موقعه يف الكلمة) خ(و)ح(و) ج(أكتب حرف  -

  

  بز                      ....     مام                   ....       مل                 ....                          

  

            ...ثل                       .....مطب                       لة...ر                     
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  ث/ ت / ب       

      

  2015../.../ :التاريخ                        :                                    االسم واللقب

  د   07: املدة

  

 :لكلمات اليت تشتمل على نفس احلرفوا) ث (و) ت(و) ب(صل بني  -

 

  ثياب       ثوم          متساح         تفاحة     

  ب    تلميذ      

  ت   

  

  ث  

  ثلج     

  خامت      كتاب      

  مطبخ      توت        بطة            ثعبان     

  

 :الكلمات اخلاطئة حدد -

  تاج               باج                  مثلث           متلث               تيضة          بيضة      

 متر   بيت                    متر                     تيت                  ثور             تور                   

  

 آخر   وسط      أول                  :   حسب موقعه يف الكلمة) ث(و)ت(و) ب(أكتب حرف  -

        

 قال                 ...بر  ور                       ...        طيخ                .....          

           ...حو           ون           ...صا                 من...                         
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  :التعليمات الخاصة بجلسات التدرب على الكتابة

يكتب املدرب على السبورة كلمتان حتتوي على نفس احلرف، مث يطلب من املتدربني استخراج القاسم املشرتك  - 

  .بينهما يف مدة ثالث دقائق مث يسأهلم قائال هل عرفتم ما هو؟ فيجيب املتدربون احلرف كذا

من يصعد إىل منصة ليخرج لنا من علبة احلروف املوضوعة على املكتب ..... اليوم هوفيقول أحسنتم، إذن حرفنا  - 

  .حرف اليوم، مث يطلب منهم أن يعلموه حبركة رسم هذا احلرف، مث يقول هلم أحسنتم

يسأل املدرب املتدربني هل يوجد حرف يشبهه يف الكتابة، إن وجد من يقول يل الفرق بينه وبني هذا احلرف يف  - 

  .دقيقتنيمدة 

  .يقوم املدرب بتطبيق النشاط األول والثاين والثالث - 

على كراسة التدريبات بالقلم  يطلب من املتدربني إعادة كتابة احلرف حسب اختالف مواقعه املوجود يف النموذج - 

  .الرصاص يف مدة دقيقتني مع احرتام قواعد رمسه، ومن أى يأيت عند املدرب ومعه النموذج

بة املتدرب من قبل املدرب ومن أخطأ يف رسم احلرف، يطلب املدرب منه التمعن جيدا يف النموذج تراقب كتا - 

املقدم واستخراج اخلطأ الذي وقع فيه، وبعد إدراك املتدرب خلطئه، يطلب املدرب من املتدرب إعادة لفظ حركة رسم 

  .  احلرف مث يعزز إجابته

  .لقلم رصاص بالقلم األزرق يف نفس املدةيطلب املدرب إعادة كتابة ما مت كتابته با - 

  .مرات يف املنزل على ورقة مزدوجة 03يطلب املدرب من املتدربني إعادة ما كتبوه على كراسة التدريبات  - 

  .يقوم املدرب بتطبيق النشاط الرابع - 

  .يقوم املدرب بتطبيق النشاط اخلامس وتصحيحه بإعطاء عالمة - 

  .تدربني بتطبيق النشاط السادسيف اية األسبوع يطالب امل - 
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  يوضح التوزيع الساعي ألنشطة الجلسة): 19(جدول رقم                

  املدة  اإلجراءات التدريبية  رقم اإلجراء

  د 09  .متهيد لدرس عن طريق املناقشة  01

  د 14  النشاط األول والثاين والثالث  02

  د 07  تطبيق املتدربني ملا تعلمه وتصحيحه  03

  د 05  تطبيق النشاط الرابع  04

  د 10  .تطبيق النشاط اخلامس وتصحيحه  05

  د 45  الزمين للجلسة اموع
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 :قائمة المراجع

  :غة العربيةلالمراجع بال - 1

  :الكتب

القياس والتقومي يف العملية التدريسية، طبعة اخلامس، دار األمل لنشر، كلية العلوم ): 2002(أمحد عودة  -1

  .الرتبوية جامعة الريموك

  .صعوبات التعلم، الطبعة األوىل، دار املسرية لنشر، عمان): 2005(البطانية أسامة حممد  -2

  .دون طبعة، دار اهلداية، األردنبالقياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة، ):2007(إبراهيم حممد صاحل  -3

طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، ): 2000(إخالص حممد عبد احلافظ ومصطفى حسني باهي  -4

  .القاهرة طبعة، مركز الكتاب لنسخ، دونب

صعوبات التعلم بني النظرية والتطبيق، بدون طبعة، دار ): 2009(إميان عباس علي وهناء رجب حسن  -5

  .املناهج لنشر، األردن

تدريس األطفال ذوي صعوبات التعلم، الطبعة األوىل، دار املسرية لنشر، ): 2009(بطرس حافظ بطرس  -6

  .عمان

  .دون طبعة، دار الرتبية احلديثة لنشر، عمانبتصميم وتنفيذ برامج التدريب، ): 1990(حممد زياد محدان  -7

  .حتضري التعلم والتدريس، طبعة األوىل،دار الرتبية احلديثة لنشر، مصر): 1999(محدان حممد زيان  -8

  .اجلامعية، اجلزائراملطبوعات  دون طبعة،بحماضرات يف علم النفس اللغوي، ): 1993(حنفي بن عيسى  -9



 املراجع          

 

87 

 

  .، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية املتحدةاألوىلتكوين املعلمني، الطبعة ): 2005(خالد طه أمحد  -10

  .القاهرة، دار احلكمةعمليات تكنولوجيا التعليم، بدون طبعة، مكتبة ): 2003(يس حممد عطية مخ -11

  .والتطبيقي، الطبعة األوىل، دار املسري لنشر، عمان صعوبات التعلم النظري): 2009(راضي الوقفي  -12

اإلدراك البصري وصعوبات التعلم، طبعة األوىل، دار ): 2008(ربيع حممد وطارق عبد الرؤوف عامر -13

  .اليازوري العاملي، عمان

لعلمية دون طبعة، دار يافا ا، بالقياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة): 2006(سامي سلطي عريفج وأخرون  -14

  .لنشر

مبادئ القياس النفسي والتقومي الرتبوي، الطبعة الثالثة، اجلامعة األردنية للنشر، ): 1982(أبو لبدة  سبع -15

  .عمان

  .القراءة والكتابة لألطفال، الطبعة األوىل، دار الفكر لنشر، األردن): 2003(سلوى يوسف مبيضني  -16

  .صعوبات التعلم النمائية، طبعة األوىل، إيرتاك لطباعة، قاهرة): 2011(سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  -17
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  :خاتمة

بذوي  بية والتعليم، إىل مشكلة خاصةأن نلفت انتباه العاملني يف حقل الرت حث الب هذا لخال من حاولنا     

صصني، وإجراء تون اجلميع من أولياء ومدرسني ومسؤولني وخماصعوبات تعلم الكتابة اليدوية، واليت تتطلب تع

كما   .والتطبيقي ملواجهة هذه املشكلة ليس بطريق وصفية إحصائيةالرتبوية املنظمة على املستويني النظري  البحوث

، فمن خالل ةاملشكل هتساعدهم على ختطي هذ يةانب النظري، إمنا لربامج عالجوجدنا العديد منها عند مجعنا للج

 متكامل ،كما حاولنا تصميم برنامج تعليمي تدرييبات تعلم الكتابة اليدويةلق بصعوبكل ما يتع  مجع حاولنا حبثنا

  .للحد من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية

حيد من صعوبات تعلم الكتابة اليدوية لدى تالميذ  املقرتح أن الربنامج التعليمي التدرييب وبينت لنا نتائج الدراسة

 أن الواجب من أنه إال ،سابقا ذكرا يتوالالربنامج  يف جناح اليت سامهت كانت األسباب فهما .السنة الرابعة ابتدائي

الفئة من  هذهة ملبية حلاجات الفع برامج النتائج، حىت تكون مستقبال نقطة انطالق لبناء ذه اهتمام من ا كثري نويل

   .وال تقتصر فقط على مستوى السنة الرابعة ابتدائي،ذوي صعوبات التعلم

 تكمل لبحوث مستقبلية أفاق فتحنا أيضا، و الواسع الا هذا يف بالقليل لوو   اشاركن قد نكون أن نأمل خرياأل ويف

 .إليه توصلنا ما


